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Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           

Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

Boards, Corporations, Departments and other statutory bodies are generally indexed under the key word indicating the institution. 

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  

in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  
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Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.,  

Minister of Ports and Highways: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2030-9 

 

Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 699-705  

Excise (Am.): 2R., 699-705 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R.,  

 699-705 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 699-705 

 

Documents, Tabled: 

Documents re his speech, 2039 

 

Abeysinghe, The Hon. Ashok, M.P.: 

Petitions: 

Laysahamy, Mrs. B.W., Polgahawela, 2246 

 

Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P., 

Minister of Investment Promotion: 

Ministerial Statements: 

Correction of Facts stated by Hon. Harin Fernando 

on Derana 'Wada Pitiya' Programme, 1407-8 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1674-9  

Notaries (Am.): 2R., 1674-9 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1674-9 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1674-9 

 

Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa, M.P.,  

Minister of Agriculture:  

Petitions: 

Perera, Mr. Y.A.K., Kandy, 1813 

 

Debates: 

Private Members' Motions: 

Utilizing Paddy Lands that can not be cultivated 

with paddy for Productive Purposes, 564-8 

 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2519-30 

 

Abrupt Adjournment: 

1808 

 

Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M.P.:  

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 945-6 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2171-6  

Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M.P.: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Regulations: 

Import and Export (Control) Act, 2171-6 

Motor Traffic Act, 2171-6 

 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P.,  

Deputy Minister of Construction, Engineering  

Services, Housing and Common Amenities:  

Debates: 

Regulations: Sports Law, 273-6 
 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 436-40 

 

Alahapperuma, The Hon. Dullas, M.P., Minister of  

Youth Affairs and Skills Development: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

 Promotion and Welfare, 2062-4 

 

Alantin, The Hon. Silvastrie, M.P.: 

Petitions: 

Raja, Mr., Jaffna, 2386 

 

Aluthgamage, The Hon.  Mahindananda, M.P.,  

Minister of Sports: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

 Promotion and Welfare, 2071-6  
 

Debates: 

Regulations: Sports Law, 88-100 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2312-8 

 

Aluwihare, The Hon. Wasantha, M.P.: 

Petitions: 

Aluvihare, Mr. M.B., Elkaduwa, 2246 

Attanayake, Mr. A.M.U.P.K., Dambulla, 2246 
 

Questions, Oral: 

MPCS - Nuwara-Eliya, Building of: lease out, 

1382-8 
 

Amaratunga, The Hon. John, M.P.: 

Comments on: 

Condolence Message on HE Hugo Chavez Frias, 

539 
 

Leave of Absence: 

Hashim, Hon. Kabir, 1609 
 

Petitions: 

Abeysundara, Mr. C.R., Pitigala, 1330 

Abe-Ama] 
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Amaratunga, The Hon. John, M.P.: (Contd.) 

Privileges: 

Harassment and Intimidation: ref. to com., 1991 

Search of House Restraining Participation at  

 Parliament Sessions: Ref. to Privilege Com., 

1609-10 

'Silumina' Report of 10th March, 2013: ref. to 

Privilege Com., 1990 

'The Island' and 'Daily News' Reports: Ref. to 

Privilege Com., 1610 

 

Questions by Private Notice: 

Electricity Tariff, Increase of, 1793-5 

 

Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Disaster Management: 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1429-33 

Finance: 2R., 1429-33 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1429-33 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1429-33 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1429-33 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1429-33 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1429-33 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2196-201 

Import and Export (Control) Act, 2196-201 

Motor Traffic Act, 2196-201 

Sports Law, 106-12 

 

Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P., Minister  

of International Monetary Co-operation and Deputy 

 Minister of Finance and Planning:  

Comments on: 

Presentation of Bills: procedure, 635-6 

 
Petitions: 

Gunaratna, Mr. M.G., Menikhinna, 1812 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1409-14 
Births and Deaths Registration (Am.): 2R., 1890-6 

Customs (Am.): 2R., 910-23, Com., 980-1; 3R., 

982 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 687-91; 

2R., 824; Com., 824-5; 3R., 825 

Excise (Am.): 2R., 687-91; 2R., 825; Com.,  

 825-6; 3R., 826 

Finance: 2R., 1409-14 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.):  

 2R., 1409-14 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1611-9 
Kandyan Marriage and Divorce (Am.): 2R., 890-6  

Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Marriage Registration (Am.): 2R., 1890-6  

Muslim Marriage and Divorce (Am.):  

 2R., 1890-6 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1409-14 

Notaries (Am.): 2R., 1611-9 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.):  

 2R., 687-91; Com., 823-4; 3R., 824 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1611-9  

Registration of Documents (Am.): 2R., 1611-9 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1409-14 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1409-14 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 687-91; 

2R., 826; Com., 827-9; 3R., 830 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1409-14 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act, 1890-6 

SL Export Dev. Act, (2 Orders), 1890-6 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2149-51  

Food Act, (3 Regulations), 1890-6 

Import and Export (Control) Act, 2149-51 

Motor Traffic Act, 2149-51 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

Ethanol Spirit, Illegal Import of, 683-5 

 

Annual Reports: 

Ayurvedic Medical Council, (2011), 1743 

Central Bank of Sri Lanka, (2012), 1927 

Ceylon Shipping Corporation Ltd., (2010/2011), 1811 

Chilaw Plantations Ltd., (2010), 1811 

Chilaw Plantations Ltd., (2011), 1927 

Coconut Cultivation Board, (2010), 02 

Colombo Commercial Fertilizer Limited, (2011), 495 

Commissioner of Elections, (2012), 1328 

Department of Meteorology, (2011), 03 

Elkaduwa Plantations Ltd., (2010), 495 

Institute of Human Resource Advancement of  

 University of Colombo, (2008), 1328 

Institute of Indigenous Medicine, University of  

 Colombo, (2009, 2010), 01-02 

Institute of Post Harvest Technology, (2010), 1329 

Kalubovitiyana Tea Factory Limited, (2010/2011), 

1927 

Land Survey Council, (2011), 1549 

Lanka Puthra Development Bank, (2011), 1811 

Local Loan and Development Fund, (2011), 1549 

National Building Research Organization, (2010), 495 

National Institute of Plantation Management,  

 (2010, 2011), 832 

National Insurance Trust Fund, (2010), 2244 

National Sports Fund, (2010), 1154 

National Youth Service Council, (2010), 02 

[Ama-Ann 



[Vol. 216 INDEX — SESSION 2012 

5th March, 2013 — 10th May, 2013 

4 

Annual Reports: (Contd.) 
Office of the Chief Govt. Whip of Parliament, (2012), 2385 

Office of the Leader of the House of the Parliament, 

(2012), 1811 

Rubber Development Dept., (2011), 1927, 

SL Institute of Local Government, (2005-2010), 495 

South Eastern University of Sri Lanka, (2010), 01-02 

Sri Lanka National Freedom for Hunger Campaign 

Board (2006, 2007, 2008), 639 

Sri Lanka Press Council, (2010), 1743 

Tower Hall Theatre Foundation, (2008-2010), 2385 

University of Vocational Technology, (2011), 639 

Urban Development Authority, (2010), 831 
Vocational Training Authority of Sri Lanka, (2010), 02 

 

Antony, The Hon. Victor, M.P.: 

Petitions: 

Dayawathie, Mrs. T.G., Puttalam, 2092-3 

Ranasinghe, Mr. M.P., Bingiriya, 2092-3 

 

Debates: 

Bills, Private: 
United Christian Fellowship of SL (Inc.): 1R., 242-3 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2375-7 

 

Ariyanethran, The Hon. P., M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment Promo-

tion and Welfare, 2060-2 

 
Aslam, The Hon. Mohamed, M.P.: 

Questions, Oral: 

Mohideen, Mr. A.H.M.: compensation, 394-6 

 

Questions, Written: 

Padiyatalawa Jumma Mosque: properties, 488-92 

 
Attanayake, The Hon. Tissa, M.P.: 

Petitions: 

Dayananda, Mr. K.G., Opanayake, 1928 

Karunaratna, Mr. W.M.M.G., Gurudeniya, 1928 

Wimalasiri, Mr. H.P., Kuliyapitiya, 640 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1619-25  

Notaries (Am.): 2R., 1619-25 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1619-25 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1619-25 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2277-82 

Auditor General's Reports: 

(2010, 2011), 494 

(2010, 2011), 1153  

(2010, 2011), 2091 

 

Azwer, The Hon. Alhaj A.H.M., M.P.: 

Points of Order: 

Telecasting expunged speeches, 1035-40, 1044-5, 

1047 

 

Privileges: 

'Virakesari' report of 24th Jan. 2013: Sp's Ruling, 

1926; ref. to Com., 2275 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1439-43 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 1634-42 

Excise (Am.): 2R., 1634-42 

Finance: 2R., 1439-43 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1439-43 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1634-42 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1439-43 

Notaries (Am.): 2R., 1634-42 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R.,  

 1634-42 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1634-42  

Registration of Documents (Am.): 2R., 1634-42 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1439-43 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1439-43 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 705-13, 

1634-42 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1439-43  

Bills, Private: 

Earl Gunasekara Foundation (Inc.): 1R., 686 

Private Members' Motions: 

Coconut Industry and Coconut Resources: regu-

larizing the development and promotion,  

 571-6; 593-6 

Political Parties' Financial Audit Report to  

 Election Commission, 2442-6 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2186-93  

Import and Export (Control) Act, 2186-93 

Motor Traffic Act, 2186-93 

Sports Law, 314-7 

 

Debates, Adjournment: 

Bail, Equity in Grant of, 188-91 

Diplomatic Ties with South India: strengthening, 

1140-1 

Education: insufficient allocation of funds, 448-52 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1254-62 

International Workers' Day - 2013: celebration, 

2239-40 

Ann-Azw] 
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Azwer, The Hon. Alhaj A.H.M., M.P.: (Contd.) 

Debates, Adjournment: (Contd.) 

Liquor Shops in proximity to Dalada Maligawa, 

removing of, 600-2 

 

Documents, Tabled: 

Reports re Coconut Industry, 573 

Malay Language, letter re, 451 

 

Questions, Oral: 

Panagamuwa Annoor Central College: play 

ground, 2143-5 

 

Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P., Minister of  

Industry and Commerce: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment Promo-

tion and Welfare, 2070-1  

 

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1098-101 

 

Bandara, The Hon. Palitha Range, M.P.:  

Privileges: 

Search of House Restraining Participation at  

Parliament Sessions: Ref. to Privilege Com., 

1609-10 

 

Bandara, The Hon. Shantha, M.P.: 

Petitions: 

Moragaswewa, Mr. S.L.B., Mahawa, 1813 

Thilakaratna, Mr. P., Alawwa, 2093 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1476-82 

Finance: 2R., 1476-82 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1476-82 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1476-82 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1476-82 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1476-82 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1476-82 

 

Bills, Private: 

Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Foundation 

(Inc.): 1R., 1991-2 

 

Regulations:  

Sports Law, 143-8 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2321-5 

 

Basnayaka, The Hon. Tharanath, M.P.: 

Debates: 

Regulations:  

Sports Law, 298-300 

 
Debates, Adjournment: 

Situation in North: misleading international  

community, 330-3 

 
Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 1R., 543-4;  

Petitions to SC, 639; SC Determination, 1268-327; 

2R., 1409-509; Cert., 1926; Com., 1528-34; 3R., 

1534 

Births and Deaths Registration (Am.): 1R., 546; Ref. 

to PCs., 831; Communication from PCs., 1742; 2R., 

1890-903; 2R., 1918; Com., 1918-22; 3R., 1922; 

Cert., 2243 

Customs (Am.): 1R., 543; 2R., 910-79; Com., 980-1; 

3R., 982; Cert., 1268 

Defence Services Command and Staff College (Am.): 

1R., 685 

Economic Service Charge (Am.): 1R., 541; 2R.,  

687-823; 2R., 824; Com., 824-5; 3R., 825; Cert., 

1268 

Excise (Am.): 1R., 541; 2R., 687-823; 2R., 825; 

Com., 825-6; 3R., 826; Cert., 1268 

Finance (Am.): 1R., 545; Petitions to SC, 639; SC 

Determination, 1268-327 

Finance: 2R., 1409-509; Com., 1522-8; 3R., 1528; 

Cert., 1809 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 1R., 540; 

Petitions to SC, 639; SC Determination, 1268-327; 

2R., 1409-509; Com., 1544-5; 3R., 1545; Cert., 

1809 

Inland Revenue (Am.): 1R., 544; Petitions to SC, 639; 

SC Determination, 1268-327; 2R., 1611-706; Com., 

1707-29; 3R., 1729; Cert., 1926 

Kandyan Marriage and Divorce (Am.): 1R., 547; 

Communication from PCs., 1741-2; 2R., 1890-903; 

2R., 1915; Com., 1915-6; 3R., 1916; Cert., 2243 

Marriage Registration (Am.): 1R., 545-6;  

Communication from PCs., 1741-2; 2R., 1890-903; 

2R., 1907; Com., 1907-14; 3R., 1914; Cert., 2243 

Mines and Minerals (Am.): 1R., 1883-4 

Muslim Marriage and Divorce (Am.): 1R., 546;  

Communication from PCs., 1741-2; 2R., 1890-903; 

2R., 1916; Com., 1917; 3R., 1918; Cert., 2243 

Nation Building Tax (Am.): 1R., 544; Petitions to SC, 

639; SC Determination, 1268-327; 2R., 1409-509; 

Com., 1518-21; 3R., 1522; Cert., 1809 

Notaries (Am.): 1R., 547; Petitions to SC, 639; SC 

Determination, 1268-327; 2R., 1611-706; Com., 

1730-2; 3R., 1732; Cert., 1809 

 

[Azw-Bil 
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Bills: (Contd.) 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 1R., 542; 2R., 

687-823; Com., 823-4; 3R., 824; Cert., 1268 

Powers of Attorney (Am.): 1R., 548; Petitions to SC, 

639; SC Determination, 1268-327 ; 2R., 1611-706; 

Div., 1737; Com., 1737-8; 3R., 1738-9; Cert., 1809 

Registration of Documents (Am.): 1R., 547-8;  

Petitions to SC, 639; SC Determination, 1268-327; 

2R., 1611-706; Div., 1732; Com., 1733-6; 3R., 

1736-7; Cert., 1926 

Resettlement Authority (Am.): 1R., 548; 2R.,  

1056-130; Com., 1130-1; 3R., 1131; Cert., 1268 

Strategic Dev. Projects (Am.): 1R., 541-2; Petitions 

to SC, 639; SC Determination, 1268-327; 2R., 

1409-509; Com., 1545-6; 3R., 1546; Cert., 1809 

Tax Appeals Commission (Am.): 1R., 545; Petitions 

to SC, 639; SC Determination, 1268-327; 2R., 

1409-509; Div., 1535; Com., 1535-44; 3R., 1544; 

Com., 1534-44; 3R., 1544; Cert., 1926 

Telecommunication Levy (Am.): 1R., 542; 2R.,  

687-823; 2R., 826; Com., 827-9; 3R., 830; Cert., 

1268 

Value Added Tax (Am.): 1R., 543; Petitions to SC, 

639; SC Determination, 1268-327; 2R., 1409-509; 

Com., 1509-18; 3R., 1518; Cert., 1926 

 

Bills, Private: 

Deltota Mahfalul Ulama Arabic College (Inc.): 1R., 

1610-1 

Earl Gunasekara Foundation (Inc.): 1R., 686 

Hanguranketha Madanwela Rajamaha Vihara Dev. 

Found. (Inc.): Std. Com. Rep., 1329 

Hanguranketha Madanwela Rajamaha Vihara Dev. 

Foundation (Inc.): Cons. & 3R., 1922-23 

Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Foundation 

(Inc.): 1R., 1991-2 
P. Harrison Community Dev. Foundation (Inc.): 1R., 87 

Roman Catholic Archbishop and Bishops of Ceylon 

(Am.): 1R., 1889 
Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya (Inc.): 1R., 243 

United Christian Fellowship of Sri Lanka (Inc.): 1R., 

242-3 

Welfare Society of the School for the Mentally  

Subnormal Child (Inc.) (Am.): 1R., 2436 

 

Chandrakumar, The Hon. Murugesu, M.P., Deputy  

Chairman of Committees: 

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1116-9 
 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 456-62 

 

Documents, Tabled: 

Vacancies for Teachers, 458 

Chandrasena, The Hon. S.M., M.P., Deputy Minister  

of Economic Development: 

Debates: 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2162-7  

Import and Export (Control) Act, 2162-7 

Motor Traffic Act, 2162-7 

 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2489-91 

 
Committees, Consultative: 

Substitution of Members, 493-4 

 
Consultative Committee Reports on Annual Reports: 

Coconut Development Authority, (2008), 496 

Consumer Affairs Authority, (2010), 833 

Co-operative Wholesale Establishment, (2009), 833 

DFCC Bank, (2011/2012), 1155 

Employees' Trust Fund Board, (2011), 1155 

HDFC Bank, (2011), 1154 

Insurance Board of Sri Lanka, (2011), 1155 

Kurunegala Plantations Ltd., (2010, 2011), 496 

National Institute of Co-operative Development, 

(2010), 833 

National Lotteries Board, (2011), 1155 

National Savings Bank, (2011), 1154 

Pradeshiya Sanwardana Bank, (2011), 1155 

Public Utilities Commission of Sri Lanka, (2011), 

1155 

Rehabilitation of Persons, Properties and Industries 

Authority, (2009 / 2010), 833 

Resettlement Authority, (2008, 2009, 2010), 833 

Securities and Exchange Commission of Sri Lanka, 

(2011), 1154 

Sri Jayewardenepura General Hospital Board, (2010), 

832 

Sri Lanka Accounting and Auditing Standards  

Monitoring Board , (2011), 1154 

Sri Lanka Insurance Corporation, (2011), 1155 

Sri Lanka Savings Bank, (2011), 1154 

Sri Lanka Social Security Board, (2011), 1155 

Sri Lanka State Trading (General) Corporation Ltd., 

(2009 / 2010), 833 

State Mortgage and Investment Bank, (2011), 1155 

State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka, 

(2010), 832 

Wijaya Kumaratunga Memorial Hospital - Seeduwa, 

(2010), 832 

 
Cooray, The Hon. Reginald, M.P., Minister of Minor  

Export Crop Promotion: 

Petitions: 

Ratnasiri, Mr. G., Horana, 1928 

Silva, Mr. S.O., Alubomulla, 1928  

Bil-Coo] 
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Dayaratna,The Hon. P., M.P., Minister of Food  

Security: 

Petitions: 

Jayasinghe, Mr. H.U.S., Ampara, 2093 

Piyasena, Mr. K.A., Peradeniya, 2093 

  

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2352-6 

 

de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P.: 

Privileges: 

'The Island' and 'Daily News' Reports: Ref. to 

Privilege Com., 1610 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1451-63 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 691-9 

Excise (Am.): 2R., 691-9 

Finance: 2R., 1451-63 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1451-63 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1451-63 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 691-9 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1451-63 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1451-63 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 691-9 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1451-63  

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2151-62  

Import and Export (Control) Act, 2151-62 

Motor Traffic Act, 2151-62 

Sports Law, 293-5 

 

Documents, Tabled: 

Letter re reply to Oral Question, 294 

 

Questions, Oral: 

Dimensions of Stamps: details, 1956-60 

Mid-Year Fiscal Position Report 2012: objectives, 

2135-41 

Tripoli Trade Centre: current custodians, 1777-80 

 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P., Minister of 

Irrigation and Water Resources Management and 

Leader of the House of Parliament: 

Leave of Absence: 

Silva, Hon. R. Dumindha, 538 

 

Petitions: 

Perera, Mr. J.M.M., Angoda, 2092 

 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2008-10 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P.: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 1R., 543-4; 

Com., 1528-34; 3R., 1534 

Births and Deaths Registration (Am.): 1R., 546; 

2R., 1918; Com., 1918-22; 3R., 1922 

Customs (Am.): 1R., 543 

Defence Services Command and Staff College 

(Am.): 1R., 685 

Economic Service Charge (Am.): 1R., 541 

Excise (Am.): 1R., 541 

Finance (Am.): 1R., 545 

Finance: Com., 1522-8; 3R., 1528 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 1R., 

540; Com., 1544-5; 3R., 1545 

Inland Revenue (Am.): 1R., 544; Com., 1707-29; 

3R., 1729 

Kandyan Marriage and Divorce (Am.): 1R., 547; 

2R., 1915; Com., 1915-6; 3R., 1916 

Marriage Registration (Am.): 1R., 545-6; 2R., 

1907; Com., 1907-14; 3R., 1914 

Mines and Minerals (Am.): 1R., 1883-4 

Muslim Marriage and Divorce (Am.): 1R., 546; 

2R., 1916; Com., 1917; 3R., 1918 

Nation Building Tax (Am.): 1R., 544; Com., 

1518-21; 3R., 1522 

Notaries (Am.): 1R., 547; Com., 1730-2; 3R., 

1732 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 1R., 542 

Powers of Attorney (Am.): 1R., 548; Div., 1737; 

Com., 1737-8; 3R., 1738-9 

Registration of Documents (Am.): 1R., 547-8; 

Div., 1732; Com., 1733-6; 3R., 1736-7 

Resettlement Authority (Am.): 1R., 548, 

Strategic Dev. Projects (Am.): 1R., 541-2; Com., 

1545-6; 3R., 1546 

Tax Appeals Commission (Am.): 1R., 545; Com., 

1534-44; 3R., 1544 

Telecommunication Levy (Am.): 1R., 542 

Value Added Tax (Am.): 1R., 543; Com.,  

 1509-18; 3R., 1518 

Bills, Private: 

Hanguranketha Madanwela Rajamaha Vihara 

Dev. Foundation (Inc.): Cons. & 3R.,  

 1922-23, 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Passed, 1905 

SL Export Dev. Act, (2 Orders): Passed, 1905-6 

Regulations: 

Agrarian Development Act, Passed, 2235 

Food Act, (3 Regulations): Passed, 1906-7 

Import and Export (Control) Act, Passed, 2235 

Import and Export (Control) Act: Pr., 1810 

Land Dev. Ordinance, Pr., 1743 

Motor Traffic Act, Passed, 2235 

[Day-Des 
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de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P.: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Situation in North: misleading international com-

munity, 333-4 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

Samurdhi Benefit, Non-Receipt of, 1596-8 

 
de Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, M.P.,  

Minister of Wildlife Resources Conservation: 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1647-50  

Notaries (Am.): 2R., 1647-50 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1647-50 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1647-50 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2343-7 

 

de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.:  

Petitions: 

Muhandiram, Mr. G.M.J.C., Rakwana, 834 

 

Debates, Adjournment: 

Bail, Equity in Grant of, 173-94 

Deadly Renal Disease, 2460-530 

Diplomatic Ties with South India: strengthening, 

1131-51 

Education: insufficient allocation of funds, 398-488 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2277-384 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1217-66 

International Workers' Day - 2013: celebration,  

2236-42 

Liquor Shops in proximity to Dalada Maligawa, . 

removing of, 597-607 

Situation in North: misleading international  

community, 325-34 

 

Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.:  

Comments on: 

Condolence Message on HE Hugo Chavez Frias, 

540 

Party Leaders Meeting, Decisions of, 1183-5, 

1195-6 

Presentation of Bills: procedure, 621-3 

Telecasting expunged speeches, 1046; 1050-2 

 

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1087-91 

Orders: 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act, 1206-9 

 

Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2460-79 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1217-34 

 

Documents, Tabled: 

Interdiction Letter of Samurdhi Dev. Officer, 1595 

 

Questions by Private Notice: 

Attacks on Sri Lankans in South India including 

Buddhist Monks, 902-4 

Ethanol Spirit, Illegal Import of, 681-3 

Samurdhi Benefit, Non-Receipt of, 1594-6 

 

Questions, Oral: 

Hospitals with Professor Units: details, 1373-82 

Schools of PCs: principal vacancies, 393-4 

Schools: National Ceremonies: details, 1934-9 

Sri Lankan Airlines, Chairman and Board of  

Directors: foreign tours, 1788-93 

Universities of Sri Lanka: foreign students, 2130-4 

 

Dissanayake, The Hon. Duminda, M.P., Minister of  

Education Services: 

Petitions: 

Dharmasena, Mr, R.P.D.P.S., Rajanganaya, 2245 

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 424-8 

 

Dissanayake, The Hon. Lalith, M.P., Deputy Minister  

of Health: 

Petitions: 

Rajapaksa, Mr. H.P., Kahapolwatta, 1744 

  

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1504-9 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 816-23  

Excise (Am.): 2R., 816-23 

Finance: 2R., 1504-9 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1504-9 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1504-9 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 816-23 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1125-30 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1504-9 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1504-9 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 816-23 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1504-9  

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2219-22  

Import and Export (Control) Act, 2219-22 

Motor Traffic Act, 2219-22 

Sports Law, 168-73 

 

Des-Dis] 
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Dissanayake, The Hon. Lalith, M.P.: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Bail, Equity in Grant of, 183-8 

Deadly Renal Disease, 2513-9 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2371-4 

 

Dissanayake, The Hon. P. Weerakumara, M.P.,  

Deputy Minister of Traditional Industries and Small 

Enterprise Development: 

Debates, Adjournment: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1246-9 

 

Documents, Tabled: 

Speech of Hon. Wimal Weerawansa re HE the 

President Hugo Chavez, demise of, 1249 

 

Dissanayake, The Hon. Rohana, M.P., Deputy  

Minister of Transport: 

Petitions: 

Jayalath, Mrs. N.G.W., Matale, 2245 

 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 931-6 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2232-5  

Import and Export (Control) Act, 2232-5 

Motor Traffic Act, 2232-5 

Sports Law, 312-4 

 

Dissanayake, The Hon. S.B., M.P., Minister of Higher  

Education: 

Debates: 

Orders:Universities Act: Pr., 1328 (02 Orders) 

 

Documents, Tabled: 

Book re International Labour Convention, 2053 

CEB Profits, 2340 

Circular re School Dev. Fund, 486 

Circular re Transfer of Land, 1446 

Circulars re Admission to A/L Classes of National 

Schools, 2271 

Circulars re School Upliftment Program, 412 

Document re Sean Kingston and Nelly, 2209 

Document re 'Talk to Buddha', 2210 

Documents re Child Abuse etc., 1693 

Documents re Hon. Rohitha Abeygunawardena's 

Speech, 2039 

fair play, document re, 249 

Funds to Cricket Board, letter re, 115 

Grade 1 Admission - 2013, 480 

Grade-5 Scholarship Exam Results, 1465 

HE the President's Condolence Message on HE Hugo 

Chavez Frias, 539 

Interdiction Letter of Samurdhi Dev. Officer, 1595 

Documents, Tabled:(Contd.) 

Invitations to SL Doctors from Foreign Countries, 

2506 

Letter by Muslim Priest re Risana Nafeek, 2085 

Letter by Parents of re Risana Nafeek, 2085 

Letter re reply to Oral Question, 294 

Malay Language, letter re, 451 

Masjithul Shafiya Jummah Trustee Board re Risana 

Nafeek, letter of, 2085 

Newspaper Reports re Females, 1415 

Newspaper Reports re Grade-5 Scholarship Results, 

1415 

O/L and A/L Results, report re, 487 

Photos of Prayers of Risana Nafeek, 2085 

Photos re Visit to Risana Nafeek's house, 2076 

Private Schools: Teachers, Students, Admission Fees: 

details, 482 

Proposals re Sports Law, 259 

Reports re Coconut Industry, 573 

Rest of the Speeches of MPP: 

Jayaratne, Hon. D.M., 1406 

Jayasekara, Hon. Premalal, 2307 

SC Determination re Electricity Tariff, 2287  

Schools Closed, reports re, 485 

Schools: shortage of facilities, 435 

Speech of Hon. Wimal Weerawansa re  

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1249 

Tax Revenue Losses, table re, 967, 

Teachers and Students: statistics, 483 

Total Imports (MT) - Year 2012, 967 

Vacancies for Teachers, 458 

WHO Report re Kidney Patients in NCP, 2502 

WHO Report re Renal Disease, 2497 

WHO Report re Renal Disease,  

Pages from, 2497 

 

Ekanayake, The Hon. T.B., M.P., Minister of Culture  

and the Arts: 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 415-9 

 

Expunctions: 

188, 285, 403-5, 575, 726, 738, 756, 760, 767, 775, 

777-86, 789-95, 806, 808-9, 1035-6, 1039, 1041, 

1043, 1047, 1078, 1134, 1201, 1260, 1382, 1399, 

1440-1, 1449, 1464, 1497-8, 1637, 1648, 1856, 

1882, 2018-20, 2022, 2025, 2029, 2031-5, 2037, 

2066, 2067, 2076, 2077, 2080, 2081, 2086, 2188, 

2207-8, 2299, 2323, 2300, 2337-9, 2344-5, 2413-4, 

2453, 2455-9, 2473, 2517, 2527-8 

 

Farook, The Hon. M. B., M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Deltota Mahfalul Ulama Arabic College (Inc.): 

1R., 1610-1 

[Dis-Far 
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Fernando, The Hon. Arundika, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 741-5  

Excise (Am.): 2R., 741-5 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 741-5 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 741-5 

Regulations:  

Sports Law, 160-2 

 

Debates, Adjournment: 
International Workers' Day - 2013: celebration, 2236-8 

 

Fernando, The Hon. Harin, M.P.: 

Debates: Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1095-7 

 

Fernando, The Hon. Johnston, M.P., Minister of  

Co-operatives and Internal Trade: 

Petitions: 

Wickramaratna, Mr. S.C.R., Kurunegala, 834 

 
Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini, M.P.: 

Petitions: 

Fernando, Mr. P.U.C., Seeduwa, 1745 

Ranaweera, Mr. Saliya, Pamankada, 1745 

 

Fonseka, The Hon. (Mrs.) Malani, M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2068-9 

 

Fowzie, The Hon. A.H.M., M.P., Minister of Urban  

Affairs:  

Petitions: 

Benedict, Mr. D.A., Ratmalana, 1812 

 

Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P., Minister of  

Rehabilitation and Prison Reforms: 

Debates:  

Regulations: Sports Law, 318-9 

 

Gamage, The Hon. (Mrs.) Anoma, M.P.: 

Questions, Oral: 

Encouragement of Children towards Dhamma School 

Education: steps taken, 1979-81 
Foreign Tours for Diplomatic Relations: expenses, 21-6 

 

Gunasekera, The Hon. DEW, M.P., Minister of  

Human Resources: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2057-9 

  
Debates, Adjournment: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1244-6 

Gunawardana, The Hon. M.K.A.D.S., M.P., Deputy  

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs: 

Debates, Adjournment: 

Liquor Shops in proximity to Dalada Maligawa, 

removing of, 606-7 

  

Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P., Minister of  

Education: 

Ministerial Statements: 

A/L Classes of National Schools: admission,  

2271-75 

 

Petitions: 

Ratnayake, Mr. S.G., Kiriwattuduwa, 1330 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1463-70 

Finance: 2R., 1463-70 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1463-70 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1463-70 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1463-70 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1463-70 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1463-70  

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 472-88 

 

Documents, Tabled: 

Circular re School Dev. Fund, 486 

Circulars re Admission to A/L Classes of National 

Schools, 2271 

Grade 1 Admission - 2013, 480 

Grade-5 Scholarship Exam Results, 1465 

O/L and A/L Results, report re, 487, 

Private Schools: Teachers, Students, Admission 

Fees: details, 482 

Schools Closed, reports re, 485 

Teachers and Students: statistics, 483 

 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P., Minister of  

Water Supply and Drainage and Chief Government  

Whip: 

Comments on: 
Condolence Message on HE Hugo Chavez Frias, 539 

Presentation of Bills: procedure, 619-20 

Telecasting expunged speeches, 1049-50 

 

Petitions: 

Jayasekara, Mr. H., Kiriwattuduwa, 2244 

Perera, Miss K.S., Dorawaka, 1155 

 

Privileges: 

'Virakesari' report of 24th Jan., 2013: ref. to Com., 

2275 

Fer-Gun] 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P: (Contd.) 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 335 

Finance Act: Pr., 335 

SL Export Dev. Act: Pr., 335 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: Pr., 335; 1181; 

1214-6  

Universities Act: Pr., 832  

Private Members' Motions: 

Political Parties' Financial Audit Report to  

 Election Commission, 2451-4 

Regulations: 

Agrarian Dev. Act: Pr., 1329 

Food Act: Pr., 1328 (03 Regulations) 

Import and Export (Control) Act: Pr., 1154; Pr., 

1926 

Motor Traffic Act: Pr., 2091-2 

Supplementary Allocations:  

1328, 1927 

 

Documents, Tabled: 

HE the President's Condolence Message on  

HE Hugo Chavez Frias, 539 

 

Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minster of Justice: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2054-7 

 

Debates, Adjournment: 

Bail, Equity in Grant of, 191-4 

 

Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: 

Petitions: 

Gunathilake, Mr. S.S., Kalamulla, 2386 
 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2010-4 
 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1444-8 

Customs (Am.): 2R., 937-41 

Finance: 2R., 1444-8 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1444-8 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1444-8 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1444-8 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1444-8 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1444-8  

Regulations: Sports Law, 131-43 

 

Debates, Adjournment: 

Liquor Shops in proximity to Dalada Maligawa, 

removing of, 603-6 

Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Circular re Transfer of Land, 1446 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2299-304 

 

Questions, Oral: 
Death of Mr. Anthony Fernando: compensation, 678-80 

Peliyagoda Fish Market, Extortion at: complaints, 

1940-2 

Rape, Sexual Harassment and Child Abuse: com-

plaints, 1339-46 

Roshen Chanaka, Death of: compensation, 389-93 

School Uniforms: money estimated, 2134-5 

 

Harrison, The Hon. P., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Births and Deaths Registration (Am.): 2R.,  

 1896-903 

Kandyan Marriage and Divorce (Am.): 2R., 

1896-903 

Marriage Registration (Am.): 2R., 1896-903  

Muslim Marriage and Divorce (Am.): 2R.,  

 1896-903 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act, 1896-903 

SL Export Dev. Act, (2 Orders), 1896-903 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2215-9  

Food Act, (3 Regulations), 1896-903 

Import and Export (Control) Act, 2215-9 

Motor Traffic Act, 2215-9 

 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2479-84 

 

Questions, Oral: 

Anuradhapura MC Area: plots of land, 2113-7 

Civil Security Officers: Anuradhapura District, 

659-64 

Department of Railways: program to cover loss, 

2253-60 

Fruits, Preservation of Local and Imported:  

Methodologies, 2123-30 

Import of Pesticides: details, 1866-74 

Kidney Patients in NCP: details, 507-13 

Seed Farms: research, 1770-6 

Seeds, Import and Production of: details, 1843-51 

Teachers in North-Central Province: details, 1960-5 
 

Hasen Ali, The Hon. M.T., M.P.: 

Debates, Adjournment: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1251-4 
 

Hashim, The Hon. Kabir, M.P.: 

Leave of Absence, 1609 

[Gun-Has 
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Herath, The Hon. Vijitha, M.P.:  

Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 713-9 

Excise (Am.): 2R., 713-9 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1642-7 

Notaries (Am.): 2R., 1642-7 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 713-9 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1642-7 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1642-7 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 713-9 

 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2180-6 

Import and Export (Control) Act, 2180-6 

Motor Traffic Act, 2180-6 

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds,  

398-414 

 

Documents, Tabled: 

Circulars re School Upliftment Program, 412 

 

Herath, The Hon. Kanaka, M.P.: 

Debates: 

Regulations:  

Sports Law, 307-10 

 

Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., Deputy  

Minister of Economic Development: 

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1085-7 

 

Jagodage, The Hon. Achala, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 956-62 

 

Jayaratne, The Hon. D.M., M.P., Prime Minister,  

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs: 

Debates: 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2168-71 

Import and Export (Control) Act, 2168-71 

Motor Traffic Act, 2168-71 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 1406 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

Democratic Rights of Tamil People: violation, 

1601-6 

Muslim People, Violence Against, 1399-406 

Repeal of Prevention of Terrorism Act, 1984-8 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M.P.:  

Petitions: 

Mathurathna, Mr. M.M., Kuliyapitiya, 1812 

 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 923-31 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 730-40 

Excise (Am.): 2R., 730-40 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 730-40 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 730-40 

Orders: 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act, 1209-12 

Private Members' Motions: 

Political Parties' Financial Audit Report to  

 Election Commission, 2446-51 

 
Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2356-66 

 
Questions, Oral: 

BTI Bacterium Imported for Controlling Dengue: 

details, 1828-35 
Commonwealth Games - 2018: sponsorship, 365-70 

Fisher folk Demonstration at Chilaw:  

 shooting incident, 205-9  

Fuel Subsidy to Farmers: methodology, 70-3 
Govt. Hospitals, Supply of Mattresses to: details, 839-45 

Handurukkanda Quarry: environmental destruction, 

667-74 
Hingurana Sugar Factory: production activities, 990-1000 

Import of Palm Oil: tax revision, 1858-62 

Import of Surgical Gloves: companies, 26-39 

Kantalai Sugar Factory: details, 1017-22 
'Mahinda Chintana': provision of fishing gear, 2416-23 

National Lotteries Board, Employees of: attendance 

and transport allowances, 1975-8 

National Lotteries Board: employees, 1359-64 

Paddy Marketing Board: purchase of paddy, 881-7 

Police Constables: promotions, 518-25 

RDA: vehicles obtained on rent, 2390-3 

Sasanarakshaka Balamandalayas:  

 financial provisions, 232-7 
School Transport Service Operators: fuel subsidy, 76-80 

SL Cricket, Officers of: expenditure on foreign 

tours, 340-56 

Sri Dalada Maligawa Perahera: money spent,  

1553-61 

State Pharmaceuticals Corp.: investigation officer, 

1585-9 

Treasure Hunting in Sivalapitiya Village: legal 

steps taken, 2103-9 

Tsunami Information Towers: details, 1752-7 

Visit of Mrs. Nanda Malini's Group to Kuwait:  

special checking, 647-53 
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Jayasekara, The Hon. H.L. Premalal, M.P., Deputy  

Minister of Power and Energy: 

Petitions: 

Jayawardena, Mrs. R.G.C.N., Ratnapura, 2245 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2304-7 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2307 

 
Jayasinghe, The Hon (Mrs.) Chandrani Bandara, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2491-3 

 

Questions, Oral: 

Public Servants: property loans, 396-7 

 

Jayasuriya, The Hon. Karu, M.P.: 

Petitions: 

Livera, Mrs. R.S.M., Mahiyangana, 1813 

 

Jayasuriya, The Hon. Sanath, M.P.: 

Debates: 

Regulations:  

Sports Law, 295-8 

 

Jayawardana, The Hon (Dr.) Jayalath, M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2051-4 

 

Documents, Tabled: 

Book re International Labour Convention, 2053 

 

Karalliyadde, The Hon. Tissa, M.P., Minister of Child  

Development and Women’s Affairs: 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2485-8  

 

Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 419-24 

 

Questions, Oral: 

Ambalangoda District Hospital: food supply, 900-2 

Bacterium Produced by Bio Baur Lanka Co.:  

eradication of dengue, 383-6 

BTI Bacterium: non-use, 504-6 

Bulathsinhala Hospital: shortcomings, 1763-7 

Categorized Schools: details, 1565-74 

Diploma Holders of HNE and Oriental Languages: 

government appointments, 1165-7 

Education Sector, Political Appointments in:  

problems, 40-5 

Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M.P.: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

Foreign Doctors Serving in Private Hospitals: 

qualifications, 674-8  

Government Hospitals: Doctor Shortage, 356-60 

Kurunegala Teaching Hospital, Cardiac Unit of: 

operating theatre, 896-8 

Muslim Returnees of Northern Province:  

registration and facilities, 1837-43 

Pavement Traders in Pettah-Fort Area: alternate 

business locations, 1862-6 

Railway Carriages to Private Companies:  

income, 526-31 

Railway Dept.: substitute labourers: recruitment 

procedure, 1370-2 

Supplementary Estimates from 2010 to 2011:  

financial value, 1351-7 

Water for Agriculture: central hills, 1942-7 

 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P.: 

Petitions: 

Gunaratna, Mr. G.M., Mattakkuliya, 2092 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1414-28 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 745-70  

Excise (Am.): 2R., 745-70 

Finance: 2R., 1414-28 
Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 1414-28 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1414-28 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 745-70 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1414-28 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1414-28 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 745-70 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1414-28  

Private Members' Motions: 

Political Parties' Financial Audit Report to  

 Election Commission, 2437-9; 2455-60 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2222-32  

Import and Export (Control) Act, 2222-32 

Motor Traffic Act, 2222-32 

Sports Law, 112-27 

 
Debates, Adjournment: 
Diplomatic Ties with South India: strengthening, 1137-9 

Education: insufficient allocation of funds, 462-7 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2335-42 

 
Documents, Tabled: 

CEB Profits, 2340 

Funds to Cricket Board, letter re, 115 

Newspaper Reports re Females, 1415 
Newspaper Reports re Grade-5 Scholarship Results, 1415 

[Jay-Kar 
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Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P.: (Contd.) 

Questions, Oral: 

Cases Withdrawn after Indictments: details,  

1817-23 

Chinese Cultural Centre: details, 386-9 

Chinese Involvement, Project with: details,  

07-16 

Economic Development, Minister and Deputy  

Minister of: foreign tours, 887-96 

Elections in Sri Lanka: details, 197-201 

EPF Money, construction of building utilizing: 

total cost, 1782-8 

Government - Owned Companies: total capital, 

849-60 

LLRC Report: Recommendations, 2425-32 

M/Finance and Planning: assets register, 643-7 

Ministers' Foreign Trips: particulars: 

M/Foreign Employment Promotion and Welfare: 

details, 531-4 

Ministries: Vehicles and Buildings not owned by: 

Rent / Lease:  

 Defence and Urban Development, 1032-4 

Ministry of Private Transport Services: functions, 

215-9 

Persons in Overseas Employment: insurance  

coverage, 1972-4 

Petroleum, Detection of: minister's declaration, 

2260-2 

Public Enterprises, Non-Functional: details,  

2393-400 

Registered Voters: details, 237-41 

SL Ports Authority: liabilities, 370-80 

State Timber Corporation: financial activities,  

871-7 

Total Container Movement in the Country: details, 

51-9 

Uniform Material for School Children: details, 

1589-93 

Vehicles and Buildings not belonging to  

M/Mass Media and Information: rent/lease, 

1158-60 

 
Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P.:  

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.):  

 2R., 1482-9 

Finance: 2R., 1482-9 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.):  

 2R., 1482-9 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1482-9 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1482-9 

Tax Appeals Commission (Am.):  

 2R., 1482-9 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1482-9  

 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P.: 

Debates: 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2194-6  

Import and Export (Control) Act, 2194-6 

Motor Traffic Act, 2194-6 

Sports Law, 100-6 

 

Debates, Adjournment: 
Diplomatic Ties with South India: strengthening, 1131-6 

Liquor Shops in proximity to Dalada Maligawa, 

removing of, 597-8 

 

Kumara, The Hon. Ajith, M.P.:  

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1679-84 

Notaries (Am.): 2R., 1679-84 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1679-84 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1679-84 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1122-5 

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 452-6 

 

Kumaranatunga, The Hon. Jeewan, M.P., Minister of  

Postal Services: 

Petitions: De Silva, Mr. M.W.S., Moratuwa, 03 

 

Leave of Absence: 

Hashim, Hon. Kabir, 1609 

Silva, Hon. R. Dumindha, 538 

 

Lokubandara, The Hon. Udith, M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2066-7 

 

Lokuge, The Hon. Gamini, M.P., Minister of Labour  

and Labour Relations: 

Debates: 

Regulations: Sports Law, 254-7 
 

Debates, Adjournment: 
International Workers' Day - 2013: celebration, 2240-2 

 

Maddumabandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2348-52 
 

Questions, Oral: 

Demolished Buildings and Acquired Lands:  

compensation, 533-6 

High Voltage Cable System Fixed in  

Badalkumbura Town: Change of Path, 2265-7 
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Members of Parliament: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 1992-2088 

 
Messages from the President: 

Public Security Proclamations: 

613; 1267; 1925 

 
Ministerial Statements: 

Abeywardena, Hon. Lakshman Yapa: 

Correction of Facts stated by Hon. Harin Fernando 

on Derana 'Wada Pitiya' Programme, 1407-8 

 

Gunawardena, Hon. Bandula: 

A/L Classes of National Schools: admission,  

2271-75 

 
Mithrapala, The Hon. H.R., M.P., Deputy Minister of  

Livestock and Rural Community Development: 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 973-9 

 
Muralidaran, The Hon. Vinayagamoorthi, M.P.,  

Deputy Minister of Resettlement: 

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1104-7 

 
Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Deputy Minister  

of Investment Promotion: 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1695-8  

Notaries (Am.): 2R., 1695-8 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1695-8 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1695-8 

 
Mutukumarana, The Hon. S.C., M.P.: 

Debates: 

Regulations:  

Sports Law, 148-51 

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 467-9 

 
Nanayakkara, The Hon. Manusha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 770-5  

Excise (Am.): 2R., 770-5 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 770-5 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 770-5 

 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P., Minister of  

National Languages and Social Integration: 

Petitions: 

Lal, Mr. U.G., Maharagama, 2245 

Madanayake, Mr. S.W.W., Raddolugama, 2244 

Nasithiya, Mrs. S, Eheliyagoda, 2245 

Perera, Miss M.K., Kelaniya, 2245 

Pushpakumara, Mr. S.S., Embilipitiya, 2244 

 

Debates, Adjournment: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1234-40 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 335; 1890-903; Passed, 

1905 

Finance Act: Pr., 335 

SL Export Dev. Act, (2 Orders), 1890-903 

SL Export Dev. Act, (2 Orders): Passed, 1905-6 

SL Export Dev. Act: Pr., 335 

SL Export Dev. Act: Pr., 335 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: Pr., 335; 1181-216 

Universities Act: Pr., 1328 (02 Orders) 

Universities Act: Pr., 832 

 

Public Security Proclamations: 

Messages from the President, 613; 1267; 1925 

 

Regulations: 

Agrarian Dev. Act: Pr., 1329; 2149-235; Passed, 

2235 

Food Act: Pr., 1328 (03 Regulations); 1890-903; 

Passed, 1906-7 

Import and Export (Control) Act, 2149-235; 

Passed, 2235 

Import and Export (Control) Act: Pr., 1154 

Import and Export (Control) Act: Pr., 1810 

Import and Export (Control) Act: Pr., 1926 

Land Dev. Ordinance, Pr., 1743 

Motor Traffic Act, 2149-235; Passed, 2235 

Motor Traffic Act: Pr., 1329 

Motor Traffic Act: Pr., 2091-2 

Sports Law, 88-173; 244-325 

 

Padmasiri, The Hon. Y.G., M.P.: 

Petitions: 

Dharmasena, Mr. R.N.P., Haloluwa, 1744 

Fernando, Mr. M.S., Kalutara, 2093 

Gnanarupi, Mrs. K., Kaithady, 2093 

Pathirana, Mrs. T.R., Avissawella, 834 

 

Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 798-800  

Excise (Am.): 2R., 798-800 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1666-8 

[Mem-Pad 
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Padmasiri, The Hon. Y.G., M.P.: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: (Contd.) 

Notaries (Am.): 2R., 1666-8 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R.,  

 798-800 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1666-8 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1666-8 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 798-800 

Bills, Private: 

Welfare Society of the School for the Mentally 

Subnormal Child (Inc.) (Am.): 1R., 2436 

 

Parliament: 

MPP of UNP walked into the well and created an 

uproar, 1807, 

Opposition MPP walked into the well with lighted 

candles, 1903, 1905 

 

Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2507-10 

 

Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 

Petitions: 

Jayawardana, Mr. J.S., Akuressa, 1813 

Kumarihami, Mrs. H.M.C., Aranayake, 640 

Kusumawathie, Mrs. K.H.G., Pitabeddara, 2093 

Ratnayake, Mr. R.P.G.M., Akuressa, 2093 

Silva, Mr. A.D., Urugamuwa, 1813 

 

Debates: 

Bills, Private: 

Hanguranketha Madanwela Rajamaha Vihara 

Dev. Found. (Inc.): Std. Com. Rep., 1329 

Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya (Inc.): 

1R., 243 

Private Members' Motions: 

Utilizing Paddy Lands that can not be cultivated 

with paddy for Productive Purposes, 550-6; 

569-71 

 

Questions, Oral: 

Ambalangoda Rest House: reconstruction, 360-4 

Angunakolapelessa District Hospital: resources, 

1575-8 

Anicuts of Nilwala Scheme: renovation, 1929-34 

Beliatta Public Shopping Complex: construction 

work, 04-07 

Chilaw General Hospital: Physical Resources, 

1550-3 

Civil Defence Force: details, 219-25 

Construction of Bridge over Kirindiganga: details, 

641-2 
Expressway, Matara-Kataragama: estimated cost, 2401-8 

 

Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

G/Ramadola K.V.: buildings and resources,  

2386-90  

GN Vacancies: Matara District, 45-51 

Graduates to Government Institutions, Appointment 

of: promotion procedure, 865-71 

Katupotha Bus Stand: abandonment, 195-7 

Kotiyagala Tank: renovation, 2100-3 

Kudapana Junior School, Closed: buildings, 210-4 

Makandura Town Dev. Plan: green city and sports 

complex, 1331-4 

Mannar Basin: oil exploration, 984-8 

Morawaka, Kotapola, and Pasgoda Educational 

Zones: teacher transfers, 1823-7 

Mulatiyana Community Water Treatment Centre: 

supply of electricity, 845-9 

Nebada Kendakaduwa Rural Hospital: shortage of 

resources, 1000-3 

Renovation of Kadawana Tank: fund allocation, 

2246-9 

Rotumba Central Dispensary: renovation, 664-6 

Upcountry Service Broadcasting Channel: closure, 

1022-6 

World Cup Cricket - 2011: Tournament: details, 

336-9 

 

Peiris, The Hon. (Prof.) G.L., M.P., Minister of  

External Affairs: 

Ministerial Statements: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1237 

 

Vote of No Confidence: 

Hon. Dilan Perera:  

M/Foreign Employment Promotion and Welfare, 

2000-4 

 

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1067-76 

 

Debates, Adjournment: 

Diplomatic Ties with South India: strengthening, 

1145-51 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

 

Attacks on Sri Lankans in South India including 

Buddhist Monks, 904-6 

 

Commonwealth Heads of Government Meeting in 

SL, 82-7 

 

Government Stance on Resolution No. A/HRC/22/

L.1, 1392-6 

 

Pad-Pei] 



INDEX — SESSION 2013 

5th March, 2013 — 10th May, 2013 

17 

Vol. 216] 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P.: 

Comments on: 

Presentation of Bills: procedure, 625-7 

 

Petitions: 

Prasanthi, Mrs. G.L.R., Rajagiriya, 1744 

 

Points of Order: 

Presented Bills, Sinhala and Tamil copies of the: 

not available, 607 

 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 1992-9 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1495-504 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 800-4  

Excise (Am.): 2R., 800-4 

Finance: 2R., 1495-504 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1495-504 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1495-504 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 800-4 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1495-504 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1495-504 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 800-4 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1495-504 

Orders: Stamp Duty (Sp. Prov.) Act, 1198-205 

Private Members' Motions: 

Coconut Industry and Coconut Resources:  

 regularizing the development and promotion,  

 579-81 

Utilizing Paddy Lands that can not be cultivated 

with paddy for Productive Purposes, 556-61 

Regulations: Sports Law, 151-7 

 

Debates, Adjournment: 

Bail, Equity in Grant of, 173-7 
Diplomatic Ties with South India: strengthening, 1142-3 

Liquor Shops in proximity to Dalada Maligawa, 

removing of, 598-9 

 

Questions, Oral: 

Auditor, Fraud Committed by: formal  

investigation, 2263-5 

Farmers' Pension Fund: assets, 2433-5 

Granting Pardon to the Imprisoned: written code, 

2141-3 
National Water Supply and Drainage Board: fraud, 1947-9 

Presidential Pardon, Prisoners Released by: details, 

1875-7 

'Ranaviru Flags', Sale of: income, 1768-9 

SLS Institution: complaints on asbestos roofing 

sheets, 653-9 

Perera, The Hon. Dilan, M.P., Minister of Foreign  

Employment Promotion and Welfare: 

Vote of No Confidence: Hon. Dilan Perera:  
M/Foreign Employment Promotion and Welfare,  

1992-2088; 2083-8; Div., & Motion Negatived, 2090 

 

Debates: 

Regulations: Sports Law, 319-25 

 

Documents, Tabled: 

Masjithul Shafiya Jummah Trustee Board re  

Risana Nafeek, letter of, 2085 

Letter by Muslim Priest re Risana Nafeek, 2085 

Letter by Parents of re Risana Nafeek, 2085 

Photos of Prayers of Risana Nafeek, 2085 

 

Perera, The Hon. Felix, M.P., Minister of Social  

Services: 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1489-95 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 719-30 

Excise (Am.): 2R., 719-30 

Finance: 2R., 1489-95 
Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 1489-95 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1489-95 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 719-30 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1091-5 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1489-95 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1489-95 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 719-30 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1489-95 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 289-92 

Import and Export (Control) Act, 289-92 

Motor Traffic Act, 2210-4, 289-92 

Sports Law, 289-92  

 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1687-95  

Notaries (Am.): 2R., 1687-95 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1687-95 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1687-95 

 

Documents, Tabled: 

Documents re Child Abuse etc., 1693 

 

Perera, The Hon. M. Joseph Michael, M.P.: 

Points of Order: 

Communication from PCs on Bills, 1885-7 

 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2039-46 
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Perera, The Hon. Neomal, M.P., Deputy Minister of  

External Affairs:  

Petitions: 

Gnanadasa, Mr. S.R., Dehiwala, 2092 

 

Petitions:  

Abeysundara, Mr. C.R., Pitigala, 1330 

Aluvihare, Mr. M.B., Elkaduwa, 2246 

Attanayake, Mr. A.M.U.P.K., Dambulla, 2246 

Benedict, Mr. D.A., Ratmalana, 1812 

Bishop Valence Mendis, Chilaw, 1928 

Dayananda, Mr. K.G., Opanayake, 1928 

Dayananda, Mr. M.D., Kesbewa, 1550 

Dayawathie, Mrs. T.G., Puttalam, 2092-3 

De Alwis, Mr. A.N. Ruwansiri, Ratnapura, 640 

De Silva, Mr. M.W.S., Moratuwa, 03 

Dharmasena, Mr, R.P.D.P.S., Rajanganaya, 2245 

Dharmasena, Mr. R.N.P., Haloluwa, 1744 

Dias, Mr. A.A.W., Battaramulla, 03 

Fancisco, Mrs. M.J., Colombo-10, 1743-4 

Fernando, Mr. M.S., Kalutara, 2093 

Fernando, Mr. P.U.C., Seeduwa, 1745 

Gamhewa, Mr. G., Ambalantota, 1330 

Gnanadasa, Mr. S.R., Dehiwala, 2092 

Gnanarupi, Mrs. K., Kaithady, 2093 

Gunaratna, Mr. G.M., Mattakkuliya, 2092 

Gunaratna, Mr. M.G., Menikhinna, 1812 

Gunathilake, Mr. S.S., Kalamulla, 2386 

Hewawasam, Mrs. Sumithra, Poddala, 1743-4 

Jayadeera, Mr. Ranjith, Tangalle, 1330 

Jayalath, Mrs. N.G.W., Matale, 2245 

Jayasekara, Mr. H., Kiriwattuduwa, 2244 

Jayasinghe, Mr. H.U.S., Ampara, 2093 

Jayawardana, Mr. J.S., Akuressa, 1813 

Jayawardena, Mrs. R.G.C.N., Ratnapura, 2245 

Kanthi, Miss W.S.K., Kegalle, 2092 

Karunaratna, Mr. W.M.M.G., Gurudeniya, 1928 

Kumarihami, Mrs. H.M.C., Aranayake, 640 

Kusumawathie, Mrs. K.H.G., Pitabeddara, 2093 

Lal, Mr. U.G., Maharagama, 2245 

Laysahamy, Mrs. B.W., Polgahawela, 2246 

Livera, Mrs. R.S.M., Mahiyangana, 1813 

Madanayake, Mr. S.W.W., Raddolugama, 2244 

Mathurathna, Mr. M.M., Kuliyapitiya, 1812 

Moragaswewa, Mr. S.L.B., Mahawa, 1813 

Muhandiram, Mr. G.M.J.C., Rakwana, 834 

Nasithiya, Mrs. S, Eheliyagoda, 2245 

Pathirana, Mrs. T.R., Avissawella, 834 

Perera, Miss K.S., Dorawaka, 1155 

Perera, Miss M.K., Kelaniya, 2245 

Perera, Mr. J.M.M., Angoda, 2092 

Perera, Mr. K.P.C., Pelmadulla, 1744 

Perera, Mr. Y.A.K., Kandy, 1813 

Piyasena, Mr. K.A., Peradeniya, 2093 

Prasanthi, Mrs. G.L.R., Rajagiriya, 1744 

Pushpakumara, Mr. S.S., Embilipitiya, 2244 

Petitions: (Contd.) 

Rafeek, Mr. M.M., Sammanthurai, 1929 

Raja, Mr., Jaffna, 2386 

Rajapaksa, Mr. H.P., Kahapolwatta, 1744 

Ranasinghe, Mr. M.P., Bingiriya, 2092-3 

Ranaweera, Mr. Saliya, Pamankada, 1745 

Ranjani, Mrs. B.S., Pottuvil, 04 

Ratnasiri, Mr. G., Horana, 1928 

Ratnayake, Mr. J.M.C., Ja-Ela, 640 

Ratnayake, Mr. R.P.G.M., Akuressa, 2093 

Ratnayake, Mr. S.G., Kiriwattuduwa, 1330 

Sarathchandra, Mrs. G.R., Ruwanwella, 03 

Senathiraja, Mr. T., Senkalady, 1550 

Silva, Mr. A.D., Urugamuwa, 1813 

Silva, Mr. S.O., Alubomulla, 1928 

Thilakaratna, Mr. P., Alawwa, 2093 

Uduwella, Mr. U.G.R., Mullipothana, 1744 

Weerasinghe, Miss W.M.C.M., Matale, 2386 

Wickramaratna, Mr. S.C.R., Kurunegala, 834 

Wijegunawardena, Mr. W.D.C.P., Dehiwala, 04 

Wimalasiri, Mr. H.P., Kuliyapitiya, 640 

Withana, Mr. N.D., Mathugama, 1928 

 

Piyasena, The Hon. P., M.P.: 

Petitions: 

Ranjani, Mrs. B.S., Pottuvil, 04 

 

Points of Order: 

Communication from PCs on Bills, 1885-7 

Presented Bills, Sinhala and Tamil copies of the:  

not available, 607 

Telecasting expunged speeches, 1035-54 

 

Premadasa, The Hon. A.D. Champika, M.P.:  

Debates: 

Bills, Private: 

P. Harrison Community Dev. Foundation (Inc.): 

1R., 87 

 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P.: 

Comments on: 

Telecasting expunged speeches, 1053-4 

 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 947-56 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1650-63 

Notaries (Am.): 2R., 1650-63 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1650-63 

Registration of Documents (Am.):  

 2R., 1650-63 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1111-6 

Orders: 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act, 1212-4 

Regulations:  

Sports Law, 277-86 

Per-Pre] 



INDEX — SESSION 2013 

5th March, 2013 — 10th May, 2013 

19 

Vol. 216] 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P.: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2501-7 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2283-92 

 
Documents, Tabled: 

Education: insufficient allocation of funds, 428-36 

Invitations to SL Doctors from Foreign Countries, 

2506 

SC Determination re Electricity Tariff, 2287 

Schools: shortage of facilities, 435 

WHO Report re Kidney Patients in NCP, 2502 

 
Questions, Oral: 

Civil Security Officers: confirmation of service, 

1579-84 

Economic Growth Rate of SL: details, 878-81 

Fisherfolk, Houses for: 'Mahinda Chinthana -  

A Vision for the Future', 497-502 

Fishing Community, relief to: procedure, 861-5 

Jana Sevana Housing Loan Scheme: details,  

202-5 

Kidney Patiens in NCP: details, 225-32 

Land under Urban Housing Scheme for low income 

families: ownership, 1336-8 

Mahamodara Teaching Hospital: infant deaths, 

1004-16 

'Mahinda Chintana - Vision for the Future':  

Relief for Children Suffering from Malnutrition, 

2117-22 

'Mahinda Chintana - Vision for the Future':  

specialist hospitals, 2094-9 

Migrant Workers: housing loan scheme, 16-21 

Police Security Assistants: allowances, 1561-5 

Recruitment of Unemployed Graduates to Public 

Service: procedure, 835-9 

Resettlement in Monarawewa Village: details, 

2409-15 

'Samata Niwasak - Hithata Sevanak' Programme: 

flats constructed, 1364-9 

'Samata Niwasak - Hithata Sevanak' Programme: 

houses for estate workers, 380-2 

Sampathnuwara DS Div.: rural road system,  

1852-8 

Schools Administered by Central Govt. and PCs: 

Buddhism Teachers, 1965-71 

Teacher Assistants: details, 513-8 

Welioya Project: cultivation, 1745-51 

 
Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P., Minister  

of Environment and Renewable Energy: 

Petitions: 

Dias, Mr. A.A.W., Battaramulla, 03 

 

Private Members' Motions: 

Coconut Industry and Coconut Resources:  

regularizing the development and promotion,  

571-96 

Political Parties' Financial Audit Report to Election 

Commission, 2437-60 

Utilizing Paddy Lands that can not be cultivated with 

paddy for Productive Purposes, 550-71 

 

Privileges: 

Harassment and Intimidation, 907; Sp's Ruling, 1810; 

ref. to com., 1991 

Inquiry by CID into Speech made in Parliament:  

motion may be moved, 1742 

Search of House Restraining Participation at  

Parliament Sessions: Ref. to Com., 1609-10 

'Silumina' report re Parliament, 908-9; Sp's Ruling, 

1810; ref. to Com., 1990  

'The Island' and 'Daily News' Reports: Ref. to Com., 

1610 

'Virakesari Report': Sp's Ruling, 1926; ref. to Com., 

2275 

 

Public Security Proclamations: 

Messages from the President, 613, 1267, 1925 

 

Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy  

Minister of Economic Development: 

Petitions: 

Bishop Valence Mendis, Chilaw, 1928 

De Alwis, Mr. A.N. Ruwansiri, Ratnapura, 640 

Perera, Mr. K.P.C., Pelmadulla, 1744 

Ratnayake, Mr. J.M.C., Ja-Ela, 640 

Uduwella, Mr. U.G.R., Mullipothana, 1744 

 

Pushpakumara, The Hon. A.P. Jagath, M.P., Minister  

of Coconut Development and Janata Estate Dev.:  

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2076-8 
 

Debates: 

Private Members' Motions: 

Coconut Industry and Coconut Resources:  
 regularizing the development and promotion, 581-91 

 

Documents, Tabled: 

Photos re Visit to Risana Nafeek's house, 2076 
 

Questions by Private Notice: 

Amaratunga, Hon. John: 

Electricity Tariff, Increase of, 1793-5 

 

Dissanayake, Hon. Anura: 

Attacks on Sri Lankans in South India including  

Buddhist Monks, 902-4 

 

[Pre-Que 
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Questions by Private Notice: (Contd.) 

Dissanayake, Hon. Anura: 

Ethanol Spirit, Illegal Import of, 681-3 

Samurdhi Benefit, Non-Receipt of, 1594-6 

Sampanthan, Hon. R.: 

Democratic Rights of Tamil People: violation, 

1598-601 

Muslim People, Violence Against, 1396-9 

Wickremasinghe, Hon. Ranil: 

Commonwealth Heads of Government Meeting in 

Sri Lanka, 81 

Government Stance on Resolution No. A/HRC/22/

L.1, 1391-2 

Repeal of Prevention of Terrorism Act, 1982-4 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

Amunugama, Hon. (Dr.) Sarath: 

Ethanol Spirit, Illegal Import of, 683-5 

 

de Silva, Hon. Nimal Siripala: 

Samurdhi Benefit, Non-Receipt of, 1596-8 

 

Jayaratne, Hon. D.M.: 

Democratic Rights of Tamil People: violation, 

1601-6 

Muslim People, Violence Against, 1399-406 

Repeal of Prevention of Terrorism Act, 1984-8 

 

Peiris, Hon. (Prof.) G.L.: 

Attacks on Sri Lankans in South India including 

Buddhist Monks, 904-6 

Commonwealth Heads of Government Meeting in 

SL, 82-7 

Government Stance on Resolution No. A/HRC/22/

L.1, 1392-6 

 

Wanniarachchi, Hon. (Mrs.) Pavithradevi: 

Electricity Tariff, Increase of, 1795-801 

 

Questions, Oral: 

A-Grade Roads in Jaffna District: renovation work, 

536-8 

Ambalangoda District Hospital: food supply, 900-2 

Ambalangoda Rest House: reconstruction, 360-4 

Angunakolapelessa District Hospital: resources, 

1575-8 

Anicuts of Nilwala Scheme: renovation, 1929-34 

Anuradhapura MC Area: plots of land, 2113-7 

Auditor, Fraud Committed by: formal investigation, 

2263-5 

Bacterium Produced by Bio Baur Lanka Co.:  

eradication of dengue, 383-6 

Beliatta Public Shopping Complex: construction 

work, 04-07 

BTI Bacterium Imported for Controlling Dengue: 

details, 1828-35 

Questions, Oral: (Contd.) 

BTI Bacterium: non-use, 504-6 

Bulathsinhala Hospital: shortcomings, 1763-7 

Cases Withdrawn after Indictments: details, 1817-23 

Categorized Schools: details, 1565-74 

Chilaw General Hospital: Physical Resources, 1550-3 

Chinese Cultural Centre: details, 386-9 

Chinese Involvement, Project with: details, 07-16 

Civil Defence Force: details, 219-25 

Civil Security Officers: Anuradhapura District,  

659-64 

Civil Security Officers: confirmation of service, 

1579-84 

Commonwealth Games - 2018: sponsorship, 365-70 

Compensation to Applicants as per circular No. 

49/89: measures taken, 2267-9 

Construction of Bridge over Kirindiganga: details, 

641-2 

Death of Mr. Anthony Fernando: compensation,  

678-80 

Demolished Buildings and Aquired Lands:  

compensation, 533-6 

Department of Railways: program to cover loss, 

2253-60 

Dimensions of Stamps: details, 1956-60 

Diploma Holders of HNE and Oriental Languages: 

government appointments, 1165-7 

Economic Development, Minister and Deputy  

Minister of: foreign tours, 887-96 

Economic Growth Rate of SL: details, 878-81 

Education Sector, Political Appointments in:  

problems, 40-5 

Elections in Sri Lanka: details, 197-201 

Encouragement of Children towards Dhamma School 

Education: steps taken, 1979-81 

EPF Money, construction of building utilizing: total 

cost, 1782-8 

Expressway, Matara-Kataragama: estimated cost, 

2401-8 

Farmers' Pension Fund: assets, 2433-5 

Fisherfolk Demonstration at Chilaw:  

shooting incident, 205-9 

Fisherfolk, Houses for: 'Mahinda Chinthana -  

A Vision for the Future', 497-502 

Fishing Community, relief to: procedure, 861-5 

Foreign Doctors Serving in Private Hospitals:  

qualifications, 674-8 

Foreign Tours for Diplomatic Relations: expenses, 

21-6 

Fruits, Preservation of Local and Imported:  

Methodologies, 2123-30 

Fuel Subsidy to Farmers: methodology, 70-3 

G/Ramadola K.V.: buildings and resources, 2386-90 

GN Vacancies: Matara District, 45-51 

Government - Owned Companies:  

total capital, 849-60 

Que-Que] 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Government Hospitals: Doctor Shortage, 356-60 

Govt. Hospitals, Supply of Mattresses to: details, 

839-45 

Graduates Recruited as Dev. Assistants: details, 

1950-5 

Graduates to Government Institutions, Appointment 

of: promotion procedure, 865-71 

Granting Pardon to the Imprisoned: written code, 

2141-3 

Handurukkanda Quarry: environmental destruction, 

667-74 

High Voltage Cable System Fixed in Badalkumbura 

Town: Change of Path, 2265-7 

Hingurana Sugar Factory: production activities,  

990-1000 

Hospitals with Professor Units: details, 1373-82 

Import of Palm Oil: tax revision, 1858-62 

Import of Pesticides: details, 1866-74 

Import of Surgical Gloves: companies, 26-39 

Jaffna Dist.: GN Divisions: vacancies, 1388-90 

Jana Sevana Housing Loan Scheme: details, 202-5 

Kantalai Sugar Factory: details, 1017-22 

Katupotha Bus Stand: abandonment, 195-7 

Kidney Patiens in NCP: details, 225-32 

Kidney Patients in NCP: details, 507-13 

Kotiyagala Tank: renovation, 2100-3 

Kudapana Junior School, Closed: buildings, 210-4 

Kumbuk Tree Racketeers: release, 2109-13 

Kurunegala Teaching Hospital, Cardiac Unit of:  

operating theatre, 896-8 

Land under Urban Housing Scheme for low income 

families: ownership, 1336-8 

Language Policy, Violation of: steps taken, 1161-4 

LLRC Report: Recommendations, 2425-32 

M/Finance and Planning: assets register, 643-7 

Mahamodara Teaching Hospital: infant deaths,  

1004-16 

'Mahinda Chintana - Vision for the Future': Relief for 

Children Suffering from Malnutrition, 2117-22 

'Mahinda Chintana - Vision for the Future': specialist 

hospitals, 2094-9 

'Mahinda Chintana': provision of fishing gear,  

2416-23 

Makandura Town Dev. Plan: green city and sports 

complex, 1331-4 

Mannar Basin: oil exploration, 984-8 

Mid-Year Fiscal Position Report 2012: objectives, 

2135-41 

Migrant Workers: housing loan scheme, 16-21 

Ministers' Foreign Trips: particulars: 

M/Foreign Employment Promotion and Welfare: 

details, 531-4 

Ministries: Vehicles and Buildings not owned by: 

Rent / Lease: 

Defence and Urban Development, 1032-4 

Questions, Oral: (Contd.)  

Ministry of Private Transport Services: functions, 

215-9 

Mohideen, Mr. A.H.M.: compensation, 394-6 

Morawaka, Kotapola, and Pasgoda Educational 

Zones: teacher transfers, 1823-7 

MPCS - Nuwara-Eliya, Building of: lease out, 1382-8 

Mulatiyana Community Water Treatment Centre: 

supply of electricity, 845-9 

Muslim Returnees of Northern Province: registration 

and facilities, 1837-43 

Nallur, Manipai and Chunnakam PS:  

upgrading, 680-1 

National Lotteries Board, Employees of: attendance 

and transport allowances, 1975-8 

National Lotteries Board: employees, 1359-64 

National Water Supply and Drainage Board: fraud, 

1947-9 

Nebada Kendakaduwa Rural Hospital: shortage of 

resources, 1000-3 

North - East Local Govt. Service Improvement  

Project: money spent, 898-900 

Paddy Marketing Board: purchase of paddy, 881-7 

Panagamuwa Annoor Central College: play ground, 

2143-5 

Pavement Traders in Pettah-Fort Area: alternate  

business locations, 1862-6 

Peliyagoda Fish Market, Extortion at: complaints, 

1940-2 

Persons in Overseas Employment:  

insurance coverage, 1972-4 

Petroleum, Detection of: minister's declaration,  

2260-2 

Police Constables: promotions, 518-25 

Police Security Assistants: allowances, 1561-5 

Presidential Pardon, Prisoners Released by: details, 

1875-7 

Public Enterprises, Non-Functional: details, 2393-400 

Public Servants: property loans, 396-7 

Railway Carriages to Private Companies: income, 

526-31 

Railway Dept.: substitute labourers: recruitment  

procedure, 1370-2 

'Ranaviru Flags', Sale of: income, 1768-9 

Rape, Sexual Harassment and Child Abuse:  

complaints, 1339-46 

RDA: vehicles obtained on rent, 2390-3 

Recruitment of Unemployed Graduates to  

Public Service: procedure, 835-9 

Registered Voters: details, 237-41 

Renovation of Kadawana Tank: fund allocation, 

2246-9 

Resettled Persons: allowance, 1030-2 

Resettlement in Monarawewa Village:  

details, 2409-15 

Roshen Chanaka, Death of: compensation, 389-93 

[Que-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Rotumba Central Dispensary: renovation, 664-6 

'Samata Niwasak - Hithata Sevanak' Programme: flats 

constructed, 1364-9 

'Samata Niwasak - Hithata Sevanak' Programme: 

houses for estate workers, 380-2 

Sampathnuwara DS Div.: rural road system, 1852-8 

Sasanarakshaka Balamandalayas:  

financial provisions, 232-7 

School Transport Service Operators:  

fuel subsidy, 76-80 

School Uniforms: money estimated, 2134-5 

Schools Administered by Central Govt. and PCs: 

Buddhism Teachers, 1965-71 

Schools of PCs: principal vacancies, 393-4 

Schools: National Ceremonies: details, 1934-9 

Seed Farms: research, 1770-6 

Seeds, Import and Production of: details, 1843-51 

SL Cricket, Officers of: expenditure on foreign tours, 

340-56 

SL Ports Authority: liabilities, 370-80 

SLS Institution: complaints on asbestos roofing 

sheets, 653-9 

Sri Dalada Maligawa Perahera:  

money spent, 1553-61 

Sri Lankan Airlines, Chairman and Board of  

Directors: foreign tours, 1788-93 

State Pharmaceuticals Corp.: investigation officer, 

1585-9 

State Timber Corporation: financial activities, 871-7 

Supplementary Estimates from 2010 to 2011:  

financial value, 1351-7 

Surgical Gloves, Purchase of: fraud, 1758-63 

Teacher Assistants: details, 513-8 

Teachers in North-Central Province:  

details, 1960-5 

Total Container Movement in the Country: details, 

51-9 

Treasure Hunting in Sivalapitiya Village: legal steps 

taken, 2103-9 

Tripoli Trade Centre: current custodians, 1777-80 

Tsunami Information Towers: details, 1752-7 

Uniform Material for School Children: . 

details, 1589-93 

Universities of Sri Lanka: foreign students, 2130-4 

Upcountry Service Broadcasting Channel: closure, 

1022-6 

Vehicles and Buildings not belonging to M/Mass 

Media and Information: rent/lease, 1158-60 

Visit of Mrs. Nanda Malini's Group to Kuwait:  

special checking, 647-53 

Water for Agriculture: central hills, 1942-7 

Welioya Project: cultivation, 1745-51 

Widows: policies, 1347-50 

World Cup Cricket - 2011: Tournament:  

details, 336-9 

Questions, Written: 

Padiyatalawa Jumma Mosque: properties, 488-92 

 

Radhakrishnan, The Hon. V.S., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1663-6 

Notaries (Am.): 2R., 1663-6 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1663-6 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1663-6 

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 443-6 

 

Rajapaksa, The Hon. Basil Rohana, M.P., Minister of  

Economic Development: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2046-51 

 

Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2064-6 

 

Rajapakshe, The Hon. Wijeyadasa, M.P.:  

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2308-12 

 

Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2014-30 

 

Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P.: 

Debates: 

Regulations: Sports Law, 257-73 

 

Documents, Tabled: 

Proposals re Sports Law, 259 

 

Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Athuraliye, M.P.: 

Petitions: 

Wijegunawardena, Mr. W.D.C.P., Dehiwala, 04 

 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2496-501 

 

Documents, Tabled: 

WHO Report re Renal Disease, Pages from, 2497 

WHO Report re Renal Disease, 2497 

 

Ratwatte, The Hon. Lohan, M.P.: 

Debates: 

Regulations: Sports Law, 157-9 

Que-Rat] 



INDEX — SESSION 2013 

5th March, 2013 — 10th May, 2013 

23 

Vol. 216] 

Sampanthan, The Hon. R., M.P.:  

Questions by Private Notice: 

Democratic Rights of Tamil People: violation, 

1598-601 

Muslim People, Violence Against, 1396-9 

 

Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 

Questions, Oral: 

A-Grade Roads in Jaffna District: renovation work, 

536-8 

Compensation to Applicants as per circular No. 

49/89: measures taken, 2267-9 

Jaffna Dist.: GN Divisions: vacancies, 1388-90 

Language Policy, Violation of: steps taken, 1161-4 

Nallur, Manipai and Chunnakam PS: upgrading, 

680-1 

North - East Local Govt. Service Improvement 

Project: money spent, 898-900 

Resettled Persons: allowance, 1030-2 

 

Selvarasa, The Hon. Pon, M.P.: 

Petitions: 

Senathiraja, Mr. T., Senkalady, 1550 

 

Senanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy, M.P.: 

Questions, Oral: 

Graduates Recruited as Dev. Assistants: details, 

1950-5 

Kumbuk Tree Racketeers: release, 2109-13 

 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P.: 

Comments on: 

Telecasting expunged speeches, 1053 

 

Privileges: 

Harassment and Intimidation, 907; Sp's Ruling, 

1810; ref. to Com., 1991 

 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 965-70 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 775-98  

Excise (Am.): 2R., 775-98 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 775-98 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 775-98 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2201-10  

Import and Export (Control) Act, 2201-10 

Motor Traffic Act, 2201-10 

Sports Law, 244-54 

 

Debates, Adjournment: 

Bail, Equity in Grant of, 177-83 

 

Documents, Tabled: 

Document re Sean Kingston and Nelly, 2209 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P.: (Contd.) 

Documents, Tabled: (Contd.) 

Document re 'Talk to Buddha', 2210 

fair play, document re, 249 

Tax Revenue Losses, table re, 967 

Total Imports (MT) - Year 2012, 967 

 

Seneviratne, The Hon. Athauda, M.P., Minister of  

Rural Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 941-5, 1704-6 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1704-6 

Notaries (Am.): 2R., 1704-6 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1704-6  

Registration of Documents (Am.): 2R., 1704-6 

 

Debates, Adjournment: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1250-1 

 

Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P., Minister of  

Public Administration and Home Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1625-30 

Notaries (Am.): 2R., 1625-30 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1625-30 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1625-30 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2292-8 

 

Shritharan, The Hon. S., M.P.: 

Privileges: 

Inquiry by CID into Speech made in Parliament: 

motion may be moved, 1742 

 

Silva, The Hon. R. Dumindha, M.P.: 

Leave of Absence, 538 

 

Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M.P., Minister of  

Telecommunication and Information Technology: 

Petitions: 

Sarathchandra, Mrs. G.R., Ruwanwella, 03 

 

Sooriyapperuma, The Hon. J.R.P., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1448-51 

Finance: 2R., 1448-51 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1448-51 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1448-51 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1448-51 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1448-51 

[Sam-Soo 
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Sooriyapperuma, The Hon. J.R.P., M.P.: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: (Contd.) 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1448-51 

 

Private Members' Motions:  

Coconut Industry and Coconut Resources:  

 regularizing the development and promotion, 

577-9  

Utilizing Paddy Lands that can not be cultivated 

with paddy for Productive Purposes, 561-4 

 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): Petitions to SC, 

639; SC Determination, 1268-327; Cert., 1926 

Births and Deaths Registration (Am.): Ref. to PCs., 

831; Communication from PCs., 1742; Cert., 

2243 
Customs (Am.): Cert., 1268 

Economic Service Charge (Am.): Cert., 1268 

Excise (Am.): Cert., 1268 

Finance (Am.): Petitions to SC, 639; SC  

Determination, 1268-327 

Finance: Cert., 1809 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.):  

Petitions to SC, 639; SC Determination, 1268-

327; Cert., 1809 

Inland Revenue (Am.): Petitions to SC, 639; SC 

Determination, 1268-327; Cert., 1926 

Kandyan Marriage and Divorce (Am.):  

Communication from PCs., 1741-2; Cert., 2243 

Marriage Registration (Am.): Communication from 

PCs., 1741-2; Cert., 2243 

Muslim Marriage and Divorce (Am.):  

Communication from PCs., 1741-2; Cert., 2243 

Nation Building Tax (Am.): Petitions to SC, 639; 

SC Determination, 1268-327; Cert., 1809 

Notaries (Am.): Petitions to SC, 639; SC  

Determination, 1268-327; Cert., 1809 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): Cert., 1268 

Powers of Attorney (Am.): Petitions to SC, 639; 

SC Determination, 1268-327; Cert., 1809 

Registration of Documents (Am.): Petitions to SC, 

639; SC Determination, 1268-327; Cert., 1926 

Resettlement Authority (Am.): Cert., 1268 

Strategic Dev. Projects (Am.): Petitions to SC, 639; 

SC Determination, 1268-327; Cert., 1809 

Tax Appeals Commission (Am.): Petitions to SC, 

639; SC Determination, 1268-327; Cert., 1926 

Telecommunication Levy (Am.): Cert., 1268 

Value Added Tax (Am.): Petitions to SC, 639; SC 

Determination, 1268-327; Cert., 1926 

 

Committees, Consultative: substitution  

of members, 493-4 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

(Contd.) 

Messages from the President: 

Public Security Proclamations, 613, 1267; 1925 

 

Parliamentary Delegation of the Kingdom of Bahrain: 

Presence, 1812 

 

Presentation of Bills: procedure, 614-5 

 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Expunctions: 

188, 285, 403-5, 575, 726, 738, 756, 760,  

767, 775, 777-86, 789-95, 806, 808-9,  

1035-6, 1039, 1041, 1043, 1047, 1078,  

1134, 1201, 1260, 1382, 1399, 1440-1,  

1449, 1464, 1497-8, 1637, 1648, 1856,  

1882, 2018-20, 2022, 2025, 2029,  

2031-5, 2037, 2066, 2067, 2076, 2077,  

2080, 2081, 2086, 2188, 2207-8, 2299,  

2323, 2300, 2337-9, 2344-5, 2413-4,  

2453, 2455-9, 2473, 2517, 2527-8 

 

Points of Order: 

Bills have to be tabled in all three languages, 612 

Communication from PCs on Bills, 1888-9 

Telecasting expunged speeches: investigation, 1055 

Presentation of Bills: procedure, 614-5 

 

Privileges: 

Inquiry by CID into Speech made in Parliament: 

motion may be moved, 1742 

'Silumina Report': Sp's Ruling, 1810 

Harassment and Intimidation: Sp's Ruling, 1810 

'Virakesary Report': Sp's Ruling, 1926 

 

Sri Ranga, The Hon. J., M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2079 

 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 971-3, 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1107-9 

 

Debates, Adjournment: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1240-3 

 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Comments on: 

Presentation of Bills: procedure, 631 

 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2005-7 

Soo-Sum] 



INDEX — SESSION 2013 

5th March, 2013 — 10th May, 2013 

25 

Vol. 216] 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1433-8 

Finance: 2R., 1433-8 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 

1433-8 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1433-8 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1076-84 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1433-8 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1433-8 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1433-8 

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 440-3 

 

Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P.: 

Debates: Regulations: Sports Law, 163-8 

 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2493-6 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2377-9 

 

Supplementary Allocations: 

1328; 1927 

 

Swaminathan, The Hon, D.M., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.): 2R., 1471-6 

Finance: 2R., 1471-6 
Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 2R., 1471-6 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 1471-6 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1102-4 

Strategic Dev. Projects (Am.): 2R., 1471-6 

Tax Appeals Commission (Am.): 2R., 1471-6 

Value Added Tax (Am.): 2R., 1471-6  

 

Tennakoon, The Hon. Janaka Bandara, M.P.,  

Minister of Lands and Land Development: 

Petitions: 

Weerasinghe, Miss W.M.C.M., Matale, 2386 

 

Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P.: 

Petitions: 

Withana, Mr. N.D., Mathugama, 1928 

 

Vinayagamoorthy, The Hon. A., M.P.:  

Debates: 

Bills:  

Inland Revenue (Am.): 2R., 1630-4 

Notaries (Am.): 2R., 1630-4 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1630-4 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1630-4 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1109-11 

Vitarana, The Hon. (Prof.) Tissa, M.P., Minister of  

Scientific Affairs: 

Debates, Adjournment: 

HE the President Hugo Chavez, demise of, 1262-6 

 

Vote of No Confidence: 

Hon. Dilan Perera:  

M/Foreign Employment Promotion and Welfare,  

1992-2088; Div., & Motion Negatived, 2090 

 

Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1698-701 

Notaries (Am.): 2R., 1698-701 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1698-701 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1698-701 

 

Debates, Adjournment: 

Education: insufficient allocation of funds, 470-2 

 

Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi, M.P.,  

Minister of Power and Energy: 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2379-84 

 

Questions by Private Notice: Replies to: 

Electricity Tariff, Increase of, 1795-801 

 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P.: 

Petitions: 

Gamhewa, Mr. G., Ambalantota, 1330 

Jayadeera, Mr. Ranjith, Tangalle, 1330 

 

Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P., Deputy  

Speaker and Chairman of Committees: 

Petitions: 

Fancisco, Mrs. M.J., Colombo-10, 1743-4 

Hewawasam, Mrs. Sumithra, Poddala, 1743-4 

Kanthi, Miss W.S.K., Kegalle, 2092 

 

Weerakoon, The Hon. Gunaratne, M.P., Minister of  

Resettlement: 

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1056-63; 

Com., 1130-1; 3R., 1131 

 

Weerasekara, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P.: 

Petitions: 

Dayananda, Mr. M.D., Kesbewa, 1550 

Rafeek, Mr. M.M., Sammanthurai, 1929 

 

Debates: 

Regulations: Sports Law, 286-9 

[Sum-Wee 
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Weerasekara, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P.: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Situation in North: misleading international  

community, 325-9 

 

Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P., Minister of  

Construction, Engineering Services, Housing and  

Common Amenities: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2079-80 

 

Weerawardhana, The Hon. Eric Prasanna, M.P.: 

Debates: 

Regulations: Sports Law, 127-30 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2366-71 

 

Welgama, The Hon. Kumara, M.P., Minister of  

Transport: 

Debates: 

Regulations: 

Agrarian Development Act, 2176-80  

Import and Export (Control) Act, 2176-80 

Motor Traffic Act, 2176-80 

Motor Traffic Act: Pr., 1329 

 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Customs (Am.): 2R., 962-5 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1669-74 

Notaries (Am.): 2R., 1669-74 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1669-74 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1669-74 

Private Members' Motions: 

Political Parties' Financial Audit Report to  

 Election Commission, 2440-2 

Regulations:  

Sports Law, 301-7 

 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2326-30, 

 

Questions, Oral: 

Surgical Gloves, Purchase of: fraud, 1758-63 

Widows: policies, 1347-50 

 

Wickramasinghe, The Hon. Neranjan, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Roman Catholic Archbishop and Bishops of 

Ceylon (Am.): 1R., 1889 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil, M.P., Leader of the  

Opposition: 

Comments on: 

Presentation of Bills: procedure, 615-9 

Telecasting expunged speeches, 1048-9 

Tellippalai Incident, 1606-8 

 

Privileges: 

'Silumina' report re Parliament, 908-9; Sp's Ruling, 

1810; ref. to com., 1990 

  

Debates: 

Bills: 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1063-7 

 

Questions by Private Notice: 

Commonwealth Heads of Government Meeting in 

Sri Lanka, 81 

Government Stance on Resolution No. A/HRC/22/

L.1, 1391-2 

Repeal of Prevention of Terrorism Act, 1982-4 

 

Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.): 2R., 1684-6  

Notaries (Am.): 2R., 1684-6 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1684-6 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1684-6 

Regulations: Sports Law, 310-1 

 

Debates, Adjournment: 

Deadly Renal Disease, 2510-2 

 

Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.,  

Minister of Petroleum Industries: 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2330-5 

 

Yogarajan, The Hon. R., M.P.: 

Vote of No Confidence:  

Hon. Dilan Perera: M/Foreign Employment  

Promotion and Welfare, 2080-3 

 

Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 2R., 804-16 

Excise (Am.): 2R., 804-16  

Inland Revenue (Am.): 2R., 1701-4  

Notaries (Am.): 2R., 1701-4 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): 2R., 804-16 

Powers of Attorney (Am.): 2R., 1701-4 

Registration of Documents (Am.): 2R., 1701-4 

Resettlement Authority (Am.): 2R., 1120-2 

Telecommunication Levy (Am.): 2R., 804-16 

Wee-Yog] 
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Yogarajan, The Hon. R., M.P.: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 
Diplomatic Ties with South India: strengthening, 1143-4 

Education: insufficient allocation of funds, 446-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogeswaran, The Hon. S., M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Electricity Tariff, Increase in: Difficulties Faced by 

People, 2318-21 

[Yog-Yog 
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PRINCIPAL  CONTENTS 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Commonwealth Heads of Government Meeting in Sri Lanka 
 
PRIVATE MEMBERS’BILLS: 

   P.Harrison Community Development Foundation (Incorporation) Bill – [Hon. 

A.D.Champika Premadasa] - Read the First Time 
 
SPORTS LAW: 

 Regulations – Debate adjourned 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

 Equity in Grant of Bail 

 
ප්රපලසනර  හික ිළිතතුරු 
 

පඳෞද්ලි දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රපලසනඹ: 
 ශ්රීග රාහපප ඳළළවෙපන පඳුදු යහජව භණ්ඩීයඹ යහජව නහඹ ළි  හයඹ 
  
පඳෞද්ලි භන්ත්රීංන්පප ඳනවෙ පටුම්ඳවෙ: 
 පී. වළරින් ප්රපජහ ාර්ධන ඳදනභ (ාසථහත කිරීපම්) – [රු ඒ. ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ 

භවතහ]- ඳශමුන ය කිඹන රදී 
 

ක්රීගඩහ ඳනත: 
 නිපඹෝ- විහදඹ ල් තඵන රදී 
 

ල්තළබීපම් පඹෝජනහ: 
 ඇඳ රඵහ දීපම් භහනහවෙභතහ 

றணரவெகபௐவெகு ரவபன றஷடகவ 

ணற அநறறவ்வபன றணர 

 இனவேஷகறவ ஷடவதநவுவப வதரதுனர அசுவ் ஷனவகபறவ கூவோடவ  

ணற உபொவௐதறணவ ெவோடபனவேகவ: 

 தற. யரறெவ ெபர அதறறபைவ்ற வநவ (கூவோடிஷவ்வ) -[ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக 
தறஶரெ] - பவபஷந றவௐதறடவௐதவோடது 

 

றஷபரவோடுவெகவ ெவோடவ :  

 எபவேகுறறகவ - றரவ எவ்றஷவெகவௐதவோடது. 

 

எவ்றஷவௐபுவௐ தறஶஷ: 

 தறஷ வேகபௌவ ெவ்துவ 
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අ 

 
අඩඩක්රනහදන්, අ. (න්නි) 
අජිවෙ කුභහය, ල්පඵුක් පවපප (හල්ර) 
අතහවුල්රහ, ඒ.එල්..එම්. (දිහභඩුල්ර) 
අතුපෝයශ භවවෙමිඹ, තරතහ (යවෙනපුයඹ)   
අවෙතනහඹ, තිස (ජහති රළයිසතු) 
අන්නහභඩර, නපඩ්සු ි ලක්ති (න්නි) 
අපේගුණර්ධන, පයෝහිත (ළුතය) 
අපේර්ධන,  භහින්ද ඹහඳහ (භහතය) 
අපේර්ධන, අ. රක්සභන් ඹහඳහ (භහතය) 
අපේි ාව, අපලෝ (කුරුණෆර) 
අේදුල් හදර්, ඒ.ආර්.එම්. (භවනුය) 
අේදුල් වීයම්, පභුවභඩ් වහෂිම් (භවනුය) 
අභයතුා, පජෝන්  ඇන්තනී එම්භහනුපල් (ම්ඳව) 
අභයවීය, භහින්ද (වම්ඵන්පතු ) 
අමුණුභ,  ඩී.එස.බී.   (භවනුය) 
අමුණුභ, යවෙ  (භවනුය) 
අරිඹපන්වෙතියන් ඳහක්කිඹපල්ම් (භඩරපු)  
අරගිඹන්න, අ.අ. රන්ත (ම්ඳව) 
අරස, ටියහන් (ජහති රළයිසතු) 
අරවප්පඳරුභ, ඩරස (ජහති රළයිසතු)  
අරහන්ටින්, පල්පපස්රි  (ඹහඳනඹ) 
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ඉ 
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ඒ 
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ඒනහඹ, ටී.බී. (කුරුණෆර) 
ඒනහඹ, විල්ප්රපඩ් ඵාඩහය (අනුයහධපුයඹ) 

 

 
 

බීර්,  පභුපවුභඩ් වෂීම් පභුපවුභඩ් (ෆල්ර) 
යල්ලිඹද්ද, තිස විජඹයවෙන (අනුයහධපුයඹ) 
රුණහතිර, ඹන්ත (හල්ර) 
රුණහනහඹ, යවීන්ද්රස න්පද්රසතස (පුශම) 
හරිඹම්, අකිර වියහජ් (කුරුණෆර) 

ළ පුඩ, ජඹන්ත (පුශම) [2011 පඳඵයහරි 07 ි  ] 
කිරිඇල්ර, රක්සභන් ඵණ්ඩහය (භවනුය) 
කුභහයණතුා, ජීන් (පුශම) 
කුපර්, පයජිපනෝල්ඩ් (ළුතය)  
පුතරහර, නිර්භර (ළුතය)  
 

 

 
 

ජදීය, විදහන ආයච්ිකපප ඵහන්ස  චන්ද්රසි රි (භහතය) 
න්න්ද, දුපන්ස  (යවෙනපුයඹ) 
භපප භවවෙමිඹ, අපනෝභහ (ජහති රළයිසතු) 
භපප, ඉවශ භළදභ ිළඹපතන (හල්ර) 
භරවෙ, ි රිඳහර (පඳුපශුන්නරු) 



(vi) 

ගුණයවෙන, අයච්ිකපප යවෙ කුභහය  (ම්ඳව)  
ගුණර්ධන, ගීතහාජන රඳි ාව (ජහති රළයිසතු) 
ගුණර්ධන, දිපන්ස  (පුශම) 
ගුණර්ධන, ඵන්දුර (පුශම) 
ගුණර්ධන, යණ ගුප්ත (ම්ඳව)  
ගුණර්ධන, මුණි ාව හරිඹම් අ.අ. අප්පුවහමිරහපප පදුන් පෝභදහ (්රි කුණහභරඹ) 
ගුණර්ධන, ජින් ද හස (හල්ර) 
ගුණපතය, අර්ල්  යවෙ වික්ර භි ාව (පඳුපශුන්නරු) 
ගුණපතය, ඩිප (ජහති රළයිසතු) 
ගුණපතය, පවතභහල් (භහතය) 
පේතරු, පභුවහන් රහල් (පුශම)  

 

 
 

ජ 
ජඹයවෙන, ිළඹාය (පුවෙතරභ)  
ජඹයවෙන, දි. මු. (ජහති රළයිසතු) 
ජඹර්ධන,  ජඹරවෙ (ම්ඳව) 
ජඹසරිඹ, ර (ම්ඳව) 
ජඹසරිඹ, නවෙ (භහතය) 
ජඹපතය, දඹහි රි  (කුරුණෆර) 
ජඹපතය, වල්ලිඹ පල්ම්රහපප පප්රපතභරහල් (යවෙනපුයඹ) 
ජඹපතන භවවෙමිඹ, සුපම්ධහ ජී. (පභුණයහර) 
ජහපුඩ, අචර  (ජහති රළයිසතු) 
පජඹයවෙනම්, ශ්රීග යාහ (නුයඑිතඹ) 

 
ත 

තවුෆීක්, මුවම්භදු රිෂස  (්රි කුණහභරඹ) 
තිපතයහ, ඇන් න් දඹහශ්රි ත (පුවෙතරභ) 
පතන්නපෝන්, ජන ඵණ්ඩහය (භහතපල්) 
පතයප්පඳරුභ, ඳහලිත කුභහය (ළුතය) 
පතුන්ඩභන්, පෞභව මර්ති ආරුමුම්  යහභනහදන් (නුයඑිතඹ) 
 

 

ද 
 

දඹහයවෙන, ඳළටිකිරිපප (දිහභඩුල්ර) 
ද ි ල්හ, අම්පඳුඩි පභුවහන් ප්රිදඹදර්ලන (හල්ර) 
ද ි ල්හ, ජී.එම්. වර් (ජහති රළයිසතු) 
ද ි ල්හ, නිපරන්ති නිභල් ි රිඳහර (ඵදුල්ර) 
ද පුයිහ, හමිණී විජිවෙ විජඹමුණි (පභුණයහර) 
ද පුයිහ, තිරිභහදුය යාජිවෙ (යවෙනපුය) 
දවනහඹ, අභය ධර්භවිජඹ විපජ්පතය (භහතය) 
දිම්ඵයම්, උපඩයිඅප්ඳන් ඳරනි (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹ, අනුය කුභහය (ජහති රළයිසතු) 
දිහනහඹ, එයන්ජන් නවින් (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹ, දිහනහඹ මුදිඹන්පතරහපප  පයෝවණ කුභහය (භහතපල්) 
දිහනහඹ, ඇස. බී. (භවනුය)        
දිහනහඹ, දුමින්ද (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹ, රලිවෙ (ෆල්ර) 
දිහනහඹ,  වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹ, හලින්ද (කුරුණෆර) 
පද්හනන්දහ,  ඩපරස (ඹහඳනඹ) 

න 
 

නහනහඹක්හය, ඇම්.පක්.ඇන්. භනු (හල්ර) 
නහනහඹක්හය, හසුපද් (යවෙනපුයඹ) 
නහවින්න,  ආර්.ඇම්.ඇස.බී. (කුරුණෆර) 

නිපුණආයච්ික, රක්සභන් (පුශම) [2010 ඔක්පතෝඵර් 12 ළනි දින ි  ] (ආණ්ඩුක්ර භ වසථහපප 66(ඊ) වසථහ ඹ පවෙ 
අසුන හිසවිඹ.) 

පනෝයහදලිාම්, සු.  (න්නි) 



(vii) 

ඳ 
ඳතියණ, අරා බුද්ධි (භහතය) 
ඳතියණ, යපම්ස (හල්ර) 
ඳද්භි රි, යි.ජී. (ෆල්ර) 
ිළඹපතන, පී.එච්.පී. (දිහභඩුල්ර) 
පීරිස, ජී.එල්.(ජහති රළයිසතු) 
පුාිකනිරපම්,  සුන්ත ල්මු (්රි කුණහභරඹ) 
පුසඳකුභහය, අප්පුවහමිල්රහපප පයෝවන (ඵදුල්ර) 
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ජවෙ (පභුණයහර) 
පඳපර්යහ, අ. අ. අයච්ිකරහපප රක්සභන් න්ත (භහතපල්) 
පඳපර්යහ, අජිවෙ ඳවෙභහන්ත (ළුතය) 
පඳපර්යහ, භභළදලිඹනපප  පජෝප් රලිවෙ නිපඹුභහල් (පුවෙතරභ) 
පඳපර්යහ,  පජෝලප්  භයිල් (ජහති රළයිසතු) 
පඳපර්යහ, නහනහඹක්හය ර්නකුර ඳ ඵළඳිපප නිපයෝන් අර්ඩ්ලි ප්රිදඹන්ත (පුවෙතරභ) 
පඳපර්යහ, බිඹන්විරපප ඇන් නී වික් ර්  (පුවෙතරභ) 
පඳපර්යහ, පඵෝධිඹ  ඵදුපප ඩිරහන් ප්රිදඹන්ජන් අඑන්සරම් (ඵදුල්ර) 
පඳපර්යහ, භල්ර ආයච්ිකපප හමිණී ජඹවික්ර භ (කුරුණෆර) 
පඳපර්යහ, ෆීලික්ස (ම්ඳව) 
ප්රපනහන්දු, අරුන්දි (පුවෙතරභ) 
ප්රපනහන්දු, පජුන්ස න්  (කුරුණෆර) 
ප්රපනහන්දු, මිල්පයෝයි (පුවෙතරභ) 
ප්රපනහන්දු, වරින් (ඵදුල්ර) 
ප්රපනහන්දු පුල්පල් භවවෙමිඹ, අ. සුදර්ශිනී (ම්ඳව) 
ප්රපබහ, පන්න් (පුශම) 
පප්රපතභචන්තියන්, ආරුමුම් න්ද ඹහ (ඹහඳනඹ) 
පප්රපතභජඹන්ත, අච්ිකපප පදුන් සුි ල් (පුශම) 
පප්රපතභදහ, අඵතළන්න  පද්ඹරහපප චම්ිළ  (ෆල්ර) 
පප්රපතභදහ, ජිවෙ (වම්ඵන්පතු ) 
 

ඵ 

ඵණ්ඩහය භවවෙමිඹ, කුරතුා දිහනහඹ මුදිඹන්පතරහපප චන්ද්රසහනී (අනුයහධපුයඹ) 
ඵණ්ඩහය, ජඹි ාව මුදිඹන්පතරහපප ජහන ප්රිදඹන්ත (ජහති රළයිසතු) 
ඵණ්ඩහය, ඳහලිත යාපප (පුවෙතරභ) 
ඵණ්ඩහය, පක්.ඩේලිප. ලහන්ත (කුරුණෆර) 
ඵණ්ඩහයනහඹ, ඉන්දි (කුරුණෆර) 
ඵණ්ඩහයනහඹ, චක්ර ර්ති ඳණ්ඩුහබඹ ඩඹස (ම්ඳව) 
ඵදියුදීන්, අේදුල් රිහවෙ (න්නි) 
ඵෂීර්, පතගු ඩහවුඩ් (භඩශපු) 
ඵසනහඹ, තහයහනහවෙ (කුරුණෆර) 
ඵහරසරිඹ, අයච්ිකරහපප ජවෙ (ෆල්ර) 
බුද්ධදහ, අන්තින්න භයක්රපප ීයල් චහමි (ඵදුල්ර) 
පේරුපුඩ, අයච්ිකපප විජිත (පභුණයහර) 
 

භ 
 

භද්දුභඵණ්ඩහය, යවෙනහඹ මුදිඹන්පතරහපප යාජිවෙ (පභුණයහර) 

භෂර්, නර්දීන් (න්නි) [2010 පදළම්ඵර් 02 අබහප්රපහප්ත විඹ.] 
භපවතසයන් භවවෙමිඹ, විජඹරහ (ඹහඳනඹ)  
මිත්රසඳහර, එච්. ආර්. ෆල්ර)  
මුතුපවට්ටිභපප, නිලහන්ත (හල්ර) 
මුතුකුභහයණ, යවෙ චන්ද්රසි රි (අනුයහධපුයඹ) 
මුයලිදයන්, විනඹහමර්ති (ජහති රළයිසතු) 
මුරුපපසු, චන්ද්රසකුභහර් (ඹහඳනඹ) 
මුසතහඳහ, පභුවභඩ්  ෂයිර් (භවනුය) 
පම්ධහනන්ද හිමි,  පජව එල්රහර (ජහති රළයිසතු) 
පභුවභඩ්, අසරම් පභුවභඩ් ීයම් (ජහති රළයිසතු) 
 

ඹ 
ඹහඳහ, අනුය ප්රිදඹදර්ලන (කුරුණෆර) 
පඹෝයහජන්, ආර්. (ජහති රළයිසතු) 
පඹෝපපසයන්, සීනිතම්බි (භඩශපු) 



(viii) 

ය 
යණතුා, අර්ජුන (ළුතය) 
යණතුා පභපනවිඹ, භරහ (ජහති රළයිසතු) 
යණතුා, රුන් (ම්ඳව) 
යණ, ඳහඨීය චම්ිළ (පුශම) 
යණි ාව, ආයච්ිකපප පයුහන් අනුරුද්ධ (පඳුපශුන්නරු) 
යතන හිමි, පජව අතුයලිප  (ම්ඳව) 
යවෙනහඹ, ආර්.ඇම්.සී.බී. (නුයඑිතඹ) 
යවෙවෙත, එවින්දහ පරුවහන් (භවනුය) 
යඹුක්ළල්ර, පපවිතඹ  (භවනුය) 
යහජතුපයයි, සුන්දයම් පඳරුභහල් (නුයඑිතඹ) 
යහජඳක්, චභල් (වම්ඵන්පතු ) 
යහජඳක්, නහභල් (වම්ඵන්පතු ) 
යහජඳක් භවවෙමිඹ, නිරඳභහ දීිළහ  (වම්ඵන්පතු )   
යහජඳක්, ඵළි ල් පයෝවණ (ම්ඳව)  
යහජඳක්, විජඹදහ (පුශම) 
යහධක්රි සනන්, පතදුපපල් හමි (නුයඑිතඹ) 
යහභනහඹ, අ.අ. යාජන් (යවෙනපුයඹ)  
පයෝවණ, නී (යවෙනපුය) 

ර 
 
පරුකුපප, හමිණී  (පුශම) 
පරුකුඵණ්ඩහය, විපජ්ි ාව ජඹවීය මුදිඹන්පතරහපප උදිවෙ ාජඹ (ඵදුල්ර) 

 

 
 

ක්කුඹුය, ජහන (යවෙනපුයඹ) 
න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, ආයච්ිකපප ඳවිත්රසහ පද්වි (යවෙනපුයඹ) 
වික්ර භනහඹ, යවෙනි රි (ජහති රළයිසතු)  
වික්ර භනහඹ, විදුය (ළුතය)  
වික්ර භයවෙන, ඉයහන් (ජහති රළයිසතු) 
වික්ර භි ාව, පනයන්ජන් (කුරුණෆර)   
වික්ර භි ාව, යනිල් (පුශම) 
විජඹර්ධන, දිපන්න්ද්රස රුන් (ම්ඳව) 
විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ, ශ්රි ඹහනි (දිහභඩුල්ර) 
විපජ්ි ාව, ආයච්ිකපප මුතුපවට්ටි නිභල් පනයවෙ (කුරුණෆර) 
විපජ්ි ාව, යහජී (ජහති රළයිසතු) 
විපජ්පතය,   අයච්ිකපප  පන්පඳුර ඩුලිප් ඳණ්ඩුර  පඳපර්යහ (ම්ඳව)  
විතහයණ, උඳහලි තිස (ජහති රළයිසතු)  
විදහන භපප, අමිවෙ පවෙනු (ඵදුල්ර)  
විනහඹමර්ති, අප්ඳහදුයයි (ඹහඳනඹ) 
වීයක්පුඩි, චන්දිභ (හල්ර)  
වීයපෝන්,  මුහුදුභ පවතපප ගුණයවෙන (හල්ර) 
වීයාල, විභල් (පුශම) 
වීයර්ධන, ආර්.ආර්.ඇම්. එරික් ප්රපන්න (භවනුය) 
වීයපතය, යවෙ ිළඹනන්ද (දිහභඩුල්ර) 
පදආයච්ික, දිලිප් (වම්ඵන්පතු ) 
පල්භ,  කුභහය (ළුතය) 

 
 
භයපෝන්, මුදිඹන්පතරහපප චන්ද්රසපතන (අනුයහධපුයඹ) 
භයවීය, භාර ිළන්ි රි (භහතය) 
භයි ාව, භහින්ද බුද්ධදහ (ළුතය)    
ම්ඳන්දන්, ඉයහජපයෝදඹම් (්රි කුණහභරඹ) 
යනඳන්, ඊලසයඳහතම් (ඹහඳනඹ) 
ි ලිාම්, මුවෙතු (ජහති රළයිසතු) 
ි ඹමරහිළටිඹ, යාජිවෙ (ෆල්ර) 
ි රිතයන්, ි ඥහනම් (ඹහඳනඹ) 
ි රිපතන, ඳල්පල්වෙපත භයහශරහපප ඩභත්රීංඳහර  (පඳුපශුන්නරු) 



(ix) 

ි ල්හ, අරුභදුය පරෝයන්ස පයුපභපල් දුමින්ද (පුශම) 
ි ල්හ, භර්වින් (ම්ඳව) 
සුභතිඳහර, උඩුටුපප ජනවෙප්රිදඹ තිරා (පුශම) 
සුභන්තියන්, භතිඹහඳයනන් ආබ්රපවම් (ජහති රළයිසතු) 
සරිඹආයච්ික,   චන්ද්රසි රි ආරිඹාල (පඳුපශුන්නරු)   
සරිඹප්පඳරුභ, පජ්.ආර්.පී. (ජහති රළයිසතු)    
පපනවියවෙන, අතහවුද (ෆල්ර) 
පපනවියවෙන, රක්සභන් ිළන්තු ජඹතිර (ඵදුල්ර) 
පපනවියවෙන,  පජෝන්  (යවෙනපුයඹ) 
පල්යහහ, පඳුන්නම්ඳරම් (භඩශපු) 
පතනි ාව, අර්ජුන සුජී (පුශම) 
පතනහතියහහ, භහයි පෝභසුන්දයම් (ඹහඳනඹ) 
පතනහනහඹ භවවෙමිඹ, ඵර්නඩීන් පයෝස (පුශම) 
පතනහනහඹ, න්ත වපර්ස ඳයහක්ර භ (ම්ඳව) 
පතනහයවෙන, යහජිත (ළුතය) 
පතභි ාව, අා පලවහන් (අනුයහධපුයඹ) 
සර්ණභහලිනී භවවෙමිඹ, උපප්ක්හ (ම්ඳව) 
සහමිනහදන්, ඩී.එම්. (ජහති රළයිසතු) 

ව 
 
වකීම්, අ.ඉඵතුල් යවුෂස  (භවනුය)  
වඳුන්පනවෙති, සුනිල් (පුශම) 
වරීස, වබීේ පභුවභඩ් පභුවභඩ් (දිහභඩුල්ර) 
වන් අලි, පභුවභඩ් තම්බි (ජහති රළයිසතු)  
වළරින්, ඳෆලිසපප (අනුයහධපුයඹ) 
පවතයවෙ, න (ෆල්ර) 
පවතයවෙ, විජිත (ම්ඳව) 
පවතයවෙ, ජඹයවෙන (කුරුණෆර) 
හිසබුල්රහ, පභුපවුමුඩ් පරේපේ ආලිම් පභුවභඩ් (භඩශපු) 

 
 
 

ෂ 
 
ෂයිහල්, පභුපවුභඩ් හසීම් පභුපවුභඩ් (දිහභඩුල්ර) 
ෂවුි , අ.අේදුල් වමීඩ් පභුපවුභඩ් (පුශම)  

ෂහරුක්, මුවෙතලි ඵහහ (න්නි) [2010 පදළම්ඵර් 09 ළනි දින ි  ] 
ෂහරුක්, හුපනයිස (න්නි) 

පෂුන්පතහ, ජී. යවෙ චන්ද්රසරහල් (පුශම) [2010 ළප්තළම්ඵර් 29 ළනි දින ි  ] (ආණ්ඩුක්ර භ වසථහපප 66(ඈ) වසථහ 
ඹ පවෙ අසුන හිස විඹ.) 

පෂුන්පතහ භවවෙමිඹ, භහරනී (ජහති රළයිසතු) [2012 ළප්තළම්ඵර් 24 ළනි දින ඉල්රහ අස විඹ.] [2012 ළප්තළම්ඵර් 24 
ළනි දින ඳවෙ විඹ.] 

 
 



 



ශ්රීග රාහ ප්රපජහතහන්්රි  භහජහදී ජනයජඹ 
ජනහධිඳති 

අතිරු භහින්ද යහජඳක් භවතහ 

අභහතව භණ්ඩරඹ   

අේහභහතවතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු අභහතව -  රු  දි. මු. ජඹයවෙන භවතහ    
ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුම්  අභහතව  - රු යවෙනි රි වික්ර භනහඹ භවතහ 
ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතව -  රු පී. දඹහයවෙන භවතහ 
හරිභහර් වහ ජරම්ඳවෙ ශභනහයණ අභහතව ව ඳහර්ලිපම්න්තුපප බහනහඹතුභහ  - රු නිභල් ි රිඳහර  ද ි ල්හ  භවතහ 
උස අධවහඳන අභහතව  - රු එස. බී. දිහනහඹ භවතහ 
නහරි  යුතු  අභහතව - රු ඒ. එච්. එම්. ෂවුි  භවතහ 
විපද්ල  යුතු අභහතව  - රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ  
පෞව අභහතව - රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ 
යහජව ඳරිඳහරන වහ සපද්ල  යුතු අභහතව  - රු ඩේලිප. ඩී. පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
ඳහර්ලිපම්න්තු  යුතු අභහතව - රු  සුපම්ධහ ජී. ජඹපතන භවවෙමිඹ 
ජහතවන්තය මරව වපඹෝගීතහ අභහතව - රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
ඳශු ම්ඳවෙ වහ ේහමීඹ ප්රපජහ  ා ර්ධන අභහතව - රු ආරුමුන්  පතුණ්ඩභන් භවතහ 
භහජ සුඵහධන අභහතව  - රු මිල්පයෝයි ප්රපනහන්දු භවතහ  
තළඳළල් පතහ අභහතව -  රු ජීන් කුභහයණතුා භවතහ 
විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතව  - රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ 
නිජ පතල් ර්භහන්ත  අභහතව  - රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
ශභහ ාර්ධන වහ හන්තහ  යුතු අභහතව  - රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ  
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතව ව ආණ්ඩු ඳක්ප  ප්රපධහන ාවිධහඹතුභහ  - රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
ම්ප්රපදහයි ර්භහන්ත වහ කුඩහ වහඹ ාර්ධන අභහතව - රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ 
ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතව - රු ඒ. ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ 
පද්ශීඹ ඩදව අභහතව - රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ 
අධියණ අභහතව - රු යවුෂස වකීම් භවතහ 
ේහමීඹ  යුතු අභහතව  - රු අතහවුද පපනවියවෙන භවතහ 
ම්රු වහ ම්රු ඵතහ අභහතව  - රු හමිණී පරුකුපප භවතහ  
අධවහඳන අභහතව -  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
ළවිලි ර්භහන්ත අභහතව  - රු භහින්ද භයි ාව භවතහ 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳවෙ ාර්ධන අභහතව - රු (ඩදව) යහජිත පතනහයවෙන භවතහ 
ඳශහවෙ ඳහරන වහ ඳශහවෙ බහ අභහතව  - රු  ඒ. එල්. එම්. අතහවුල්රහ භවතහ 
ඳහරිපබෝගි සුඵහදන අභහතව  - රු එස. බී. නහවින්න භවතහ 
ජහති ම්ඳවෙ  අභහතව - රු ිළඹපතන භපප භවතහ  
ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන අභහතව -  රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ 
භහජ පතහ අභහතව - රු  ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
පුද්ලි ප්රපහවන පතහ අභහතව - රු සී. බී. යවෙනහඹ භවතහ 
සුප අඳනඹන පබෝ  ප්රපර්ධන අභහතව  - රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ 
විදවහවෙභ  යුතු  අභහතව - රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ  
භහන ම්ඳවෙ  අභහතව - රු ඩිප ගුණපතය භවතහ 
ෘෂිර්භ අභහතව  - රු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ 
විපද්ල රැකිඹහ ප්රපර්ධන වහ සුඵහධන අභහතව  - රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ 
ජනභහධව වහ ප්රපෘවෙති අභහතව - රු පපවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 
ර්භහන්ත වහ හණිජ  යුතු අභහතව  -  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  
ප්රපහවන අභහතව - රු කුභහය පල්භ භවතහ 
පඹෞන  යුතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන අභහතව  - රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ 
තහක්ණ, ඳර්ප ණ වහ ඳයභහණු ඵරලක්ති අභහතව  - රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ  
මුඳහය වහ අබවන්තය පපශ අභහතව - රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ  
ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ පඳුදු ඳවසුම් අභහතව  - රු විභල් වීයාල භවතහ 
ආර්ථි ාර්ධන අභහතව - රු  ඵළි ල් පයෝවණ යහජඳක්ෂා භවතහ 
සීනි ර්භහන්ත ාර්ධන අභහතව  - රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ 
පුනරුවෙථහඳන වහ ඵන්ධනහහය ප්රපතිාසයණ අභහතව  - රු චන්ද්රසි රි ජදීය භවතහ    
පඳුල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන අභහතව  - රු ඒ. පී. ජවෙ පුසඳකුභහය භවතහ 
ාසෘති වහ රහ  යුතු අභහතව - රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ 
ආඳදහ ශභනහයණ අභහතව - රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
නළත ඳදිාික කිරීපම් අභහතව - රු ගුණයවෙන වීයපෝන් භවතහ 
භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන  යුතු අභහතව  - රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ 
ක්රීගඩහ  අභහතව - රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
යහජව ශභනහයණ ප්රපතිාසයණ අභහතව - රු නවින් දිහනහඹ භවතහ 



(xii) 

යහජව ම්ඳවෙ වහ වහඹ ාර්ධන අභහතව -  රු දඹහශ්රි ත තිපතයහ භවතහ 
විදුලි ාපද්ල වහ පතුයතුරු තහක්ණ අභහතව -  රු යාජිවෙ ි ඹමරහිළටිඹ භවතහ  
ි විල් ගුන් පතහ අභහතව - රු ිළඹාය ජඹයවෙන භවතහ 
ජහති උරුභඹන්  අභහතව - රු ජවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ 
ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵද්ධතහ අභහතව - රු හසුපද් නහනහඹක්හය භවතහ  

ආපඹෝජන ප්රපර්ධන අභහතව - රු  රක්ෂාසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  

පරදහයීතහ ප්රපර්ධන අභහතව - රු ඵෂීර් පගු ඩහවුඩ්  භවතහ 

උද්භිද උදවහන වහ පඳුදු විපනෝදහවෙභ  යුතු අභහතව -  රු ජඹයවෙන පවතයවෙ භවතහ 

අධවහඳන පතහ අභහතව -  රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ   

නජීවී ම්ඳවෙ ායක්ණ  අභහතව  - රු  හමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද පුයිහ භවතහ 
 

 
 

[ඹම් අභහතවයඹකු  නිලසිකත ඳයනු පනුරළබ ි ඹලුභ විඹඹන්, හර්ඹඹන්, පදඳහර්තපම්න්තු වහ වසථහිළත ආඹතන          
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ තභහ පත ඳයහ පන ඇත.] 

 
වහඳෘති අභහතවරු 

 

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතව - රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ 

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතව - රු නිර්භර පුතරහර භවතහ  

 
නිපඹෝජව අභහතවරු 

උස අධවහඳන නිපඹෝජව අභහතව  - රු නන්දිමිත්රස ඒනහඹ භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති නිපඹෝජව අභහතව  - රු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් හදර් භවතහ 

ආර්ථි ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව - රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ 

ආර්ථි ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව  - රු එස.එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ 

ආර්ථි ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව - රු සුන්ත පුාිකනිරපම් භවතහ 

ළවිලි ර්භහන්ත නිපඹෝජව අභහතව - රු අර්ල්  ගුණපතය භවතහ 

මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන නිපඹෝජව අභහතව  - රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 

ි විල් ගුන් පතහ නිපඹෝජව අභහතව - රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ  

පද්ශීඹ ඩදව නිපඹෝජව අභහතව -  රු සී. පී. ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ 

ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ පඳුදු ඳවසුම් නිපඹෝජව  අභහතව  - රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 

ප්රපහවන නිපඹෝජව අභහතව  - රු පයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 

ඳශු ම්ඳවෙ වහ ේහමීඹ ප්රපජහ ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව  - රු එච්. ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිපඹෝජව අභහතව  - රු පප්රපතභරහල් ජඹපතය භවතහ 

නළත ඳදිාික කිරීපම් නිපඹෝජව අභහතව  - රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ 

ආපඹෝජන ප්රපර්ධන නිපඹෝජව අභහතව  - රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ 

ඳශහවෙ ඳහරන වහ ඳශහවෙ බහ නිපඹෝජව අභහතව  -  රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන නිපඹෝජව අභහතව  -  රු නිරඳභහ යහජඳක්ෂා භවවෙමිඹ 

ආර්ථි ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව - රු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිසබුල්රහ භවතහ 

පෞව නිපඹෝජව අභහතව  - රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ    

ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව  -  රු ි රිඳහර භරවෙ භවතහ 

හරිභහර් වහ ජරම්ඳවෙ ශභනහයණ නිපඹෝජව අභහතව  -  රු ඩේලිප. බී. ඒනහඹ භවතහ 

භහජ පතහ නිපඹෝජව අභහතව  - රු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ 

විපද්ල  යුතු නිපඹෝජව අභහතව - රු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳවෙ ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව  - රු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ 

ම්ප්රපදහයි ර්භහන්ත වහ කුඩහ වහඹ ාර්ධන නිපඹෝජව අභහතව -  රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ 

නිජ පතල් ර්භහන්ත නිපඹෝජව අභහතව  - රු යණ ගුණර්ධන භවතහ 

බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු නිපඹෝජව අභහතව  - රු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 

ආඳදහ ශභනහයණ නිපඹෝජව අභහතව - රු ඩුලිප් විපජ්පතය භවතහ  

යහජව ඳරිඳහරන වහ සපද්ල  යුතු නිපඹෝජව අභහතව - රු  විජඹ දවනහඹ භවතහ  



(xiii) 

බහඳති නහභහලිඹ 
රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු තරතහ 

අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු පභුවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ි ල්හ භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, 
රු පඳරුභහල් යහජදු යයි භවතහ, රු උදිවෙ පරුකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ශ්රි ඹහනි වි පජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ. 

 

ඳහර්ලිපම්න්තු හය බහ 
පවෙරීම් හය බහ 
      

රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ, රු ආරුමුන් 
පතුණ්ඩභන් භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු යවුෂස වකීම් භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,  රු ඩිප 
ගුණපතය භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  රු විභල් වීයාල භවතහ,  රු ඵළි ල් පයෝවණ යහජඳක් භවතහ,      
රු පජෝන් අභයතුා භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,  
රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුපර්ස .  පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු (පජව) අතුයලිප  යතන හිමි, 

ෘවව හය බහ  
රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු ිළඹාය ජඹයවෙන භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු චන්ද්රසි රි ජදීය 

භවතහ, රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ 
භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ,           
රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ. 

සථහය නිපඹෝ ිළිතඵ  හය  බහ 
රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ,  රු මුරුපපසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු නිභල් ි රිඳහර 

ද ි ල්හ භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ,                 
රු පජෝන් අභයතුා භවතහ,  රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය 
භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විපජ්ි ාව භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ. 

ඳහර්ලිපම්න්තු  යුතු ිළිතඵ හය බහ 
රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ, රු මුරුපපසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ , රු නිභල් ි රිඳහර 

ද ි ල්හ භවතහ, රු යනිල් වික්ර භි ාව භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු පජෝන් අභයතුා භවතහ,                    
රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ, රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ, රු ආරුමුන් පතුණ්ඩභන් භවතහ,              
රු ඩපරස පද්හනන්ද  භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ, රු යවුෂස වකීම් භවතහ, රු භහින්ද භයි ාව 
භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, රු ඩිප ගුණපතය භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු විභල් වීයාල 
භවතහ, රු ඵළි ල් පයෝවණ යහජඳක් භවතහ, රු හසුපද් නහනහඹක්හය භවතහ, රු භාර භයවීය භවතහ,                 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ,  
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුපර්ස                 
. පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු (පජව) අතුයලිප  යතන හිමි. 

 

යජප  ගිණුම් ිළිතඵ හය බහ  
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු යවුෂස 

වකීම් භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ, රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ, 
රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ,  රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ, රු යාජිවෙ 
ි ඹමරහිළටිඹ භවතහ, රු ජවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, රු හසුපද් නහනහඹක්හය භවතහ,  රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ,    
රු නිර්භර පුතරහර භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,  රු අචර ජහපුඩපප භවතහ,  රු බීර් වහෂීම් භවතහ, 
රු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ, රු භහඩ පෝ. පතනහධියහජහ භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු අකිර වියහජ් 
හරිඹම් භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,        
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස. ශ්රීගතයන් භවතහ,        
රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු හුපනයිස ෂහරක් භවතහ. 

පඳුදු වහඳහය ිළිතඵ හය බහ 
රු ඩිප ගුණපතය භවතහ (බහඳති), රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු ඒ. ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ,          

රු (ඩදව) යහජිත පතනහයවෙන භවතහ, රු චන්ද්රසි රි ජදීය භවතහ, රු ඒ. පී. ජවෙ පුසඳකුභහය භවතහ, රු ටී. බී. 
ඒනහඹ භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,  රු එස. එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ, 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ, රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,   
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු අර්ජුන යණතුා භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,       
රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු (පජව) අතුයලිප  යතන හිමි, රු සීනිතම්බි 
පඹෝපපසයන් භවතහ, රු නහභල් යහජඳක්ෂා භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජි විපජ්ි ාව 
භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ, රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ. 



(xiv) 

යප්රපහද ිළිතඵ හය බහ 
රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ (බහඳති), රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,        

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු භහින්ද 
භයි ාව භවතහ, රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ, රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ, රු පජෝන් අභයතුා 
භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ,  රු අචර ජහපුඩපප භවතහ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දඹහි රි 
ජඹපතය භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

 

භවජන පඳවෙම් ිළිතඵ හය බහ 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු හමිණී පරුකුපප භවතහ, රු (ඩදව) 
යහජිත පතනහයවෙන භවතහ, රු කුභහය පල්භ භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ, රු සුන්ත පුාිකනිරපම් භවතහ,   
රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, රු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී 
විජිවෙ විජඹමුණි ද පුයිහ භවතහ,  රු අචර ජහපුඩපප භවතහ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු (ඩදව) 
ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු ෂයිහල් හි ම් භවතහ, රු පඳුන්. පල්යහහ භවතහ, 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අජිවෙ කුභහය 
භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු (පජව) අතුයලිප  යතන හිමි,  රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු (ඩදව) 
සුදර්ශිනී ප්රපනහ්දු පුල්පල් භවවෙමිඹ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ වීයපතය භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ, රු පයෝි  
පතනහනහඹ භවවෙමිඹ, රු හුපනයිස ෂහරක් භවතහ. 

උස නිරතර ිළිතඵ හය බහ 

රු යවෙනි රි වික්ර භනහඹ භවතහ (බහඳති), රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,        
රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ,  රු ඩේලිප. ඩී. පජ්. පපනවියවෙන භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ,                 
රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ, රු යවුෂස වකීම් භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් 
භවතහ, රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ, රු විභල් වීයාල භවතහ,  රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ,         
රු පජෝන් අභයතුා භවතහ,  රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ,  රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් 
භවතහ,  රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ. 

 

 

 
වසථහදහඹ සථහය හය බහ 

“ඒ” සථහය  හය බහ 

රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි  භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ, රු අතහවුද පපනවියවෙන භවතහ,  රු හමිණී 
පරුකුපප භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ,  රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ,  රු ජවෙ ඵහරසරිඹ 
භවතහ,   රු අර්ල් ගුණපතය භවතහ,  රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු (ඩදව) 
ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු අර්ජුන යණතුා භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් 
භවතහ,  රු භහඩ පෝ. පතනහධියහජහ භවතහ, රු අේදුල් වීයම් භවතහ,  රු ඒ.ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ඒ. 
විනහඹමුර්ති භවතහ, රු (පජව) අතුයලිප  යතන හිමි, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් භවතහ, රු නී පයෝවන 
පුඩිතුක්කු භවතහ,  රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, රු 
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු භරහ යණතුා 
පභපනවිඹ,  රු (ආචහර්ඹ) යවෙ වීයපතය භවතහ,  රු ආර්. දුමින්ද ි ල්හ භවතහ. 

“බී” සථහය  හය බහ 
 රු ජීන් කුභහයණතුා භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය 

පතන්නපෝන් භවතහ, රු සී.බී. යවෙනහඹ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ, රු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් හදර් 
භවතහ, රු නිර්භර පුතරහර භවතහ, රු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් 
භවතහ, රු බීර් වෂීම් භවතහ, රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු පඳුන්. පල්යහහ භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය 
භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු පභුවභඩ් අසරම් භවතහ, රු වික් ර් ඇන් නි 
භවතහ, රු ප්රපබහ පන්න් භවතහ, රු ඳරනි දිම්ඵයම් භවතහ, රු (ඩදව) පයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග 
යාහ  භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ, රු ශ්රි ඹහනි 
විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ, රු එරික් ප්රපන්න වීයර්ධන භවතහ, රු එස. ශ්රීගතයන් භවතහ,  රු පජ්.ආර්.පී. සරිඹප්පඳරුභ 
භවතහ, රු හුපනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 
 



(xv) 

විපලත හය බහ 
 

ශීඝ්ර පඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු ිළිතඵ රුණු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විපලත හය බහ  
රු පී. දඹහයවෙන භවතහ (බහඳති), රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ, රු හමිණී පරුකුපප භවතහ, රු සී.බී. යවෙනහඹ 

භවතහ, රු කුභහය පල්භ භවතහ, රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු පයෝවණ 
දිහනහඹ භවතහ, රු නිර්භර පුතරහර භවතහ, රු ඩේලිප.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන 
භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු 
ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය 
භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු (ඩදව) සුදර්ශිනී ප්රපනහන්දුපුල්පල් භවවෙමිඹ, 
රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු පනයන්ජන් වික්ර භි ාව භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ වීයපතය භවතහ,  රු ඩී.එම්. 
සහමිනහදන් භවතහ.   

 

ඳහර්ලිපම්න්තු පතප  සහධීන තවෙවෙඹ ලක්තිභවෙ කිරීභ ිළිතඵ රුණු පුඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි 
න විපලත හය බහ  
රු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ, රු පජෝන් අභයතුා භවතහ,  

රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු උදිවෙ 
පරුකුඵණ්ඩහය භවතහ 

 

ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීංරිඹන්පප ාදඹ 
රු සුපම්ධහ ජී. ජඹපතන භවවෙමිඹ (බහඳතිනි), රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, 

රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු 
විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු භරහ යණතුා පභපනවිඹ, රු ශ්රි ඹහනි විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ, රු උපප්ක්හ 
සර්ණභහීය භවවෙමිඹ, රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ, රු භහරනී පෂුන්පතහ භවවෙමිඹ, රු ඩදව සුදර්ලනී 
ප්රපනහන්දුපුල්පල් භවවෙමිඹ 

 

ඳහර්ලිපම්න්තුපප ායඹ, විනඹ, ම්ප්රපදහඹන් ව ආයක්හ ඳවෙහපන ඹහපම් ක්රි ඹහභහර් නිර්පද්ල කිරීභ 
වහ න විපලත හය බහ 
රු ඩිප ගුණපතය භවතහ (බහඳති), රු පී. දඹහයවෙන භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු යවුෂස වකීම් භවතහ, 

රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ 

 

උඳපද්ල හය  බහ 
 

බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු  ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු දි.මු. ජඹයවෙන භවතහ (බහඳති), රු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු මිල්පයෝයි ප්රපනහන්දු භවතහ, රු දිපන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු දඹහශ්රි ත තිපතයහ භවතහ, 
රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු අර්ල් ගුණපතය 
භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුා භවතහ, රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු (පජව) 
අතුයලිප  යතන හිමි, රු (පජව) එල්රහර පම්ධහනන්ද හිමි, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ 
භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු භරහ යණතුා පභපනවිඹ, රු පඳරුභහල් යහජදුයයි 
භවතහ, රු පවෙනු විදහනභපප භවතහ, රු උපප්ක්හ සර්ණභහලි භවවෙමිඹ, රු හුපනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

යහජව ශභනහයණ ප්රපතිාසයණ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු නවින් දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ, රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ,         

රු මිල්පයෝයි ප්රපනහන්දු භවතහ, රු ිළඹපතන භපප භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ, රු ඩිප 
ගුණපතය භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු ජවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ 
භවතහ, රු භාර භයවීය භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, 
රු අර්ල් ගුණපතය භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ, රු විජඹ දවනහඹ භවතහ, රු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ,            
රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන 
භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විපජ්ි ාව භවතහ, රු එරික් ප්රපන්න වීයර්ධන භවතහ, රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ. 

 

හරිභහර් වහ ජරම්ඳවෙ ශභනහයණ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ (බහඳති), රු ඩේලිප. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ, රු හලින්ද 

දිහනහඹ භවතහ, රු සුන්ත පුාිකනිරපම් භවතහ, රු ඒ.පී. ජවෙ පුසඳකුභහය භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ,            
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු එස. එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ 
පඳපර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු ජිවෙ 
පප්රපතභදහ භවතහ, රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, 
රු එම්.එස. තපෆීක් භවතහ,  රු පවතභහල් ගුණපතය භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ 
භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු පනයන්ජන් වික්ර භි ාව භවතහ,  රු හුපනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xvi) 

ආඳදහ ශභනහයණ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ (බහඳති), රු ඩුලිප් විපජ්පතය භවතහ, රු භහින්ද භයි ාව භවතහ, රු ිළඹපතන භපප භවතහ, 

රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ි රිඳහර භරවෙ භවතහ, රු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ 
භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු ඳහලිත 
පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු ටී. යාජිවෙ ද පුයිහ භවතහ, රු ඳරනි දිම්ඵයම් භවතහ, රු (ඩදව) පයෝවණ පුසඳ කුභහය 
භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු විජිත පේරුපුඩ භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ 
භවතහ, රු පරුවහන් යවෙවෙපවෙ භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ, රු එරික් ප්රපන්න වීයර්ධන භවතහ, රු ඊ. 
යනඳන් භවතහ, රු පී. අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ. 

 

පෞව  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ (බහඳති), රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ, රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, රු සුපම්ධහ ජී. 

ජඹපතන භවවෙමිඹ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු (ඩදව) යහජිත පතනහයවෙන භවතහ, රු නිරඳභහ යහජඳක් 
භවවෙමිඹ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ,               
රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු පඳුන්. පල්යහහ භවතහ, 
රු අේදුල් වීයම් භවතහ, රු එස. විපනෝ භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු ටී. 
යාජිවෙ ද පුයිහ භවතහ, රු (ඩදව) යපම්ස ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදව) පයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු (ඩදව)  
සුදර්ශිනී ප්රපනහන්දුපුල්පල් භවවෙමිඹ, රු ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු එරික් ප්රපන්න වීයර්ධන භවතහ. 

 

නිජ පතල් ර්භහන්ත  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඒ.ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ (බහඳති), රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු පී. දඹහයවෙන භවතහ,  රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි  

භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, රු එස.බී. නහවින්න භවතහ, රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ, රු දුමින්ද 
දිහනහඹ භවතහ, රු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ,                
රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු න්ත 
අලුවිවහපර් භවතහ, රු පභුවභඩ් අසරම් භවතහ, රු නී පයෝවන පුඩිතුක්කු භවතහ, රු ප්රපබහ පන්න් භවතහ,            
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු විජිත පේරුපුඩ 
භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු නිභල් විපජ්ි ාව භවතහ,  රු පලවහන් පතභි ාව භවතහ. 

 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), රු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, රු ෆීලික්ස 

පඳපර්යහ භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ, රු ඩේලිප.බී. ඒනහඹ භවතහ,             
රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු ෂයිහල් හි ම් 
භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඒ.ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ,              
රු එම්.එස. තපෆීක් භවතහ, රු ි ලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු ඩුලිප් විපජ්පතය භවතහ, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් 
භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ, රු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු සීනිතම්බි 
පඹෝපපසයන්  භවතහ, රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ, රු ශ්රි ඹහනි විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ, රු ආර්. දුමින්ද ි ල්හ භවතහ. 

  
ම්ප්රපදහයි ර්භහන්ත වහ කුඩහ වහඹ ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ (බහඳති), රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී පරුකුපප භවතහ, රු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ, රු පප්රපතභරහල් ජඹපතය භවතහ, රු  ඉන්දි 
ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ,             
රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු පඳුන්. පල්යහහ භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව 
භවවෙමිඹ, රු  ඒ.ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ  භවතහ , රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ, රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ, රු වී.පක්. 
ඉන්දි භවතහ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු පී. ිළඹපතන භවතහ, රු විජඹරහ 
භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු රුන් යණතුා භවතහ, රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ. 

 

ඳශහවෙ ඳහරන වහ ඳශහවෙ බහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ (බහඳති), රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු මුරුපපසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු පී. 

දඹහයවෙන භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් 
භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ, රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද පුයිහ භවතහ,                  
රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු ආර්.එම්. යාජිවෙ භද්දුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ, රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු අේදුල් වීයම් භවතහ,            
රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් 
භවතහ, රු පභුවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ි ල්හ භවතහ, රු තහයහනහවෙ ඵසනහඹ භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ,            
රු පලවහන් පතභි ාව භවතහ. 

 



(xvii) 

පුනරුවෙථහඳන වහ ඵන්ධනහහය ප්රපතිාසයණ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු චන්ද්රසි රි ජදීය භවතහ (බහඳති), රු හමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද පුයිහ භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,         

රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ,                    
රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු විජඹ දවනහඹ භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, 
රු ටියහන් අරස භවතහ, රු වී.පක්. ඉන්දි භවතහ, රු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ,           
රු නිපයෝන් පඳපර්යහ භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි 
ප්රපනහන්දු භවතහ,    රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු නිලහන්ත මුතුපවට්ටිභපප 
භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු පලවහන් පතභි ාව භවතහ, රු න පවතයවෙ 
භවතහ. 

 

ර්භහන්ත වහ හණිජ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ (බහඳති), රු ජඹයවෙන පවතයවෙ භවතහ, රු එස.බී. නහවින්න භවතහ, රු ිළඹපතන භපප භවතහ, 

රු පපවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු කුභහය පල්භ භවතහ, රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු හමිණී විජිවෙ 
විජඹමුණි ද පුයිහ භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, රු අචර ජහපුඩපප භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,               
රු බීර් වහෂීම් භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු ඒ.ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ  භවතහ, 
රු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු අපනෝභහ භපප 
භවවෙමිඹ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ 
වීයපතය භවතහ, රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ, රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ. 

   

ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ පඳුදු ඳවසුම්  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු විභල් වීයාල භවතහ (බහඳති), රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු (ඩදව) 

යහජිත පතනහයවෙන භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ, රු කුභහය පල්භ භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ,          
රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු ගුණයවෙන වීයපෝන් භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, 
රු අචර ජහපුඩපප භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ, 
රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු හසුපද් නහනහඹක්හය භවතහ, රු  ඒ.ඩී. චම්ිළ 
පප්රපතභදහ  භවතහ , රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු 
පනයන්ජන් වික්ර භි ාව භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ වීයපතය භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ.    

 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ (බහඳති), රු පප්රපතභරහල් ජඹපතය භවතහ,  රු ිළඹාය ජඹයවෙන භවතහ, රු පී. දඹහයවෙන 

භවතහ, රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) තිස 
විතහයණ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ, රු දඹහශ්රි ත තිපතයහ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, 
රු ි රිඳහර භරවෙ භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, 
රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් 
භවතහ,   රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු  ඒ.ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ  භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු 
ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු රුන් යණතුා භවතහ, රු පනයන්ජන් වික්ර භි ාව භවතහ, රු රුන් විජඹර්ධන 
භවතහ. 

 

  

ආර්ථි ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඵළි ල් පයෝවණ යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු රක්සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ, රු 

යාජිවෙ ි ඹමරහිළටිඹ භවතහ, රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ, රු ඳවිත්රසහපද්වී 
න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු සුන්ත පුාිකනිරපම් භවතහ, රු ඒ.පී. ජවෙ පුසඳකුභහය භවතහ, රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන 
භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ , 
රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුා භවතහ, රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු ඹන්ත 
රුණහතිර භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, රු දුපන්ස න්න්ද භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන 
භවතහ, රු ටී. යාජිවෙ ද පුයිහ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදව) යපම්ස ඳතියණ භවතහ, රු ඊ. 
යනඳන් භවතහ. 

 

යහජව ම්ඳවෙ වහ වහඹ ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු දඹහශ්රි ත තිපතයහ භවතහ (බහඳති), රු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු ඒ.පී. ජවෙ 

පුසඳකුභහය භවතහ, රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද පුයිහ භවතහ, රු හමිණී 
ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු හසුපද් නහනහඹක්හය භවතහ, 
රු අේදුල් වීයම් භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, 
රු පභුවභඩ් අසරම් භවතහ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත 
පඳපර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි ප්රපනහන්දු භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු තහයහනහවෙ ඵසනහඹ භවතහ, රු පජ්.            
ශ්රීග යාහ භවතහ, රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ, රු න්ත පතනහනහඹ භවතහ. 



(xviii) 

විපද්ල  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 

රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ (බහඳති), රු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ, රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ,           
රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි  භවතහ, රු ආරුමුන් පතුණ්ඩභන් භවතහ, රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු භහින්ද භයි ාව 
භවතහ, රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ, රු විභල් වීයාල භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ,                   
රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ, රු යවුෂස වකීම් භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, 
රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුා භවතහ, රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුපර්ස . 
පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු දුපන්ස න්න්ද භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු 
(ඩදව) සුදර්ශිනී ප්රපනහන්දුපුල්පල් භවවෙමිඹ, රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු පයෝි  
පතනහනහඹ භවවෙමිඹ. 

 

යහජව ඳරිඳහරන වහ සපද්ල  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 

රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ (බහඳති), රු විජඹ දවනහඹ භවතහ, රු මුරුපපසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,රු යවෙනි රි 
වික්ර භනහඹ භවතහ, රු අතහවුද පපනවියවෙන භවතහ, රු භහින්ද භයි ාව භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් 
භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ, රු චන්ද්රසි රි ජදීය භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු සී.පී.ඩී.  
ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු යවුෂස වකීම් භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු අර්ල් ගුණපතය 
භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු පඳුන්. පල්යහහ භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු ඒ. විනහඹමර්ති 
භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ, රු පභුවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ි ල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,        
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු පයුහන් යණි ාව භවතහ. 

   

ඳහර්ලිපම්න්තු  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු සුපම්ධහ ජී. ජඹපතන භවවෙමිඹ (බහඳති), රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු මුරුපපසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු ඩිප 

ගුණපතය භවතහ, රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ, රු නන්දිමිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු 
රක්සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, රු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, රු හමිණී 
ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු පඳුන්. පල්යහහ 
භවතහ, රු අේදුල් වීයම් භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ,  රු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ,          
රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ, රු පරුවහන් යවෙවෙපවෙ භවතහ, රු ඉයහන් 
වික්ර භයවෙන භවතහ, රු නිභල් විපජ්ි ාව භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ. 

 

නළත ඳදිාික කිරීපම්  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ     
රු ගුණයවෙන වීයපෝන් භවතහ (බහඳති), රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු භහින්ද 

භයි ාව භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු සුන්ත පුාිකනිරපම් භවතහ, රු ඒ.පී. ජවෙ පුසඳකුභහය භවතහ,           
රු පප්රපතභරහල් ජඹපතය භවතහ, රු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු 
විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු එස. විපනෝ භවතහ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් භවතහ, රු ප්රපබහ 
පන්න් භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් 
භවවෙමිඹ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විපජ්ි ාව භවතහ, රු එස. ශ්රීගතයන් භවතහ,  රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ, රු ආර්. 
දුමින්ද ි ල්හ භවතහ, රු න්ත පතනහනහඹ භවතහ. 

 

තළඳළල් පතහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ජීන් කුභහයණතුා භවතහ (බහඳති), රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු සී.බී. 

යවෙනහඹ භවතහ, රු කුභහය පල්භ භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු ගුණයවෙන වීයපෝන් භවතහ,                
රු හමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද පුයිහ භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු අර්ජුන 
යණතුා භවතහ, රු පඳුන්. පල්යහහ භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ,                 
රු අේදුල් වීයම් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් 
භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු ඳරනි දිම්ඵයම් භවතහ, රු නිපයෝන් පඳපර්යහ භවතහ, රු භරහ යණතුා 
පභපනවිඹ, රු පයුහන් යණි ාව භවතහ, රු උදිවෙ පරුකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු පනයන්ජන් වික්ර භි ාව භවතහ. 

 

ජහති උරුභඹන් ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු (ආචහර්ඹ) ජවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ (බහඳති), රු ගුණයවෙන වීයපෝන් භවතහ, රු අනුය ප්රිදදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු භහින්ද 

ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,          
රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු එච්.එම්.එම්. වරීස 
භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු (පජව)  අතුයලිප  යතන හිමි, රු (පජව) එල්රහර 
පම්ධහනන්ද හිමි, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු පඳරුභහල් 
යහජදුයයි භවතහ, රු නිභල් විපජ්ි ාව භවතහ, රු උපප්ක්හ සර්ණභහලි භවවෙමිඹ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ,                
රු හුපනයිස ෂහරුක් භවතහ,  රු භහරනී පෂුන්පතහ භවවෙමිඹ. 



(xix) 

ඳරිය  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (බහඳති), රු ඒ. ආර්. එම්. අේදුල් හදර් භවතහ, රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, රු ඳහඨීය 

චම්ිළ යණ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ, රු පයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ 
පඳපර්යහ භවතහ, රු වළරින් භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු භහඩ පෝ. පතනහධියහජහ භවතහ, රු තරතහ 
අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ,           
රු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු රුන් යණතුා භවතහ, රු පයුහන් යණි ාව භවතහ, 
රු උදිවෙ පරුකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ, රු එස. ශ්රීගතයන් භවතහ,        
රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ. 

 
ශභහ ාර්ධන වහ හන්තහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ (බහඳති), රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු සුපම්ධහ ජී. ජඹපතන භවවෙමිඹ,                    

රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ජඹයවෙන පවතයවෙ භවතහ, රු නිරඳභහ 
යහජඳක් භවවෙමිඹ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ,              
රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු ඩුලිප් විපජ්පතය භවතහ, රු අපනෝභහ 
භපප භවවෙමිඹ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු (ඩදව) සුදර්ශිනී ප්රපනහන්දුපුල්පල් භවවෙමිඹ, රු විජඹරහ 
භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු නිලහන්ත මුතුපවට්ටිභපප භවතහ, රු භරහ යණතුා පභපනවිඹ, රු ශ්රි ඹහනි විපජ්වික්ර භ 
භවවෙමිඹ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විපජ්ි ාව භවතහ, රු එස. ශ්රීගතයන් භවතහ, රු උපප්ක්හ සර්ණභහලි භවවෙමිඹ,              
රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ, රු භහරනී පෂුන්පතහ භවවෙමිඹ. 

 

අධියණ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු යවුෂස වකීම් භවතහ (බහඳති), රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. 

පපනවියවෙන භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ, රු ඩිප ගුණපතය භවතහ, රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ,         
රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු එම්.එස. තපෆීක් භවතහ, 
රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ, 
රු ටියහන් අරස භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත පඳපර්යහ 
භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු නිලහන්ත මුතුපවට්ටිභපප භවතහ, රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ. 

 

 

ම්රු වහ ම්රු ඵතහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු හමිණී පරුකුපප භවතහ (බහඳති), රු ජවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු අතහවුද පපනවියවෙන 

භවතහ, රු (ඩදව) යහජිත පතනහයවෙන භවතහ, රු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ, රු පපවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,               
රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ, රු ෂයිර් 
මුසතහඳහ භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ,          
රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු විජඹ දවනහඹ භවතහ, රු දුපන්ස න්න්ද භවතහ, 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු නී පයෝවන පුඩිතුක්කු භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු පඳරුභහල් යහජදුයයි 
භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ. 

   
 

අධවහඳන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), රු හමිණී විජිවෙ විජඹමුනි ද පුයිහ භවතහ, රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ,         

රු ඒ.ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ,         
රු රක්සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු නිර්භර පුතරහර භවතහ, රු යවුෂස 
වකීම් භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ , රු ආර්.එම්. යාජිවෙ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,        
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ි ලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, රු (පජව) අතුයලිප  
යතන හිමි, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් භවතහ, රු පභුවහන් රහල් පේතරු භවතහ, රු (ඩදව) යපම්ස ඳතියණ භවතහ,     
රු පී. ිළඹපතන භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විපජ්ි ාව භවතහ. 

 

ළවිලි ර්භහන්ත ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු භහින්ද භයි ාව භවතහ (බහඳති), රු අර්ල් ගුණපතය භවතහ, රු මිල්පයෝයි ප්රපනහන්දු භවතහ, රු ඳවිත්රසහපද්වී 

න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු ිළඹපතන භපප භවතහ, රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ,                  
රු ආර්.එම්. යාජිවෙ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු නවින් දිහනහඹ භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු ඹන්ත 
රුණහතිර භවතහ, රු විජඹ දවනහඹ භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, 
රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ,            
රු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, රු (ඩදව) පයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ 
භවතහ, රු පඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ. 



(xx) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳවෙ ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු (ඩදව) යහජිත පතනහයවෙන භවතහ (බහඳති), රු සුන්ත පුාිකනිරපම් භවතහ, රු මිල්පයෝයි ප්රපනහන්දු භවතහ, රු ෆීලික්ස 

පඳපර්යහ භවතහ, රු චන්ද්රසි රි ජදීය භවතහ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ,             
රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ෂයිහල් 
හි ම් භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, 
රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් භවතහ, 
රු වී.පක්. ඉන්දි භවතහ, රු පභුවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ි ල්හ භවතහ,  රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු නිපයෝන් පඳපර්යහ 
භවතහ, රු අරුන්දි ප්රපනහන්දු භවතහ, රු ශ්රි ඹහනි විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ, රු හුපනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

පද්ශීඹ ඩදව  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) 

තිස විතහයණ භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,             
රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු ජිවෙ 
පප්රපතභදහ භවතහ, රු අේදුල් වීයම් භවතහ, රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු ඩුලිප් 
විපජ්පතය භවතහ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ,                   
රු පභුවභඩ් අසරම් භවතහ, රු (ඩදව) යපම්ස ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදව) පයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,                   
රු (ඩදව) සුදර්ශිනී ප්රපනහන්දුපුල්පල් භවවෙමිඹ, රු රුන් යණතුා භවතහ, රු පවෙනු විදහනභපප භවතහ,                
රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ. 

 

ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵද්ධතහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු හසුපද් නහනහඹක්හය භවතහ (බහඳති), රු මුරුපපසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, රු ඩිප 

ගුණපතය භවතහ, රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ 
භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු ෂයිහල් හි ම් භවතහ, රු අේදුල් වීයම් භවතහ, රු (පජව) එල්රහර පම්ධහනන්ද 
හිමි, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ 
භවතහ, රු අරුන්දි ප්රපනහන්දු භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු පරුවහන් යවෙවෙපවෙ භවතහ,                   
රු පඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විපජ්ි ාව භවතහ, රු පජ්.ආර්.පී. 
සරිඹප්පඳරුභ භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ, රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ, රු හුපනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ඉඩම් ව ඉඩම් ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ (බහඳති), රු ි රිඳහර භරවෙ භවතහ, රු ජීන් කුභහයණතුා භවතහ,                     

රු (ඩදව) යහජිත පතනහයවෙන භවතහ, රු පයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු සී.ඒ. 
සරිඹආයච්ික භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, 
රු පී. වළරින් භවතහ, රු අර්ල් ගුණපතය භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු භහඩ පෝ. පතනහධියහජහ භවතහ, 
රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු පී. අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් 
භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු පවතභහල් ගුණපතය භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු රුන් යණතුා 
භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ, රු ශ්රි ඹහනි විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ, රු න්ත පතනහනහඹ භවතහ . 

 

භහජ පතහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ (බහඳති), රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු ජඹයවෙන 
පවතයවෙ භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු ඩුලිප් 
විපජ්පතය භවතහ, රු පභුවභඩ් අසරම් භවතහ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු පී. 
ිළඹපතන භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු විජිත පේරුපුඩ භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ,                 
රු සීනිතම්බි පඹෝපපසයන් භවතහ, රු භරහ යණතුා පභපනවිඹ, රු පයුහන් යණි ාව භවතහ, රු යන්ජන් 
යහභනහඹ භවතහ, රු පලවහන් පතභි ාව භවතහ, රු භහරනී පෂුන්පතහ භවවෙමිඹ. 

 

ක්රීගඩහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ (බහඳති), රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු හමිණී පරුකුපප භවතහ, රු ආරුමුන් 

පතුණ්ඩභන් භවතහ,  රු ජීන් කුභහයණතුා භවතහ, රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු නන්දිමිත්රස ඒනහඹ 
භවතහ, රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ, රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ, රු ආර්.එම්. යාජිවෙ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු අර්ජුන යණතුා භවතහ,  
රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු එස. විපනෝ භවතහ, රු දුපන්ස න්න්ද භවතහ, රු වී.පක්. ඉන්දි භවතහ, 
රු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ, රු නිපයෝන් පඳපර්යහ භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ,          
රු සීනිතම්බි පඹෝපපසයන්  භවතහ, රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ, රු න පවතයවෙ භවතහ. 



(xxi) 

ෘෂිර්භ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ (බහඳති), රු ඒ.පී. ජවෙ පුසඳකුභහය භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,                      

රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ, රු සුපම්ධහ ජී. ජඹපතන භවවෙමිඹ, රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ,                
රු නන්දිමිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ, රු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී 
ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු අචර ජහපුඩපප භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,                    
රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු චන්ද්රසහනි 
ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු ි ලක්ති ආනන්දන් 
භවතහ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ, රු පවෙනු විදහනභපප භවතහ. 

 

ප්රපහවන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු කුභහය පල්භ භවතහ (බහඳති), රු පයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුි  භවතහ, රු ජීන් කුභහයණතුා 

භවතහ, රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු පප්රපතභරහල් 
ජඹපතය භවතහ, රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු අර්ල් ගුණපතය භවතහ, රු පඳුන්. 
පල්යහහ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ි ලක්ති ආනන්දන් භවතහ, 
රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු තහයහනහවෙ ඵසනහඹ භවතහ, රු විජිත පේරුපුඩ 
භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ භවතහ, රු නිභල් විපජ්ි ාව භවතහ, රු පජ්.ආර්.පී. සරිඹප්පඳරුභ භවතහ, රු පලවහන් පතභි ාව 
භවතහ. 

 

පඹෞන  යුතු  වහ නිපුණතහ ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ (බහඳති), රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ, රු මුරුපපසු 

චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,  රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු සී.බී. යවෙනහඹ භවතහ, රු විභල් වීයාල භවතහ, රු 
දඹහශ්රි ත තිපතයහ භවතහ,   රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය 
ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු එස. විපනෝ භවතහ,  රු ටී. යාජිවෙ ද පුයිහ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,  රු බුද්ධි 
ඳතියණ භවතහ, රු (ඩදව) යපම්ස ඳතියණ භවතහ, රු නිපයෝන් පඳපර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු 
නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු උදිවෙ පරුකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු උපප්ක්හ සර්ණභහලි 
භවවෙමිඹ, රු ආර්. දුමින්ද ි ල්හ භවතහ,  රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ. 

 

මුඳහය වහ අබවන්තය පපශ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ (බහඳති), රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ, රු සුපම්ධහ ජී. 

ජඹපතන භවවෙමිඹ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ, රු චන්ද්රසි රි ජදීය 
භවතහ, රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, රු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ, රු යවි 
රුණහනහඹ භවතහ, රු අර්ල් ගුණපතය භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු අේදුල් වීයම් භවතහ,                  
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ,  රු වික් ර් 
ඇන් නි භවතහ, රු නී පයෝවන පුඩිතුක්කු භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ 
භවතහ, රු සීනිතම්බි පඹෝපපසයන්  භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු එස. 
ශ්රීගතයන් භවතහ. 

 

තහක්ණ වහ ඳර්ප ණ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
 රු ඳවිත්රසහපද්වි න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ (බහඳති), රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,                   

රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ, රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු ජවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ  
භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ 
භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු ඩුලිප් විපජ්පතය භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ 
භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ, රු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, රු තහයහනහවෙ ඵසනහඹ භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ 
භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු න්ත  
පතනහනහඹ භවතහ, රු න පවතයවෙ භවතහ, රු හුපනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

මුදල් වහ ක්ර භ ම්ඳහදන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ, රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ, රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, රු ඒ.එච්.එම්. 

ෂවුි  භවතහ, රු ආරුමුන් පතුණ්ඩභන් භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ,             
රු ඒ.ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ, රු ඵළි ල් 
පයෝවණ යහජඳක් භවතහ, රු යාජිවෙ ි ඹමරහිළටිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ,        
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු භහඩ පෝ. 
පතනහධියහජහ භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු පවතභහල් ගුණපතය භවතහ, 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ, රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන 
භවතහ.  



(xxii) 

ජනභහධව  වහ ප්රපෘවෙති  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු පපවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු (ඩදව) යහජිත පතනහයවෙන භවතහ,         

රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු විභල් වීයාල භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ 
අපේර්ධන භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,                      
රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු පී. 
අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ, රු පභුවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද ි ල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත 
පඳපර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු පඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,                   
රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, 
රු භහරනී පෂුන්පතහ භවවෙමිඹ. 

 

ඳශු ම්ඳවෙ වහ ේහමීඹ ප්රපජහ ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ආරුමුන් පතුණ්ඩභන් භවතහ (බහඳති), රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ, රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවතහ, රු සුපම්ධහ ජී. 

ජඹපතන භවවෙමිඹ, රු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ, රු සී.බී. යවෙනහඹ භවතහ, රු ි රිඳහර භරවෙ භවතහ, රු නිපඹෝභහල් 
පඳපර්යහ භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ, රු අේදුල් වීයම් 
භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, රු ි ල්පපස්රි  අරහන්ටින් භවතහ, රු පභුවභඩ් අසරම් භවතහ, රු අපනෝභහ 
භපප භවවෙමිඹ, රු පවතභහල් ගුණපතය භවතහ, රු ඳරනි දිම්ඵයම් භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු පී. 
ිළඹපතන භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ භවතහ,                 
රු පවෙනු විදහනභපප භවතහ, රු ආර්. දුමින්ද ි ල්හ භවතහ. 

 

යහජව ආයක්  වහ නහරි ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු දි.මු. ජඹයවෙන භවතහ, රු යවෙනි රි වික්ර භනහඹ භවතහ, රු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන 

භවතහ, රු ආරුමුන් පතුණ්ඩභන් භවතහ,රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. 
අතහවුල්රහ භවතහ, රු පපවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු විභල් වීයාල භවතහ, රු ඵළි ල් පයෝවණ යහජඳක් භවතහ, 
රු සුන්ත පුාිකනිරපම් භවතහ, රු භාර භයවීය භවතහ, රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ 
ජඹර්ධන භවතහ, රු ආර්.  ම්ඳන්දන් භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ. 
විනහඹමර්ති භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ,          
රු පජ්. ශ්රීග යාහ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යවෙ වීයපතය භවතහ. 

 

යහඹ වහ භවහභහර්  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ, රු නිර්භර පුතරහර භවතහ, රු පී. දඹහයවෙන භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ 

භවතහ, රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ,                     
රු ජඹයවෙන පවතයවෙ භවතහ, රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, රු යවුෂස වකීම් භවතහ, 
රු තිස අවෙතනහඹ භවතහ, රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු එච්.එම්.එම්. වරීස 
භවතහ, රු දුපන්ස න්න්ද භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු වික් ර් ඇන් නි 
භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු නිපයෝන් පඳපර්යහ භවතහ, රු පජ්. ශ්රීග යාහ භවතහ,රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, 
රු උදිවෙ පරුකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු න පවතයවෙ භවතහ. 

  

උස අධවහඳන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු නන්දිමිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුි ල් 

පප්රපතභජඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ, රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ,          
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු යවුෂස වකීම් 
භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ, 
රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු භහඩ පෝ. පතනහධියහජහ භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, රු 
(පජව) එල්රහර පම්ධහනන්ද හිමි, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු පභුවහන් රහල් පේතරු භවතහ, රු තහයහනහවෙ 
ඵසනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන භවතහ, රු පජ්.ආර්.පී. සරිඹප්පඳරුභ භවතහ. 

 
පුද්ලි ප්රපහවන පතහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 

රු සී. බී. යවෙනහඹ භවතහ (බහඳති), රු යවුෂස වකීම් භවතහ, රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ, රු කුභහය පල්භ භවතහ, 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු ජඹයවෙන පවතයවෙ භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු හමිණී විජිවෙ විජඹමුණි 
ද පුයිහ භවතහ, රු විජඹ දවනහඹ භවතහ, රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින්  භවතහ,           
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු අපලෝක් අපේි ාව භවතහ, රු ි ල්පපස්රි  
අරහන්ටින් භවතහ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු නිපයෝන් පඳපර්යහ භවතහ,               
රු වරින් ප්රපනහන්දු භවතහ, රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු නිලහන්ත මුතුපවට්ටිභපප භවතහ, රු පයුහන් 
යණි ාව භවතහ,  රු එස. ශ්රීගතයන් භවතහ,  රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ, රු පලවහන් පතභි ාව භවතහ.  



(xxiii) 

සුළු අඳනඹන පබෝ ප්රපර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ (බහඳති), රු ආරුමුන් පතුණ්ඩභන් භවතහ, රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ,  රු එස. 

එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු අචර ජහපුඩපප 
භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ, රු පල්ම් අඩඩක්රනහදන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, 
රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, රු ඒ. ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ භවතහ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු තරතහ 
අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, 
රු ටී. යාජිවෙ ද පුයිහ භවතහ, රු (ඩදව) පයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ,  
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ, රු පනයන්ජන් වික්ර භි ාව භවතහ,  රු එරික් ප්රපන්න 
වීයර්ධන භවතහ,   රු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

  

 විපද්ල රැකිඹහ ප්රපර්ධන වහ සුඵ හධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ (බහඳති), රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ,  රු 

අර්ල් ගුණපතය භවතහ, රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ, රු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ, රු එම්. පජෝලප් 
භයිල් පඳපර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ, රු එම්. ටී. වන් අලි භවතහ, 
රු යහජපයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු අේදුල් වීයම් භවතහ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ,   රු ි ලක්ති 
ආනන්දන් භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත පඳපර්යහ භවතහ,    රු 
(ඩදව) සුදර්ශිනී ප්රපනහ්දු පුල්පල් භවවෙමිඹ, රු තහයහනහවෙ ඵසනහඹ භවතහ, රු නහභල් යහජඳක්ෂා භවතහ,                      
රු වී.එස.යහධක්රි සනන් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු නිභල් විපජ්ි ාව භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී 
විපජ්ි ාව භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ.  

 

පඳුල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු ඒ.  පී.  ජවෙ පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳති),  රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ,   රු එස.  බී.නහවින්න භවතහ,  රු භහින්ද 

ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ,  රු නන්දිමිත්රස ඒනහඹ භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ, රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන 
භවතහ, රු ඵෂීර් පතගු ඩහවුඩ් භවතහ, රු ජඹයවෙන පවතයවෙ භවතහ, රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ, රු නිපඹෝභහල් 
පඳපර්යහ භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු බීර් වෂීම් භවතහ,  රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ,  රු 
ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය 
භවතහ, රු වී.පක්. ඉන්දි භවතහ, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු (ඩදව) සුදර්ශිනී ප්රපනහ්දු පුල්පල් භවවෙමිඹ, 
රු විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු සීනිතම්බි පඹෝපවතසයන් භවතහ, රු පනයන්ජන් වික්ර භි ාව භවතහ,               
රු පඳුන්.  පල්යහහ භවතහ. 

 

ාසෘති වහ රහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 

රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ (බහඳති), රු ඳවිත්රසහපද්වී න්නිආයච්ික භවවෙමිඹ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩරස 
අරවප්පඳරුභ භවතහ, රු ගුණයවෙන වීයපෝන් භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ, රු ජවෙ ඵහරසරිඹ 
භවතහ, රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු එම්. පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, 
රු එස. ිකපනෝ භවතහ, රු අජිවෙ කුභහය භවතහ, රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ, රු පභුවහන් රහල් පේතරු භවතහ, රු 
භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ, රු සීනිතම්බි පඹෝපවතසයන් භවතහ, රු වී. එස. යහධක්රි සනන් 
භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන භවතහ, රු භවහචහර්ඹ යහජී විපජ්ි ාව භවතහ, රු 

උපප්ක් හ සර්ණභහලි භවවෙමිඹ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ, රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ, රු භහරනී පෂුන්පතහ 

භවවෙමිඹ. 

පුවිජන පතහ වහ නජීවී  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු එස.  එම්. චන්ද්රසපතන භවතහ,  රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ, රු  පයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු ඩේලිප. බී. 

ඒනහඹ භවතහ,  රු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ, රු හමිණී ජඹවික්ර භ පඳපර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,  
රු පී. වළරින් භවතහ,  රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹි ාව 
භවවෙමිඹ, රු දිලිප් පදආයච්ික භවතහ, රු ි ලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු පී.අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ, රු න්ත 
අලුවිවහපර් භවතහ, රු වී.පක්.ඉන්දි භවතහ, රු නී පයෝවන පුඩිතුක්කු භවතහ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ,  
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු යි.ජී.ඳද්භි රි භවතහ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  
රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු විදුය වික්ර භනහඹ භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ.  

  

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් ි ල්හ භවතහ (බහඳති),  රු ඩපරස පද්හනන්ද භවතහ, රු නන්දිමිත්රස ඒනහඹ භවතහ,  රු ඵෂීර් 

පතගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු විනහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු අචර ජහපුඩපප භවතහ,   
රු භහඩ පෝ. පතනහධියහජහ භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ, රු දුපන්ස න්න්ද භවතහ, රු (පජව)  
අතුයලිප  යතන හිමි, රු ඳහලිත පතයප්පඳරුභ භවතහ, රු නිපයෝන් පඳපර්යහ භවතහ, රු භරහ යණතුා 
පභපනවිඹ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන භවතහ, රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ,   රු පවෙනු 
විදහනභපප භවතහ,  රු ඩී.එම්.සහමිනහදන් භවතහ,  රු ආර්.දුමින්ද ි ල්හ භවතහ, රු පයෝි  පතනහනහඹ භවවෙමිඹ, 
රු පලවහන් පතභි ාව භවතහ, රු උපනයිස ෂහරුක් භවතහ, රු පඳුන්. පල්යහහ භවතහ, රු භහරනී පෂුන්පතහ 
භවවෙමිඹ.  



(xxiv) 

 

විදුලි ාපද්ල වහ පතුයතුරු තහක්ණ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 
රු යාජිවෙ ි ඹමරහිළටිඹ භවතහ (බහඳති),  රු පයජිපනෝල්ඩ් කුපර් භවතහ,  රු ඳහඨීය චම්ිළ යණ භවතහ,  රු ෂයිර් 

මුසතහඳහ භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ, රු නිපඹෝභහල් පඳපර්යහ භවතහ, 
රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ,  රු ආර්. එම්. යාජිවෙ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු විජඹදහ 
යහජඳක්ෂා භවතහ,  රු සුපර්ස . පප්රපතභචන්ද්රසන් භවතහ, රු තරතහ අතුපෝයර භවවෙමිඹ, රු පී. අරිඹපන්ත්රසන් භවතහ,  
රු ටියහන් අරස භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ, රු (ඩදව) යපම්ස ඳතියණ භවතහ, රු නිපයෝන් 
පඳපර්යහ භවතහ, රු පයුහන් යණි ාව භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ, රු ඉයහන් වික්ර භයවෙන භවතහ, රු එරික් 
ප්රපන්න වීයර්ධන භවතහ, රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ, රු න්ත පතනහනහඹ භවතහ, රු (ඩදව) පයෝවණ පුසඳ 
කුභහය භවතහ.  

  

පරදහයිතහ ප්රපර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 

රු රක්සභන් පපනවියවෙන භවතහ (බහඳති),  රු ආරුමුන් පතුණ්ඩභන්  භවතහ,  රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ,             
රු හමිණී පරුකුපප භවතහ,  රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ඩුලිප් විපජ්පතය 
භවතහ, රු විජිත පවතයවෙ භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ ජඹර්ධන භවතහ, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ,  රු ඒ. ඩී. 
චම්ිළ පප්රපතභදහ භවතහ, රු ඳහලිත යාප ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ.විනහඹමර්ති භවතහ, රු (පජව) එල්රහර 

පම්ධහනන්ද හිමි, රු න්ත අලුවිවහපර් භවතහ, රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ, රු අජිවෙ පී.පඳපර්යහ භවතහ,  රු 
විජඹරහ භපවතසයන් භවවෙමිඹ, රු රුන් යණතුා භවතහ, රු පරුවහන් යවෙවෙපවෙ භවතහ,  රු පඳරුභහල් යහජදුයයි 
භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු ශ්රි ඹහනි විපජ්වික්ර භ භවවෙමිඹ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,                                

රු එච්.එම්.එම්.වරීස භවතහ. 

 
ි විල් ගුන් පතහ  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ 

රු ිළඹාය ජඹයවෙන භවතහ (බහඳති), රු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ, රු පපවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු නවින් 
දිහනහඹ භවතහ, රු දඹහශ්රි ත තිපතයහ භවතහ, රු මුවෙතු ි ලිාම් භවතහ, රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ,               
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්.හිසබුල්රහ භවතහ, රු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, රු එම්. 
පජෝලප් භයිල් පඳපර්යහ භවතහ, රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ, රු (ඩදව) ජඹරවෙ 
ජඹර්ධන භවතහ, රු ආර්. එම්. යාජිවෙ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජිවෙ  පප්රපතභදහ භවතහ, රු අකිර වියහජ් හරිඹම් 
භවතහ,  රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) 
යහජී විපජ්ි ාව භවතහ, රු එස.ශ්රීගතයන් භවතහ,  රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු සුජී පතනි ාව භවතහ, රු න 
පවතයවෙ භවතහ.  

 



(xxv) 

ඳහර්ලිපම්න්තු 
 

ථහනහඹතුභහ - රු චභල් යහජඳක්  භවතහ  

නිපඹෝජව ථහනහඹ වහ හය බහඳතිතුභහ - රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ 

නිපඹෝජව  හය බහඳතිතුභහ - රු  මුරුපපසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ 

 
ප්රපධහන  නිරධහරි  භණ්ඩරඹ 

 

ඳහර්ලිපම්න්තුපප  භව පල්ම් - ඩේලිප.බී.ඩී. දනහඹ භවතහ  

නිපඹෝජව භව පල්ම් -  ඩේලිප.එම්.එන්.පී. ඉද්දර භවතහ  

වහය භව පල්ම්  -  පක්.ඒ. පයෝවණදීය භවවෙමිඹ 

 
ඳහර්ලිපම්න්තුපප භව පල්ම්පප හර්ඹහරඹ 

 

ඳහ.භ.පල්.පප  ම්ඵන්ධීයණ  පල්ම්  - හලිනී නිල්භල්පුඩ භවවෙමිඹ 

 

පපත්රසධහරි පදඳහර්තපම්න්තු 
පපත්රසධහරි - අනිල් භයපතය භවතහ  

නිපඹෝජව පපත්රසධහරි  - නපර්න්ද්රස ප්රපනහන්දු භවතහ  

වහය පපත්රසධහරි - කුහන් ම්ඳවෙ ජඹයවෙන භවතහ  

වහය ප්රපධහන නිරධහරි -  ඩේලිප.ඩේලිප.එන්.එස.සී. ප්රපනහන්දු භවතහ  

ඳහර්ලිපම්න්තු  නිරධහරිහු - ජී.එම්.ජී. ප්රිදඹන්ත භවතහ , ඒ.ටී.එස.  පුසඳ කුභහය භවතහ  

දුයථන අධීක් - එම්.පක්.ඩී. පීරිස භවවෙමිඹ 

 
ඳරිඳහරන පදඳහර්තපම්න්තු 

අධවක් (ඳරිඳහරන) - ටී.එච්.ඒ. රළි ල් ද ි ල්හ භවතහ   

නිපඹෝජව අධවක්ෂා (ඳරිඳහරන)  - යාජන්  එෂස. ඳතිනහදර් භවතහ  

ආඹතන හර්ඹහාලඹ - සී. රාසරිඹ භවතහ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන);  ඊ.ඒ.ඩී. දඹහ ඵන්දුර භවතහ, එම්.පජ්. පඳපර්යහ භවතහ  
(ප්රපධහන නිරධහරිහු); ඩේලිප.පී.එල්. ජඹි ාව භවතහ (නිපඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරි); ඒ.එස. ද ි ල්හ භවතහ , එල්.බී.ආර්. ඳද්භි රි 
භවතහ, පී.පක්.ඩී.එස.ඩේලිප. විපජ්ගුණර්ධන භවතහ (වහය ප්රපධහන නිරධහරිහු); පක්.පක්.ඩී. හමිණී භවතහ, අයි.පක්. භපප 
මිඹ, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. යණ භවතහ, ආර්.සී. විජඹතිර භවතහ, වී.පී.ජී.එස. විදහනඳතියණ භවවෙමිඹ (ඳහර්ලිපම්න්තු 
නිරධහරිහු); පක්.එම්.ජී.පක්. ජඹර්ධන භවතහ, පයුඵට්  වික්ර භයවෙන භවතහ (වහය  ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු) 

භන්ත්රීං පතහ හර්ඹහාලඹ - පක්.ඩේලිප. සුනිල් භවතහ (වහය අධවක්ෂා - ඳරිඳහරන); ආර්. විතහයණ භවවෙමිඹ, එම්.ය.එම්. හි ක් 
භවතහ  (ප්රපධහන නිරධහරිහු);  එන්.ආර්.ඩේලිප. අබඹර්ධන පභපනවිඹ (නිපඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරි); පක්.පී. චන්දන භවතහ, 
පී.ජී.පී. ප්රිදඹාය භවතහ (වහය ප්රපධහන නිරධහරිහු); ඒ.ය. අභයි ාව භවවෙමිඹ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරී) 

විපද්ල ඵතහ වහ න්ධහන  යුතු හර්ඹහාලඹ - එස.ඒ.ය. කුභහයි ාව භවතහ (වහය ප්රපධහන නිරධහරි)  

ප්රපහවන හර්ඹහාලඹ -  පජ්.ඒ.ඩී.ආර්. ඵර්නහඩ් භවතහ ( පජවසඨ ප්රපහවන නිරධහරි); පක්.සී. ප්රපනහන්දු භවතහ (වහය ප්රපධහන 
නිරධහරි); පී.ඩී.එන්. ප්රපනහන්දු භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරී); ඒ.එස. ධර්භාල භවතහ, පක්.එස. ි ල්හ භවතහ (වහය 
ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු) 

පජවසඨ ර ල පල්පඹෝ - ආර්.එම්.ආර්. පතනහයවෙන භවවෙමිඹ, එම්.ටී.බී. පඳපර්යහ භවවෙමිඹ, ඩී.සී.ඩී. සරිඹආයච්ික භවවෙමිඹ, 
එච්.පී.සී.එස. තිරයවෙන භවතහ 

ර ල පල්පඹෝ - ආර්.ආර්. ළලින්න භවවෙමිඹ, ආර්.පී. යි  යහජඳක් භවතහ  

පජවසඨ බහහ ඳරිර්ත - ඒ. රුක්භනී පද්වී භවවෙමිඹ 

බහහ ඳරිර්තපඹෝ - එස.එම්.ඒ.පක්. රුණහයවෙන භවතහ, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී භවවෙමිඹ, එස.එම්. නසීර් භවතහ, එම්. එම්. වලිම්ඩීන් 
භවතහ     

පජවසඨ ඵාරහ ශභනහරු - එස.එල්. දනහඹ භවතහ  

ඵාරහ ශභනහරු - ඒ.ඒ.එල්. පඳපර්යහ භවතහ  

පල්න බහයරු -   එච්.සී. රප්ඳවෙති භවතහ  

පල්න ළසීපම් අධීක් -  ඩී.පී.පක්. බුවෙිළටිඹ භවතහ  



(xxvi) 

වළන්හඩ්  පදඳහර්තපම්න්තු 
 

වළන්හඩ්  ාසහය -  යාජනී ජඹභහන්න පභපනවිඹ 

නිපඹෝජව වළන්හඩ් ාසහයරු -  ඹළසමින් ෂහයිස  භවවෙමිඹ,  එස. චන්ද්රසපතයන් භවතහ, ඩී.පජ්.වී. අභයි ාව පභපනවිඹ  

වහය වළන්හඩ්  ාසහයරු - සී.එන්. පරුකුපුඩිහය ද ි ල්හ භවවෙමිඹ, ආර්.එල්.එම්. කුභහයි රි භවවෙමිඹ, 
එස.පක්.එම්.ඩේලිප. භයපතය භවවෙමිඹ, එච්.එල්.සී. වීයි ාව භවවෙමිඹ, ටී.ආර්.එම්. අපනෝයවෙන භවතහ, ආර්.ඩී.පී. සුජීනී 
භවවෙමිඹ, එෂස.එම්. මුන්ති ර්  භවවෙමිඹ, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීයි ාව භවවෙමිඹ, පක්.ජී.එන්.පී. යපඵල් භවවෙමිඹ, පක්.එච්. නීරභනී 
භවවෙමිඹ,පක්. නන්දහ ශ්රීගභ ම භවවෙමිඹ. 

පජවසඨ වළන්හඩ් හර්තහරුපෝ -  එච්.ඩී.එල්.එස. පීරිස භවවෙමිඹ,  ඒ. පභුපවුභඩ් තම්බි භවතහ, එස.සී. පතන්නපෝන් 
පභපනවිඹ, පක්.පී.එස. පඳපර්යහ භවවෙමිඹ, පක්.ඒ.එස. දිල්රුක්ෂිහ භවවෙමිඹ, පක්.ඒ.පජ්.එස. පඳපර්යහ භවවෙමිඹ, 
පී.ඩී.ගුණ ම භවවෙමිඹ, ජී.එස. නහනහඹක්හය භවවෙමිඹ, එස.ඒ. ජඹරවෙ භවවෙමිඹ, ආර්.පක්. ධර්භ ම පභපනවිඹ, පක්.ඩී.එස. 
කුරයවෙන අලුවෙභපප භවවෙමිඹ, ගීතහනි ර්ණසරිඹ පභපනවිඹ, පී.වී.ටී.වී. භපප පභපනවිඹ, එස.එම්.ආර්.බී. ඳ ලිඹ භවතහ. 

වළන්හඩ් හර්තහරුපෝ - ඩේලිප.ඒ. ඩී.පී. විපජ්පුණ්ඩ භවවෙමිඹ, එච්.ජී. පජිහ පභපනවිඹ, එම්.එස.එම්. ලින්නහස භවතහ,  එන්. 
යහභක්රි සණන් භවවෙමිඹ, එච්.ජී. රක්ෂිත භවතහ, එස.එම්.ඒ. කුමුදිනී පභපනවිඹ, එෂස.එච්.ඒ.එන්. ි ල්හ භවවෙමිඹ, පී.එම්.ජී.පී. 
ප්රිදඹාගිහ භවවෙමිඹ, එම්.අයි.එස. නිසයහ භවවෙමිඹ, ඊ.එච්.ඩේලිප. ඉයාගිහ භවවෙමිඹ, ටී.ටී. කුභහණහඹ භවවෙමිඹ, එච්.ආර්.පී. 
චහන්දනී භවවෙමිඹ, සී.ආර්. රුණහයවෙන පභපනවිඹ, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්රසතළන්න භවතහ, එච්.ජී. භාජුර භවතහ, ඩී.ආර්.ඩී. 
පවට්ටිපප පභපනවිඹ, එම්.එම්.සී.පක්. භහයි ාව පභපනවිඹ, එම්.පී. නිපයෝෂි ජීනී පභපනවිඹ, පක්.පී. ඳවෙභහ භවවෙමිඹ. 

හය බහ හර්තහරුපෝ -  ජී.එච්. හිරුණි පුන්යහ පභපනවිඹ, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිි ාව භවවෙමිඹ, එම්. පුසඳකුභහය භවවෙමිඹ,  
පජ්.ඒ.ටී. භන්තිහ භවවෙමිඹ. 

පජවසඨ සුිකත කිරීපම් නිරධහරි -  එම්.එම්.එම්. නහර් භවතහ, එස.ඒ.ඩී. භපනෝරි පභපනවිඹ 

සුිකත කිරීපම් නිරධහරිහු - පජ්. පනෞහඩ් භවතහ , එම්.බී.වී.එන්.ටී. ප්රපනහන්දු භවවෙමිඹ, ඒ.එම්.සී.එම්. අදිහරි භවතහ  

ඳටිත කිරීපම් අධීක් - බී. පක්. රඳපතන භවතහ  

 

මුදල් වහ ළඳයුම් පදඳහර්තපම්න්තු 
 
අධවක් (මුදල්) -  පක්.ජී.එම්. ජඹලහන්ත භවතහ  

මුදල් වහ ගිණුම් හර්ඹහාලඹ -  ඩී.එස.ආර්. ගුණයවෙන භවවෙමිඹ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන); ඒ.සී.පී. සරිඹප්පඳරුභ භවවෙමිඹ 
(ප්රපධහන නිරධහරි); ඩී.එස.ඩේලිප. භයපතය භවතහ, පී.එච්. කුභහයි ාව භවතහ (නිපඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරිහු); පක්.ආර්. පවතයවෙ 
භවතහ,  එස. පී. භපප භවවෙමිඹ, එච්.ඒ.ටී.ඩී. පවතහආයච්ික භවවෙමිඹ, එස.ඩේලිප.ටී.ආර්. ද ි ල්හ පභපනවිඹ (වහය ප්රපධහන 
නිරධහරිහු); ඩේලිප.පී.පජ්. පුසඳකුභහය ඳතියණ භවතහ, එච්.ආර්.ද පුයිහ පභපනවිඹ, පජ්.ඒ.ඩී. ජඹි ාව භවවෙමිඹ, 
ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස භවවෙමිඹ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු);  එම්.ආර්.බී. පතනහයවෙන භවතහ (වහය ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරි) 

ළඳයුම්  වහ පතහ හර්ඹහාලඹ - ආර්.එම්. අපලෝහනන්ද භවතහ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන);  ඩේලිප.ඩේලිප. ජඹතිර භවතහ  
(ප්රපධහන නිරධහරි); එල්.ඒ.ඒ.පී. දිහනහඹ භවවෙමිඹ, සී.එම්. සුබි ාව භවවෙමිඹ (වහය ප්රපධහන නිරධහරිහු); ආර්.පී.එච්. 
ගුණපතන භවවෙමිඹ, එච්.ය.පී. කුභහය භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු); අයි.සී.පක්. යණි ාව භවවෙමිඹ, ඒ.ය. පප්රපතභචන්ද්රස භවතහ  
(වහය ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු) 

අබවන්තය විණන හර්ඹහාලඹ - ඩේලිප.එම්.පී. ද ි ල්හ භවතහ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන); බී.ඒ. කුභහයදහ භවතහ (ප්රපධහන 
නිරධහරී);  එන්.එන්. පපළල්ර භවතහ (නිපඹෝජව  ප්රපධහන නිරධහරි)  

ආවහයඳහන ගිණුම්  හර්ඹහාලඹ - ආර්.එන්. අසීස  භවවෙමිඹ (ණහධිහරි - ආවහයඳහන) 

පජවසඨ ඵඩහ නිරධහරි - පක්.ඩී. ිළර  භවතහ  

බහය ළනීපම්  නිරධහරි - ආර්.ඒ.සී. යණඵහහු භවතහ  

පජවසඨ යප් - ය.එල්.එස. විපජ්පතය පභපනවිඹ  

පජවසඨ ඵඩහ බහයරු - ටී.එම්. ධර්භපතන භවතහ  

පජවසඨ මිර දී ළනීපම්  නිරධහරි - ය.පී.ආර්. ගුණර්ධන භවතහ  



(xxvii) 

ම්ඵන්ධීයණ ඉාජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්තු 
 

ම්ඵන්ධීයණ  ඉාජිපන්රු - එන්.ජී.එස. පඳපර්යහ භවතහ  

නිපඹෝජව ම්ඵන්ධීයණ ඉාජිපන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිහරි භවතහ  

පජවසඨ ප්රපධහන ඳරීක් (ි විල්)  - පී.ආර්.එස.ආර්. පඳයමුපණ් භවතහ  

ප්රපධහන ඳරීක් (විදුලි) - ඩේලිප.ජී.ඩේලිප.එම්.පී.පී.බී. වීයපෝන් භවතහ  

ඳරීක් (විදුලි) -  එස. එස. ඇල්විටිර භවතහ  

ඳරීක් (ි විල්) - පී.ටී. භපප භවතහ  

වහය ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරි - එම්. එම්. ධර්භපතන භවතහ 

පජවසඨ හර්මි නිරධහරි  (විදුලි) -   

පජවසඨ ඵඩහ බහයරු (හර්මි ) - පක්.එම්.ඒ.බී. දළලිර භවතහ  

හර්මි නිරධහරින් (විදුලි) - ඩේලිප.ආර්.එච්. ද  භළල් භවතහ, පී.ඒ.එස. රලිවෙ කුභහය භවතහ, පී.ආර්. රුණහතිර භවතහ, 
පී.ඩේලිප.ඒ.ය.පක්. දඹහයවෙන භවතහ  

හර්මි  නිරධහරින් (ි විල්) - පජ්.ඩී.පක්.පක්. ජඹසරිඹ භවතහ;  සී. එස. ඵහරසරිඹ භවතහ  

 
ආවහයඳහන ව ෘවඳහරන පදඳහර්තපම්න්තු 

අධවක්ෂා (ආවහයඳහන ව ෘවඳහරන පතහ)  -  එස.සී.බී. පඳපර්යහ භවතහ,  එල්.පජ්. කුරතුා භවතහ 

නිපඹෝජව ආවහයඳහන ශභනහරු - ඒ.පක්.ඒ.එල්. අභයි ාව භවතහ  

විධහඹ සඳපපදී-  සී.ආර්. ි ල්හ භවතහ  

විධහඹ  ෘව ඳහර - ඒ.ඒ. වන් භවතහ  

වහය විධහඹ සඳපපදී -  එන්. මුණි ාව භවතහ  

වහය ෘවඳහර - එස.ඩී.ජී.එස. පපනවියවෙන  භවතහ  

ආඳනලහරහ ශභනහරුපෝ - පක්.එම්.එච්. නලින් පයුඩ්රිපෝ භවතහ, ඩේලිප.එම්.ආර්. ජිපන්න්ද්රසි ාව භවතහ, ය.ජී.එන්. 
ගුණර්ධන භවතහ, එච්.ය. පඳපර්යහ භවතහ,  ඩේලිප.ඒ.පජ්. වික්ර භි ාව භවතහ, ආර්.එම්. ඹහඳහයවෙන භවතහ, බී.ජී.වී. ඳතියණ 
භවතහ  

පජවසඨ උදවහන අධීක් - ආර්.එස. විජඹහනන්ද භවතහ  

ෘවඳහරන අධීක්රු - පී.පී.එන්.එස. පුසඳකුභහය භවතහ, එම්.ඩී. පඳපර්යහ භවතහ, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. රුණහයවෙන භවතහ, 
පක්.එන්. ඵසනහඹ භවතහ, එස.ඩී. යවෙනි රි භවතහ  

ආවහයඳහන අධීක්රු -  පක්.පී. අභයි ාව භවතහ, ඒ.පී. යණතුා භවතහ, එල්.ජී. ජඹර්ධන භවතහ, පක්.එන්.සී. පඳපර්යහ භවතහ, 
පක්.ඩේලිප. සරිඹඵණ්ඩහය භවතහ, ඩේලිප.එස.එස. පඳපර්යහ භවතහ, ඩේලිප.ඩේලිප.ආර්. ජඹතිර භවතහ, පජ්.ඒ.එන්.එස. 
පඳපර්යහ භවතහ, එච්.ආර්. ඳවෙභචන්ද්රස භවතහ, පක්.ඒ.ඒ. ජඹන්ත භවතහ, පක්.ඒ.පජ්.අයි. තිරයවෙන භවතහ, එල්.පී. පඳපර්යහ 
භවතහ  

පජවසඨ මුළුතළන්පයි ළඳයීම් අධීක් - ඩේලිප.එන්.ඩේලිප.එල්. ි ල්හ භවතහ  

පජවසඨ අාල බහය සඳපපදී - ය.ආර්.ආර්. ප්රපනහන්දු භවතහ  

අාල බහය සඳපපදී -   එස.ඊ. ජිනදහ භවතහ, ඩී.ජී. යණි ාව භවතහ, ආර්.ඩී.එස. ඳළපෝෝනිඹස භවතහ  

ප්රපධහන සඳපපදීහු - ඩී.එම්.ජී. ධමූරහල් භවතහ, එච්.ඒ. ඳද්භකුභහය භවතහ, ආර්.ජී.පක්. නආයච්ික භවතහ, ඩේලිප.ඩී.පජ්.ඩී. 
වික්ර භි ාව භවතහ, පක්.ඩී.ය. ගුණයවෙන භවතහ,  බී. භල්ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස. පෝභවීය භවතහ, ඒ.ආර්.ජී. ගුණර්ධන භවතහ   

 

වසථහදහඹ පතහ පදඳහර්තපම්න්තු 
අධවක්ෂා (වසථහදහඹ පතහ) - පජ්.ආර්. ජවීය ආයච්ිකපප භවතහ  

බහපල්න හර්ඹහාලඹ -  එච්.ඊ. ජනහන්ත ි ල්හ භවතහ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන), සී.අයි. දිහනහඹ භවවෙමිඹ, අනිල් 
පවතහම් භවතහ (ප්රපධහන නිරධහරිහු); ඩේලිප.ඒ.පක්.සී. උඩපඳුර භවතහ,   එච්.එම්. සී. එන්. පක්. පවතයවෙ භවවෙමිඹ,(නිපඹෝජව 
ප්රපධහන නිරධහරිහු); එච්. ආර්.සී. ි ල්හ භවතහ (වහය ප්රපධහන නිරධහරි); ඩී.වී.ඕ. වීයපෝන් භවවෙමිඹ, පජ්. නසීර්ඩීන් භවතහ, 
එස.ඒ.එම්. හීඩ් භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු) 

ඳනවෙ පටුම්ඳවෙ හර්ඹහාලඹ -  ජී. තච්චනයහණි පභපනවිඹ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන); එස.බී. කුළුම්භන භවතහ (ප්රපධහන 
නිරධහරි); එම්.එම්.එම්. භේරුක් භවතහ, සී.එම්. බුරවෙි ාවර භවවෙමිඹ (නිපඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරිහු); බී.පජ්. අපේි ාව භවවෙමිඹ 
(ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරි)  

හය බහ හර්ඹහාලඹ - එන්.එස.පක්. ඩදවයවෙන භවතහ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන); එන්.එස. වික්ර භයවෙන භවවෙමිඹ 
(ප්රපධහන නිරධහරි);  ඒ.ඒ.එස.පී. පඳපර්යහ භවතහ, ඒ.එම්. නිරහමුදීන් භවතහ (නිපඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරිහු) 



(xxviii) 

උඳපද්ල හය බහ හර්ඹහාලඹ -  ඩේලිප.ඒ.ඒ. නන්දිනී යණ භවවෙමිඹ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන); පක්.ජී. යවෙ කුභහය 
භවතහ (ප්රපධහන නිරධහරි); පක්.ටී.සී.පක්. පීරිස පභපනවිඹ (නිපඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරි); ටී.පක්. ජඹර්ධන භවතහ, 
ටී.එම්.ආර්.පී.පක්. පතන්නපෝන් භවවෙමිඹ (වහය ප්රපධහන නිරධහරීහු); ආර්.පී.යි.ටී. රුවිතහන භවවෙමිඹ, ඩී.එම්.ඩී. 
අරවපෝන්  පභපනවිඹ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු) 

යජප  ගිණුම් ිළිතඵ වහ පඳුදු වහඳහය ිළිතඵ හය බහ හර්ඹහාලඹ -  එම්.එන්. පීරිස භවතහ (වහය අධවක්ෂා - ඳරිඳහරන); 
පක්.ඒ.අයි. පතනහයවෙන භවවෙමිඹ (ප්රපධහන නිරධහරි); එස.ආර්.එම්.එච්.ජී. භයදිහය පභපනවිඹ, ඊ.ඩී.පජ්. වික්ර භි ාව භවතහ  
(නි පඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරීහු);  ඩී.ආර්.එස. ප්රපනහන්දු භවතහ, ය.එන්. ඳණ්ඩිත භවවෙමිඹ(වහය ප්රපධහන නිරධහරීහු); ඩේලිප.ජී. 
සුනිල් ලහන්ත භවතහ, ඒ.පී.පක්.පක්.පී. තිරයවෙන පභපනවිඹ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු)  

භවජන පඳවෙම් ිළිතඵ හය බහ හර්ඹහාලඹ - එල්.ආර්. ජඹර්ධන භවවෙමිඹ (වහය අධවක් - ඳරිඳහරන); ඊ.ඩී.එස.එම්. 
ප්රපනහන්දු භවවෙමිඹ (ප්රපධහන නිරධහරි); ඩී.ඩී.ය.පක්. මුණි ාව භවතහ (නිපඹෝජව ප්රපධහන නිරධහරි); එම්.පක්.එස.ඩී. අල්විස 
භවවෙමිඹ, ජී.එන්.ඩී. තිරයවෙන භවවෙමිඹ (වහය ප්රපධහන නිරධහරිහු); ඩී.ඩී. පඳෝල් ඇන්තනි භවතහ (පජවසඨ ඳහර්ලිපම්න්තු 
නිරධහරි);   ඩී.සී.එස. රඳි ාව භවවෙමිඹ, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිරි රි භවතහ (ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු) 

පුසතහරඹහධිඳති - සී.  කුරුප්පු භවතහ  

නිපඹෝජව පුසතහරඹහධිඳති - පී.එච්.එන්. පප්රපතභි රි භවතහ  

වහය පුසතහරඹහධිඳති -  පක්.ඒ.ඩී.ආර්. පතඳහලිහ පභපනවිඹ, එස.එල්. ි ඹහවෙ අවභඩ් භවතහ  

නිසඨ වහය පුසතහරඹහධිඳති 1 පේතණිඹ - එච්.එස. යවෙනහඹ භවවෙමිඹ        

නිසඨ වහය පුසතහරඹහධිඳති  -   සුනිල් වල්පප්භ භවතහ, ඩේලිප.ඒ. ගුණයවෙන භවතහ, ජී. යවෙනහඹ භවතහ      

ප්රපධහන ඳර්ප ණ නිරධහරි -  ජී. කුභහනහඹ භවතහ  

ඳර්ප ණ නිරධහරි -  එම්. අජිඩීන් භවතහ, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිහනහඹ භවවෙමිඹ 

වහය ඳර්ප ණ නිරධහරි - එච්.පී.ඒ.එස. අපේපෝන් භවවෙමිඹ 

ප්රපධහන ඳහර්ලිපම්න්තු ථහ ඳරිර්ත  -   ඩේලිප.එම්.ය. ඵණ්ඩහය භවතහ  

නිපඹෝජව ප්රපධහන ඳහර්ලිපම්න්තු  ථහ ඳරිර්තපඹෝ  -  එම්.ඉපඩ්.එම්. භර්සුක් භවතහ, අයි.එල්.අේදුල් ජේඵහර් භවතහ 

පජවසඨ ඳහර්ලිපම්න්තු ථහ ඳරිර්තපඹෝ - පක්.එම්. ක්රි සප ෝඳර් භවතහ, එම්.එස. පයින් ෂහි ල් භවතහ,  අයි.ඩී.එල්.  යවෙනසීීය 
භවවෙමිඹ,  පජ්.ඒ.එස.පී. පඳපර්යහ භවතහ, පක්.ඩී.ආර්. ඳද්භි රි භවතහ, ඒ. යනඵහනන්දන් භවතහ, සී.පජ්. රුණහයවෙන 
භවතහ 

ඳහර්ලිපම්න්තු  ථහ ඳරිර්තපඹෝ -  ඒ.ජී. පභුවභඩ් ෆික්රි භවතහ, එස.ආර්.එම්. නිහම් භවතහ, ජී.එෂස.බී. සුපර්සයන් භවතහ, 
එන්.බී.සී.පජ්. නිසා භවවෙමිඹ, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්භපප භවතහ, එච්.වී.එස. හීන්පදනිඹ භවවෙමිඹ, ජී.වී.එස. විපජ්ි ාව භවතහ, 
ඩේලිප.එම්. යහජඳක් භවතහ, පී.එල්.පී.එල්. කුභහයි රි භවතහ, පී. ලහන්තකුභහර් භවතහ, එස. යපම්සකුභහර් භවතහ, ආර්. න්ති 
පඳපර්යහ භවවෙමිඹ, එම්. අජිවෙකුභහර් භවතහ, එස. පද්යහජ් භවතහ, ජී. පජඹචන්ද්රස භවතහ, එම්.එච්.එම්. යහමිස භවතහ,  
ඊ.එම්.එන්.එස.එම්. ඒනහඹ භවතහ 

 

පතුයතුරු ඳද්ධති වහ ශභනහයණ පදඳහර්තපම්න්තු 
 

අධවක්ෂා (පතුයතුරු ඳද්ධති වහ ශභනහයණ) - එච්.එම්.සී. පඳපර්යහ භවතහ  

ඳද්ධති ඉාජිපන්රු - එන්.බී.ය. නමු භවතහ  

ඳද්ධති  විලසපල් - එම්.ඊ.ජී.එන්. භයවීය භවතහ  

න්නිපපදන / ආයක් ඉාජිපන්රු - ජී. එන්. රක්භවල් භවතහ  

පේ අඩවි ජහර ඳහර - එන්.ජී.එල්.එස. රුණහතිර භවතහ  

ඳද්ධති ළරසුම්රු - පක්.එන්.ඩී. අභයි ාව භවවෙමිඹ  

ඳද්ධති ඳහර -  ඒ. එස. ඩී. එම්. වික්ර භයවෙන භවතහ  

ඳරිණ ළඩ වන් ම්ඳහදරු  - ඩී. ඳණ්ඩිත භවතහ, සී.පජ්. විල්පරෝයආයච්ික භවතහ  

නිපඹෝජව  ප්රපධහන නිරධහරි - එම්. එන්.  විතහනපප භවවෙමිඹ 

පේ ාසහය (ි ාවර / ඉාග්රී ි ) - ය. එල්. ගීනපප භවතහ  

පේ ාසහය ( ඉාග්රී ි / පදභශ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෂහක් භවතහ  

වහය ඳරිණ ළඩ වන් ම්ඳහද - පී.එල්.අයි.ජී. කුපර් භවවෙමිඹ 

වහඹ වුළු ම්ඵන්ධීහය - බී. එන්. එච්.  තිපතයහ භවවෙමිඹ 

පජවසඨ ඳරිණ ක්රි ඹහරුපෝ -  පී. පජවන්ඹහ භවවෙමිඹ,  පජ්.එස. පුශමපප භවතහ, පක්.ජී.එස. පපන්දි භවවෙමිඹ 

ඳරිණ ක්රි ඹහරුපෝ - ය.ඩේලිප.පී. ධර්භප්රිදඹ භවතහ, එන්.එන්. පවට්ටිපප භවවෙමිඹ, ඩේලිප.එච්.ය.ඩී. ිළඹතුා භවතහ, 
ඒ.ජී.ආර්.පක්. අපේයවෙන භවතහ, එන්.ඩී.ඩී.පී. පප්රපතභි රි භවතහ, පක්.පී.පී.එස. පයෝභර්ධන භවතහ, පක්.ඩී.ජී.එම්. ක්රි හන්ත 
භවතහ, ඩේලිප.ඩී.ඒ. ජඹරුක්ෂි භවවෙමිඹ, එල්.ජී. ආශික් අලි භවතහ, ඒ.ආර්.එම්. රිහස අලි භවතහ, ඒ. එම්. ෂවුසුල් අමීන් භවතහ  

ඳරිණ තහක්ණපපදී - ජී.එම්.ටී. පඳපර්යහ භවතහ, එච්.එස. තවජිවෙ භවතහ  

තහක්ණ වහඹ -  ඩේලිප.එස. සුයා භවතහ, වී.ආර්.එස.පජ්. පෝභයවෙන භවතහ 
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தரரபௐவந உபொவௐதறணவகவ 

[2010, வௐதறநவ 8  வதரதுவ் ஶவபௌவ வரறவுவெவவௐதவோஶடரவ] 
 

அ 

அஷடவெகனரவ,  அ. (வணற) 

அவௌரஷன, ஶடசு ெறெவெற  (வணற) 

அவ்ரவெக, றவம (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அவ்துஶகரன, றபைற னர    (இவ்றணபுரற) 

அரஉவனர, .வ.வ. (றகரடுவன) 

அவௐதுவ யப்வ, வரயவோ யரறவ (கவௌடி)                                                                                                          

அவௐதுவ கரவ, .ஆவ.வ. (கவௌடி) 

அஶதகுவண, ஶரயற (கபௐவ்துஷந) 

அஶதெறவேய, அஶெரக   (குபைரகவ) 

அஶதவண, யறவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அஶதவண, . னவெ வவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அதுவேக, ஶ ரவ அவணல வரதவவ (கவதயர) 

அவீ கறவ (அவதரவஶரவோஷட) 

அபதக, ெவ்  (கவௌடி) 

அபதக, டி.வ.தற.  (கவௌடி) 

அரறஶவ்றவ,  தரவெகறவெவவ (வோடவெகபவௐபு) 

அனகறவண அ.அ. னெவ,  (கவதயர) 

அனவநறவ, வெவஶவறரற  (ரவௗவௐதரவ) 

அனவ, டிரவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அயவௐவதபை, டனவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அபறயரஶ, ெவ (ரவ்ஷப)  

அபவ்கஶக, யறவரணவ (கவௌடி) 

அவவ, .வை.வ.  (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அ றவ் குர, கவவதரவெக ஶயஶக (கரபௌ)   

இ 

இவறக, ஶவயவன கவேகரணவஶக  (அவதரவஶரவோஷட)  
 

 
 

வெகரவெக, வ. வறறவ், (ரவ்ஷப)  

வெகரவெக, றவதறவோ தவௌடர  (அதரபுவ)  

வெகரவெக, ரற.தற. ( குபைரகவ) 

க 

கவேகவ, துஶணவ   (இவ்றணபுரற) 

கபீவ, வரயவோ யரறவ வரயவோ (ஶககரஷன) 

கஶக,   அஶணரர  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

கஶக, இயன வக தறஶெண   (கரபௌ) 

கனவ், ெறநறதரன  (வதரனணபொஷ) 

கவபௌவ், றவம ற வ்ண  (அதரபுவ) 

கபைரறனக,  கவ  (கரபௌ) 

கபைரரவெக, வீவற ெவறஶவ (வகரபவபு) 

க ல, றரண ஆவைெறஶக தரவவ ெவறெறநற (ரவ்ஷந) 

கரரறெவ, அவெகறன றரவ   (குபைரகவ) 

கறரறவன, னவவ தவௌடர   (கவௌடி) 

கறஶபை, வரயரவ னரவ  (வகரபவபு) 

குஶெக, வவ ெவ் றவெகறெறவேய  (வதரனணபொஷ) 

குஶெக, டிவ   (ஶெறவௐதவோடிவ) 

குஶெக, ஶயரவ  (ரவ்ஷந) 

குவ்ண, ஆவைெறஶக ெவ் குர (கவதயர)  

குவண கலரவொ ண பதெறவேய (ஶெறவௐதவோடிவ) 

குவண, ெ றவ  ரவ  (கரபௌ) 

குவண, றஶணவ (வகரபவபு) 

குவண, தவதுன  (வகரபவபு) 

குவண,  ெ குவௐ (கவதயர)  

குவண, பணெறவேக கரரறெவ அ.அ. அவௐபுயரறனரஶக வரவ ஶெரரெ   (றபைஶகரஷன) 
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குரதுவேக,  லவ  (வகரபவபு) 

குஶ, வ றஶணரவவோ  (கபௐவ்துஷந)  

வகவோடவகரட,  வ (வகரபவபு) (2011, வதவௐபைரற 7 ஆவ றகறறபௌபைவது)  

வகரவ்னரன, றவன (கபௐவ்துஷந) 

ெ 

ெவெஶகரவ, பறவஶெனரஶக ெவறஶெண  (அதரபுவ) 

ெெறவேய, யறவ  புவ்ரெ  (கபௐவ்துஷந)  

ெவீ, வேகப தறவெறநற  (ரவ்ஷந) 

ெவதவவ, இர ஶரவ  (றபைஶகரஷன) 

ெதவ  ஈவதரவ    (ரவௗவௐதரவ) 

ெறவதனரவௐதறவோடி, வொ றவ்  (ஶககரஷன) 

ெறவர, அபைது ஶனரவவ வநரவஶன துறவ (வகரபவபு) 

ெறவர, ஶவறவ (கவதயர) 

ெறபௌவேகவ, பவ்து  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

ெறநறஶெண, தவஶனவ்ஶ கரனனரஶக ஷவ்றரறதரன (வதரனணபொஷ) 

ெறநலவ, ெறஞரணவ  (ரவௗவௐதரவ) 

சுறதரன, உடுவோடுஶக  ணவ்தறரற றனவேக (வகரபவபு) 

சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ   (ஶெறவௐதவோடிவ) 

சுவரபௌணல, றபைற உஶதக்ஷர  (கவதயர) 

சுரறரவ, டி.வ.   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

சூரறஆவைெற, ெவறெறநற ஆரறவேம  (வதரனணபொஷ) 

சூரறவௐவதபை, ஶ .ஆவ.தற.  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

வெவரெர, வதரவணவதனவ   (வோடவெகபவௐபு) 

வெவணறவ்ண, அரவு  (ஶககரஷன) 

வெவணறவ்ண, னவவ தறவது  றனக (ததுஷப) 

வெவணறவ்ண, ஶ ரவ  (இவ்றணபுரற) 

ஶெெறவேய, அெவேக வெயரவ  (அதரபுவ) 

ஶெணெறவேக, அவ ளண சு ல  (வகரபவபு) 

ஶெணரறர ர, ரஷ. ஶெரசுவவ  (ரவௗவௐதரவ) 

ஶெணரரவெக, றபைற தவணடீவ ஶநரவ  (வகரபவபு) 

ஶெணரரவெக, ெவ யஶவ தரவெகற (கவதயர) 

ஶெணரவ்ண, ர ற (கபௐவ்துஷந) 
 

 

ரவ்ண, வதவோடிகறரறஶக  (றகரடுவன) 

 ெறவர, அகவவதரடி வரயரவ தறரறவண  (கரபௌ) 

 ெறவர, றவனவற றவ ெறநறதரன  (ததுஷப) 

 ெறவர,  ற. வ. யவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

 வெரவெர, கரறணற ற றவ் ற பணற    (வரணரகஷன) 

 வெரவெர, றரறரது வொ றவ்  (இவ்றணபுரற) 

யரவெக, அ வற  றஶ ஶெக  (ரவ்ஷந) 

றகவதவ, உஷடவௐதவ தணற  (தவபௌர) 

றஶெர, அவவ ரெறநற  (புவ்பவ) 

றமரரவெக, அத குர  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றமரரவெக,  வ வ றவ  (தவபௌர) 

றமரரவெக, ெரபௌவ  (குபைரகவ ) 

றமரரவெக, வ.தற. (கவௌடி) 

றமரரவெக, றமரரவெக பறவஶெனரஶக ஶரயகுர  (ரவ்ஷப) 

றமரரவெக, துறவ  (அதரபுவ) 

றமரரவெக, வீகுர   (புவ்பவ) 

றமரரவெக னபௌவ்   (ஶககரஷன)  

வவௐவதபை, தரபௌ குர  (கபௐவ்துஷந) 

வவணவெஶகரவ,  ணக தவௌடர   (ரவ்ஷப) 

ஶரணவர, டவெபவ  (ரவௗவௐதரவ) 

வரவௌடரவ,  வெௌறபவவ்ற ஆபொபகவ இரரவ   (தவபௌர) 

வபபீவெ, வரயவோ ரலவௐ (றபைஶகரஷன) 

 

ரரவெகர, வ.ஶக.வ. த  (கரபௌ) 

ரரவெகர, ரசுஶ  (இவ்றணபுரற) 

ரறவண,  ஆவ.வ.வ.தற.   (குபைரகவ) 
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றபு ஆவைெற, னக்ஷவ (வகரபவபு) [2010 எவெஶரதவ 12 ஆவ றகறறபௌபைவது] (அெறனஷவௐதறவ 66(ஈ) உத உபொவௐபுஷறவகலவௗ 

தரரபௐவந ஆெணவ நறரகறபெவபது)  

ஶரகரபௌவேகவ, சு. (வணற) 

த 

தெலவ, ஶெகுரவூவ் (வோடவெகபவௐபு) 

தவௌடர, ஶக.டதறவபெ. ரவ   (குபைரகவ) 

தவௌடர, றபைற குனதுவேக றெரரவெக பறவஶெனரஶக ெவறரற    (அதரபுவ) 

தவௌடர, தரபௌ  வேஶக   (புவ்பவ) 

தவௌடர,   ெறவேக பறவஶெனரஶக  ரணக தறரறவ  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

தவௌடரரவெக, இவறக  (குபைரகவ) 

தவௌடரரவெக, ெவெகவவ்ற தவௌடுகரத டவ  (கவதயர) 

தவ்ற, அகனவேக புவ்றக  (ரவ்ஷந) 

தவ்ற, ஶவ   (கரபௌ) 

தவ்ெறரற, ஷ. ற. (ஶககரஷன) 

தறபெலவ, அவௐதுவ நறமரவ் (வணற) 

தவரவெக, ரரரவ்  (குபைரகவ) 

தரனசூரற, ஆவைெறனரஶக  கவ்  (ஶககரஷன) 

தரபோவெ, பவ்பௌ தரர (வணற)  [2010 டிெவதவ 9 ஆவ றகறறபௌபைவது] 

தரபோவெ, யளஷணவ   (வணற) 

தறஶெண, பீ.வை.பீ.  (றகரடுவன) 

தறதர, கஶெவ  (வகரபவபு) 

தறஶவைெவறவ, ஆபொபகவ கவஷர  (ரவௗவௐதரவ) 

தறஶரம, அதவவண ஶனரஶக   ெவதறக (ஶககரஷன) 

தறஶரம, ெ றவ்  (அவதரவஶரவோஷட) 

தறஶ வ, அவைெறஶக வரவ சுெறவ  (வகரபவபு) 

பீரறவ,  ல.வ.  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

புவொெறறனஶ, சுெவ கவகப (இவ்றணபுரற) 

புவ்ரம, அவறவண வெகனஶக ப்வ ெரறக  (ததுஷப) 

புவதகுர, அவௐபுயரறனரஶக ஶரய  (ததுஷப) 

புவதகுர, .பீ.  கவ்  (வரணரகஷன) 

வதவணரவது,  அபைவறவெக  (புவ்பவ) 

வதவணரவதுபுவஶப, றபைற அ. சுவறணற  (கவதயர) 

வதவணரவது,  றவஶரவ  (புவ்பவ) 

வதவணரவது,  ஶ ரவவடவ  (குபைரகவ) 

வதவணரவது, யரறவ   (ததுஷப) 

வதஶர, அ றவ் தவ்கரவ  (கபௐவ்துஷந) 

வதஶர, அ. அ. ஆவைெறனரஶக னவவ ெவ  (ரவ்ஷப) 

வதஶர, கவவ பௌணஶக ஶ ரெவௐ னபௌவ் றஶரரவ  (புவ்பவ) 

வதஶர, ரரவெகர வகுன தவோடவதவறஶக றஶரவ அவவோபௌ தறரறவ  (புவ்பவ) 

வதஶர, தறவறனஶக, அவணற றவெடவ  (புவ்பவ) 

வதஶர, பீபௌவெவ  (கவதயர) 

வதஶர, ஶதரறர ததுஶக டினரவ தறரறவெவ அவெனவ  (ததுஷப) 

வதஶர, வன ஆவைெறஶக கரறணற  றவெ  (குபைரகவ) 

வதஶர,  ஶ ரெவௐ ஷவெகவ   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

ஶதபைவகரட,  அவைெறஶக ற றவ்  (வரணரகஷன) 

ஷதெவ, வரயவோ கரெறவ வரயவோ  (றகரடுவன) 

வதரவஶெகர,  ல ெவ் ெவறனரவ  (வகரபவபு) [2010 வெவௐவவதவ 29ஆவ றகறறபௌபைவது] (அெறனஷவௐதறவ 66(ஈ) ஆவ 

உபொவௐபுஷறவ தறகரவ ஆெணவ நறரகறபெவபது) 

வதரவஶெவெகர, றபைற ரனணல (ஶெறவௐதவோடிவ) [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ றகற இர றணரர] [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ 

றகற றணவ] 

வதௌவ, அ. அவௐதுவ யலவ் பயவவ்  (வகரபவபு) 
 

 

ஶகவவ, றபைற ற கனர  (ரவௗவௐதரவ) 

சூவ, தவடீவ (வணற)    [இநவௐபு : 02 டிெவதவ 2010] 

வ்துதவௌடர, வ்ரவெக பறவஶெனரஶக வொ றவ்   (வரணரகஷன) 

றவ்தரன, வை.ஆவ. (ஶககரஷன)  

பவ்துகுரண, ெவ் ெவறெறரற  (அதரபுவ) 

பதுவயவோடிகஶக றரவ  (கரபௌ) 

பபறவ, றரகபவவ்ற   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 
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பபைஶகசு, ெவறகுரவ    (ரவௗவௐதரவ) 

பவதர, வரயவோ ஷதெவ  (கவௌடி) 

ஶரணவ ஶவ, . வனரன  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

வரயவோ, அவனவ வரயவோ ெப்வ (ஶெறவௐதவோடிவ) 
 

 

ரவௐதர, அத தறரறவண  (குபைரகவ) 

ஶரகர வ, ஆவ.  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

ஶரஶகவவ, ெலணறவ்வதற   (வோடவெகபவௐபு) 
 

 

ெறவேய, ஆவைெறஶக வநரெரவ அதபைவ் (வதரனணபொஷ) 

துவேக, அவ ளண (கபௐவ்துஷந) 

துவேக, வெவற கனர  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

துவேக, பைவ    (கவதயர) 

வெக, தரவோடபற ெவதறக  (வகரபவபு) 

வ்ரவெக, ஆவ.வ.ெற.தற. (தவபௌர) 

வ்வ்ஶ, றவ வனரயரவ   (கவௌடி) 

ண ஶவ, . அவ்துபௌஶ  (கபௐவ்துஷந) 

வபுவெவவன, வகவயபௌ (கவௌடி) 

ரரகறபைவவ, ஶெதுஶவ ெரற  (தவபௌர) 

ரரவெக, அ.அ. வொ வ (இவ்றணபுரற) 

ர துஷ, சுவவ வதபைரவ  (தவபௌர) 

ர தவெ , ெவ   (அவதரவஶரவோஷட) 

ர தவெ , றபைற  றபதர லதறகர (அவதரவஶரவோஷட)  

ர தக்ஷ, ரவ (அவதரவஶரவோஷட)  

ர தவெ , வதவவ ஶரய  (கவதயர)  

ர தவெ , ற ரம (வகரபவபு) 

ஶரய, ெணல   (இவ்றணபுரற)  

 

ன 

வனரவெகுஶக,  கரறணற (வகரபவபு) 

வனரவெகுதவௌடர, றஶ ெறவேய  வீ பறவஶெனரஶக உறவ் ெவே  (ததுஷப) 

 

 

வெகுவபு,  ரணக  (இவ்றணபுரற) 

வணறஆவைெற,  றபைற ஆவைெறஶக தறவ்ரஶற   (இவ்றணபுரற) 

றவெகறெறவேக, வவ வ  (குபைரகவ) 

றவெகறெறவேக,  றவ  (வகரபவபு) 

றவெகறரவெக, றதுந  (கபௐவ்துஷந) 

றவெகறரவெக, வ்ணெறநற  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றவெகறவ்ண, இரவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

றர, உதரபௌ றவம  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றரண கஶக, அறவ் ஶதக (ததுஷப) 

றரகபவவ்ற, அவௐதரவ்துஷ  (ரவௗவௐதரவ) 

றஶ ெறவேக, ஆவைெறஶக பதுவயவோடி றவ வெணவ்  (குபைரகவ) 

றஶ ெறவேக, ர ல     (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

றஶ ஶெக, ஆவைெறஶக கஶணவதரன டுபௌவௐ தவௌடுன வதஶர (கவதயர)  

றஶ வண, றஶணவற பைவ  (கவதயர) 

றஶ றவெ, றபைற வரற  (றகரடுவன) 

வீவெஶகரவ, பயளதுக ஶயஶக குவ்ண  (கரபௌ) 

வீவெவகரடி, ெவற (கரபௌ) 

வீஶெக, ெவ் தறணவ  (றகரடுவன) 

வீவேம,  றவ   (வகரபவபு) 

வீவண, ஆவ.ஆவ.வ. ரறவெ தறெவண   (கவௌடி) 

வஆவைெற,  றப்வௐ   (அவதரவஶரவோஷட) 

வவக,  குர  (கபௐவ்துஷந) 
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 சூரற, கபை (கவதயர) 

 சூரற, ெணவ்  (ரவ்ஷந) 

 ஶெக, ரெறநற (குபைரகவ) 

 ஶெக, யவகவபௌ ஶனகவனரஶக தறஶனரவ  (இவ்றணபுரற) 

 ஶெண, றபைற சுஶர (வரணரகஷன) 

 வ்ண, தறவேக  (புவ்பவ)   

 வ்ண, ற.ப. (ஶெறவௐதவோடிவ) 

 வண,  னவ்  (கவதயர) 

 ரவகரட, அவைென (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

வ வ்றணவ வ நவேகர, (தவபௌர) 

ய 

யவெகலவ, . இததுவ நவுவௐ (கவௌடி) 

யெவ அபௌ, வரயவோவதற  (ஶெறவௐதவோடிவ)  

யவதுவவணவ்ற,  சுணறவ  (வகரபவபு) 

யரறெவ, தரபௌவஶக  (அதரபுவ) 

யரலவ, யபீவௐ வரயவோ வரயவோ  (றகரடுவன) 

யறவபுவனர  வரகவோ வனவௐஷத, ஆபௌவ வரகவோ  (வோடவெகபவௐபு) 

ஶயவ், கணக   (ஶககரஷன) 

ஶயவ், ற ற   (கவதயர) 

ஶயவ்,   வ்ண  (குபைரகவ) 
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இனவேஷகவை ெணரக ஶெரெபௌெவெ குடிசு 

ெணரறதற 

ஶகு யறவ ர தவெ  

அஷவைெஷ 
 

தற அஷவைெபைவ வதபவ் ெரெண,  அபவகவ  அஷவைெபைவ  - ரவௌபுறகு டி.வ.  வ்ண  

வனரவோெற வபொவ உவோகவோடஷவௐபு  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக 

உவுவௐ தரதுகரவௐபு  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண 

லவவௐதரெண, லவப பகரஷவ்து அஷவைெபைவ தரரபௐவநவை ெஷத பவபைவ - ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர 

உவ கவற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக 

க அபவகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு .வை.வ. வதபவ 

வபறரவோடபவகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ 

சுகரர அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண 

வதரது றபைரக, உவரவோடபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டதறவபெ. டி. ஶ . வெவணறவ்ண 

தரரபௐவந அபவகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல.  ஶெண 

ெவஶெ றற கூவோடிஷவௐபு   அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக 

கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ  

ெபக னவபுரற   அஷவைெவ - ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது 

தரவ  ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக 

ப, ெவெற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற 

வதவஶநரபௌவெ ஷகவ்வரறவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர 

ெறபொவ அதறறபைவ்ற, கபறவ அபவகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ் 

லவவேகவ, டிகரனஷவௐபு அஷவைெபைவ அெரவேகவெ கவோெறறவ பவஶகரனரெரதவ - ரவௌபுறகு றஶணவ குவண 

தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, ெறபொ வரறவபவெற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர 

சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ 

சுஶெ பைவ்துவ்துஷந அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக 

லற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ 

கறரற அபவகவ   அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண  

வரறவ, வரறவ உநவுகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக 

கவற  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு தவதுன குவண 

வதபைவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேக 

கடவவநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண 

உவபரவோெற, ரகர ெஷதகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர 

தகவஶரவ னவபுரற   அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண 

ஶெற பவேகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக 

கரற, கரற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணஶகரவ 

ெபக ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்துவை ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு  ெற.தற. வ்ரவெக 

ெறபொ வபொறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ 

றவொஞரண அபவகவ   அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஶதரெறரறவ  றவம றர 

ணற பவேகவ   அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டிபே குஶெக  

கவ்வரறவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண 

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர 

வகுெண ஊடக, கவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன 

ஷகவ்வரறவ, ரறத அபவகவ அஷவைெவ  -  ரவௌபுறகு நறமரவோ தறபெலவ 

ஶதரவெகுவ்து அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு குர வவக 

இஷபஞவ அபவகவ, றநவ அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  -  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை 

வரறவதவோத, ஆரவவைெற, அணுெவெற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்க அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ அஷவைெவ  -  ரவௌபுறகு றவ வீவேெ 

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ 

ெலணறவெ ஷகவ்வரறவ அதறறபைவ்ற அஷவைெவ –  னவவ வெவணறவ்ண 
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புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ பொெலஷவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல 

வவேகு அதறறபைவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர 

கனரெர, கஷன அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக 

அணவவ் பகரஷவ்து அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவ அவீ 

லவகுடிஶவந அஷவைெவ - ரவௌபுறகு குவ்ண வீஶகரவ 

வெகவ வரடவபு, வெகவ அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர 

றஷபரவோடுவ்துஷந அஷவைெவ - ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபௐவ்கஶக 

அெரவேக பகரஷவ்து பொெலஷவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக 

அெ பவேகவ, வரறவபவெற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர 

வரஷனவ்வரடவபுகவ, கவ வரறவதவோதறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரதறவோடி 

ெறறவ றரணவை ஶெஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு தறவேக  வ்ண 

ஶெற புரறஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற 

ஶெற வரறகவ, ெபக எபைஷவௐதரவோடு அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர 

பப்வோடு ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண 

உவதவ்றவ்றநவ ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ -  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ் 

ரறவ பூவேகரவெகவ, வதரதுவௐ வதரபதுஶதரவெகு அபவகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ் 

கவறவை ஶெஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக 

ணெலரெறகவ பவௐ ஶதணுஷக அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர  
 

 

 [வஶரவ அஷவைெபைவெகுவ குநறவ்வரதுவெகவௐதடர றடவேகஷபபெவ தறகஷபபெவ றஷவெகபவேகஷபபெவ றறவைெவோட 

பஷநறனரண றபொணவேகஷபபெவ ெணரறதற ரஶ வதரபொவௐஶதவபொவபரவ.] 
 

கபைவ்றவோடஅஷவைெவகவ 

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண 

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன 

 

தறற  அஷவைெவகவ 
  

உவ கவற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக 

சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ 

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ 

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண 

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ 

வதபைவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வவ குஶெக 

றற, றவோடறடவ தறறஅஷவைெவ - ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக 

ெறறவ றரண ஶெஷகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு கலரவொெண குவண 

சுஶெ பைவ்துவ்துஷந தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரதுெறகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு னமவ அனகறவண 

ஶதரவெகுவ்து தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக 

கரவஷடபவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன 

றவப, ரறெவெற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு தறஶனரவ  ஶெக  

லவகுடிஶவந தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ 

பப்வோடு ஊவெகுறவௐபு தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர  

உவபரவோெற, ரகர ெஷதகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக 

லவ வேகவ, டிகரனஷவௐபு தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு (றபைற) றபைதர ர தக்ஷ  

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ  

சுகரர தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக 

கரற, கரற அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ் 

லவவௐதரெண, லவப பகரஷவ்து தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டதறவபெ.தற. வெகரவெக 

ெபக ஶெஷகவ தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற 

வபறரவோடபவகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர 

கடவவநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண 

தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, ெறபொ வரறவபவெற அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ- ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக 

வதவஶநரபௌவெ ஷகவ்வரறவகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெ குவண 

வதபவ் ெரெண,  அபவகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண 

அணவவ் பகரஷவ்து தறற அஷவைெவ -  ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக 

வதரது றபைரக, உவரவோடபவகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ற  யரவெக 
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றெரபவ குரவ 
 

ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு 

(றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  ெறவர, ரவௌபுறகு அ றவ் 

பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற 

றஶ றவெகற. 
 

 

தரரபௐவநவெ குபவெகவ 

வரறவுவெகுப 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ 

வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர,  ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ,   ரவௌபுறகு வதவவ 

ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக,  

ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, 

ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ. 

ெஷதவெகுப 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு தறவேக  வ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு ெவறெறநற 

க ல, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, 

ரவௌபுறகு   ) றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 

றஷனறவ கவோடஷபகவ தவநற குப 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ 

ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு னபௌவ் 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ற ரம 

ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல  றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ. 

தரரபௐவந அபவகவ தவநற குப 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ 

ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, 

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு யறவ 

ெெறவேக, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு நறெரவோ தறபெலவ, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு வேகப ெவீ, 

ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், 

ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு இர ஶரவ  ெவதவவ, ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக,  ரவௌபுறகு ).) அவ்துபௌஶ ண ஶவ. 

அெரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குப 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக (றெரபவ), ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், 

ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌபுறகு டினரவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, 

ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு 

பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு அத றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, 

ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறர ர, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, 

ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, 

ரவௌபுறகு வ. ெறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ. 

அெரவேக வதரபொவௐபுபவெறகவ தவநற குப 

ரவௌபுறகு டிபே குஶெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ 

தறஶ வ, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல, ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் 

புவதகுர, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ. வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு 

(கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு வீகுர 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு 

(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு அவ ளண 

துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு 

(.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இரவ 

றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, 

ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
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ெறநவௐபுரறஷகவ தவநற குப 

ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ (   ல.வ. பீரறவ, ரவௌபுறகு அத தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ. 

 

வதரது தவெகவ தவநற குப 

ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, 

ரவௌபுறகு (டரவெடவ) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு சுெவ 

புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக 

தவௌடர, ரவௌபுறகு (டரவெடவ)  னவ்  வண, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, 

ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (றபைற) 

னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண 

ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு (றபைற) (டரவெடவ) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (கனரறற) 

ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு  (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ. 

 

உவ தறகவ தவநற குப 

ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. 

பீரறவ, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு நறமரவ் 

தறபெலவ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேம, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ 

ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ. 

 

 

ெவோடரவெக றஷனறவ குபவெகவ 

 

றஷனறவ குப “‖ 
 

 ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ்  அபதக,  ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு 

கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர ,ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு  கவ் 

தரனசூரற, ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு தெலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறர ர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக 

தறஶரம, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற 

அனவநறவ, ரவௌபுறகு ெணல ஶரய வகரடிதுவெகு, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற, 

 ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம,  ரவௌபுறகு (றபைற) 

ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு(வெவற) கனர துவேக,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு ஆவ. 

துறவ ெறவர. 

 

றஷனறவ குப “தற”  
 

ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு 

 ணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர,ரவௌபுறகு 

.ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ,   ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு 

(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு கபீவ யலவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு வதரவ. 

வெவரெர, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு 

வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, ரவௌபுறகு 

(டரவெடவ) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொ வ 

ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெ, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண 

வீவண, ரவௌபுறகு வ. ெறநலவ, ரவௌபுறகு ஶ .ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை,   ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.  
 



(xli) 

றஶெட குபவெகவ 

ஶகரக அறகரறவ்துபைவ ரகண றதவ்துவெகஷபவௐ தவநற ஆரவவகரண வரறகுப 
ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு 

ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு டதறவபெ.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற 

கனரறற)  னவ்  வண, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு றபௌவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, 

ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

(றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு 

கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ. 
 

தரரபௐவநவை ஶெஷறவ சுரலணவௐ தவௌஷத பவௐதடுவ்துதுதவநற ஆரவவது அநறவெஷக 

ெவவௐதறவௐதவகரண வரறகுப 
ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு ஶ ரவ 

அதுவேக, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு  ரணக தவௌடர, 

ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர. 
 

தரரபௐவந வதவௌ உபொவௐதறணவகபறவ எவநறவ 
ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல.  ஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்றரஶற வணற ஆவைெற, ரவௌபுறகு 

(றபைற) றபைதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு (வெவற) 

கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, 

ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. ரவௌபுறகு (டரவெடவ) (றபைற) 

சுவறணற வதவணரவதுபுவஶப. 
 

தரரபௐவநவ்றவ தவௌபுஷடஷ, எபவெகவ, புகவ வபொவ தரதுகரவௐதறஷணவௐ ஶதணுவ 

டடிவெஷககஷப றவதுஷவௐதவகரண வரறகுப 
ரவௌபுறகு டிபே குஶெக  (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு ஊவௐ 

யவெகலவ, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ. 

 

ஆஶனரெஷணவெ குபவெகவ 

வதபவ் ெரெண,   அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு டி.வ.  வ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண,  ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது, 

ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக, 

ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு 

ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, 

ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு (.) 

வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக 

தற, ரவௌபுறகு  ரணக தவௌடர, ரவௌபுறகு(வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ,  ரவௌபுறகு 

ஶதக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ. 
 

அெரவேக பகரஷவ்து பொெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . 

வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக, ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,   ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற, 

ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு வேகப ெவீ,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு கபை 

 சூரற,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ற  

யரவெக, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  

ெறவர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ,   ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல 

றஶ ெறவேக,   ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ. 
 

லவவௐதரெண,  லவப பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டதறவபெ. தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, 

ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர,  ரவௌபுறகு ரற.தற. 

வெகரவெக,  ரவௌபுறகு யறவ அவீ,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு வீகுர 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அத றமரரவெக,  ரவௌபுறகு னவவ 

வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர 

 ெறவேக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ, ரவௌபுறகு 

ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ெரவ 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ,  



(xlii) 

அணவவ் பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெ குப 

ரவௌபுறகு யறவ அவீ (றெரபவ), ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தறஶெண 

கஶக, ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு ெவ 

அபறயரஶ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு ற ற 

ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு வ . வநவேகர, ரவௌபுறகு வனரயரவ 

வ்வ்ஶ,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,  ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண,  ரவௌபுறகு ஈ. 

ெதவ,  ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ.  
 

சுகரரவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  

ெறவர,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ்,   ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ர ற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு பீ. 

யரறெவ,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண,  ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம,  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்,  ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ,  ரவௌபுறகு 

வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  

வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய 

புவதகுர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு .வ. ெரறக 

புவ்ரம, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண. 
 

வதவஶநரபௌவெ ஷகவ்வரறவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண,  ரவௌபுறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக 

வெக,  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, 

ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு 

றபௐவ அபணுக,  ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ,  ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண 

வகரடிதுவெகு,  ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. 

வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு ற ற ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர 

ஶகவவ,   ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக.  
 

 லவ வேகவ,  டிகரனஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு றஶணவ குவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,   ரவௌபுறகு 

டதறவபெ.தற. வெகரவெக,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,   ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக 

தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு 

டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ஷ. ற. 

தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண, 

ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.  
 

தரவவ ஷகவ்வரறவகவ,  ெறபொவரறவபவெற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு 

வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு தறஶனரவ 

 ஶெக,  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,   ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு 

ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக,  ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ,  ரவௌபுறகு ெவற 

வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல,   ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு 

புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண,  ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ 

துவேக,  ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன.  
 

உவபரவோெற,  ரகர ெஷதகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு .வ.வ.  அரஉவனர (றெரபவ) ,  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு பபைஶகசு 

ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு 

 ணக தவௌடர வவணஶகரவ,   ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ,  ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற     

ற றவ் ற பணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு அத 

றமரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ,  ரவௌபுறகு சுஶவ 

க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அவ்துஶகரன,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ,  ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  

ெறவர,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக. 



(xliii) 

புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ பொெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல (றெரபவ),  ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல. வ. 

பீரறவ,  ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர,  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ,  ரவௌபுறகு னவவ 

வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண,  ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ற  

யரவெக,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு ெணவ் 

 சூரற,  ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு 

னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு 

வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக,  ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக,  ரவௌபுறகு வ.. 

சுவறவ,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக,  ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.  
 

ஷகவ்வரறவ, ரறத  அபவகவ  தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண,  ரவௌபுறகு தறஶெண 

கஶக,  ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன,  ரவௌபுறகு குர வவக,  ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு அவைென 

 ரவகரடஶக,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ,  ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு ெவற 

வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, 

ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக,  ரவௌபுறகு றனவேக 

சுறதரன,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப    

ரவௌபுறகு றவ வீவேெ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு குர 

வவக,  ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ,  ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக,  ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு 

ஷதமவ பவதர,  ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ,  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்,  ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர,  ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ,  ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக 

தவௌடர, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற,ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு 

கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.  
 

றவப, ரறெவெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப   

ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு தறஶனரவ  ஶெக,  ரவௌபுறகு தறவேக 

 வ்ண,  ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண,  ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, 

ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு ரெறநற 

றஶெர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற 

வதஶர, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு வெவவ 

அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக 

புவ்ரம,  ரவௌபுறகு பைவ துவேக,  ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண.   
 

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப  

ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, 

ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு வ. தற. றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

(றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு 

ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, 

ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ 

ெவதவவ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, 

ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ.  
 

அெ பவேகவ,  வரறவபவெற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப    

ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ,   ரவௌபுறகு .பீ. 

 கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு 

கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரசுஶ 

ரரவெகர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு 

ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு (கனரறற) 

யவ  ெறவர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு சு ல 

ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  
 



(xliv) 

வபறரவோடபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப     

ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, 

ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு 

யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் 

அபதக, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற 

கபைரரவெக, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ 

ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,  ரவௌபுறகு ரெறநற 

 ஶெக, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, 

ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
 

வதரது றவரக, உவரவோடபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ .  வெணறவ்ண (றெரபவ) ,  ரவௌபுறகு ற  யரவெக,  ரவௌபுறகு பபைஶகசு 

ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண,  ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, 

ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு ெவறெறநற 

க ல, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு கபை 

 சூரற,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு வதரவ. 

வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற,  ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு 

வரயரவ தறரறவண  ெறவர,  ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வரெரவ 

ெறவேய. 
 

தரரபௐவந அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப   

ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல.  ஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு பபைஶகசு 

ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,   ரவௌபுறகு 

வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு ெவ்  குர 

குவ்ண,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ,  ரவௌபுறகு ற ரெ 

ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு 

டிரவ அனவ,  ரவௌபுறகு ெணவ்  சூரற, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு                 

ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.  
 

லவகுடிஶவநவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப  

ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ,  ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் 

புவதகுர,  ரவௌபுறகு தறஶனரவ  ஶெக, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

 னவ்  வண,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு 

ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு த 

ரரவெகர,  ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக,  ரவௌபுறகு ெற. 

ெறநலவ,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  
 

தரவ ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு அத தறரறவண 

ரவௐதர,  ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு குவ்ண 

வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு றப்வௐ 

வஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ,  ரவௌபுறகு தணற 

றகரவதவ, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, வகப (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வரெரவ 

ெறவேய, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,   ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக.  
 

ஶெற புரறஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற (றெரபவ), ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு அத தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு ரற.தற. 

வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற 

வதஶர,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன,  ரவௌபுறகு 

அ றவ் குர, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,   ரவௌபுறகு 

த ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு  ரணக தவௌடர, ரவௌபுறகு வதபைரவ 

ர துஷ, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு சு ல 

ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
 



(xlv) 

சுவநரடவ தவநற ஆஶனரெஷணவெ குப 

ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர (றெரபவ), ரவௌபுறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ, ரவௌபுறகு டனவ 

அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு ஶரய 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு பீ.  யரறெவ,  ரவௌபுறகு றவ 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ 

அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு 

வ.ெற. பவ்துகுரண, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேய, ரவௌபுறகு உறவ் 

வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ,  ரவௌபுறகு 

(றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 
 

ெறபொவ அதறறபைவ்ற, கபறவ அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ் (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல. 

 ஶெண, ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு  வ்ண 

ஶயவ்,  ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு த 

ரரவெகர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர 

ஶகவவ, ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) 

வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு (றபைற) 

உஶதக்ஷர சுவரபௌ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர.  
 

லற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ,  ரவௌபுறகு 

டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு டினரவ 

வதஶர,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு 

வ.வ. வபபீவெ,  ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன,  ரவௌபுறகு அ றவ் 

குர,  ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு டிரவ அனவ,  ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு அ றவ் 

பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு  ரணக 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக,  ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ,  ரவௌபுறகு வ.. 

சுவறவ,  ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.  
 

வரறவ, வரறவ உநவுகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற,  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு 

அரவு வெவணறவ்ண,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு 

வகவயபௌ வபுவெவவன,  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை,  ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு (கனரறற) 

ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ் 

 வண,  ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ,  ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக,  ரவௌபுறகு ற  யரவெக,  ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,  ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக,  ரவௌபுறகு 

ெணல ஶரயண வகரடிதுவெகு,  ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ,  ரவௌபுறகு வொ வ 

ரரவெக,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
 
 

கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு தவதுன குவண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு வ.தற. 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் 

அபதக,  ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு றவன 

வகரவ்னரன,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ,  ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் வ்து 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு 

அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற 

அனவநறவ,  ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶபை,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற,  ரவௌபுறகு வதர. 

தறஶெண,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல  றஶ ெறவேக.  
 

 

வதபைவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய (றெரபவ),  ரவௌபுறகு வவ குஶெக,  ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு 

(றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக,  ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண,  ரவௌபுறகு கபீவ 

யரறவ, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொ றவ் வ்து தவௌடர, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு ற  யரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக,  ரவௌபுறகு 

தரபௌ வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு ஷ. ல. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஶரய புவதகுர,  ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு வதபைரவ 

ர துஷ,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக.  
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கடவவநரறவ,  லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ,  ரவௌபுறகு றவஶரவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல,  ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற 

கனரறற)  னவ்  வண,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ 

அபௌ,  ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ,  ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு றப்வௐ 

வஆவைெற,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌபுறகு 

ற.ஶக. இவறக,  ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  ெறவர,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு றஶரவ 

வதஶர,  ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது,  ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு யளஷணவ 

தரபோவெ.  
 
 

சுஶெ பைவ்துவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ெற.தற.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு றவம 

கவபௌவ்,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு பவ்து 

ெறபௌவேகவ,  ரவௌபுறகு யறவ அவீ,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு பீ. 

யரறெவ,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ 

யப்வ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு டுபௌவௐ 

றஶ ஶெக,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக,  ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ,  ரவௌபுறகு 

வரயவோ அவனவ,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற,   ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய 

புவதகுர,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப,  ரவௌபுறகு பைவ 

துவேக,  ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ.  

 
 

ஶெற வரறகவ, ெபக எபைவேகறஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. 

பீரறவ,  ரவௌபுறகு டிபே குஶெக,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ,  ரவௌபுறகு 

கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ 

யப்வ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ெணவ் 

 சூரற,  ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது,  ரவௌபுறகு 

(றபைற) ற கனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ,  ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ,  ரவௌபுறகு 

இரவ றவெகறவ்ண,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக,  ரவௌபுறகு ஶ .ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை,  ரவௌபுறகு 

சு ல ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.  

 

கரற, கரற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு  லவ 

குரதுவேக,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக,  ரவௌபுறகு 

வ.வ..வ. யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெ குவண,  ரவௌபுறகு கரறணற 

 றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அத றமரரவெக,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு வவ 

குஶெவெக,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு றப்வௐ 

வஆவைெற,  ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ,   ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற 

அனவநறவ,  ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ,  ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு பைவ துவேக,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,  ரவௌபுறகு (றபைற) வரற 

றஶ றவெகற,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  

 

ெபக ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர,  ரவௌபுறகு 

வ.தற. ரறவண,  ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ,  ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ,  ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர 

அஶதவண,  ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ்,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற,  ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக,  ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ, 

ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு ற ற ஶதபைவகரட,  ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ,  ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக,  ரவௌபுறகு வநரெரவ ெறவேய,  ரவௌபுறகு வொ வ 

ரரவெக,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
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றஷபரவோடுவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு கரறணற 

வனரவெகுஶக,   ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ,  ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக,   ரவௌபுறகு (றபைற) 

தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு துறவ 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் 

வ்துதவௌடர,   ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற 

தவௌடர  ெறவேக,   ரவௌபுறகு வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,   ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக,   ரவௌபுறகு 

ெணவ்  சூரற,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ,  ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன,  ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.  

 
 

கவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அத றமரரவெக,  ரவௌபுறகு அவைென 

 ரவகரடஶக,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,   ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ,  ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக,  ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர 

கஶக,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு வீ.வ. 

இரரகறபைவவ,   ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக.  

 
 

ஶதரவெகுவ்து தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு குர வவக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக,  ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு 

 லவ குரதுவேக,  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு னெவ 

அனகறவண,  ரவௌபுறகு தறஶனரவ  ஶெக,  ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, 

ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக,  ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக,  ரவௌபுறகு தரபௌ 

வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக,  ரவௌபுறகு தரபௌ 

வவௐவதபை,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு ற ற ஶதபைவகரட,  ரவௌபுறகு வ . வ 

நவேகர,   ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக,   ரவௌபுறகு ஶ . ஆவ. பீ. சூரறவௐவதபை,   ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக. 

 
 

இஷபஞவ அபவகவ  றநவ அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப   

ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை (றெரபவ),  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு யறவரணவ 

அபவ்கஶக,  ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு றவ வீவேெ,  ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ,  ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு ரற. 

வொ றவ்  வெரவெர,   ரவௌபுறகு த ரரவெகர,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஶவ தவ்ற,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,   ரவௌபுறகு ரவ 

ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,   ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர 

சுவரபௌ,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர,  ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 

 
 
 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப  

ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது (றெரபவ),  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகுரவூவ்,  ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன 

ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு தவதுன குவண,  ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர 

ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக,  ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக,  ரவௌபுறகு 

சுணறவ யவதுவவணவ்ற,   ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ,   ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக,   ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற 

தவௌடர  ெறவேக,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல,  ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண 

வகரடிதுவெகு,  ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,   ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ,   ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ,   ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,   ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ.  
 



(xlviii) 

வரறவதவோதறவ,  ஆரவவைெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர, ரவௌபுறகு னெவ 

அனகறவண, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு  கவ் 

தரனசூரற, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு 

ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ, ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  

ெறவர,  ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு  ரணக 

வெகுவபு,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ,  ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக,  ரவௌபுறகு 

கணக ஶயவ்,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.  
 

றற, றவோடறடவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண,  ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர,  ரவௌபுறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு டவெபவ 

ஶரணவர,  ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, 

ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி,  ரவௌபுறகு ற 

கபைரரவெக,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ,  ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு 

ரெறநற  ஶெக,  ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர,  ரவௌபுறகு ரவ 

ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக,  ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண.  
 

வகு ண ஊடக, கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன (றெரபவ),  ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ற 

கபைரரவெக, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண,  ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  

ெறவர,  ரவௌபுறகு த ரரவெகர,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு 

வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல 

வதரவஶெவெகர. 
 

கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன 

ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெ குவண,  ரவௌபுறகு 

அத றமரரவெக,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ 

கரரறெவ,  ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர 

கஶக,  ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக,  ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வதர. 

தறஶெண,   ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு வ . வ 

நவேகர,  ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.  
 

தரதுகரவௐபு வபொவ  க அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப  

ரவௌபுறகு டி.வ.  வ்ண, ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக,  ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர,  ரவௌபுறகு 

ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ,  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு டவெபவ 

ஶரணவர, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு வேகப 

ெவீ, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண, ரவௌபுறகு 

இர ஶரவ ெவதவவ,  ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ,  ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு அ. 

றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு புவ்றக 

தற,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக. 
 

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ  தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன,  ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ 

அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, ரவௌபுறகு 

ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு றவம அவ்ரவெக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு றப்வௐ 

வஆவைெற, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு 

ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு றஶரவ 

வதஶர,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு கணக 

ஶயவ்.  
 



(xlix) 

உவ கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு 

.டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ 

குஶ, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு அத 

றமரரவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. 

ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌபுறகு ெ றவ 

 ரவ குவண, ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶபை,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு இரவ 

றவெகறவ்ண,  ரவௌபுறகு ஶ . ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை.  
 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்து ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு குர 

வவக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு 

கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு ற  யரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அஶெரவெ 

அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, 

ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு 

றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, 

ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக     
      

ெறபொ வபொறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, 

ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு 

அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு றபௌவௐ 

வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, 

ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய 

புவதகுர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ 
 

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, 

ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு வ. 

ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ 

அபௌ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, 

ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு னவவ ெவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, 

ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு றவ 

றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக          
 

வவேகு அதறறபைவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு 

யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு ஶரயற 

அஶதகுவண, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு கவ 

கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, 

ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற 

கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர          
 

கனரெர, கஷன அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, 

ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு 

 கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ) 

.வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக, ரவௌபுறகு 

வரயரவ னரவ கறஶபை, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு இரவ 

றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு 

சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
 



(l) 

கன ஶெஷகவ, ணெலரெறகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

டதறவபெ.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அத 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு (றபைற) 

ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு றபௌவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு தர. 

அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண வகரடிதுவெகு, 

ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு ெரவ 

தவௌடர, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுர, ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற          

 

வெகவ வரடவபு, வெகவ அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, 

ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு அத றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென 

 ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு ரஷ. ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, 

ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, 

ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண, ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு ஆவ. 

துறவ ெறவர, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு யழஷணவ 

தரபோவெ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 

          

வரஷனவ்வரடவபுகவ, கவ வரறதவோதறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரதறவோடி (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறவெக வெக, 

ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் 

வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு (றபைற) னர 

அதுஶகரன, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேக, 

ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண, 

ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர. 

     

றஷணவ்றநவ ஶவதரடு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, 

ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு இவறவெக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு துப்வௐ 

றஶ ஶெவெக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறவெக தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, 

ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, 

ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு 

வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற 

றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ          

 

ெறறவ றரண ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப 

ரவௌபுறகு தறவேக  வ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன, ரவௌபுறகு 

றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, 

ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு கபை  சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொ றவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, 

ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெ றவ  

ரவ குவண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, 

ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்  

 

 
 
 
 
 
 



(li) 

தரரபௐவநவ 

ெதரரகவ  -  ரவௌபுறகு  ெவ ர தக்ஷ 

தறறவை ெதரரகபைவ குபவெகபறவ றெரபபைவ  - ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி 

குபவெகபறவ தறறவ் றெரபவ  - ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ 
 

தறரண அபனகவ்வ 

தரரபௐவநவை வெனரபவ ரகவ  -   றபை. டதறவபெ. தற. டி. ெரவெக  

தறறவை வெனரபவ ரகவ  - றபை. டதறவபெ.வ.வ.பீ. இவ்ன 

உறவை வெனரபவ ரகவ  - றபைற ஶக.. ஶரயல  

 

தரரபௐவநவை வெனரபவ ரகவ்றவ அபனகவ 

தர.வெ.ர. இஷவௐபுவை வெனரபவ -  றபைற ெரபௌணற றவவவகரட 
 

தஷடவெகனவை ஶெறவ றஷவெகபவ 

தஷடவெகனவை ஶெறவ - றபை. அணறவ ெஶெக 

தறறவௐ தஷடவெகனவை ஶெறவ - றபை. ஶவற வதவணரவது 

உறவௐ தஷடவெகனவை ஶெறவ –  றபை. குரவ ெவதவ்  வ்ண 

உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றபை. டதறவபெ.டதறவபெ.வ.வ.ெற. தவணரவது 

தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ  - றபை.  ற.வ. ற. தறரறவ, றபை. .ரற.வ.புவதகுர 

வரஷனஶதெறவௐ தரறவவ்ஷண ஶவதரவஷரபவ - றபைற வ.ஶக.டி.பீரறவ 

 

றபைரகவ் றஷவெகபவ 

தறவௐதரபவ (றபைரகவ)  -  றபை. ரற.வை.. னெறவ  ெறவர  

தறறவௐ தறவௐதரபவ (றபைரகவ ) - றபை. வொெவ வௐ. தவ்றரவ  

ரதண அபனகவ  - றபை. ெற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ);  றபை. ஈ.. டி. ர தவதுன, றபை. வ.ஶ . வதஶர, 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);  றபை. டதறவபெ.பீ.வ.  ெறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. .வ.  ெறவர, 

றபை. வ.தற.ஆவ. தவ்ெறநற, றபை. பீ.ஶக.டி.வ.டதறவபெ. றபை. றஶ குவண, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. 

ஶக.ஶக.டி. கரறணற, றபைற .ஶக.கஶக, றபை. ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றபை. ஆவ.ெற. ற றனக, றபைற ற.தற. ற.வ. 

றரண தற (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ) றபை. ஶக.வ. ற.ஶக.  வண, றபை. வரதவோ றவெகறவ்ண (உறவௐ 

தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ)    

உபொவௐதறணவ ஶெஷகவ அபனகவ - றபை. ஶக.டதறவபெ. சுணறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ); றபைற ஆவ. றர, 

 ணரவௐ வ.பெ.வ. ரெறவெ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வெவற வ.ஆவ.டதறவபெ. அதவண (தறறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); றபை. ஶக.பீ. ெவண, றபை. பீ. ற.பீ. தறரறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற .பெ. 

அெறவேக (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வபறரவோடுவ் வரடவபுகவ வபொவ  எபவேகு பு அபனகவ -  றபை. வ..பெ. குரெறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ)   

ஶதரவெகுவ்து அபனகவ - றபை. ஶ ..டி.ஆவ. வதவணரவோ (ெறஶவட ஶதரவெகுவ்து அபனவ), றபை. ஶக.ெற.வதவணரவது 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ), றபை. பீ.டி.வ. வதவணரவது (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ); றபை. .வ. வவெ, 

றபை. ஶக.வ. ெறவர (உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

ெறஶவட சுபைவெவகபவ்ரபவகவ - றபைற ஆவ.வ.ஆவ.ஶெணரவ்ண, றபைற  வ.ரற.தற.வதஶர,  றபைற டி.ெற.டி சூரறரவைெற,   

றபை. வை.தற.ெற.வ. றனகவ்ண, 

சுபைவெவகபவ்ரபவகவ -  றபைற ஆவ.ஆவ. வபௌகவண, றபை. ஆவ.பீ. ெறவெக ர தக்ஷ 

ெறஶவட வரறவதவவௐதரபவ - றபைற .பைவெறஶற 

வரறவதவவௐதரபவகவ - றபை. வ.வ..ஶக. கபைரவ்ண, றபைற . ற.வ. வணற,  ணரவௐ வ.வ. வவ,  ணரவௐ வ.வ. 

யப்வடீவ 

ெறஶவட தவேகபர பகரஷரபவ -  றபை. வ.வ.ெரவெக 

தவேகபர பகரஷரபவ - றபை. ..வ. வதஶர 

தறஶடுகவ வதரபொவௐதரபவ - றபை. வை.ெற. கனவௐதவ்ற 

ஆவௐதடுவ்வ  ஶவதரவஷரபவ  -  றபை. டி.பீ.ஶக. புவ்தறவோடி 



(lii) 

யவெரவோ  றஷவெகபவ 

யவெரவோ தறவௐதரெறரறவ  -  வெவற  வொெணற   ரவண 

யவெரவோ தறறவௐ தறவௐதரெறரறவகவ   - றபைற வறவ  தரறவ,  றபை. வ. ெவறஶெகவ, வெவற  டி.ஶ .ற.  அெறவேய  

யவெரவோ உறவௐ தறவௐதரெறரறவகவ - றபைற  ெற.வ. வனரவெகுவகரடிகர  ெறவர, றபைற ஆவ.வ.வ.குரெறநற,  றபைற 

வ.ஶக.வ.டதறவபெ. ெஶெக,  றபைற  வை.வ.ெற. வீெறவேய,  றபை. ரற. ஆவ.வ. அஶணரவ்ண,  றபைற ஆவ.டி.பீ. 

சு லணற, றபைற வௐ.வ. பவெறவ, றபைற  டி.தற..வ.வ. வீெறவேய, றபைற ஶக. ற.வ.பீ. வதவ, றபைற  ஶக.வை. 

லனற, றபைற  ஶக. வர  ெறநலற 

ெறஶவட யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ -  றபைற  வை.டி.வ.வ. பீரறவ,    ணரவௐ . பயவவ் வதற,  வெவற வ. ெற. 

வவணவெஶகரவ, றபைற ஶக.பீ.வ. வதஶர, றபைற ஶக..வ. டிவபைக்ஷறகர, றபைற ஶக..ஶ .வ. வதஶர,   றபைற  

பீ.டி. குற, றபைற  ற.வ. ரரவெகர, றபைற வ..  னவ், வெவற ஆவ.ஶக. வற, றபைற 

ஶக.டி.வ.குனவ்ண அபௐவ்கஶக, வெவற கலரணற வசூரற, வெவற பீ.ற.ரற.ற. கஶக, றபை. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடபௌ. 

யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றபைற டதறவபெ..டி.பீ. றஶ வகரவௌடர, வெவற வை. ற. பூ றகர,  ணரவௐ வ.வ.வ. பௌவணரவ, 

றபைற வ. இரகறபைவவ, றபை. வௐ. ற. னக்ஷற, வெவற வ.வ.. குபறணற,  றபைற வ.வை..வ. ெறவர, 

றபைற பீ.வ. ற.பீ. தறரறவேகறகர, றபைற வ..வ. றவர, றபைற ஈ.வை. டதறவபெ. இவேகறகர, றபைற ரற.ரற. 

குரரவெக, றபைற வை.ஆவ.பீ. ெரவணற, வெவற ெற.ஆவ. கபைரவ்ண, றபை. வ..ரற.டி. றவனகவவவண, றபை. வை. ற. 

வொசுன, வெவற டி.ஆவ.டி. வயவோடிஶக, வெவற வ.வ.ெற.ஶக. ரெறவேக, வெவற வ.பீ. றஶரற ெ லணற, றபைற ஶக.பீ. 

தவ்ர 

குப அநறவெஷகரபவகவ – வெவற  ற.வை. யறபைற புவெர, றபைற ஈ.ற.ரற.ஆவ. றரறெறவேக, றபைற வ. புவதகுர, வெவற 

ஶ ..ரற. ெவறகர. 

ெறஶவட சூெறஷக  உவ்றஶரகவ்வ -   ணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, வெவற வ..டி. ஶணரரற 

சூெறஷக உவ்றஶரகவ்வகவ -  ணரவௐ ஶ . வபரவோ, றபைற வ.தற.ற.வ.ரற. வதவணரவது,         றபை. .வ.ெற.வ. அறகரரற 

எபௌவௐதறவு ஶவதரவஷரபவ –  றபை. தற.ஶக. பதஶெண  

 

றற  வபொவ  வேகவகவ றஷவெகபவ 

 

தறவௐதரபவ (றற )  - றபை. ஶக. ற.வ.  ெரவ 

றற, கவெகுகவ அபனகவ - றபைற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபைற .ெற.பீ. சூரறவௐவதபை 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டி.வ.டதறவபெ. ெஶெக, றபை. பீ.வை.குரெறவேய (தறறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. ஶக.ஆவ.ஶயவ், றபைற வ.பீ. கஶக, றபைற வை..ரற.டி. ஶயரஆவைெற, வெவற 

வ.டதறவபெ.ரற.ஆவ.  ெறவர, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);  றபை. டதறவபெ.பீ.ஶ . புவதகுர தவ்ற, வெவற 

வை.ஆவ.  வெரவமர, றபைற ஶ ..டி.  ெறவேக, றபைற ஆவ..வ.டி. அவறவ (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ); 

றபை. வ.ஆவ.தற. ஶெணரவ்ண (உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வேகவ, ஶெஷகவ அபனகவ - றபை. ஆவ.வ.அஶெரகரணவ (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றபை. டதறவபெ.டதறவபெ. 

 றனவெக (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற வ...பீ. றமரரவெக, றபைற ெற.வ. சுதெறவேக (உறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற ஆவ.பீ.வை. குஶெண, றபை. வை.பெ.பீ. குர (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ);  றபைற 

.ெற.ஶக. ெறவேய, றபை. .பெ. தறஶவைெவற (உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

உவபகவெ கவெகரவவு அபனகவ - றபை. டதறவபெ.வ.தற.  ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ); றபை. தற.. குரரெ, 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. வ.வ. ஶவவன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);  

உவு வேகவ கவெகுகவ கரரறரனவ - றபைற ஆவ.வ. அெலவ (கவெகரபவ - உவு வேகவ)  

ெறஶவட  கபவொெற உவ்றஶரகவ்வ  - றபை. ஶக.டி. கதறன 

வகுவ உவ்றஶரகவ்வ - றபை. ஆவ..ெற. தரகு 

ெறஶவட ெறநரவௐதவ -  வெவற  பெ.வ.வ. றஶ ஶெவெக 

ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரபொவௐதரபவ  - றபை. ரற. வ. வஶெண  

ெறஶவட வகரவணவு உவ்றஶரகவ்வ - றபை. பெ.பீ.ஆவ. குவண  



(liii) 

இஷவௐபுவௐ  வதரநறறனரபவ  றஷவெகபவ 

இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ  - றபை. வ. ற.வ. வதஶர  

தறற  இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ  - றபை. டி.வ.டி. அறகரரற 

ெறஶவட  தற தரறஶெரகவ (ெறறவ) - றபை. பீ.ஆவ.வ.ஆவ. வதபண 

தற தரறஶெரகவ (றவெரவ)  -  றபை. டதறவபெ. ற.டதறவபெ.வ.பீ.பீ.தற. வீவெஶகரவ 

தரறஶெரகவ (றவெரவ)  –  றபை. வ.வ. வறடிகன 

தரறஶெரகவ (ெறறவ)  - றபை. பீ.ரற. கஶக  

உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ  - றபை. வ.வ. வஶெண 

ெறஶவட வரறவதவோத   உவ்றஶரகவ்வ (றவெரவ)  -  

ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரபொவௐதரபவ  (வரறவதவோதவ ) - றபை. ஶக.வ..தற. வபௌன 

வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (றவெரவ) – றபை. டதறவபெ.ஆவ.வை.  வவ, றபை. பீ..வ. னபௌவ் குர, றபை. பீ.ஆவ. 

கபைரறனக, றபை. பீ.டதறவபெ..பெ.ஶக. ரவ்ண 

வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (ெறறவ)  - றபை. ஶ .டி.ஶக.ஶக. சூரற, றபை. ெல.வ. தரனசூரற 

 

உவு வேகவ, வீடு  தரரறவௐபுவ் றஷவெகபவ 

தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவை ஶெஷகவ)  - றபை. வ.ெற.தற. வதஶர,  றபை. வ.ஶ . குனதுவேக  

தறற உவு, தரண பகரஷரபவ -  றபை. .ஶக..வ.அெறவேய 

றஷநஶவபொவை ெஷவகரவ  - றபை. ெற.ஆவ. ெறவர 

றஷநஶவபொ  வீடு தரரறவௐதரபவ -   ணரவௐ .. யமவ 

உற றஷநஶவபொவை  ெஷவகரவ  -  றபை. வ.பணெறவேக 

உற வீடு தரரறவௐதரபவ – றபை. வ.டி. ற.வ. வெவணறவ்ண 

உவுவைெரஷன பகரஷரபவகவ - றபை. ஶக.வ.வை. பறவ வரவோநறஶகர, றபை. டதறவபெ.வ.ஆவ.  றஶணவறெறவேய, றபை. பெ. ற.வ. 

குவண, றபை. வை.பெ. வதஶர, றபை. டதறவபெ. .ஶ . றவெகறெறவேக, றபை. ஆவ.வ.ரவௐதரவ்ண, றபை. தற. ற.ற.தவ்ற 

ெறஶவட  பூவஶரவோட ஶவதரவஷரபவ  -  றபை. ஆவ.வ. ற ரணவ  

வீடு தரரறவௐபு ஶவதரவஷரபவகவ - றபை. பீ.பீ.வ.வ.புவதகுர, றபை. வ.டி.வதஶர, றபை. வ.டி.ஈ.வ.வ.கபைரவ்ண, 

றபை. ஶக.வ. தவரவெக, றபை. வ.டி. வ்ணெறநற 

உவு, தரண ஶவதரவஷரபவகவ – றபை. ஶக.பீ.அெறவேக, றபை. .பீ. துவேக, றபை. வ. ற.  வண, றபை. ஶக.வ.ெற. 

வதஶர, றபை. ஶக.டதறவபெ. சூரறதவௌடர, றபை. டதறவபெ.வ.வ. வதஶர, றபை. டதறவபெ.டதறவபெ.ஆவ.  றனக, றபை. ஶ .. 

வ.வ. வதஶர, றபை. வை.ஆவ. தவ்ெவற, றபை. ஶக...  வ, றபை. ஶக..ஶ .. றனகவ்ண, றபை. வ.பீ. வதஶர 

ெறஶவட ெஷனஷந வேகவ ஶவதரவஷரபவ -  றபை. டதறவபெ.வ.டதறவபெ.வ. ெறவர 

ெறஶவட  தறரறவுவை ெஷவகரவ -   றபை. பெ.ஆவ.ஆவ.வதவணரவது 

தறரறவுவை ெஷவகரவகவ   -  றபை. வ.ஈ.  றணரெ, றபை. டி. ற. ெறவேக, றபை. ஆவ.டி.வ. தவோஶரணறவ 

பவணறஷனவை ெஷவகரவகவ - றபை. டி.வ. ற. வனரவ, றபை. வை.. தவ்குர, றபை. ஆவ. ற.ஶக. கவணஆவைெற, றபை. டதறவபெ.டி. 

ஶ .டி. றவெகறெறவேக, றபை. ஶக.டி.பெ. குவ்ண, றபை. தற. வபரடு, றபை. டி.வ.ஶெரவீ, றபை. .ஆவ. ற. குவண 

 

ெவோடரவெக ஶெஷகவ றஷவெகபவ 
 

தறவௐதரபவ (ெவோடரவெக ஶெஷகவ)  - றபை. ஶ .ஆவ. க வீ ஆவைெறஶக  

ெஷத ஆ அபனகவ - றபை. வை.ஈ.  ணகரவ ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ -றபைரகவ); றபைற ெற.. றெரரவெக, அணறவ 

ஶயரெவ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டதறவபெ..ஶக.ெற. உடவதரன, றபைற வை.வ.ெற.வ.ஶக. ஶயவ் (தறறவௐ 

தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. வை.ஆவ.ெற. ெறவர (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);   றபைற டி.ற.ஏ. வீஶகரவ,  ணரவௐ 

ஶ . ெலவடீவ,  ணரவௐ வ..வ. யலவோ (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ)  

ெவோடபன அபனகவ - வெவற  ற. வோெரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபை. வ.தற. குபகவண (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ);  ணரவௐ வ.வ.வ. வௐபவெ, றபைற ெற.வ. புனவ்ெறவேயன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற 

தற.ஶ . அஶதெறவேய (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ) 

குப அபனகவ - றபை. வ.வ.ஶக. ஷவ்றவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ-றபைரகவ); றபைற வ.வ. றவெகறவ்ண, (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); றபை. ..வ.பீ. வதஶர,  ணரவௐ .வ. றனரபலவ,  (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ)  

ஆஶனரெஷணவெ குப அபனகவ - றபைற டதறவபெ... வறணற நவெக, (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபை. ஶக. ற. 

ெவ்குர (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வெவற ஶக.ரற.ெற.ஶக. பீரறவ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. ரற.ஶக.  வண, 

றபைற ரற.வ.ஆவ.பீ.ஶக. வவணவெஶகரவ, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ), றபைற ஆவ.பீ.ஷ.ரற. பைறரண, 

வெவற டி.வ.டி. அகவெஶகரவ (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 



(liv) 

அெரவேகவெ கவெகுகவ வபொவ வதரபொவௐபு பவெறகவ குப அபனகவ  - றபை. வ.வ. பீரறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ -

றபைரகவ); றபைற ஶக...ஶெணரவ்ண (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வெவற வ.ஆவ.வ.வை. ற. ெறரக, றபை. 

ஈ.டி.ஶ . றவெகறெறவேக  (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டி.ஆவ.வ. வதவணரவது, றபைற பெ.வ.தவௌடி 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);  றபை. டதறவபெ.  ற. சுணறவ ெரவ, றபைற .பீ.ஶக.ஶக.பீ. றனகவ்ண (தரரபௐவந 

உவ்றஶரகவ்வகவ) 

வதரதுதவெ குப அபனகவ -  றபைற வ. ஆவ.  வண (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றபைற  ஈ.டி.வ.வ. 

வதவணரவது (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டி.டி.பெ.ஶக. பணெறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற 

வ.ஶக.வ.டி. அவறவ, றபைற  ற.வ.டி. றனகவ்ண (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டி.டி. ஶதரவ அவணற 

(ெறஶவட தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ); றபைற. டி.ெற.வ. பதெறவேக, றபை. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகெறநற (தரரபௐவந 

உவ்றஶரகவ்வகவ)     

தனகவ - றபை. ெற.குபொவௐபு 

தறற  தனகவ  -  றபை. பீ.வை.வ.தறஶெறநற 

உற தனகவகவ  -  வெவற ஶக. .டி.ஆவ. ஶெதரபௌகர,  ணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ 

கணறவட  உற தனகவ வ I  -  றபைற வை.வ.வ்ரவெக 

கணறவட  உற தனகவகவ  -  றபை. சுணறவ யவஶதக, றபை. டதறவபெ.. குவ்ண, றபை.  ற. வ்ரவெக 

தறரண ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ  -  றபை.  ற.குரரவெக 

ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ  –   ணரவௐ வ. அ றலவ, றபைற டி.வ.வ.வ. றெரரவெக 

உற ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ - றபைற வை.பீ..வ. அஶதஶகரவ 

தரரபௐவந தற உஷவதவவௐதரபவ - றபை. டதறவபெ.வ.பெ. தவௌடர 

தரரபௐவந தறறவௐ  தற உஷவதவவௐதரபவகவ -  ணரவௐ வ. இமவோ. வ. வமழவெ,  ணரவௐ .வ. அவௐதுவ   வௐதரவ 

ெறஶவட தரரபௐவந உஷவதவவௐதரபவகவ: றபை. ஶக.வ. கறநறவஶரதவ,  ணரவௐ வ.வ. வமறவ தரவவ, றபைற 

.டி.வ. வ்ணெலபௌ, றபை. ஶ ..வ.பீ. வதஶர, றபை. ஶக.டி.ஆவ. தவ்ெறநற, றபை. . ெதரணவவ, றபை. ெற.ஶ . 

கபைரவ்ண 

தரரபௐவந உஷவதவவௐதரபவகவ -  ணரவௐ . ற. வரயவோ தறவெரற,  ணரவௐ வ.ஆவ.வ. றமரவ, றபை.  ற.வௐ.தற. 

சுஶவவ, றபைற வ.தற.ெற.ஶ . றெவேக, றபை. டி.டி.ற.வ. வஶக, றபைற வை.ற.வ. யலவவணற,  றபை.  ற.ற.வ. 

றஶ ெறவேக, றபை. டதறவபெ.வ. ர தக்ஷ, றபை. பீ.வ.பீ.வ. குரெறநற, றபை. பீ. ெரவகுரவ,  றபை.வ. ஶவகுரவ, 

றபைற ஆவ. ெவற வதஶர, றபை. வ. அ றவ்குரவ, றபை. வ. ஶரவ,  றபை.  ற. வ வைெவறர,   ணரவௐ வ.வை.வ. 

ரறவ,  றபை. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகரவெக 

 

கவ பஷநஷ வபொவ பகரஷவ்துவ் றஷவெகபவ 
 
 

தறவௐதரபவ (கவ பஷநஷ வபொவ பகரஷவ்துவ) -  றபை. வை.வ.ெற.  வதஶர 

பஷநஷவௐ வதரநறறனரபவ –றபை. வ.தற.பெ. கப 

பஷநஷவௐ தகுவௐதரவரபவ - றபை. வ.ஈ. ற.வ. ெவீ 

வரடவதரடவ  தரதுகரவௐபு வதரநறறனரபவ -  றபை.  ற.வ. னவெயவ  

இஷவ்ப ஷனஷவௐபு கவோடுவௐதரவோடரபவ – றபை. வ. ற.வ.வ. கபைரறனவெக 

பஷநஷ டிஷவௐதரபவ  - றபைற  ஶக.வ.டி. அெறவேய 

பஷநஷவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றபை. .வ.டி.வ. றவெகறவ்ண 

கறணற  வெவநறவோட  ஷரபவகவ  - றபை. டி.  தவௌடி,  றபை. ெற.ஶ . றவஶனரஆவைெற 

தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ –  றபைற வ.வ. றரணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ெறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றபை. பெ.வ. கலகணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) -  ணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ 

உற கறணற றகவௗவைெறவ்றவோட குவௐதரபவ - றபைற பீ.வ.. ற. குஶ 

உற கபைபீட எபைவேகறஷவௐதரபவ -  றபைற பீ.வ.வை. றஶெர 

ெறஶவட கறணற இவெகுவகவ – றபைற தற. வ கவர, றபை. ஶ .வ. வகரனவதஶக,   றபைற ஶக. ற.வ. வெவவற 

கறணற இவெகுவகவ - றபை. பெ.டதறவபெ.பீ. வவௐதறரற, றபைற வ.வ. வயவோடிஶக, றபை. டதறவபெ.வை.பெ.டி. தறதுவேக,         

றபை. . ற.ஆவ.ஶக. அஶதவ்ண, றபை. வ.டி.டி.பீ. தறஶெறநற, றபை. ஶக.பீ.பீ.வ. ஶரவண, றபை. ஶக.டி. ற.வ. கறரறரவ, 

றபைற டதறவபெ.டி..  பைவெெற,  ணரவௐ வ. ற.ஆெறவெ அபௌ,  ணரவௐ .ஆவ.வ. ரறகரவ அபௌ,   ணரவௐ .வ.வதபசுவ அலவ 

கறணறவ் வரறவதவோதறனரபவகவ –  றபை.  ற.வ.டி. வதஶர, றபை. வை.வ.ெவ் றவ்  

வரறவதவோத உறரபவகவ - றபை. டதறவபெ.வ. சுவேக, றபை. ற.ஆவ.வ.ஶ . ஶெரவ்ண 
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(lvii) 

MEMBERS OF PARLIAMENT 
 

(Returned at the General Election, 08th April, 2010) 

 

 

A 
 

Abdul Cader, A.R.M. (Mahanuwara) 

Abdul Haleem, Mohamed Hasheem (Mahanuwara) 

Abeygunawardena, Rohitha (Kalutara) 

Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala) 

Abeywardena, A. Lakshman Yapa (Matara) 

Abeywardene, Mahinda Yapa (Matara) 

Adaikkalanathan, A. (Vanni) 

Ajith Kumara, Galbokka Hewage (Galle) 

Alagiyawanna, A.A. Lasantha (Gampaha) 

Alahapperuma, Dullas (National List) 

Alantin, Selvesthiri (Jaffna) 

Allas, Tiran (National List) 

Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara) 

Aluvihare, Wasantha (Matale) 

Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 

Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 

Amunugama, D.S.B. (Mahanuwara) 

Amunugama, Sarath (Mahanuwara) 

Annamalai, Nadesu Sivasakthi (Vanni) 

Ariyanethran, Pakkiaselvam (Batticaloa) 

Athaullah, A.L.M. (Digamadulla) 

Attanayake, Tissa (National List) 

Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 

Azwer, A.H.M. (National List) 

   

B 
Badhiutheen, Abdul Rizad (Vanni) 

Balasuriya, Arachchilage Jagath (Kegalle) 

Bandara, Jayasinghe Mudiyanselage Janaka Priyantha (National List) 

Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayake Mudiyanselage Chandrani (Anuradhapura) 

Bandara,   Palitha Range (Puttalam) 

Bandara, K.W. Shantha (Kurunegala) 

Bandaranaike, Chakrawarthi Pandukabhaya Dias (Gampaha) 

Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 

Basheer, Segu Dawood (Batticaloa) 

Basnayake, Tharanath (Kurunegala) 

Berugoda, Arachchige Vijitha (Monaragala) 

Buddadasa, Anthinna Marakkalage Leel Chamika (Badulla) 

 

 

C 
 

Cooray, Reginold (Kalutara) 

  

 D 
 

Dahanayaka, Amara Dharmawijaya Wijayasekara (Matara) 

Dayaratna,  Petikirige (Digamadulla) 

De Silva, Agampodi Mohan Priyadharshana (Galle) 

De Silva, G.M.Harsha (National List) 

De Silva, Nilenthi Nimal Siripala (Badulla) 

De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 

De Zoysa, Gamini Wijith Wijayamuni (Moneragala)  



(lviii) 

Devananda, Douglas (Jaffna) 

Digambaram, Udeiappan Palani (Nuwara Eliya) 

Dissanayake, Anura Kumara (National List) 

Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 

Dissanayake, Dissanayake Mudiyanselage Rohana Kumara (Matale) 

Dissanayake, S.B. (Mahanuwara) 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 

Dissanayake, Lalith (Kegalle) 

Dissanayake,Weerakumara (Anuradhapura) 

Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 

   

E 
 

Ekanayake, M. Nandimithra (Matale) 

Ekanayake, T.B.(Kurunegala) 

Ekanayake, Wilfred Bandara (Anuradhapura) 

   

               F 
 

Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla) 

Farook, Hunais (Vanni) 

Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 9th December, 2010] 

Fernando, Arundika (Puttalam) 

Fernando, Harin (Badulla) 

Fernando, Johnston (Kurunegala) 

Fernando, Milroy (Puttalam) 

Fernandopulle,  Mrs. A. Sudharshini (Gampaha) 

Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)  

 of the Constitution) 

Fonseka, Mrs. Malani (National List) [Resigned on 24th September, 2012] [Appointed from 24th September, 2012] 

Fowzie, A. Abdul Hameed Mohamed (Colombo) 

  
   

G 
 

Gajadeera, Vidana Arachchige Barns Chandrasiri (Matara) 

Gamage, Mrs. Anoma (National List) 

Gamage, Ihala Medagama Piyasena (Galle) 

Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 

Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 

Grero, Mohan Lal (Colombo) 

Gunaratne, Arachchige Sarath Kumara (Gampaha) 

Gunasekara, DEW (National List) 

Gunasekara, Earl Sarath Wickramasinghe (Polonnaruwa) 

Gunasekara, Hemal (Matara) 

Gunawardane, Bandula (Colombo) 

Gunawardena, Dinesh (Colombo) 

Gunawardena, Gitanjana Rupasinghe (National List) 

Gunawardena, Sarana Guptha (Gampaha) 

Gunawardhana, Munasinha Kariyavasam A.A. Appuhamilage Don Somadasa (Trincomalee) 

Gunawardhana, Sajin De Vass (Galle) 

   

 

H 
 

Hakeem, A. Ibathul Rauf (Mahanuwara) 

Handunnetti,  Sunil (Colombo) 

Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 

Harrison, Palisge (Anuradhapura) 

Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List) 

Herath, Vijitha (Gampaha) 



(lix) 

Herath, Jayarathna (Kurunegala) 

Herath, Kanaka (Kegalle) 

Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa) 

I 
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota) 

 

J  

 

Jagoda, Achala (National List) 

Jayaratne, D.M. (National List) 

Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 

Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura) 

Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 

Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala) 

Jayasuriya, Karu (Gampaha) 

Jayasuriya, Sanath (Matara) 

Jayawardana, Jayalath (Gampaha) 

Jeyarathnam, Sri Ranga (Nuwara Eliya) 

  

 K 

 
Kabir, Mohamed Hashim Mohamed (Kegalle) 

Karalliyadde, Tissa Wijeratne (Anuradhapura) 

Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 

Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 

Karunatileka, Gayantha (Galle) 

Ketagoda, Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011] 

Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara) 

Kotalawala, Nirmala (Kalutara) 

Kumaranatunga,  Jeewan (Colombo) 

   

L 
 

Lokubandara, Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Udith Sanjaya (Badulla) 

Lokuge, Gamini (Colombo) 

  

M 

  

Madduma Bandara, Rathnayake Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 

Maheswaran, Mrs. Vijayakala (Jaffna) 

Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 02nd December 2010] 

Medhananda Thero, Ven. Ellawala (National List) 

Mithrapala, H.R. (Kegalle) 

Mohamed, Aslam Mohamed Saleem (National List) 

Muralidaran, Vinayagamoorthi (National List) 

Murugesu, Chandrakumar (Jaffna) 

Musthapha, Mohamed Faiszer (Mahanuwara) 

Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 

Muthukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
 

 

N 
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle) 

Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 

Nawinne,  R.M.S.B. (Kurunegala) 

Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution) 

Noharadalingam, S. (Vanni) 



(lx) 

P 

 
Padmasiri, Y.G. (Kegalle) 

Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara) 

Pathirana, Ramesh (Galle) 

Peiris, G.L. (National List) 

Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale) 

Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 

Perera, Biyanwilage Antony Victor  (Puttalam) 

Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla) 

Perera, Felix (Gampaha) 

Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam) 

Perera, Joseph Michael (National List) 

Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala) 

Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam) 

Piyasena, P.H.P. (Digamadulla) 

Prabha, Ganesan (Colombo) 

Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna) 

Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle) 

Premadasa, Sajith (Hambantota) 

Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 

Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee) 

Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla) 

Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala) 

   

 

R 

Radhakrishnan, Seduvel Sami (Nuwara Eliya) 

Rajathurai, Sundaram Perumal (Nuwara Eliya) 

Rajapaksa, Basil Rohana (Gampaha) 

Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 

Rajapaksa, Namal (Hambantota) 

Rajapaksa, Mrs. Nirupama Deepika (Hambantota) 

Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 

Ramanayake, A.A. Ranjan (Ratnapura) 

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 

Ranasingha, Arachchige Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 

Ranathunga, Ms. Kamala (National List) 

Ranatunga, Arjuna (Kalutara) 

Ranatunga, Ruwan (Gampaha) 

Ranawaka, Patali Champika (Colombo) 

Rathana Thero, Ven. Athuraliye (Gampaha) 

Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 

Ratwatte, Evindaa Lohan (Mahanuwara) 

Rohana, Sanee (Ratnapura) 

  

S 
 

Samarakoon, Mudiyanselage Chandrasena (Anuradhapura) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) 

Samaraweera, Mangala Pinsiri (Matara) 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Saravanabavan, Eswarapatham (Jaffna) 

Selvarasa, Ponnampalam (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senanayake, Mrs. Barnadeen Rose (Colombo) 

Senanayaka, Wasantha Haresh Parakrama (Gampaha) 

Senaratne, Rajitha (Kalutara) 



(lxi) 

Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 

Senathirasa,   Mavai Somasundaram (Jaffna) 

Seneviratne, Athauda (Kegalle) 

Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla) 

Senewiratne, John (Ratnapura) 

Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo) 

Silva, Mervyn (Gampaha) 

Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa) 

Sivalingam,  Muthu (National List) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 

Sooriyapperuma, J.R.P. (National List) 

Sritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List) 

Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo) 

Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa) 

Swaminathan, D.M. (National List) 

Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha) 

  

T 
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 

Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 

Thissera, Anton Dayasritha (Puttalam) 

Thondaman, Savumyamoorthy Arumugan Ramanathan (Nuwara Eliya) 

Thoufeek, Muhammadu Shareef (Trincomalee) 

  
   

V 
Vinayagamoorthy, Appathurai (Jaffna) 

Vitarana, Upali Tissa (National List) 

  

W 
  

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 

Wanniarachchi, Mrs. Arachchige Pavithradevi (Ratnapura) 

Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 

Weerakkody, Chandima (Galle) 

Weerakoon, Muhudugama Hewage Gunaratne (Galle) 

Weerasekara, Sarath Piyananda (Digamadulla) 

Weerawansa, Wimal (Colombo) 

Weerawardhana, R.R.M.Erik Prasanna (Mahanuwara) 

Welgama, Kumara (Kalutara) 

Wickramanayaka, Ratnasiri (National List) 

Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 

Wickramaratne, Eran (National List) 

Wickramasinghe, Neranjan (Kurunegala) 

Wickremasinghe, Ranil (Colombo) 

Widhanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 

Wijayawardhana, Dinendra Ruwan (Gampaha) 

Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 

Wijesinghe, Arachchige Mutuhetti Nimal Senarath (Kurunegala) 

Wijesinha, Rajiva (National List) 

Wijewickrama, Mrs. Sriyani (Digamadulla) 

  

 

Y 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 

Yogarajan, R. (National List) 

Yogeswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne 

Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka 

Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna 

Minister of Irrigation and Water Resources Management and Leader of the House of Parliament - The Hon. Nimal 

Siripala de Silva 

Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake 

Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie 

Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris 

Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena 

Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne 

Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 

Minister of International Monetary Co-operation – The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 

Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman 

Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando 

Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga 

Minister of Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 

Minister of Petroleum Industries - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 

Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda 

Minister of Water Supply and Drainage and Chief Government Whip -The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Environment and Renewable Energy - The Hon. A.D. Susil Premajayantha 

Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake 

Minister of Justice – The Hon. Rauf Hakeem 

Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne 

Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. Gamini Lokuge 

Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane 

Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 

Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla 

Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne 

Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage 

Minister of Lands and Land Development - The Hon. Janaka Bandara Tennakoon 

Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera 

Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake 

Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Reginold Cooray 

Minister of Scientific Affairs – The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana 

Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara 

Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena 

Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera 
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella 

Minister of Industry and Commerce - The Hon. Risad Badhiutheen 

Minister of Transport - The Hon. Kumara Welgama 

Minister of Youth Affairs and Skills Development –The Hon. Dullas Alahapperuma 

Minister of Technology, Research and Atomic Energy - The Hon. Patali Champika Ranawaka 

Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Johnston Fernando 

Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Wimal Weerawansa 

Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa 
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Minister of Sugar Industry Development – The Hon. Lakshman Senewiratne 

Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera 

Minister of Coconut Development and Janata Estate Development - The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara 

Minister of Culture and the Arts - The Hon. T.B. Ekanayake 

Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera 

Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon 

Minister of Public Relations and Public Affairs - The Hon. (Dr.) Mervyn Silva 

Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake 

Minister of State Resources and Enterprise Development - The Hon. Dayasritha Thissera 

Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 

Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna 

Minister of National Heritage – The Hon. Jagath Balasuriya 

Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Minister of Investment Promotion - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 

Minister of Productivity Promotion - The Hon. Basheer Segu Dawood 
Minister of Botanical Gardens and Public Recreation - The Hon. Jayarathne Herath 

Minister of Education Services - The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Wildlife Resources Conservation - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           

assigned  specifically to any Minister.] 

 
PROJECT MINISTERS 

Minister of Ports and Highways - The Hon. Rohitha Abeygunawardana 

Minister of Ports and Highways - The Hon. Nirmala Kotalawala 

 
DEPUTY MINISTERS 

Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake 

Deputy Minister of Environment and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam 

Deputy Minister of Economic Development - The Hon. S.M. Chandrasena 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Susantha Punchinilame 

Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara 

Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena 

Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike 
Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Lasantha  Alagiyawanna 

Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake 

Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala 
Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. Premalal Jayasekara 

Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran 
Deputy Minister of Investment Promotion – The Hon. Faiszer Musthapha 

Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa 

Deputy Minister of Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 

Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake 
Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath 

Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake 
Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi 

Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera 
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne 

Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake 

Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena 
Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 

Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)       

Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara,  The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera, 

The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani  Wijewickrama. 

  
COMMITTEES OF PARLIAMENT 

Committee of Selection 
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. A.L.M. Athaullah,         

The Hon. DEW Gunasekara,   The Hon. Risad  Badhiutheen,  The Hon. Wimal Weerawansa,  The Hon. Basil Rohana  

Rajapaksa, The Hon. John Amaratunga,  The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake,  The Hon. Anura 

Dissanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero. 
 

House Committee  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman),  The Hon. Piyankara Jayaratne,   The Hon. Tissa Karalliyadda,  The  Hon.  

Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M. Joseph 

Michael Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Ajith Kumara, The 

Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.  
 

Committee on Standing Orders  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 

Lalith Dissanayake, The Hon. John Amaratunga, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, 

The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. M.A. Sumanthiran.  
 

Committee on Parliamentary Business 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,         

The Hon. Douglas Devananda,  The Hon. A.D. Susil Premajayantha,  The Hon. Rauf Hakeem,  The Hon. Mahinda 

Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal 

Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera, 

The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The 

Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam  Sampanthan, The Hon. Suresh 

K. Premachandran, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero. 
 

Committee on Public Accounts 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The 

Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan Perera, 

The Hon. Patali Champika Ranawaka,   The Hon. Johnston Fernando,  The Hon. Lakshman Senewiratne,  The Hon. 

Ranjith Siyambalapitiya,  The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,  The Hon. Muthu Sivalingam, 

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Kabir Hashim, The 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,    The Hon. Mavai S. Senathirajah,    The Hon. R. Yogarajan,    The Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam,  The Hon. Tiran Alles,  The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. 

Buddhika Pathirana,  The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. 

Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook. 

 

Committee on Public Enterprises 
 

The  Hon. DEW Gunasekara (Chairman),     The  Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,    The  Hon. A.D.  Susil Pre-

majayantha,      The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,       The Hon. Chandrasiri Gajadeera,   The Hon. A.P. Jagath Pushpa-

kumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena,  The Hon. (Dr.) 

Mervyn Silva,        The  Hon. Lasantha Alagiyawanna,            The  Hon. Sarana Gunawardena,        The Hon. Weera-

kumara Dissanayake, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The 

Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arjuna Ranatunga, 

The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Namal Rajapaksa,     The Hon. Eran Wickramaratne,  

The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake. 



Committee on Privileges  
 

The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,      

The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. 

Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage,  The Hon. Palitha Range Bandara,   The Hon. 

Dayasiri Jayasekara, The Hon. E. Saravanapavan.  

 
Committee on Public Petitions   

 

The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha 

Punchinilame,      The Hon. T.B. Ekanayake,     The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa,         The Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardhana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. Achala Jagodage,   The Hon. Palitha Range 

Bandara, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Faizal Cassim,   The Hon. Pon. 

Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The 

Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero,  The Hon. Wasantha 

Aluwihare, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.  

 
Committee on High Posts 

 

The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka (Chairman), The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The 

Hon. Maithripala Sirisena,    The Hon. W.D.J. Senewiratne,   The Hon. Dinesh Gunawardena,    The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. 

Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa,  The Hon. M. Joseph Michael Perera,   The Hon. John 

Amaratunga,  The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The 

Hon. Suresh K. Premachandran.  

 

 

 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEES 

 
 

Standing Committee ―A‖ 
 

The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Gamini Lokuge, 

The Hon. (Prof.)  Tissa Vitarana,      The Hon. Johnston Fernando,       The Hon. Jagath Balasuriya,   The Hon. Earl 

Gunasekara, The Hon. Basheer Segu Dawood,   The Hon. Weerakumara Dissanayake,     The Hon. (Dr.)   Jayalath 

Jayawardana,  The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. 

Mavai S.Senathirajah, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. A.D. Champika  Premadasa, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  

The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero,  The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The 

Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana,  The Hon. Y.G. Padmasiri,  The Hon. Shantha Bandara,  

The Hon. A.M. Chamika Buddadasa, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,  The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga,  

The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara,  The Hon. R. Duminda Silva.  

 
Standing Committee ―B‖     

 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka 

Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,       

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer,  The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran 

Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan, 

The Hon. Palany Thigambaram,    The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara,   The Hon. J. Sri Ranga,    The Hon. V.S. 

Radhakrishnan,   The Hon. Ranjan Ramanayake,    The Hon. Vidura Wickramanayaka,     The Hon. (Mrs.)  Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, 

The Hon. Hunais Farook.  
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SELECT  COMMITTEES   
 

Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents  

The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge,  The  Hon. C.B. Rath-

nayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, Rohana 

Dissanayake,    The Hon. Nirmala Kotalawala,      The Hon. W.B. Ekanayake,    The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawar-

dana, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,    The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha Karunatileka,    

The Hon. Palitha Range Bandara,      The Hon. Dilip Wedaarachchi,        The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The 

Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fer-

nandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath 

Weerasekara, The Hon. DM. Swaminathan. 
 

Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary           
Service 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John Amaratunga, 

The Hon. Ajith P. Perera, The  Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka  Bandara, The Hon. Udith Lo-

kubandara. 
 

Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament 

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.   

(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha        

Athukorale,    The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage,   The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,   The Hon. (Ms.) 

Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. 

(Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle. 
 

Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security 

of Parliament 

The Hon. DEW  Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf  

Hakeem, The Hon. Karu  Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan. 
 

 

CONSULTATIVE COMMITTEES 
 

Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs 
 

The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

Dinesh  Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.  

Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha 

Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. 

(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala 

Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika 

Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,        

The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook. 
 

Consultative Committee on Public Management and Reforms  

The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,      

The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW  

Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Gamini                     

Jayawickrama Perera,      The Hon. Mangala Samaraweera,    The Hon. Lakshman Kiriella,   The Hon. Karu  

Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara,   The Hon. Kabir Hashim,  The Hon. Wijaya 

Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Victor Antony, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan. 
 

Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management  

The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Salinda Dissanayake, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B. 

Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, 

The Hon. Gamini  Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Lakshman Senewiratne,       

The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 

Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Hemal Gunasekera, 

The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.       

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.  
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Consultative Committee on Disaster Management 
 

The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Dulip Wijesekera, The Hon. Mahinda Samarasinghe,        

The Hon.  Piyasena Gamage, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala       

Gamalath, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Wasantha 

Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Palany Thigambaram, 

The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Vidura Wickramanayaka, 

The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. P. Ariyanethran. 
 

Consultative Committee on Health 
 

The Hon. Maithripala Sirisena (Chairman), The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala de Silva,         

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,          

The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) 

Jayalath   Jayawardana,  The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu 

Dawood,  The Hon. Pon. Selvarasa,  The Hon. Abdul Haleem,  The Hon. S. Vino,  The Hon. (Mrs.) Thalatha 

Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana,     

The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. A.M. 

Chamika Buddhadasa, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana. 
 

Consultative Committee on Petroleum Industries 
 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Patali Champika Ranawaka,   

The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.  

Vijitha Herath, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Dilum 

Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Sanee Rohana                 

Kodithuvakku, The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Ajith P. Perera,      

The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon.    

Nimal Wijesinghe, The Hon. Shehan Semasinghe. 
 

Consultative Committee on Water Supply and Drainage 
 

The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. A.L.M. Athaulla,    

The Hon. Felix Perera,     The Hon. Mahinda Amaraweera,      The Hon. S.M. Chandrasena,    The Hon. W.B. 

Ekanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, 

The Hon.  Faizal Cassim, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. 

Palitha Range Bandara, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Duleep Wijesekera, 

The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha 

Bandara, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran,    The Hon. Ruwan Wijewardene,    The Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. R. Duminda Silva. 

 

Consultative Committee on Traditional Industries and Small Enterprise Development 
 

The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Lokuge,        

The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Premalal 

Jayasekara, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Vijitha Herath,    

The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan,         

The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa,    The Hon. Chandima 

Weerakkody, The Hon. Victor Antony,  The Hon. V.K. Indika,   The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. 

Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan 

Ranatunga, The Hon. Thilanga Sumathipala. 
 

Consultative Committee on Local Government and Provincial Councils 
  

The Hon. A.L.M. Athaulla (Chairman), The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar,      

The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Janaka Bandara  

Tennakoon, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni   

de Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Anura Dissanayaka,   

The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan,     The Hon. Suresh K. 

Premachandran, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, 

The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The 

Hon. Tharanath  Basnayaka, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Shehan Semasinghe. 
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Consultative Committee on Rehabilitation and Prison Reforms 
  

The Hon. Chandrasiri Gajadeera (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. (Prof.) G.L. 

Peiris, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Lakshman               

Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Wijaya                  

Dahanayake, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran Alles, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, 

The Hon. Palitha  Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman 

Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. S.C.          

Mutukumarana, The Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. M.A.          

Sumanthiran, The Hon.  Shehan Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath. 

 
Consultative Committee on Industry and Commerce 
  

The Hon. Risad Badhiutheen (Chairman), The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena 

Gamage, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P.        

Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. A.D. 

Champika Premadasa, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ashok 

Abeysinghe, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. J. 

Sri Ranga, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Thilanga Sumathipala,     The Hon. (Mrs.) Rosy      

Senanayake. 

 
Consultative Committee on Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities  
 

The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Mahinda Yapa                   

Abeywardene, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,  The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Kumara Welgama,     

The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Faiszer           

Musthapha, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Sunil Handunnetti, 

The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara,     

The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. 

(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Power and Energy 
 

The Hon. Patali Champika Ranawaka (Chairman), The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Piyankara Jayaratne, 

The Hon. P. Dayaratna, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Prof.) 

Tissa Vitarana, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Indika          

Bandaranayake, The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, 

The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu  

Dawood, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. A.D. Champika 

Premadasa, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga, 

The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene. 

 
Consultative Committee on Economic Development 
 

The Hon. Basil Rohana Rajapaksa (Chairman), The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Muthu           

Sivalingam, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. S.B. Dissanayake, 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,     The Hon. Susantha Punchinilame,     The Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara,  The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Karu Jayasuriya, 

The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Arjuna 

Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka,   The Hon. Akila Viraj   

Kariyawasam, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena,  The Hon. T. Ranjith De 

Zoysa, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan. 
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Consultative Committee on State Resources and Enterprise Development 
 

The Hon. Dayasritha Thissera (Chairman), The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Risad Badhiutheen, The 

Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de 

Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Navin Dissanayake, The 

Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Chandima            

Weerakkody, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. 

Harin Fernando, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thilanga Sumathipala, The 

Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Vasantha Senanayake. 

 

Consultative Committee on External Affairs  
 

The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Neomal Perera, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

A.H.M. Fowzie,      The Hon. Arumugan Thondaman,      The Hon. Douglas Devananda,    The Hon. Mahinda 

Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Rauf  Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ravi 

Karunanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,   The Hon. Arjuna Ranatunga,     The Hon. Rajavarothiam 

Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, 

The Hon. Sajin De Vass Gunawardena,    The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle,    The Hon. Namal 

Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake,  The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 

 

Consultative Committee on Public Administration and Home Affairs 
 

The Hon. W.D.J. Senewiratne (Chairman), The Hon. Vijaya Dahanayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The 

Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. 

Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. T.B. 

Ekanayake, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.           

Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. 

Yogarajan, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Mohan Priyadarshana 

De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe.   

 

Consultative Committee on Parliamentary Affairs 
 

The Hon.  (Mrs.) Sumedha  G. Jayasena (Chairman),       The Hon. Tissa Karalliyadda,       The Hon. Murugesu 

Chandrakumar, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. 

Nandimithra Ekanayake, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena,  The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Sarath 

Kumara Gunaratne, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.          

Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. Tiran Alles, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Lakshman          

Wasantha Perera,  The Hon. Lohan Ratwatte,   The Hon. Eran Wickramaratne,  The Hon. Nimal Wijesinghe,  The 

Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Resettlement 

 

The Hon. Gunaratne Weerakoon (Chairman),     The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran,       The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Susantha Punchinilame, 

The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara,  The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. S. Vino, The Hon. Ashok Abeysinghe, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Praba  Ganesan,    The Hon. Palitha Thewarapperuma,   The Hon. Manusha 

Nanayakkara, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha,  The Hon. S. 

Shritharan, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. Dumindha Silva, The Hon. Vasantha Senanayake. 

 
Consultative Committee on Postal Services 
 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon.        

Gunaratne Weerakoon, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. 

Sajith Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon.        

Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Abdul Haleem,   The Hon. Gayantha Karunatileka,    The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palany Thigambaram, The 

Hon. Niroshan  Perera, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe,   The Hon. Udith        

Lokubandara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe.  
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Consultative Committee on National Heritage 
 

The Hon. (Dr.) Jagath Balasooriya (Chairperson), The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Anura  Priyadharshana 

Yapa, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. T.B. Ekanayake,           

The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini   Jayawickrama Perera, 

The Hon. P. Harrison, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, 

The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Manusha 

Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. 

Nimal Wijesinghe, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais 

Farook, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Environment 

 

The Hon. Anura Priyadharshana Yapa (Chairman), The Hon. A.R.M. Abdul Cader, The Hon. Dullas Alahapperuma, 

The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Rohana Dissanayake, 

The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison,  The Hon. Navin  Dissanayake, The Hon. Mavai 

S. Senathirajah,    The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale,    The Hon. Ashok Abeysinghe,  The Hon. Palitha The-

warapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. 

Ruwan Ranatunga,     The Hon. Roshan Ranasinghe,    The Hon. Udith  Lokubandara,     The Hon. Janaka Wak-

kumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.   

 
Consultative Committee on Child Development and Women’s Affairs 

 

The Hon. Tissa Karalliyadda (Chairman), The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Jayarathne Herath, The 

Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The 

Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. (Dr.) 

(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle,         The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,             The Hon. Nishantha 

Muthuhettigamage, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. 

(Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Justice 
 

The Hon. Rauff Hakeem (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J. 

Senewiratne, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 

H.R. Mithrapala, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. M.S. Thowfeek, The 

Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima 

Weerakkody, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Palitha Thewarapperuma,  The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. 

Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Nishantha              

Muthuhettigamage, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Labour and Labour Relations  

 

The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 

Athauda Seneviratne, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya               

Rambukwella, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, 

The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil 

Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. 

Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku,     The Hon. Harin 

Fernando, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 

 
Consultative Committee on Education 

 

The Hon. Bandula Gunawardane (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. S.B.           

Dissanayake, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Nirmala 

Kotalawala, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Mohan Lal 

Grero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. J. Sri 

Ranga, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha. 
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Consultative Committee on Plantation Industries 
 

The Hon. Mahinda Samarasinghe (Chairman), The Hon. Earl Gunasekera, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. R.           

Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. (Mrs.) Thalatha               

Atukorale, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dilum Amunugama, The 

Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. (Dr.) Rohana 

Pushpa Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Perumal Rajathurai,     The Hon. 

Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka. 
 

Consultative Committee on Fisheries and Aquatic Resources Development 
 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Milroy Fernando,            
The Hon. Felix Perera, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. Neomal          
Perera,  The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Prema-
dasa, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam 
Adaikkalanathan,      The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Ajith Kumara,       The Hon. Chandima Weerak-
kody,  The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Mohan  Priyadarshana De Silva, The Hon. 
Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Sriyani               
Wijewickrama, The Hon. Hunais Farook. 

 

Consultative Committee on Indigenous Medicine 
 

The Hon. Salinda Dissanayake (Chairman), The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. 

(Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Mahinda 

Amaraweera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) Jayalath                         

Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara              

Jayasinghe, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon.          

Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Dr.) Ramesh           

Pathirana, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 

Ruwan Ranatunga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan. 
 

Consultative Committee on National Languages and Social Integration 
 

The Hon. Vasudeva  Nanayakkara (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, 

The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. 

Gamini  Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Abdul Haleem, The 

Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. 

Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.)              

Vijayakala Maheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Eran                     

Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook. 
 

Consultative Committee on Lands and Land Development 
  

The Hon. Janaka Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. C.A. 

Suriyaarachchi, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura            

Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Mavai S. 

Senathirajah, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. P. Ariyanethran, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Harin Fernando, 

The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 

Hon. Vasantha Senanayake. 
 

Consultative Committee on Social Services 
 

The Hon. Felix Perera (Chairman), The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. S.B. 

Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, 

The Hon. Jayarathne Herath,  The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti,     The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The 

Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. (Ms.) Kamala 

Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake,   The Hon. Shehan Semasinghe, The 

Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 
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Consultative Committee on Sports  
 

The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Namal Rajapakse, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon.  Arumugan Thondaman, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, 

The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Lasantha            

Alagiyawanna, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith             

Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The 

Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Niroshan Perera, The 

Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Thilanga          

Sumathipala, The Hon. Kanaka Herath 

 

Consultative Committee on Agriculture 
 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene (Chairman), The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. C.A.               

Suriyaarachchi, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Janaka Bandara 

Tennakoon, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.K.A.D.S.                      

Gunawardana, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Achala              

Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. 

Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Shantha            

Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Thenuka Vidanagamage. 
 

Consultative Committee on Transport 
 

The Hon. Kumara Welgama (Chairman), The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon.           

Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lasantha          

Alagiyawanna, The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. P. Harrison, The 

Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka,   The Hon. Palitha Range 

Bandara, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The 

Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Nimal Wijesinghe, The 

Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Shehan Semasinghe.  

 

Consultative Committee on Youth Affairs and Skills Development 
 

The Hon. Dullas Alahapperuma (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Murugesu  Chandrakumar, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.B. 

Rathnayake, The Hon. Wimal  Weerawansa, The Hon. Dayasritha Thissera,  The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. 

Selvam Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino,     The Hon. T. 

Ranjith De Zoysa, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh 

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith 

Lokubandara, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. R. Dumindha 

Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 
 

Consultative Committee on Co-Operatives and Internal Trade  
 

The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Maithripala Sirisena, The 

Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The 

Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Lalith         

Dissanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 

Ashok Abeysinghe, The Hon. Victor Antony, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Palitha               

Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. V.S.            

Radhakrishnan, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. S. Shritharan. 

 

Consultative Committee on Technology and Research 
 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Lasantha           

Alagiyawanna, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Jagath 

Balasuriya, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. 

Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. R. Yogarajan, The 

Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Y.G.             

Padmasiri, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. E. 

Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. Kanaka Herath, The 

Hon. Hunais Farook. 
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Consultative Committee on Finance and Planning 
  

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. 

Mavai S. Senathirajah, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Hemal Gun-

asekera, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. 

Eran Wickramaratne. 
 

Consultative Committee on Mass Media and Information 
 

The Hon. Keheliya Rambukwella (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. (Dr.) Rajitha           

Senaratne, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Wimal Weerawansa, The 

Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. 

Anura Dissanayaka, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Gayantha          

Karunatileka, The Hon. P. Ariyanethran,       The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. Manusha      

Nanayakkara, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando,      The Hon. A. M. Chamika 

Buddhadasa, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The 

Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Livestock and Rural Community development   
 

The Hon. Arumugan Thondaman (Chairman), The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Felix Perera, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Siripala Gamalath, 

The Hon. Neomal Perera, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Sajith            

Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. 

Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Palany                 

Thigambaram, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, 

The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. R. 

Dumindha Silva. 
 

Consultative Committee on Defence and Urban Development 
 

The Hon. D.M. Jayaratne, The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

Maithripala Sirisena, The Hon. Arumugan Thondaman,    The Hon. Dinesh Gunawardena,  The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Wimal Weerawansa, The 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. 

Lakshman Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. 

R. Yogarajan, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, 

The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. (Dr.) 

Sarath Weerasekara. 
 

Consultative Committee on Ports and Highways 
 

The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. A.L.M. 

Athaulla, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, 

The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. 

Rauf Hakeem, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Wasantha            

Aluwihare, The Hon. Victor Antony, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. J. Sri 

Ranga, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Kanaka Herath. 

 

Consultative Committee on Higher Education 
 

The Hon. S.B. Dissanayake (Chairman), The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dinesh Gunawardena, The 

Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. 

Reginold Cooray, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. 

Hisbullah, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Anura         

Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Mavai S. Senathirajah, 

The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Eran  Wickramaratne, The 

Hon. J.R.P. Sooriyapperuma. 
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Consultative Committee on Private Transport Services 

The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Kumara 

Welgama, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Jayarathna Herath, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, 

The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa, The Hon. Wijaya Dahanayaka, The Hon. M. Joseph Michael 

Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 

Ashok Abeysinghe, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika             

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The 

Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Thilanga 

Sumathipala, The Hon. Shehan Semasinghe. 
 

 

Consultative Committee on Minor Export Crops Promotion 

The Hon. Reginold Cooray (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Achala 

Jagodage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Gayantha Karunatileka, 

The Hon. (Mrs) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa,     The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha               

Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa 

Kumara,  The Hon. Lakshman Wasantha Perera,          The Hon. Ranjan Ramanayake,      The Hon. Vidura 

Wickramanayaka, The Hon. Neranjan Wickramasinghe, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. 

Saravanapavan. 
   
 
Consultative Committee on Foreign Employment Promotion and Welfare 

 The Hon. Dilan Perera (Chairman), The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 

Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Neomal Perera, The Hon. M. Joseph 

Michael Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The 

Hon. Rajavarothiam Sampanthan,    The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Palitha Range Bandara,     The Hon. 

Sivasakthy Ananthan, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lakshman Wasantha            

Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Namal         

Rajapaksa, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Nimal Wijesinghe, The 

Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
 
Consultative Committee on Coconut Development and Janatha Estate Development 

The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara (Chairman), The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. 

Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon.      

Rohitha Abeygunawardena, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Lalith 

Dissanayake, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Kabir Hashim, The 

Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. 

Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The 

Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Pon. Selvarasa. 
  
 
Consultative Committee on Culture and Arts 

The Hon. T.B. Ekanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Bandula                   

Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael         

Perera,   The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. S. Vino,   The Hon. Ajith Kumara,    The Hon. Dayasiri 

Jayasekara, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. 

Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran 

Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 
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Consultative Committee on Agrarian Services and Wildlife 

The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Rohana Dissanayake,  The Hon. W.B. 

Ekanayake,     The Hon. C.A. Suriyaarachchi,    The Hon. Gamini Jayawickrama Perera,     The Hon. Anura 

Dissanayake, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. (Mrs) 

Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. P. 

Ariyanethran, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, 

The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha 

Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, 

The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama. 
 

Consultative Committee on Public Relations and Public Affairs 

The Hon. (Dr.) Mervyn Silva (Chairman), The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The 

Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. 

Achala Jagodage, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Dunesh Gankanda, The 

Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The 

Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.           

Ruwan Wijayawardhana, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. 

Dumindha Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Hunais Farook, 

The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Telecommunication and Information Technology 

The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Patali Champika Ranawaka, 

The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal 

Perera, The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 

The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, 

The Hon. P.Ariyanethran, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathi-

rana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran 

Wickramaratne, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. Vasantha 

Senanayake, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara. 
 
Consultative Committee on Productivity Promotion 

The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake, 

The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep 

Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. 

A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) 

Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith 

P. Perera, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Lohan Ratwatte, 

The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 

Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. H.M.M. Harees. 
 

Consultative Committee on Civil Aviation 

The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. 
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Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Kanaka Herath. 
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2013 භහර්තු 05න අඟවරුහදහ 
2013 ரவவை 05, வெவரவவெகறஷ  

Tuesday, 05th March, 2013 

 
අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිපම්න්තු රැස විඹ.   

ථහනහඹතුභහ [රු චභල් යහජඳක් භවතහ]  
මරහනහරඪ විඹ. 

தரரபௐவநவ தற.த. 1.00 றவெகுவெ கூடிது.  

ெதரரகவ  அவகவ  [ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ] 

ஷனஷ கறவ்ரவகவ. 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] 

in the Chair. 

 

ලිිළ පල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
ெவவௐதறவெகவௐதவோட தவ்றவேகவ 

PAPERS PRESENTED 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතවතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසප  ප්රපධහන 
ාවිධහඹතුභහ) 
(ரவௌபுறகு  றஶணவ குவண - லவவேகவ, 

டிகரனஷவௐபு அஷவைெபைவ அெரவேகவ் வௐதறவ 

பவஶகரனரெரதவ)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, උස අධවහඳන අභහතවතුභහ 

පනුපන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ඉදිරිඳවෙ යමි. 

(i) 2009 ව 2010 ර් වහ පුශම විලසවිදවහරප  
පද්ශීඹ ඩදව විදවහ ආඹතනප  හර්ෂි හර්තහ; ව 

(ii) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රීග රාහ අපනිදි විලසවිදවහරප  
හර්ෂි හර්තහ.  

පභභ හර්තහ උස අධවහඳන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල 

හය බහ  පඹුමු ශ යුතු ඹළයි භභ පඹෝජනහ යමි. 
 
ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வபொவெவகரவபவௐதவோடது. 
Question put, and agreed to. 

 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, පඹෞන  යුතු වහ නිපුණතහ 
ාර්ධන අභහතවතුභහ පනුපන් භභ ඳවත වන් හර්තහ 
ඉදිරිඳවෙ යමි. 

(i) 2010 ර්ඹ වහ ජහති තරුණ පතහ බහපප හර්ෂි 
හර්තහ; ව 

(ii) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රීග රාහ ෘවෙ මඹ පුහුණු අධිහරිප  
හර්ෂි හර්තහ. 

පභභ හර්තහ පඹෞන  යුතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන  යුතු 

ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ  පඹුමු ශ යුතු ඹළයි භභ 

පඹෝජනහ යමි.   
 

ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வபொவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, පඳුල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු 

ාර්ධන අභහතවතුභහ පනුපන් 2010 ර්ඹ වහ පඳුල් හ 

කිරීපම් භණ්ඩරප  හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳවෙ යමි.  



ඳහර්ලිපම්න්තු 

පභභ හර්තහ පඳුල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන 

 යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ  පඹුමු ශ යුතු ඹළයි 

භභ පඹෝජනහ යමි.  
 
ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வபொவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

2011 ර්ඹ වහ හරගුණ විදවහ පදඳහර්තපම්න්තුපප ඳහරන  හර්තහ. 

- [ ආඳදහ ශභනහයණ අභහතව රු භහින්ද අභයවීය භවතහ පනු  රු 

දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහපම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිපඹෝ යන රදී. 
ெதரபீடவ்றவ இபைவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
පඳවෙම් 
தவெகவ 
PETITIONS 

 
රු ජීන් කුභහයණතුා භවතහ (තළඳළල් පතහ 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக - தரவ ஶெஷகவ 

அஷவைெவ) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 

Services) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ පභුයටු, උඹන, පවෝලිපක්ර ුස 

භහත, අා 11 දයන සථහනපඹහි ඳදිාික එම්.ඩේලිප.එස. ද ි ල්හ 

භවතහපන් රළබුණු පඳවෙභක්  ිළිතන්මි. 

 
රු ඒ. ඩී. සුි ල් පප්රපතභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ - சுவநரடவ, 

புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற அஷவைெவ) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඵවෙතයමුල්ර, තරාභ උතුය, 

මුවෙපතට්ටුපුඩ ඳහය, 15 පනි ඳටුභ, අා 669/1 දයන 

සථහනපඹහි ඳදිාික ඒ.ඒ.ඩේලිප.ඩඹස භවතහපන් රළබුණු 

පඳවෙභක් ිළිතන්මි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ  - ඳළමිණ නළත. 

රු පජුන්ස න් ප්රපනහන්දු භවතහ   - ඳළමිණ නළත.  

 
රු යාජිවෙ ි ඹමරහිළටිඹ භවතහ (විදුලි ාපද්ල වහ 
පතුයතුරු තහක්ණ අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரதறவோடி - வரஷனவ் 

வரடவபுகவ, கவ வரறவதவோதறவ அஷவைெவ) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication and Information Technology) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ රුන්ළල්ර, ළන්දර, අා එෂස - 

311 දයන සථහනපඹහි ඳදිාික ජී.ආර්. යවෙචන්ද්රස භවවෙමිඹපන් 

රළබුණු පඳවෙභක් ිළිතන්මි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු ජඹයවෙන පවතයවෙ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු  දිලිප් පදආයච්ික භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු (පජව) අතුයලිප  යතන හිමි 
(ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ පදහිර, හිල් වවුස උදවහනඹ, 

අා 245/2 දයන සථහනපඹහි ඳදිාික ඩේලිප.ඩී.සී.පී. 

විපජ්ගුණර්ධන භවතහපන් රළබුණු පඳවෙභක් ිළිතන්මි. 

 
රු පී. ිළඹපතන භවතහ 
(ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண)  

(The Hon. P. Piyasena) 
வகப ெதரரகவ அவகஶப, அவதரஷந, வதரவ்துறவ 

வந றனரெவ்றபவப வதரவ்துறவ ெறவேகப தரடெரஷனறவ 

தறபுரறபெவ றபைற தற.வ. வொெணற வதரறடறபைவது 

கறஷடவ்துவப தஷவை ெவவௐதறவெகறவஶநவ.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු නිලහන්ත මුතුපවට්ටිභපප භවතහ  - ඳළමිණ නළත. 

රු නහභල් යහජඳක් භවතහ   - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳවෙ යන රද පඳවෙම්  භවජන පඳවෙම් ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිපඹෝ යන  රදී. 
ெவவௐதறவெகவௐதவோட தவெகஷபவௐ வதரதுதவெ குபவுவெகுவை ெரவோடவெ 

கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රපලසනර  හික ිළිතතුරු 

றணரவெகபௐவெகு ரவபன றஷடகவ 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
පඵලිඅවෙත පඳුදු පශ ාකීර්ණඹ : ඉදි කිරීම් 

 යුතු 
வதபௌவ் வதரது வவ்க கவோடிடவ்வரகுற: 

றவரவௐ தறகவ 
BELIATTA PUBLIC SHOPPING COMPLEX : CONSTRUCTION 

WORK 

     1645/’11 

1. රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
 (ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශහවෙ ඳහරන වහ ඳශහවෙ බහ අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ - 

(5): 

(අ) (i) වම්ඵන්පතු  දිස්රි ක්ප , පඵලිඅවෙත 
ප්රපපද්ලප  ිළහිටි පඵලිඅවෙත පඳුදු පශ 
ාකීර්ණප  ඉදි කිරීම්  යුතු අතය භඟ නතහ 
දභහ ර් ණනහක් ත වී ඇති ඵවෙ; 

 (ii) එභ පශ ාකීර්ණප  ඉදි කිරීම්  යුතු අන් 
පනුකිරීපභන් ප්රපපද්ලප  පුවි ජනතහ තභ 
පුවි නිසඳහදන අපශවි ය ළනීපම්දී ළ ලු 
යහශිඹ  මුහුණ පදන ඵවෙ;  

 එතුභහ දන්පනහිද?  

(ආ) (i) එභ  ප  ශ ාකීර්ණප  ඉදි කිරීම්  යුතු ආයම්බ 
ශ දිනඹ පර්ද;  

 (ii) එහි ඉදි කිරීම්  යුතු නතහ දළමීභ  පවතතු ව 
රුණු පර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද? 
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(ඇ) (i) එභ පශ ාකීර්ණප  ඉදි කිරීම්  යුතු නළත 
ආයම්බ ය ඩිනමින් අන් කිරීභ   යුතු 
යන්පන්ද; 

 (ii) ඒ වහ ත න හරඹ පුඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඈ) පනු එපත නම්,  ඒ භන්ද? 

 
உவபௐரவோெற, ரகர ெஷதகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட 

றணர:  

(அ) (i) அவதரவஶரவோஷட ரவோடவ்றவ வதபௌவ் 

தறஶெவ்றவ அஷவதுவப வதபௌவ் வதரது 

வவ்க கவோடிடவ்வரகுறறவ றவரவௐ 

தறகவ இஷடடுறவ றபொவ்வௐதவோடு தன 

பைடவேகவ  கடவதுவபவவதஷபெவ; 

 (ii) ஶவதடி வவ்க கவோடிடவ்வரகுறறவ 

றவரவௐ தறகஷப றஷநவு வெவரஷ 

றணரவ இவௐதறஶெ றெர குடிவெகவ து 

றெர உவதவ்றகஷப றவதஷண வெவறவ 

தவஶபொ ெறவெகவகபௐவெகு பகவ வகரடுவ்து 

பைகறவநணவவதஷபெவ 

 அவ அநறரர? 

(ஆ) (i) ஶவதடி வவ்க கவோடிடவ் வரகுறறவ 

றவரவௐ தறகவ ஆவதறவெகவௐதவோட றகற 

ரவவதஷபெவ; 

 (ii) ஶவதடி றவரவௐ தறகஷப றபொவ்துவகு 

துரஷவ கரவேகவ ரஷ 

வதஷபெவ 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(இ) (i) ஶவதடி வவ்க கவோடிடவ் வரகுறறவ 

றவரவௐ தறகஷப லவௌடுவ ஆவதறவ்து 

றஷறவ றஷநவு வெவவகு டடிவெஷக 

டுவௐதரர வதஷபெவ; 

 (ii) இவகரக டுவெகுவ கரன ஷஷந 

ரவவதஷபெவ 

 அவ இவைெஷதறவ அநறறவௐதரர? 

(ஈ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that - 

 (i) number of years have lapsed since the 

construction work of Beliatta Public 

Shopping Complex situated in Beliatta area 

in Hambantota District, was stopped half 

way; and 

 (ii) the farming community in the area face 

number of difficulties in selling their 

agricultural produce as the construction 

work of the aforesaid Shopping Complex 

has not been completed? 

(b) Will he state - 

 (i) the date on which the construction work of 

the aforesaid Shopping Complex was 

started; and 

 (ii) the reasons for stopping the construction 

work of the aforesaid Shopping Complex? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to recommence 

the construction work of the aforesaid 

Shopping Complex and complete it 

expeditiously; and 

 (ii) of the period of time that will be taken for 

it? 

(d) If not, why? 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහවෙ ඳහරන වහ 
ඳශහවෙ බහ නිපඹෝජව අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக - உவபரவோெற, ரகர 

ெஷதகவ தறற அஷவைெவ) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local 

Government and Provincial Councils)  

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහවෙ ඳහරන වහ ඳශහවෙ බහ 

අභහතවතුභහ පනුපන් භභ එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුය පදනහ. 

(අ) (i) ඔප.  

 (ii) දළන  බිම් භවර තුශ පඳුශ ඳවෙහ පන ඹන 
අතය පශ ාකීර්ණප   යුතු නිභ කිරීපභන් 
ඳසු දළන  ඩහ නිසඳහදන අපශවි කිරීභ  ඉඩ 
ළරි ඹ වළකිඹ.  

(ආ) (i) 2007 පනුළම්ඵර් භ.   

 (ii) දකුණු ඳශහවෙ ේහමීඹ ආර්ථි ප්රපර්ධන වහඳෘතිඹ 
ඹ පවෙ ආයම්බ ශ වහඳෘතිඹකි. ප්රපභහණවෙ 
ප්රපතිඳහදන රහ දීභ  අඳවසු වීභ නිහ.  

(ඇ) (i) ඔප.  

 (ii) 2013 ර්ඹ තුශ ඳශමු අදිඹය නිභ කිරීභ  ළරසුම් 
ය ඇත.  

(ඈ) ඳළන පනුනඟී. 

  
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහවෙ නිපඹෝජනඹ යන 

වම්ඵන්පතු  දිස්රි ක්ප  රන්පද්ි  යුප  ඉරහභ ඳළත එන 

ඳළරැණි සථහනඹයි ඒ ඉදි කිරීභ ි දු න්පන්. 1970 පර්යි ඒ 

 යුවෙත  මුර පුයරහ තිපඵන්පන්. ඉන් ඳසපත රින් ය ඇති 

පරහ නළති පරහ ගිහින් දළන  අවුරුදු තුන  ලින් තභයි 

ක්රි ඹ ඒ  යුවෙත ආයම්බ වුපණ්. භහ අවන්පන් අවුරුදු තුනක් 

ගිහිල්රහවෙ ඒ වහ ප්රපතිඳහදන නළති පරහ තිපඵන්පන් ඇයි කිඹන 

එයි.  

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, 2007 දී රීප් වහඳෘතිපඹන් තභයි එඹ 

ආයම්බ යරහ තිපඵන්පන්. පම් න පු  ඳශමුළනි අදිඹපර් 

ළඩ  යුතු අන් ය තිපඵනහ. 2012 දී එඹ ප්රපහපද්ශීඹ බහ  

නිර ලපඹන් බහය දී තිපඵනහ. ඒ පඳුපශත ළඩ  යුතු පම් න 

පු  ඳවෙහ පන ඹනහ. ඒ හපපභ පදළනි අදිඹපර් ළඩ 

 යුතු ඉතහභ ඉක්භනින් ආයම්බ යරහ අන් යන්න අිළ 

 යුතු යනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, පදළනි අතුරු ප්රපලසනඹ පභපතයි. එඹ, 

පම් යපට් ජනහධිඳතියඹහ එභ  ධුයඹ  ඳවෙ න්න ලින්, 1970 

ඉරහ නිපඹෝජනඹ යපු භළතියණ පුට්ඨහඹයි. රීප් පපහ; 

පනවෙ කුභන පවෝ  ආඹතනඹකින් පපහ ඒ ළඹ යන්පන් පම් 

යපට් බහණ්ඩහහයප  ල්ලි; එපවභ නළවෙනම් විපද්ල ආධහයයි. ඒ 

ණඹ පන්න ි ද්ධ න්පන් යපට් භසත ජනතහ යි.   

පම් ආධහය රළපඵන්පන් නළවෙනම්, පම් වහඳෘතිඹ ක්රි ඹහවෙභ 

යන්න අභහතවහාලඹ  තිපඵන විල්ඳ ළඩ ිළිතපශ පභුක්ද? 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, පම් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ම්ඵන්ධ ළ ලුක් පනුපයි. 2013 ය අහන න්න  

ලින් අිළ අනිහර්ඹපඹන්භ පභභ වහඳෘතිප  ළඩ  යුතු 

අන් යනහ. ඒ වහ අිළ ආර්ථි ාර්ධන අභහතවහාලපඹන් 

මුදල් ප්රපතිඳහදන ඉල්රහ තිපඵනහ. ඒ මුදල් පනුරළබුපණුවෙ අපප් 

අභහතවහාලපඹන් ඒ වහ අලව මුදල් පන් යරහ ඒ  යුතු 

අන් යනහ.  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භපප තුන්ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි. 

රු නිපඹෝජව ඇභතිතුභහ වන් ශහ, 2013 පර් දී පභභ 

වහඳෘතිප   යුතු අන් යනහ කිඹරහ. 2013 ය 

නපු  අන් යන්පන් ඳශමුළනි අදිඹපර් ඉතිරි පරහ 

තිපඵන ළඩ ටිද, නළවෙනම් පදළනි අදිඹය ඇතුළු ි ඹලුභ ළඩ 

 යුතුද?  

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

පදළනි අදිඹපර්  යුතු ඇතුළු ි ඹලුභ ළඩ  යුතු අන් 

යනහ. 

  
චීනඹ වහ ම්ඵන්ධ වහඳෘති : විසතය 

ெலணரவுடவ இஷவ கபைவ்றவோடவேகவ: றதவ  
PROJECTS WITH CHINESE INVOLVEMENT : DETAILS 
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2.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
     (ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

   (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් වහ ක්ර භ ම්ඳහදන අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 2005 ර්ප  ි   2011 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ 
ශ්රීග රාහ යජඹ චීනඹ වහ ම්ඵන්ධ වී ක්රි ඹහවෙභ 
යන රද වහඳෘති ාවහ පුඳභණද;  

 (ii) එභ වහඳෘතිර නම් පර්ද; 

          (iii) එක් එක් වහඳෘතිප  භසත ටිනහභ  
හපප්ක්ෂා චීන ආධහය ප්රපභහණඹ  පුඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) (i) එක් එක් වහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධපඹන් අදහශ චීන 
භහභ විි න් පභහි පතප  පඹදවීභ  ඉල්රහ 
තිබ චීන ජහති ේමිඹන් ාවහ පන් පන් 
ලපඹන් පුඳභණද;  

         (ii)  චීන ජහති ේමිඹන් පතප  පඹදවීභ  අදහශ 
චීන භහම් විි න් යන රද ඉල්ීයම්ර  
එඟවෙඹ රඵහ පදනු රළබුපපද; 

          (iii) එපත නම්, එභ ඉල්ීයම්ර  එඟවෙඹ රඵහදීභ 
හධහයණීයණඹ යන ආහයඹ ව  එපත 
එඟවෙඹ රඵහදීභ  තදින් ඵරඳෆ  පවතතු පර්ද; 

 ඹන්නවෙ එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) පනුඑපත නම්,  ඒ භන්ද? 

 
றற, றவோடறடவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:   

(அ) (i) 2005 இபௌபைவது 2011 ஷ இனவேஷக 

அெரவேகவ ெலணரவுடவ இஷவது வெவ 

தடுவ்துவ கபைவ்றவோடவேகபறவ வௌறவெஷக 

றஷணபெவ; 

 (ii) அவெ கபைவ்றவோடவேகபறவ வதவகஷபபெவ; 

 (iii) எவவரபை கபைவ்றவோடவ்றணதுவ பபவௐ வதபொற 

பெடவ எவௐதறடுஷகறவ ெலண உறறவ 

தரகவ்ஷபெவ 

 அவ கூபொரர? 

(ஆ) (i) எவவரபை கபைவ்றவோடவ்றபவ ஶஷனவெகவவ்து 

ரபொ ெலணவெ கவதணறறணரவ ஶஷவௐதடுவ்வௐ 

தவோட ெலணவ் வரறனரபவகபறவ வௌறவெஷக 

றஷண வவஶநரக ஆவௌடுரரறரகவுவ; 

 (ii) ெலணவ் வரறனரபவகஷப ஶஷனவெகவவ்துவ 

வரடவதரண ெலணவெ கவதணறகபறவ ஶவௌடு 

ஶகரவ வபொவெவகரவபவௐதவோடர வதஷபெவ; 

 (iii) அவரநரறவ, அவகபறவ ஶவௌடுஶகரபௐவெகு 

இவேகுவகரண றரவௐதடுவ்வகஷபபெவ 

பரண கரவ்றஷணபெவ  

 அவ கூபொரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 
 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of Chinese projects that the Sri 

Lankan Government got involved with, 

from 2005 to 2011; 

 (ii) the names of  those projects; and 

 (iii) the Chinese aid component in comparison 

to the full value of the each project? 

(b) Will he also state - 

 (i) the number of Chinese workers that are 

requested by the Chinese company to be 

employed here separately on per project 

basis ; 

 (ii) whether the requests of the Chinese 

companies pertaining to employing 

Chinese workers were agreed to; and 
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 (iii) if so,  the justification and compelling 

reason to agree to their requests? 

(c) If not, why? 
 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ (ජහතවන්තය මරව 
වපඹෝගිතහ අභහතව ව මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන නිපඹෝජව 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக -  ெவஶெ றற 

கூவோடிஷவௐபு அஷவைெபைவ றற, றவோடறடவ தறற 

அஷவைெபைவ) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භ ම්ඳහදන අභහතවතුභහ 

පනුපන් භහ එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුය පදනහ.  

(අ) (i) 2005 ර්ප  ි   2011 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ 
ශ්රීග රාහ යජඹ,  චීනඹ වහ ම්ඵන්ධ වී  ක්රි ඹහවෙභ 
යන රද වහඳෘති ාවහ 42 (වතිතස පද)කි.  

 (ii) එභ වහඳෘතිර නම්  ඇමුණුපභහි 2ළනි  මරුපහි 
දළක්පප. එභ වහඳෘති 42භ එහි දළක්පනහ. 
ඇමුණුභ බහත* යමි. 

 
* බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட இஷவௐபு : 

   Annex tabled: 

 (iii) එක් එක් වහඳෘතිප  භසත ටිනහභ  
හපප්ක් චීන ආධහය ප්රපභහණඹ  ඇමුණුපභහි 
8ළනි   මරුපප දක්හ ඇත.  

(ආ) (i) අ(i) හි වන් වහඳෘති 42න් චීන ජහති 
ේමිඹන්පප වහඹ රඵහපන ඇවෙපවෙ වහඳෘති 
14ක් වහ ඳභණි. එභ ාවහන් ඇමුණුපම් 
11න  මරුපප දක්හ ඇත. තද, එපත චීන 
ජහතිඹන් ළඩි ලපඹන් පතප  පඹුදහ ඇති 
වහඳෘති ඇමුණුපභහි 11න  මරුපහි දක්හ ඇති 
ඳරිදි උඳ වහඳෘති ණනහකින් යුක්ත පප.  

  (ii)   පභභ ි ඹලුභ පතයින් තහක්ණි පතහන් 
වහ එනම්, 

 භූ විදවහ මීක්ණ විපලතඥයින්  

 භහර් තර ළරසුම් විපලතඥයින් 

 පුහුණු ඹඩ ආශ්රි ත පභරම් එරස 
යන්නවුන් වහ ඳෆසසුම්රුන් 

 සඹාක්රීගඹ ඹහන්ත්රීංයණ විපලතඥයින් 

 ඹන්පත්රසෝඳයණ ක්රි ඹහවෙභ කිරීභ වහ 

ඹහන්්රි  තහක්ණඥයින් 

 වහඳෘති ශභනහරුන් වහ සුඳරීක්යින් 

  (iii)    ඉවත (ආ) (ii) ිළිතතුය අදහශ පප. 

(ඇ) ඳළන පනුනඟී. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

 
[පභභ ඇමුණුභ පුසතහරප  ද තඵහ ඇත.] 
[இவ இஷவௐபு தவ றஷனவ்றபவ ஷவெகவௐதவோடுவபது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භපප ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි. 

රු ඇභතිතුභහ ිළිතතුපර් ළඩි පු ක් බහත ශහ. පම් 

වහඳෘති 42 තුශ භවෙතර ගුන් පතුටුපඳුශ තිපඵනහ; 

පනුපයුච්පචෝපල් විදුලි ඵරහහයඹ තිපඵනහ; වම්ඵන්පතු  

යහඹ  තිපඵනහ. පම්හ මලි වහඳෘති පර භභ වඳුන්නහ.  

භවෙතර ගුන් පතුටුපඳුශ ඉදි කිරීභ වහ  අය පන තිපඵන 

යඑස පඩුරර් මිලිඹන 208ක් cost overrun එක් පරහ 

තිපඵනහ කිඹරහ දළන න්න  තිපඵනහ. පම් හපප වහඳෘති 

වහ විඹදම් ය තිපඵන චීන ආධහය ඹ  පවෙ රඵහ වෙ රුිළඹල් 

බිලිඹන 38ක් -පෝටි 3800ක්- පුතයම් හරඹකින් පන්න 

අදවස ය තිපඵනහද?  

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්පත අවරහ තිපඵන්පන් පභහි ි ටින පත 

ාවහ ළනයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, නළවළ. භපප ප්රපලසනප  ඳශමුළනි පු ි න් අවරහ 

තිපඵන්පන් වහඳෘති ාවහ ළනයි. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ පත ාවහ භභ තමුන්නහන්පත  රඵහ දී තිපඵනහ. 

භවෙතර ළනවෙ ාවහ පල්න පභහි වන් ය තිපඵනහ. ඒ 

ඹ  ය තිපඵන මුදල් ආඳසු රඵහ න්පන් පුයි හරප ද 

කිඹන එ භ  පම් පරහපප කිඹන්න ඵළවළ. එහි පපශ  යුතු 

අනු තභයි අඳ  ඒ  මයණඹ යන්න පන්පන්.  
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[රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ] 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඕනෆභ තළනකින් ණඹක් වෙතහභ, පභඳභණ හරඹකින්, 

පභඳභණ ආදහඹභකින්, පභඳභණ විඹදභක් පනහ කිඹරහ 

කිඹනහ.  

එළනි වහඳෘතිඹ පභළනි ණඹඵයතහක් තඵහ පන, 

ආදහඹභ පුඹන්පන් නළතිද  මුදල් අභහතවහාලප  ආර්ථි 

කහතඹකු ඉන්නහ කිඹරහ විභල් වීයාල ඇභතිතුභහ කිඹන්පන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රපලසනඹ අවන්න. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, අවන ප්රපලසනඹ  උවෙතය පදන්පන් 

නළවෙනම්- [ඵහධහ කිරීභක්] තළන  පපනන්න කිඹනහපන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ප්රපලසනඹ ඇහුපුවෙ භ  උවෙතයඹක් 

පදන්න පුළුන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ අවරහ තිපඵනහ. භපප ප්රපලසනප  (අ) (iii) ඹ පවෙ අවරහ 

තිපඵනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භවෙතර වහඳෘතිඹ ළන විසතය පභන්න පම් විධිඹ  ඔඵතුභහ  

පදන්න පුළුන්. පම්පක් -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ප්රපලසනප  පභපවභ අවරහ තිපඵනහ: "the Chinese aid 

component in comparison to the full value of each project?" 

So, tell me what the full value is.   

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Now, I am going to give you an answer. As far as 

Mattala is concerned, ගිවිසුම් ත දිනඹ 2010.05.03. ආධහය 

ර්ඹ - ණඹ ආධහය. ප්රපභහණඹ - ඇපභරිහනු පඩුරර් මිලිඹන 

209යි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තභයි. භභ කිපපප මිලිඹන 208යි කිඹරහ. ඵරන්පන් 

නළති භභ කිඹනහ. 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්පත ඕහ ඔක්පෝභ දන්නහ නම් අපඳන් 

අවන්පන් පභු ද? මිලිඹන 209යි කිඹරහ භභ කිපහභ 

තමුන්නහන්පත කිඹනහ මිලිඹන 208යි කිඹරහ.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තමුන්නහන්පත කිඹනහ, භභ ප්රපලසනඹ ඇහුපප නළවළ කිඹරහ.  

රුණහය,  අඳ විහිළු  රක් යන්න එඳහ. අිළ දන්නහ, අවන 

ප්රපලසනඹ පභුක්ද කිඹරහ. පම් ය   ඔඵතුභන්රහපප විතයක් 

පනුපයි. අපප්වෙ ය  පම්. අිළ විපද්ශිඹන් කිඹරහ හිතහපනයි 

ඔඵතුභන්රහ උවෙතය පදන්පන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ  භහ පවු උවෙතයඹක් පදන්න රළවළසතියි. පම් රු 

බහපප  ම්ප්රපදහඹ අනු ඔඵතුභන්රහ ප්රපලසන අවනහ, අිළ උවෙතය 

පදනහ. ඒ පදන වළභ උවෙත යඹ භ තමුන්නහන්පතරහපප 

commentary එක් භ  අවන්න උභනහ නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අඳ වෙ අලව නළවළ, අවන්න. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රුණහය අව න්න. අිළ දන්නහපන් තමුන්නහන්පත ගුන් 

විදුලිඹ  ගිහිල්රහ ඳල් පන වළටි. දළන් පභතළනවෙ ඒ විධිඹ  

 යුතු යන්න උභනහක් නළවළ. තමුන්නහන්පත  ප්රපලසන 

අවන්න අයිතිඹ තිපඵනහ; භ  උවෙතය පදන්න අයිතිඹ තිපඵනහ. 

ඒ  අතුරු ප්රපලසන අවන්න පුළුන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රපලසනඹවෙ අවන්න පුළුන්. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවපු ප්රපලසනඹ  උවෙතය පදන්නපෝ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතතුරු දීරහ තිපඵනහ. දළන් තුන්න අතුරු ප්රපලසනඹ අවන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ප්රපලසනප  එ පු   චීනපඹන් 

පන්න ම්රුන් ළන භහ අවරහ තිපඵනහ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ ඒ  අදහශ උවෙතයඹ තභයි පදන්පන්. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, පම් විධිඹ  ඳහර්ලිපම්න්තුපප ළඩ 

යන්න ඵළවළ.  

භභ උවෙතය දීපන  ඹනපු , උවෙතපර් තුන් ළනි පු   

එනපු  එතුභහ පන commentary එක් පදනහ. ඒ 

රඳහහිනිඹ  වරිඹන්න පුළුන්. නමුවෙ පම් බහ  වරිඹන්පන් 

නළවළ රු භන්ත්රීංතුභනි. තමුන්නහන්පත  පන අඹවෙ එක් ඔඹ 

විධිඹ  ථහ යන්න පුළුන්. භහවෙ එක් ථහ යන්න එඳහ. 

ඕනෆ නම් පම් උවෙතය -  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහපපවෙ ඔඹ ථහ රඳහහිනිඹ  

පවු පන්න පුළුන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රපලසන අා 3.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ මිලිඹන පදි ඹ නඹයි කිඹනපු  එතුභහ මිලිඹන පදි ඹ 

අ යි කිඹනහ. එපවභ යන්න පුළුන්ද?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඉසීපභන් ප්රපලසන අවන්න; ඉසීපභන් ිළිතතුරු පදන්න.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විඳක්ඹ  විතය ද ඉසීභක් තිපඵන්න ඕනෆ රු 

ථහනහඹතුභනි? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වරි විධිඹ  ප්රපලසනඹක් ඇහුපුවෙ උවෙතය පදනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රපලසන අා 3. ප්රපලසන අවන පරහ  ම්ප්රපදහඹහනුකර 

අවන්න. ථහක්පන් ඳවෙන්පන්. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

භන්ත්රීංතුභනි, තමුන්නහන්පත ඒ විධිඹ  ථහ යන්න වළදුපුවෙ 

භභ ටීවී එපක් දභන්න පදන්පන් ප්රපලසනඹ විතයයි. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉතහභ ද්බහපඹන් පම් ප්රපලසනඹ  අදහශ ඔක්පුභ රුණු 

ාවහ පල්න ඇති අිළ පනළවිවෙ තිපඵනහ, රු 

ථහනහඹතුභනි. 

 ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
තමුන්නහන්පත විතයක් පනුපයි රු භන්ත්රීංතුභනි, ත 

භන්ත්රීංරුන් 15 පදපනක් ඉන්නහ ප්රපලසන අවන්න.  ඉතින් ඒ  

අසථහ පදන්න.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභහ ඒ කිඹපු ආහයඹ වරි නළවළ. අිළ පභතළන  

ප්රපලසන අවන්පන් ය  පනුපන්. රඳහහිනිඹ  දභනහද නළද්ද 

කිඹන එ ඔඵතුභහ  මන්දු යන්න.  
 

 ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
පඵුපවුභ පවුයි. ය  පනුපන් පදන ිළිතතුය බහය න්න.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අඳවෙ ළභළතියි, ය  පනුපන් ිළිතතුරු පදන්න. ඔඵතුභන්රහ 

ඒහ ිළිතන්පන් නළති එයි ළරැද්ද. ය  පනුපන් ිළිතතුරු 

පදන්පන් අඳයි.  ඔඵතුභන්රහපප ඳක්ඹ ඳයහජිත ඳක්ඹක්.  දළන් 

අ  ළයඹක්ද, දව ළයඹක්ද ඳයහදයි. වළභ තහපපභ ඡන්පද  ගිඹහ.  

 
විපද්ලත ේමිඹන් :  නිහ ණඹ ක්ර භඹ 

வபறரவோடிவ வரறவபுரறஶரவ: வீடஷவௐபுவெ கடவ 

றவோடவ 
 MIGRANT WORKERS : HOUSING LOAN SCHEME 
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3. රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ පඳුදු ඳවසුම් 

අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ - (2) : 

(අ) "භහින්ද ිකන්තන - දිනමු ශ්රීග රාහ" ප්රපතිඳවෙති භහරහපප 
ජනපන ළඩ වන ඹ පවෙ, විපද්ලත ේමිඹන් 
වහ යජපඹන් 30% දහඹවෙඹ රඵහපදන නිහ ණඹ 
ක්ර භඹක් ස කිරීභ  ිළඹය න්නහ ඵ  
පඳුපයුන්දුක් දී ඇති ඵ එතුභහ දන්පනහිද? 

(ආ) (i) එභ නිහ ණඹ ක්ර භඹ ආයම්බ ශ ර්ඹ 
පර්ද;  

 (ii) පම් නවි  එභ නිහ ණඹ ක්ර භඹ ඹ පවෙ ණඹ 
රඵහපන ඇති ඳවුල් ාවහ පුඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?         

(ඇ) පනුඑපත නම්, ඒ භන්ද? 
 
றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது 

ெறகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) யறவ ெறவஷண - இனவேஷகஷ வவநறவதநவை 

வெவஶரவ வகரவஷகவ் றவோடவ்றவ  ணவெண 

றகவௗவைெறவ் றவோடவ்றவ கலவௗ வபறரவோடிவ 

வரறவபுரறதவகபௐவெகு அெறணரவ 30% தவேகபறவௐபுவ் 

வரஷக வேகவௐதடுகறவநரண வீடஷவௐபுவெ கடவ 

றவோடவரவஷந ரரறவௐதவகு டடிவெஷகவடுவௐத 

ரக ரவெகுபொற அபறவெகவௐதவோடுவபவவதஷ அவ 

அநறரர? 

15 16 
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(ஆ) (i)  ஶவதடி வீடஷவௐபுவெ கடவ றவோடவ ஆவதறவெகவௐ 

தவோட பைடவ ரவவதஷபெவ, 

 (ii) இவஷநஷ ஶவதடி வீடஷவௐபுவெ கடவ 

றவோடவ்றவ கலவௗ கடவ வதவபொவெவகரவௌடுவப  

குடுவதவேகபறவ வௌறவெஷக ரவவதஷபெவ, 

 அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

Janasevana Programme of “Mahinda Chintana -

Dinavamu Sri Lanka” manifesto that measures 

would be taken to formulate a housing loan 

scheme for migrant workers with a 30 per cent  

contribution made by the Government ? 

(b) Will he inform this House  of - 

 (i) the year in which the aforesaid housing loan 

scheme was commenced; and 

 (ii) the number of families that have obtained 

loans under this housing loan scheme by 

now ? 

(c) If not, why ? 

  
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු 

පතහ, නිහ වහ පඳුදු ඳවසුම් නිපඹෝජව   අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண - றவர, வதரநறறவ 

ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரதுெறகவ தறற அஷவைெவ) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ 

පඳුදු ඳවසුම් අභහතවතුභහ පනුපන් භහ එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුය 

පදනහ. 

(අ) ඔප. 

(ආ) (i) විපද්ල රැකිඹහ ප්රපර්ධන වහ සුඵ හධන 
අභහතවහාලප  උඳපදස ඳරිදි ශ්රීග රාහ විපද්ල 
පතහ නියුක්ති හර්ඹහාලඹ, ශ්රීග රාහ භෘද්ධි 
අධිහරිඹ භඟ අපඵෝධතහ ගිවිසුභක් වයවහ 
ඉරක් ණ්ඩහඹම්ර  ණඹ ක්ර භඹක් ස 
කිරීභ  2012 පර්දී ගිවිසුභක් අවෙන් ය 
අ මර්ණ වී ඇත. 

 (ii) අදහශ පනුපප.  

  විපලතපඹන්භ විපද්ල රැකිඹහ ප්රප ර්ධන වහ සුඵ 
හධන අභහතවහාලඹවෙ, ඒ හපපභ ඉදිකිරීම්, 
ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ පඳුදු ඳවසුම් 
අභහතවහාලඹවෙ ඇතුළු අභහතවහාල ණනහක් 
ඒහඵද්ධ පරහයි පම්  යුවෙත ි දු යනු 
රඵන්පන්. රඵන 12නදහ පම් ළඩ වපන් 
මලි ිළඹය නිර ලපඹන් ආයම්බ ය පම් අඹ  
නිහ රඵහ දීපම් ළඩ ිළිතපශ ක්රි ඹහවෙභ 
යනහ. 

(ඇ) අදහශ පනුපප. 

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භපප ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි. 

 විපද්ල ේමිඹන්  වනදහයි ක්ර භඹ  නිහ රඵහ දීපම් පභභ 

ළඩ වන ඉදිරිඳවෙ වුපණ් "භහින්ද ිකන්තන දිනමු ශ්රීග රාහ" 

ළඩ ිළිතපශ ඹ  පවෙයි. ඒ කිඹන්පන් 2005 පර්දීයි එභ 

ළඩ වන ඉදිරිඳවෙ වුපණ්. අිළ  දළන් ඉන්පන් 2013 පර්. 

එතපු , ය 8ක් ඹන පතක් පම් ළඩ වන ක්රි ඹහවෙභ 

යරහ නළවළ. 2012 පර් විපද්ල ේමිඹන් 2,76,000පදපනක් 

අපප් ය  පනුපන් විපද්ල විනිභඹ විලහර ප්රපභහණඹක් රඵහ 

දුන්නහ. භහ අවන්න ළභළතියි,- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ඔඵතුභහ ප්රපලසනඹද අවන්පන්, ථහක්ද 

ඳවෙන්පන්? 

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භපප ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹයි අවන්පන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පටිපඹන් අවන්න.  

 
රු භන්ත්රීංයපඹක් 
(ரவௌபுறகு உபொவௐதறணவ எபைவ) 

(An Hon. Member) 
ය  පනුපන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ය  පනුපන් තභයි වුරුවෙ යන්පන්.  
 

රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ පභභ ප්රපලසනඹ අවන්පන් ය  

විරුන් පනුපන්. විපද්ල ේමිඹන් පනුපන් 2005 දී රඵහ 

දුන්නු පඳුපයුන්දු, 2013 අද ද න තුරු ඉස  යරහ නළවෙපවෙ 

ඇයි කිඹහ භහ අවන්න ළභළතියි.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

  "භහින්ත ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ළඩ වන 2016 දක්හ 

තභයි ප්රපහලඹ  ඳවෙ ය තිපඵන්පන්.  

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ කිඹන්පන්, "භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" පනුපයි; 

"භහින්ද ිකන්තන දිනමු ශ්රීග රාහ" ළඩ වන ළන. 

 
රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ (විපද්ල රැකිඹහ ප්රපර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர - வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு 

ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக அஷவைெவ) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

රු ථහනහඹතුභනි- 

17 18 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු රන්ත අරගිඹන්න නිපඹෝජව  ඇභතිතුභහ  උවෙතය 

පදන්න ඉඩ පදන්න. 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභතිතුභහවෙ, අඳවෙ ම්ඵන්ධ පරහ ආර්ථි 

ාර්ධන අභහතවහාලපඹන් තභයි පම්  යුවෙත යන්පන්. 

එතුභහ වෙ අයිතිඹ තිපඵනහ ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, දළන් පද ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ අවපු ඳශමු න අතුරු ප්රපලසනඹ  

උවෙතය පදන්න කිඹන්න.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පභුක්පදෝ එක් කිඹනහ ඇහුණහ. ඒ ඇති. එතුභහ කිඹපු 

එ භ වෙ වරිඹ  පවෙරුපණ් නළවළ.  

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ තභයි. භභ අවපු ඳශමුපනි අතුරු ප්රපලසනඹ  උවෙතයඹ 

පදන්න කිඹන්න. භ  වෙ පවෙ රුපණ් නළවළ.  

 
රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டினரவ  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ උඳහය යන්න වළදුහ.  එඳහ කිපහ  පන්. 

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ  හපපභයි. භ වෙ රු 

නිපඹෝජව ඇභතිතුභහ කිඹපු පද් පවෙ රුපණ් නළවළ. රු නිපඹෝජව 

ඇභතිතුභහ  භපප ඳශමුපනි අතුරු ප්රපලසනඹ  උවෙතයඹ පදන්න 

කිඹන්න.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ළඩ වන 2016 අවුරුද්ද දක්හ 

තභයි ප්රපහලඹ  ඳවෙ ය තිපඵන්පන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහ දළන්භ 

රඵර පන්න අලවතහක් නළවළ.  

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ථහ යන්පන් "භහින්ද ිකන්තන - දිනමු ශ්රීග රාහ" ළඩ 

ිළිතපශ ළන.   

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඒ ක්රි ඹහවෙභ යන්න ත ල් තිපඵනහ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීංතුභහ දළන් පද ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භපප පද ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ පම්යි.  

රු නිපඹෝජව ඇභතිතුභහ  පඳුඩ්ඩක් ඹර් ඳළ ලිරහ. භභ 
කිපපප "භහින්ද ිකන්තන - දිනමු ශ්රීග රාහ" ළඩ වන ළනයි. 
දිනමු ශ්රීග රාහ ළඩ වන ඳ න් වෙපවෙ 2005 දීයි. නමුවෙ රු 
ථහනහඹතුභනි, අවුරුදු 8ක් ඹන තුරු -2013 න තුරු-  පම් අඹ 
පනුපන් පම් ළඩ වන ක්රි ඹහවෙභ පරහ නළවළ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඔඹ අතුරු ප්රපලසනඹ පනුපයි පන් අවන්පන්. ඔඵතුභහ ථහක් 
ඳවෙනහ. ථහ ඳවෙන්පන් නළති  ප්රපලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ පද ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ ලපඹන් අවන්පන්,  ය 8ක් 

ගිහිල්රහවෙ ය  විරුන් පනුපන්  පම් පඹෝජනහ ක්රි ඹහවෙභ 

ය නළවෙපවෙ ඇයි කිඹරහයි.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ය 8ක් ත පරහ නළවළ රු ථහනහඹතුභනි. 2010 
භහින්ද ිකන්තන ඉදි රි දළක්භ ප්රපතිඳවෙතිඹ තුශවෙ පම් රුණ 
ඇතුශවෙ පරහ තිපඵනහ. ඔඵතුභහ  රඵරඹ තිබුණහ  අඳ  
රඵරඹක් නළවළ.  

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භපප තුන් ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි.  

2011 පර් අපප් ය   පම් ය  විරුන්පන් ඇපභරිහනු 
පඩුරර් මිලිඹන 5,144 ආදහඹභක් රළබුණහ. 2012 ළප්තළම්ඵර් 
භහඹ පන පු  ඔවුන්පන් ඇපභරිහනු පඩුරර් මිලිඹන 
4,419ක් රළබුණහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්පත හර්තහක් කිඹනහ පන්. ප්රපලසනඹ අවන්න. 

 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භපප තුන් ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි. භහින්ද ිකන්තන - 

දිනමු ශ්රීග රාහ ළඩ වන ඹ පවෙ 2005 දී රඵහ දුන්න පම් 
පඳුපයුන්දු ය 8ක් ඹන තුරු -පම් න පතක් - ය  විරුන් 
ඹයි කිඹන පුට්ඨහඹ පනුපන් ඉස  යන්න පම් ආණ්ඩු 
ඇයි පභච්චය ත භන්පන්, ඇයි පභච්චය ඳළකිපශන්පන්?  
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රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභනි, පභතුභහ යි ඹර් ඳළ රළවිරහ 

තිපඵන්පන්. එභ ප්රපලසනඹ විවිධහහයපඹන් අවනහ. භභ පම් 

ප්රපලසනඹ  උවෙතයඹක් රඵහ දුන්නහ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඔප. ඹර් ඳ රළපනහ, හප හපවෙ. ප්රපලසනඹ පටිපඹන් 

අවන්න. එවි  උවෙතයඹ නිළයදි රළපඵයි. 
 

යහජව තහන්්රි  ඵතහ වහ ව විපද්ල ාචහය : 
විඹදම් 

இர வற வரடவபுகபௐவெகரண வபறரவோடு 

ற வேகவ: வெனவு 
FOREIGN TOURS FOR DIPLOMATIC RELATIONS : EXPENSES 

     2378/’12 
4.  රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ 
(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

විපද්ල  යුතු අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ- (4): 

(අ) (i) ශ්රීග රාහපප ාර්ධනඹ උපදහ වහ ජහතවන්තය 
ශ්රීග රාහපප ප්රපතිරඳඹ  වහනි යනු රඵන 
විපද්ශීඹ ඵරඳෆම් අභ යවීභ  අලව 
අන්තර්ජහති වපඹෝඹ රඵහ ළනීභ  හිතය 
යහජව තහන්්රි  ඵතහ ළඩි දියුණු කිරීපම් 
අයමුණින් 2011 ර්ප දී යජඹ විි න් ි දු යන 
රද විපද්ල භන් පර්ද; 

 (ii) එභ වි පද්ල ාචහය වහ වබහගිවන් වුරුන්ද; 

 (iii) ඒ පනුපන් ළඹ ව මුදර පුඳභණද; 

 (iv) එභ විපද්ල ාචහය නිහ ශ්රීග රාහ  රළබුණු 
ප්රපතිරහබ පර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) පනුඑපත නම්, ඒ භන්ද?   

 
வபறரவோடபவகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) (i) இனவேஷகறவ அதறறபைவ்றறவ வதரபைவோடுவ 

ெவஶெ ரலறறவ இனவேஷகறவ வவதபைவெகுவெ 

கபவேகவ வதடுவ்துகறவந வபறரவோடு றவவௐதவ 

வேகஷபவெ குஷநவௐதவகுவ் ஶஷரண 

ெவஶெ எவ்துஷவௐதறஷணவௐ வதவபொவெவகரவ 

வகு ெரகரண இர வற வரடவபுகஷப 

ஶவதடுவ்றவெவகரவபௐவ ஶரவெகவ்துடதவ 

2011ஆவ ஆவௌடிவ அெரவேகவ்றணரவ ஶவ 

வகரவபவௐதவோட வபறரவோடு ற வேகவ 

ரஷவவதஷபெவ; 

 (ii) ஶவதடி வபறரவோடு ற வேகபறவ தவேஶகவ 

ஶநரவ ரவ வதஷபெவ; 

 (iii) இவவதரபைவோடு வெனரகற தவ்வரஷக 

வபவவதஷபெவ; 

 (iv) ஶவதடி வபறரவோடு ற வேகபறவ கரரக 

இனவேஷகவெகுவெ கறஷடவ் அதகூனவேகவ 

ரஷவவதஷபெவ 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஆ) இவஶநவ, வ? 

asked the Minister of External Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of foreign tours undertaken 

by the Government in the year 2011 with 

the objective of strengthening friendly 

diplomatic relations for the development of 

Sri Lanka and soliciting international 

support required to minimize foreign 

influence tarnishing the image of Sri Lanka; 

 (ii) the names of those who participated in the 

aforesaid foreign tours; 

 (iii) the amount of money spent on them; and 

 (iv) the benefits accrued to the country as a 

result of the aforesaid foreign tours? 

(b) If not, why? 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විපද්ල  යුතු 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ - 

வபறரவோடபவகவ அஷவைெவ) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, පභඹ ඉතහභ දීර්ක ිළිතතුයක්. යජඹ 

විි න් යහජව තහන්්රි   යුතු වහ ඉදිරිඳවෙ වුණ ි ඹලුභ අසථහ 

ිළිතඵ ම්පර්ණ විසතයඹක් පභභ ිළිතතුපර් අඩාගු පනහ. ිළටු 

75ක් ඳභණ තිපඵනහ. භභ එභ ිළිතතුය බහත* යනහ. 

 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றஷட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i)  රළයිසතු ඇමුණුභ i හි දළක්පප 

 (ii)  රළයිසතු ඇමුණුභ ii හි දළක්පප. 

 (iii)  භසත විඹදභ ශ්රීග රාහ රුිළඹල් 73,233,923.73 පප. 

  (ජනහධිඳති ාචහය ිළිතඵ භසත ිළරිළඹ විපද්ල  යුතු 
අභහතවහාලඹ විි න් දයනු පනුරඵන නිහ ජනහධිඳති ාචහය 
ම්ඵන්ධපඹන් පභහි දක්හ ඇති විඹදභ ඒ වහ ළඹ ව 
භසත ිළරිළඹ පනුපප.) 

 (iv) රළයිසතු  ඇමුණුභ iiiහි දළක්පප  

  ඇමුණුම් පුසතහරප  ද තඵහ ඇත. 

(ආ) ඳළන පනුනඟී. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

දීර්ක ිළිතතුයක් නම් බහත යන්න. රු භන්ත්රීංතුමිඹ, අතුරු 

ප්රපලසන තිපේ නම් අවන්න. 

 
රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ 
(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඇවෙත භ භභ පම් ප්රපලසනඹ ඇහුපප පම් 
හයණඹ නිහයි. 2011 ර්ප  දීපු ඳරිපය පන් කිරීපම් 
තිපඵනහ, රුිළඹල් මිලිඹන 293ක් ජනහධිඳති පල්ම් 
හර්ඹහරපඹන් පම් පනුපන් පන් ශහ කිඹරහ. "ාර්ධනඹ 
උපදහ වහ ජහතවන්තය ශ්රීග රාහපප ප්රපතිරඳඹ  වහනි යනු 
රඵන විපද්ශීඹ ඵරඳෆම් අභ යවීභ  අලව අන්තර් ජහති 
වපඹෝඹ රඵහ ළනීභ වහ යහජව තහන්්රි  ඵතහ ළඩිදියුණු 
කිරීභ  ි දු වීභ පවතතුපන් විපද්ල භන් වහ අලව අභතය 
ප්රපතිඳහදන ළරළසභ" කිඹරහ රුිළඹල් මිලිඹන 293ක් ළඩි පුය ළඹ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

යරහ තිපඵනහ. එභ නිහ භභ පම් ප්රපලසනඹ ඇහුපප 2012 
පඳඵයහරි භහප දීයි. භපප අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි. භභ අතුරු 
ප්රපලසන තුනභ ප්රපපඹෝජනඹ  පනුපන එ ප්රපලසනඹක් ඳභණක් 
අවන්නම්, පභඹ දීර්ක ිළිතතුයක් නිහ. ඳසු ගිඹ ය පද තුශභ    
ශ්රීග රාහපප ප්රපතිරඳඹ පරෝප  ය ර, විපලතපඹන්භ 
යුපයෝඳප  ය ර ප්රපි ද්ධ වු පණ් ඹවඳවෙ අයුරින් පනුපයි කිඹරහ 
අිළ වළභපදනහභ දන්නහ. ඒ හපපභ LLRC හර්තහපප නිර්පද්ල 
එක්වෙ ක්රි ඹහවෙභ පශත නළවළයි කිඹරහවෙ අඳ  පචෝදනහ 
තිපඵනහ. 

යජඹ විි න් පම් දක්හ විලහර මුදරක් විඹදම් පු  ය 

තිපඵන පද්ල්ලින් ව ි දු ය තිපඵන භන් බිභන්ලින් අවෙ 

වුණු ප්රපතිපර ළන භභ ඔඵතුභහපන් පටිපඹන් දළන න්න 

ළභළතියි. 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ප්රපහලඹ ම්පර්ණපඹන්භ ළරැදියි. 

භභ හිතන්පන් නළවළ, පම් විධිප  ජහති ප්රපලසනලින් පම් විධිප  

ඳටු පද්ලඳහරන හි ඹක් රඵහ ළනීභ  උවෙහව දළරීභ කිි පතවෙ 

උිකතයි කිඹහ. පම් රු භන්ත්රීංතුමිඹ කිඹනහ, ඒ හර්තහපප 

අන්තර්තප  තිපඵන කිි භ නිර්පද්ලඹක් ක්රි ඹහවෙභ පරහ 

නළවළයි කිඹරහ. 

 
රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ 
(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

නළවළ, භභ එපවභ කිඹන්පන් නළවළ. 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඔඵතුමිඹ එපවභ කිපහ. ඔඵතුමිඹ කිප එ හර්තහත පරහ 

ඇති. ඔඵතුමිඹ ඒ ප්රපහලඹ ශහ. 

 
රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ 
(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

භභ පනුපයි ඒ කිඹන්පන්. යුපයෝඳප ,- 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

භභ ඔඵතුමිඹ  කිඹනහ, ඒ ම්පර්ණ අතවඹක් කිඹරහ. 

 
රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ 
(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

භහන හිමිම් පුමින් බහපන් තභයි පම් කිඹන්පන්. 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

භභ විතයක් පනුපයි පම් කිඹන්පන්. රු 

ථහනහඹතුභනි, මී  ඳළඹ 48  පඳය එක්වෙ ජහ මන්පප 

ාවිධහනප  භව පල්ම් ඵෆන් කී මන් භළතිතුභහ නිපපඹෝර්ක් 

නයප දී ජඳන් තහනහඳතිතුභහ වමු වුණු අසථහපප කිඹරහ 

තිපඵනහ, ශ්රීග රාහපප තවෙවෙඹ ිළිතඵ එතුභහ ෆහීභ  ඳවෙ 

පනහ කිඹරහ. ජඳහනප  නහඹවෙපඹන් ය ල් 6කින් 

භන්විත දත ිළරික් පභහි ඳළමිණිඹහ. ඒ අඹපප හර්තහ එක්වෙ 

ජහ මන්පප ාවිධහනප  භව පල්ම්තුභහ  බහය පදන අසථහපපදී, 

ඔඵතුමිඹ කිඹන එ  වහවෙඳි න්භ විරුද්ධ පදඹක් එතුභහ කිඹරහ 

තිපඵනහ. එතුභහ කිඹරහ තිපඵනහ, ඒ ිළිතඵ ෆපවන 

ප්රපතිඹක් ි දු පරහ තිපඵනහ කිඹරහ. ඔඵතුමිඹපප ප්රපලසනඹ  ත 

ිළිතතුයක් වළටිඹ  භභ පභපවභ කිඹනහ. ඔඵතුමිඹ කිඹනහ නම් 

අප්රපහදඹක් තිපඵනහ කිඹරහ, ඵරන්න මී  භහඹ  ඳභණ 

ඉසපල්රහ රාහ  ඳළමිණි ඕසපලලිඹහපප ආණ්ඩු ඳක්ප  වහ 

විඳක්ප  දත ිළරිපප අදවස. ඕසපලලිඹහපප ආණ්ඩු ඳක්ඹ 

පනුපන් එය  විපද්ල ඇභතියඹහ පභහි ඳළමිණිඹහ. එතුභහ තභයි 

පපනට් භි පයුඵර්ට් හර්. එතුභහ පභුක්ද කිඹරහ 

තිපඵන්පන්? "යුද්ධඹ අන් පරහ අවුරුදු තුනවභහයයි ත 

වුපණ්, ඉතහභවෙ ාකීර්ණ අභිපඹෝර  ශ්රීග රාහ ඉතහභවෙ 

හර්ථ මුහුණ දීරහ තිපඵනහ. වුරු පභුනහ කිපවෙ 

ඕසපලලිඹහ අනිහර්ඹපඹන්භ පඳුදු යහජව භණ්ඩරයීඹ මුළු  

වබහගි පනහ" කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමිඹ ප්රපලසනඹ ඇහුහ. දළන් භභ ිළිතතුරු 

පදනහ. විඳක්ඹ පනුපන් ජලි බිපුප් -විරුද්ධ ඳක්ප  

නිපඹෝජව නහයිහ   වහ ඡහඹහ  විපද් ල ඇභතිනිඹ-  පම් ළන   

කිපහ. ළප්තළම්ඵර් භහප  13 නදහ ඕසපලලිඹහපප භව 

භළතියණඹක් ඳළළවෙ පනහ. ශ්රීග රාහ හර්ථයි කිඹහ විරුද්ධ 

ඳක්ඹ ආණ්ඩු ඳක්ඹ වෙ ඩහ  තදින් විලසහ යනහ. එභ නිහ  

ඒ පුල්පරුවෙ කිි භ ඳළකිීයභකින් පතුය පම්  වබහගි 

පනහඹ කිඹහ කිපහ.  

රු ථහනහඹතුභනි,  ජිනීහ නයප  ශ්රීග රාහ  විරුද්ධ  

ඒ  පඹෝජනහ පන එන්පන් ඇ පභරිහ එක්වෙ ජනඳදඹයි. 

ඇපභරිහ එක්වෙ ජනඳදප  ඳහර්ලිපම්න්තුපප  විපද්ල  යුතු 

මිටුපප පජවසඨ භිඹහ -එනී ෂලිපඹෝභහපපහ භළතිතුභහ-  

පුෂින් න්ර  ප්රපි ද්ධිප  ප්රපහලඹක් ශහ, ඇපභරිහ  න්නහ 

ක්රි ඹහ භහර්ඹ ම්පර්ණපඹන්භ ළයදියි කිඹහ. එතුභහ එපවභ ප්රපහල  

යනහ. භහ   පනුපයි කිඹන්පන්, ඇපභරිහපප   විපද්ල  යුතු 

මිටුපප පජවසඨ භිඹහයි කිඹන්පන්. එතුභහ, එතුභහපපභ යජඹ 

විපපචනඹ යනහ, "පම් අහධහයණයි. පම් පද්ලඳහරන 

හධ භත යන පදඹක්. පම්  කිි පතවෙ අනුභත යන්න  

ඵළවළ." කිඹහ. එතුභහ, එතුභහපපභ යජඹ ම්ඵන්ධපඹන් පඵුපවුභ 

තදඵර  විපපචනඹක් ඉදිරිඳවෙ ශහ. එභ නිහ ඔඵතුමිඹ කිඹන 

පදඹ   භහ ම්පර්ණපඹන්භ ප්රපතික්පතඳ යනහ.  

 
රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ 
(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ඇභතිතුභනි, භහ පනුපයි පම් කිඹන්පන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුමිඹ ප්රපලසනඹක් අවන්න. 

 
රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ 
(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ පුඩක් හධ කිපහ , එ එ  

පවතතු ඉදිරිඳවෙ ශහ  භහ පනුපයි  පම් පද්ල් කිඹන්පන්.  ිළ  

ය  ම්පම්රනප ;  භහන හිමිම් පුමින් බහපන් තභයි 

කිඹන්පන් ඔඵතුභන්රහ පම්හ යරහ නළවළ කිඹහ. භහ පනුපයි 

කිඹන්පන්.  

23 24 

[රු අපනෝභහ භපප භවවෙමිඹ] 
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රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඔඵතුමිඹවෙ පනුපයි කිඹන්පන්. භහවෙ පනුපයි කිඹන්පන්. 

එක්වෙ ජහ මන්පප ාවිධහනප  භව පල්ම්තුභහ, ඕසපලලිඹහපප 

විපද්ල  යුතු ඇභතියඹහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පවුයි. පඵුපවුභ සතුතියි.  

ප්රපලසන අා 5, රු දඹහි රි ජඹපතය භන්ත්රීංතුභහ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 

නළඟී ි ටිප ඹ. 
பவரவ. 

rose. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු අකිර වියහජ් හරිඹම්  භන්ත්රීංතුභහ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
විපද්ල  යුතු රු අභහතවතුභහපන් භභ අවන්න ළභතියි, 

ඊප  "අද" ඳවෙතපර් තිබුණහ, විපද්ල දත පභපවපයහි පඹපදන 
ප්රපධහන නිරධහරින් 60 ණනකින් 50  ආන්න ිළරික් විපද්ල 
දත පභපව පයහි පඹදීභ  සුදුසුම් නළති පද්ලඳහරන ඳවෙවීම් රළබ 
අඹ කිඹහ. පභඹ තවඹ ද කිඹහ ඔඵතුභහපන් භභ අවන්න 
ළභළතියි.   

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඒ තවඹක් පනුපයි, රු ථහනහඹතුභනි. සුදුසුම් 
නළති පපනක් අිළ ම්පර්ණපඹන් ප්රපතික්පතඳ යනහ. ඒ අඹපප 
සුදුසුම් ළන ශඟදි ප්රපලසනඹක් අවරහ තිබුණහ. අිළ 
ඳහර්ලිපම්න්තු  ය   ම්පර්ණපඹන් අනහයණඹ යන්න 
සදහනම් ඒ පුද්රඹන්පප සුදුසුම් පභුනහද කිඹහ. සුදුසුම් 
නළති පුද්රඹන් ඳවෙ ය නළවළ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු අභහතවතුභනි, සුදුසුම් කිඹහ අදවස යන්පන් විපද්ල දත 

පභපවපයහි පඹදීභ  විබහ pass ශ අදහශ පුද්රඹන් කිඹන 

එ. ඔඵතුභහ දන්නහ පන්, විපද්ල දත පභපවපයහි වළපභෝ භ 

පඹපදන්න ඵළරි ඵ. Foreign Service exam එපන් ගිඹ අඹ පන් 

විලහර ාවහක් ඉන්පන්.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඒ අඹපන් ඵරහපඳුපයුවෙතු පන  යුතු හර්ථ ඉටු 
කිරීභ වහ අලව සුදුසුම් ඒ පුද්රඹන්  තිපඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

රු යනිල් වික්ර භි ාව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසප  
නහඹතුභහ) 
(ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக - றவவெகவோெற பவவ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

පභුනහ පවෝ කිඹනහ නම් පිතන් කිඹන්න. එතපු  භභ 
ඒ  පවු  ිළිතතුරු පදන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්] ආණ්ඩුපන් ඳවෙ 
පශත ආණ්ඩු  වපඹෝඹ දුන්න පුද්රපඹක්. පන වුරුවෙ 
පම්හ පශත නළවළ. That is a political appointment made by 
the Government. It has nothing to do with this type of thing.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීංරුනි, ඳහර්ලිපම්න්තුපප හිමින් කිඹන ථහ අපනක් 

අඹ  ඇපවන විවෙතිඹ දළන න්න.  

 
රු යනිල් වික්ර භි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

There are political appointments made by the 

Government but they do not fall into this. Whether you 

want to keep them or cancel them is your job, not ours. 

That is a political appointment. What he asked you was 

about non -political appointments.   

I think the Minister was answering that all right when 

the Deputy Minister got up. - [Interruption.] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

අනලව නම් වන් යන්න එඳහ.  

 
ලරව අවෙළසුම් ආනඹනඹ : භහම් 

ெவ்றெறகறவைஷெ ஷகபெஷநகவ இநவெகுற: : கவதணறகவ 
IMPORT OF SURGICAL GLOVES : COMPANIES 
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5.  රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පෞව අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ- (2) :  

(අ)    (i) යජප   පයෝවල් වහ ලරව අවෙළසුම් ආනඹනඹ 
යන භහම් පර්ද; 

 (ii) ඉවත එක් භහභක් විි න් ආනඹනඹ ය ළඩි 
මිරක් නිඹභ යන රද   අවෙළසුම් පතුඹක් 
යජප  පයෝවල් පත රඵහ දීභ වහ අනුභතිඹ 
රඵහ දී තිපේද; 

 (iii) එපත  ළඩි මිර  අවෙළසුම් අපශවි යන ඉවත 
භහපම් නභ කුභක්ද; 

 (iv) එහි අධවක්ෂා භණ්ඩර හභහජියින්පප නම් 
පර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද? 
(ආ) (i) ඉවත භහපම් අවෙළසුම් පතුඹ මිර දී ළනීභ 

ඩදව ළඳයුම් අාලඹ ඳ ගතිපක්ෂාතඳ පශතද; 

 (ii) එභ අවෙළසුම් පතුඹ ිළිතවෙ ප න්ඩර් 
ඳටිඳහටිඹක් අනු මිර දී පන තිපේද; 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

 (iii) එපත නම්, ඊ  අදහශ පල්න පභභ බහ  
ඉදිරිඳවෙ යන්පන්ද; 

 (iv) ඒ වහ අනුභතිඹ රඵහ දුන් ඵරඹරවෙ නිරධහරිඹහ 
වුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඇ) (i) ිළිතවෙ  ගභපපදඹන්  ඳරිඵහහිය ඉවත වන් 
අවෙළසුම් මිර දී ළනීපම්  නුපදනු ි දු ය 
තිපේ නම්, එඹ  පවතතු පර්ද; 

 (ii)  එළනි නුපදනුක් ි දුය තිපේ නම්, එඹ ි දු 
ශ අඹ ම්ඵන්ධපඹන් නු රඵන  ගඹහභහර් 
පර්ද; 

 ඹන්නවෙ එතුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඈ) පනුඑපත නම්, ඒ භන්ද? 

 
சுகரர அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) (i) அெரவேக ஆவதவ்றரறகபௐவெகரக ெவ்றெறகறவைஷெ 

ஷகபெஷநகஷப இநவெகுற வெவகறவந 

கவதணறகவ ரஷவவதஷபெவ, 

 (ii) ஶவதடி எபை கவதணறறணரவ இநவெகுற 

வெவவௐதவோடு அறக றஷன குநறவெகவௐதவோட 

ஷகபெஷநகவ வரஷகவரவஷந அெரவேக 

ஆவதவ்றரறகபௐவெகு வேகுவகரக 

அதறபறவெகவௐதவோடுவபர வதஷபெவ,  

 (iii) இவரபொ அறக றஷனவெகு ஷகபெஷநகஷப 

றவதஷண வெவகறவந ஶவதடி கவதணறறவ 

வதவ ரவவதஷபெவ, 

 (iv) அவ தறவௐதரபவ ெஷத அவேகவ்வகபறவ 

வதவகவ ரஷவவதஷபெவ, 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஆ) (i) ஶவதடி கவதணறறவ ஷகபெஷநகவ வரஷகஷவெ 

வகரவணவு வெவஷ பைவ்து வேகவ 

தறரறவு றரகரறவ்ர வதஷபெவ; 

 (ii) ஶவதடி ஷகபெஷநகவ வரஷக அவேகலகரறவெகவௐ 

தவோட ஶகவறவௐதவ்ற ஷடபஷநவெகஷ 

வகரவணவு வெவவௐதவோடுவபர வதஷபெவ; 

 (iii) ஆவணறவ, இவகுரற ஆவேகஷபவை 

ெஷதவெகுவை ெவவௐதறவௐதரர வதஷபெவ; 

 (iv) இவகரக அதறபறவ் அறகரவ ரவவ 

உவ்றஶரகவ்வ ரவ வதஷபெவ 

 அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(இ) (i) வபொவெவகரவபவௐதவோட பஷநஷவெகுவௐ புநவதரக 

ஶவதடி ஷகபெஷநகஷபவெ வகரவணவு வெவபெவ 

வகரடுவெகவ ரவேகவ ஷடவதவநறபைவௐதறவ 

அவகரண கரவேகவ ரஷவவதஷபெவ; 

 (ii) அவ்ஷக வகரடுவெகவரவேகவ ஶவவகரவபவௐ 

தவோடிபைவௐதறவ அஷண ஶவவகரவௌடவகபௐவெகு 

றரக டுவெகவௐதடுவ டடிவெஷககவ ரஷ 

வதஷபெவ; 

 அவ இவைெஷதவெகு ஶபவ அநறறவௐதரர? 

(ஈ) இவஶநவ, வ? 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he state - 

 (i) the companies that import surgical gloves 

for Government hospitals; 

 (ii) whether approval has been granted for a 

stock of gloves imported by one of the 

above mentioned companies and priced too 

high, to be provided to Government 

hospitals; 

 (iii) the name of the aforesaid company which 

sells gloves at a higher price; and 

 (iv) the names of the board of directors of that 

company? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether Medical Supplies Division refused 

to purchase the stock of gloves of the 

aforesaid company; 

 (ii) whether that stock of gloves has been 

purchased following an accepted tender 

procedure; 

 (iii) if so, whether documents relevant to the 

above mentioned purchase will be 

submitted to this House; and 

 (iv) the authorized officer who granted approval 

for that purchase? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the reasons for such action if the transaction 

of the purchase of the aforesaid gloves has 

been done in contravention of accepted 

procedure; and 

 (ii) the measures that will be taken regarding 

those responsible, if such transaction has 

been carried out? 

(d) If not, why? 
 

 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ (පෞව නිපඹෝජව 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக - சுகரர தறற அஷவைெவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි,  පෞව අභහතවතුභහ පනුපන් භහ 

එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුය රඵහ පදනහ.  

(අ)    (i) යහජව  ඖධ  නීතිත ාසථහ ව වදිි  මිරදී 
ළනීම් ඩදව ළඳයීම් අාලඹ විි න් විපද්ශීඹ 
නිසඳහදඹන්පන් ෘජුභ  ලරව අවෙළසුම්  
ආනඹනඹ කිරීභ ි දු යනු රඵයි.  

 (ii) ඩදව ළඳයීම් අාලඹ භිනන් වදිි  මිරදී 
ළනීම්රදී පද්ශීඹ නිපඹෝජිතඹන්පන් මිරදී 
න්නහ නිහ වහ එභ මිර  නිසඳහදන හසතු ව  
ඵදු ඇතුශවෙ න නිහ හපප්ක් ළඩි මිර  
මිරදී නු රඵයි.  

 (iii) ෂීල්ඩ් පභඩිල් ප්රපයිට් ලිමි ඩ් ආඹතනඹ. 
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 (iv) මිරදී ළනීම් ක්රි ඹහලිප දී අයිතභ මිරදී නු රඵන 
භහම්ර අධවක් භණ්ඩරර විසතය රඵහ 
පනුපද්.  

(ආ) (i) 2012 ර්ප දී ඩදව ළඳයීම් අාලඹ  රළබුණු 
ලරව පරවුස අතරින් ඉවත වන් ශ ආඹතන 
ඳඹන රද Examination Gloves පතුඹක් 
තවෙවෙපඹන් අභවෙ වීභ භත බහය ළනීභ 
ප්රපතික්පතඳ යන රදී.  

 (ii) ඔප.  

 (iii) ඇමුණුපභහි දළක්පප.  ඇමුණුභ බහත* යමි.  

 (iv) අභහතවහාල ප න්ඩර් භණ්ඩරඹ භිනන් එභ 
ප න්ඩයඹ වහ අනුභළතිඹ රඵහ පදන රදී.  

(ඇ) (i) ව (ii). ිළිතවෙ ක්ර භපපදඹන්  ඳරිඵහහිය එළනි 
නුපදනුක් ි දු ය පනුභළත. 

(ඈ) ඳළන පනුනඟී.  

 
* බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
* ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட இஷவௐபு : 

* Annex tabled: 
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[පභභ ඇමුණුභ පුසතහරප  ද තඵහ ඇත.] 
[இவ இஷவௐபு தவ றஷனவ்றபவ ஷவெகவௐதவோடுவபது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිපඹෝජව අභහතවතුභනි, "ලරව අවෙළසුම් ආනඹනඹ 

යන භහම් පර්ද?" කිඹන ඳශමු න ප්රපලසනඹ  උවෙතයඹ 
රළබුපණ් නළවළ පන්.  

 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඇමුණුපභහි වන් පරහ තිපඵනහ. ඔඵතුභහ  අලව නම් 

භභ ඒ කිඹන්නම්.  

ජහතවන්තය ලපඹන් මිරදී නු රඵන භහම්, යජප  ඖධ 

නීතිත ාසථහ, විපද්ල නිසඳහදඹන්පන් ෘජුභ ලරව 

අවෙළසුම් ආනඹනඹ කිරීභ ි දු යනු රඵයි. එභ භහම් වඹක් 

තිපඵනහ.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ළන භ  දළන න්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්න.  

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Adventa Health - Malaysia, Neopharma Biotech - 

Asia, Dowell International (Pvt.) Limited, Beta 

Healthcare Products (Pvt.) Limited, Zhen Jiang Suhui 

Latex Products Company Limited - China.  

රු භන්ත්රීංතුභනි, වදිි  මිරදී ළනීම් ඩදව ළඳයීම් 

අාලපඹන් ි දු යනු රඵන අතය, ඊ  අදහශ භහම් තිපඵනහ. 

ඒහ තභයි,  Delmege Medical (Pvt.) Limited, Medicare 

Pharma Lanka (Pvt.)  Limited, Sisil Projects Consortium 

(Pvt.)  Limited and Shield Medicals (Pvt.)  Limited.   

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අධවක් භණ්ඩරප  හභහජිඹන්පප නම් ටි අඳ  පදන්න 

ඵළරි ඇයි? 
 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අඳ අධවක් භණ්ඩර හභහජිඹන්පප නම්, ම් ඉල්රන්පන් 

නළවළ.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒහ පම් ඳහර්ලිපම්න්තු  පදන්න ඕනෆ. රු 

ථහනහඹතුභනි, අධවක් භණ්ඩර හභහජිඹන්පප නම් 

පදන්න ඵළරි ඇයි? පභුද, පෞව අභහතවහාලප  විතයක් 

එපවභ? අධවක් භණ්ඩර හභහජිඹන්පප නම් ඉල්ලුහභ ඒහ 

පදන්න ඕනෆ.  

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ පඳෞද්ලි භහභක්. අඳ  න්න ඵළවළ.  

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇයි වාන්පන්? 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අඳ අධවක් භණ්ඩරඹ එක් ඵළඳිරහ නළවළ.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇයි පදන්න ඵළරි? පභුක්ද තිපඵන  ප්රපලසනඹ? 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ප්රපලසනඹක් අවපු නිහ උවෙතය පදන්න භහ ඵළඳිරහ 

ඉන්නහ. එඳභණයි. පඳෞද්ලි අාලප  පද්ල්ර  උවෙතය 

පදන්න අඳ  අලවතහක් නළවළ.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ පුදුභ ථහක් පන්. ඒ අධවක් 

භණ්ඩරප  හභහජිඹන්පප නම් ටි දුන්නහ කිඹරහ පභුක්ද 

තිපඵන ප්රපලසනඹ? පදන්පන් නළවෙපවෙ ආයක් පවතතූන් භතද, 

නළවෙනම් පන පවුයඹක් තිපඵනහද?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ිළිතතුරු පදන පනහපන්භ අවන්න. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීංයඹකු වළටිඹ  

භ  අයිතිඹක් තිපඵනහ ඒ ළන අවන්න.   

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, මිර දී ළනීපම් ක්රි ඹහලිප දී අයිතභ 

මිරදී නු රඵන භහම්ර අධවක් භණ්ඩර හභහජිඹන්පප 

විසතය එභ භහම්ලින් අඳ  රඵහ පදන්පන් නළවළ. ඒ නිහ අඳ 

ඒහ අවන්න ඹන්පන් නළවළ.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ පුදුභ ථහක් පන්. 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භහභ තිපඵනහ.  භහභ bid එ න්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

රු භන්ත්රීංතුභනි, තමුන්නහන්පත දන්පන් නළවෙනම් ඉපන 

න්න. දහ වරි ඇභතියපඹකු වුණහභ ඒහ ප්රපපඹෝජනවෙ පයි. 

ඒ ි ඹලුභ පද්ල් පදන්පන් නළවළ.  
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රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, පෞව අභහතවහාලඹ  තිපඵන 

ප්රපලසනඹ ඒභ තභයි.  

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Bid එ පදනහ.  ඊ  ඳසපත - 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අඳ  දළන න්න ඕනෆ, වුද  ඒ ආනඹනඹ යන භහම්ර 

ඉන්පන් කිඹරහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පවුයි, අධවක්රු නළති භහම්ර යි  දීරහ තිපඵන්පන්. 

එපවභ නම් ප්රපලසනඹක් නළවළ.  
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, පෞව අභහතවහාලඹ අපප් ඖධර  

යන පවුයපම් ප්රපතිපරඹ පම්භ තභයි. පම් තභයි ප්රපධහන 

ප්රපලසනඹ.  
 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

පභුක්ද පවුයභ කිඹරහ කිඹන්න. 
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ කිඹන්නම්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පවුයි. දළන් අතුරු ප්රපලසන තුනභ ඉයයි.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, පම් ාචහ ිළිතඵ ථහ යන්න 

තභයි භභ අධවක් භණ්ඩරප  නම් ටි ඉල්ලුපප. දළන් ඒ නම් 

ටි පදන්පන් නළවළ. ඒ නිහ භභ දළන් කිඹන්නම්, පභුක්ද ි දු 

පරහ තිපඵන්පන් කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, 2011 ර්ප  

අවෙළසුම් ම්ඵන්ධ ප න්ඩර් එක් ළ පපහ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

හභහනවපඹන් ප්රපලසන අවන්පන්  ඔපවුභ පනුපයි.  
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳශමුළනි අතුරු ප්රපලසනඹ 

අවන්පන්.  

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රපලසන ලපඹන් අවන්න.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු පෞව නිපඹෝජව 

ඇභතිතුභහපන් භභ පම් ප්රපලසනඹ අවන්න ළභළතියි. රුිළඹල් 

20 , 23  විතය න්න පුළුන් ලරව අවෙ ළසුම් රුිළඹල් 45  

අයපන තිපඵනහ. ඊ  අභතය පුශම ජහති පයෝවර 

අයපන තිපඵනහ, රුිළඹල් 67.50 . රු නිපඹෝජව ඇභතිතුභනි, 

2011 ර්ප  ලරව අවෙ ළසුම් මිර දී ළනීභ ම්ඵන්ධපඹන් 

එපවභ පදඹක් ි දු වුණහ ද, නළද්ද කිඹරහ රුණහයරහ ඔඵතුභහ 

භ  කිඹන්න. 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ අවපු ප්රපලසනඹ  අනු උවෙතය 

දීරහ තිපඵනහ, පුයි ආහයපඹන් ද අයපන තිපඵන්පන් ව ඒ 

අය වෙතු භහම් පභුනහ ද කිඹරහ.  ඒහ ඩදව ළඳයුම් 

අාලඹ ව යහජව ඖධ නීතිත ාසථහ ප න්ඩර් යරහ 

අයපන තිපඵනහ. ප න්ඩර් මිටුක් තිපඵනහ. එඹ ඇමුණුම් 

1හි තිපඵනහ. ඒ මිටු අනුභළතිඹ දීරහ තිපඵනහ. ඒ මිටු 

විපලතඥ භණ්ඩරඹකිනුයි භන්විත පන්පන්. 
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වනහ, වනහ. පවෝ හරහ වනහ. 
  

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ අනු තුන් පදපනකුපන් මිරදී ළනීම් යරහ තිපඵනහ. 

එච්චයයි. 

  
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වනහ, වනහ. පඳුත පඳයශ, පඳයශහ වනහ. 
 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ අනු මිරදී ළනීම් යරහ තිපඵනහ. එච්චයයි භ  කිඹන්න 

තිපඵන්පන්.  
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඇහුපප, රුිළඹල් 20 , 23  

න්න පුළුන් එ රුිළඹල් 60  වෙපවෙ නළද්ද කිඹරහයි. 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ඒ භහභ  ළන පනභ ප්රපලසනඹක් අවන්න. ඒ 

භහපභන් රුිළඹල් 45  ඩහ අයපන තිපඵනහද, ාචහ යරහ 

තිපඵනහද කිඹරහ පනභ ප්රපලසනඹක් අවන්න, අිළ ඒ  උවෙතය 

පදන්නම්.   
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු ථහනහඹතුභනි, භසතඹක් ලපඹන් වෙපතුවෙ එතුභහ 

භපන් පම් ප්රපලසනපඹන් අහ තිපඵන්පන් යජප  පයෝවල් වහ 

ලරව අවෙ ළසුම් මිර දී න්පන් පුපවුභද කිඹන එ ව එපත 

මිරදී ළනීභක් යරහ තිපඵනහ ද කිඹරහයි. භභ ඒ  උවෙතය 

දීරහ තිපඵනහ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

අහන අතුරු ප්රපලසනඹවෙ අවන්න. 
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු නිපඹෝජව ඇභතිතුභහ  ඔඹ තයම් 

ළල් හයා කිඹන්න පදඹක් නළවළ. භභ එතුභහපන් ඇහුපප, 

රුිළඹල් 20වෙ-23වෙ අතය මිර  තිපඵන ලරව අවෙ ළසුම් 

ප න්ඩයඹකින් න්න පුළුන්භ තිපඹද්දි, පද්ශීඹ ලපඹන් 

රුිළඹල් 67.50  පම් ලරව අවෙ ළසුම් අයපන තිපඵනහද, නළද්ද 

කිඹන එයි. පම් වහ ළඹ න්පන් පම් යපට් මිනිසසුන්පප 

මුදල්.  
 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ පම් ප්රපලසනඹ  අදහශ නළවළ. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පම් ප්රපලසනඹ  ලරව අවෙ ළසුම් අදහශ නළවෙනම් පන පභුක්ද 

අදහශ න්පන්? 
 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එතුභහ අහ තිපඵන ප්රපලසනඹ  භභ උවෙතය දුන්නහ. පම් ලරව 

අවෙ ළසුම් ආනඹනඹ යන භහම් පභුනහද, ඒහ මිරදී න්නහ 

ආහයඹ කුභක්ද කිඹරහ භභ කිපහ. පම් ලරව අවෙ ළසුම් පද්ශීඹ 

ලපඹන් න්න පු  ළඩි මිර  න්න ි ද්ධ නහ කිඹරහ 

පභහි වන් යරහ තිපඵනහ. ඒ තභයි භ  පදන්න තිපඵන 

උවෙතයඹ. රු භන්ත්රීංතුභහ අන අපනක් හයණඹ ිළිතඵ 

පනභ ප්රපලසනඹක් අවන්න. ඒ අදහශ පුම්ඳළනිඹවෙ එක් ථහ 

යරහ එතපු  අඳ  ඒ  උවෙතය පදන්න පුළුන්. අඳ  

වාන්න පදඹක් නළවළ. 
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ  පවෙපයනහ. පම් හයණඹ 

ඔඵතුභහ  පඵුපවුභ ඳළවළදිලියි. භභ ඇහුපප ලරව අවෙ ළසුම්- 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

හභහනවපඹන් ප්රපලසනඹක් අවන පු  අදහශ ඇභතිතුභහ  පවෝ 

නිපඹෝජව ඇභතිතුභහ  ඒ විඹඹ ිළිතඵ පවු අපඵෝධඹක් 

තිපඵනහද කිඹන එ ළන එතුභහවෙ - 
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ලරව අවෙ ළසුභ  දභන්න ඕනෆ එතුභහපප ඔළුපප. 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රපලසන අා 6-2491/'12-(4), රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ.  
 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு வ வ ரரவெக) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රපලසනඹ අවනහ. 
 

රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ  
(ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர) 

(The Hon. Dilan Perera) 
රු ථහනහඹතුභනි, ිළිතතුය සදහනම් වුවෙ, පම් හයණඹ  

අදහශ හන්තහපප පඳෞද්ලිවෙඹ  ිළිතඵ ප්රපලසනඹක් භතු විඹ 
වළකි නිහ ිළිතතුය දීභ වහ භභ ති පද හරඹක් ඉල්රහ 
ි ටිනහ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, පඳෞද්ලි නභක් වන් යරහ ප්රපලසනඹක් 
අවනහ නම්, එඹ උඳපද්ල හය බහපපදී ඇහුපුවෙ පවුයි 
පන්ද? 

 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு வ வ ரரவெக) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, පම් ප්රපලසනඹ තුන් තහක් අහ 
තිපඵනහ. තුන් තහපපභ ිළිතතුය රඵහ පදන්න ල් ඉල්රහ 
තිපඵනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

නභක් කිඹහ ප්රපලසනඹක් අන පු  අදහශ තළනළවෙතිඹ  
අඳවහඹක් න ිළිතතුයක් දුන්පනුවෙ එභ තළනළවෙතිඹ  එඹ 
පවුද, නයද? ඒ නිහ උඳපද්ල හය බහපපදී පම් ප්රපලසනඹ 
ඇහුපුවෙ පවුයි පන්ද? 

 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு வ வ ரரவெக) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, එපත නම් පභභ ප්රපලසනඹ උඳපද්ල 

හය බහ   පඹුමු යන්නම්. 
 

අය පදන රදු ප්රපලසනඹ ඉල්රහ අස ය න්නහ රදී. 
றணர, அதறபெடவ ரதவ வதநவௐதவோடது. 

Question, by leave,  withdrawn. 

 
අධවහඳන ක්පතත්රසප  පද්ලඳහරන ඳවෙවීම්: ළ ලු 

கவறவ்துஷநறவ அெறவ றணவேகவ: 

தறவைெறஷணகவ 
POLITICAL APPOINTMENTS IN EDUCATION SECTOR : 

PROBLEMS  
2971/’12 

7. රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අධවහඳන අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) රැකිඹහ වියුක්ත උඳහධිධහරින් විලහර ාවහක් 
ි ටිඹදී පද්ලඳහරන ඵරඳෆම් භත පුද්රඹන් 745 
පදපනකු  අධවහඳන ක්පතත්රසඹ තුශ විවිධ රැකිඹහ 
අසථහන් රඵහ දී ඇති ඵවෙ; 
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 (ii) මලි සුදුසුම්වෙ පුයහ පනුභළති පභළනි 
නිරධහරින් අධවහඳන ක්පතත්රසඹ තුශ පතප  
පඹදවීභ නිහපන් අද න වි  එභ ක්පතත්රසප  
විවිධ ළ ලුහරී තවෙවෙඹන් නිර්භහණඹ වී ඇති 
ඵවෙ; 

 එතුභහ දන්පනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ඳරිදි අධවහඳන  ක්පතත්රසඹ තුශ 
පද්ලඳහරන ඳවෙවීම් රඵහ දීභ අධීක්ණඹ ශ 
ඵරධහරින් වුරුන්ද;  

 (ii) දළනුපභන් ිළරිපුන් උඳහධිධහරින් ි ටිඹදී ඔවුන්  
අදහශ ඳවෙවීම් පනුදී පනවෙ ඵරඳෆම් භත ඳවෙවීම් 
රඵහ දීභ   යුතු කිරීභ  පවතතු පර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත වන් පද්ලඳහරන ඳවෙවීම් රඵහ දුන් 
නිරධහරින් ම්ඵන්ධපඹන් නිි  ක්රි ඹහභහර්ඹන් 
ළනීභ වෙ; 

 (ii) රඵහ දුන් එභ ඳවෙවීම් අරාගු පු  ඇති න 
පුයප්ඳහඩු වහ උඳහධිධහරින් ඵහ ළනීභ වෙ; 

  යුතු යන්පන්ද ඹන්න එතුභහ පභභ බහ  
දන්න්පනහිද? 

(ඈ) පනුඑපත නම්, ඒ භන්ද? 

 

கவற அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) (i) வரறனவந தவோடரரறகவ வதபைவ 

வௌறவெஷகறணவ உவபஶதரது அெறவ 

வெவரவெகு கரரக 745 ஶதபைவெகு கவறவ் 

துஷநறவ தவஶபொ வரறவரவவௐபுவெகவ 

வேகவௐதவோடுவபவவதஷபெவ; 

 (ii) அடிவௐதஷடவ் ஷகஷகஷபவெ கூடவௐ பூவவ்ற 

வெவர இவரநரண உவ்றஶரகவ்வகவ 

கவறவ்துஷநறவ ஶெஷறவ ஈடுதடுவ்வௐ 

தவோடுவபஷரவ இவபொ அவ்துஷநறவ 

தவஶபொ தறவைெறஷணகவ வதவோடுவப 

வவதஷபெவ 

அவ அநறரர? 

(ஆ) (i) ஶவகூநறரபொ கவறவ்துஷநறவ அெறவ 

றணவேகவ வேகவௐதடுஷ ஶவதரவஷ 

வெவ  அறகரரறகவ ரவ வதஷபெவ; 

 (ii) அநறவு றவதற தவோடரரறகவ இபைவெஷகறவ 

அவகபௐவெகு உரற றணவேகஷப வேகரது 

ஶபொ அபவ்வேகபறவலது வரறவ வேக 

டடிவெஷக டுவெகவௐதவோடவகரண கரவ 

ரவவதஷபெவ; 

அவ குநறவௐதறடுரர? 

(இ) (i) ஶவகூநறரபொ அெறவ றணவேகஷப 

வேகற உவ்றஶரகவ்வகவ வரடவதரக உரற 

டடிவெஷககவ டுவௐதவகுவ; 

 (ii) வேகவௐதவோட அவ றணவேகஷப இவ்துவை 

வெவது, வதடுவ வவநறடவேகபௐவெகு தவோடரரற 

கஷப ஆவோஶெவவௐதவகுவ; 

 டடிவெஷக டுவௐதரர வதஷ அவ இவைெஷதவெகு 

அநறறவௐதரர? 

(ஈ) இவஶநவ, வ? 

asked  the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) 745 persons have been provided with 
various employment opportunities within 
the education sector on political influence, 
while a large number of graduates remain 
unemployed ; and 

 (ii) various problematic situations have arisen 
in the education sector as a result of 
employing such officers who have not met 
even the basic qualifications in the 
aforesaid sector ? 

(b) Will he state -  

 (i) the authorities who supervised the granting 
of political appointments in the education 
sector in the aforesaid manner; and 

 (ii) the reason for granting appointments on 
other influences, without granting 
appointments to graduates who are well 
equipped with knowledge ? 

(c) Will he inform this House whether steps will be 
taken - 

 (i) to take proper action regarding the officers 
who granted the aforesaid political 
appointments; and 

 (ii) to cancel the appointments so granted and 
recruit graduates for vacancies created as a 
result ? 

(d) If not, why ? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධවහඳන අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண - கவற  அஷவைெவ) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුය පභපතයි. 

රැකිඹහ වියහිත උඳහධිධහරින් විලහර ාවහක් ි ටිඹදී 

පද්ලඳහරන ඵරඳෆම් භත පුද්රඹන් 745 පදපනකු අධවහඳන 

අභහතවහාලප  තනතුරු වහ අිළ ඵහ පන නළවළ, රු 

ථහනහඹතුභනි.  

(අ)  (i)  අධවහඳන අභහතවහාලඹ, අධවහඳන විදවහපීඨ වහ 
ජහති ඳහල්ර පුයප්ඳහඩු ව විඹඹන් ඉළන්වීභ 
වහ ඇති අලවතහන් ඳදනම් ය  පන 
උඳහධිධහරි අබවහරහභි පඹෝජනහ ක්ර භඹ ඹ පවෙ 
යහජව ඳරිඳහරන අභහතවහාලඹ පත දන්හ 
උඳහධිධහරින් 337ක් අනුයුක්ත ය පන ඇත. 

  ඒ වළය කිි පක් අධවහඳන අභහතවහාලඹ වෙ, 
ගුරු ෘවෙතිඹ වෙ, විදවහපීඨර වෙ සථිය 
ඳවෙවීම් වහ ඵහ පන නළවළ.  

  භභ ළභළතියි, රු භන්ත්රීංතුභහ  පතුයතුරු රඵහ 
පදන්න. අඩ්ඩහරච්පච්පනයි ජහති අධවහඳන 
ආඹතනඹ  පදභශ විඹඹ ඉළන්වීභ වහ අිළ 
යහජව ඳරිඳහරන අභහතවහාලපඹන් ඉල්රරහ 
අබවහරහභින් අනුයුක්ත ය තිපඵනහ.  
රැකිඹහක් දීරහ නළවළ.  ඒ වහ ළටුප් 
පන්පන් අධවහඳන අභහතවහාලපඹන් 
පනුපයි. යහජව ඳරිඳහරන අභහතවහාලඹ තභයි ඒ 
අනුයුක්ත කිරීභ  අදහශ ළටුප් පන්පන්.  

 (ii) අදහශ පනුපප. 

(ආ) (i) අදහශ පනුපප. 

   කිි දු ඵරධහරිපඹක් පනුභළත. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

 (ii) අදහශ පනුපප. එපවභ යරහභ නළවළ.  

  රු ථහනහඹතුභනි, භභ එතුභහපන් උදපක් 
ඉල්රන්න ළභළතියි. භභ පතුයතුරු තහක්ණඹ 
වහ භහින්පදෝදඹ ඳහල් දහව  උඳහධිධහරින් 920 
පදපනකු ඵහ වෙතහ. ඉන් 630 පදනහයි ඳවෙ වීම් 
බහය වෙපවෙ. 280ක් හිඟයි. භභ ඒ 280 පවුඹනහ.  
පම් ඳවෙ වීම් වෙත 630 පදනහපනුවෙ 159 
පදපනකු අභිඹහචනහ ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵනහ. 
සුදුසුම් ඇති ඉාග්රී ි  උඳහධිධහරි ගුරුරුන් 
1,000ක් ඵහ පන 260 පදපනකු   ඳවෙ වීම් 
දුන්නහ. 93 පදනහයි ඳවෙ වීම් ටි වෙපවෙ. ඉතිරි අඹ 
ආඳසු ආහ. එතළන 169ක් හිඟයි. දළන  93 
පදනහයි ඉන්පන්. භ  ඉාග්රී ි  ගුරුරුන් වළටිඹ  
උඳහධිධහරින් 907ක් ඕනෆ. පභතළන කිි භ 
පද්ලඳහරනඹක් නළවළ. භභ ඔඵතුභහපන් ඉල්රහ 
ි ටිනහ පුළුන් නම් ඒ ගුරුරු ටි රඵහ පදන්න 
කිඹරහ. 

  විදවහ විඹඹ  500 පදනකු  අිළ ඳවෙ වීම් 
පදනහ. 489 පදනහයි තභ ඵහ න්න පුළුන් 
වුපණ්. 11ක් අඩුයි. ණිතඹ විඹඹ  490  ඳවෙ 
වීම් දුන්නහ. 362යි ඳවෙ වීම් ඵහය වෙපවෙ. 
උඳහධිධහරින් 138ක් ත අඩුයි. අිළ  ඔවුන් රඵහ 
පදන්න. පද්ලඳහරන ඵරඳෆම් කිි භ පදඹක් නළවළ. 
පම් යපට් අලවතහන්  අනු උඳහධිධහරින් 
ඉන්නහ නම් ඕනෆ තයම් යක්හ අසථහ 
 තිපඵනහ. ඒ විඹඹන් අනු අලව පුද්රපඹෝ 
තභයි හිඟ. 

(ඇ) (i) අදහශ පනුපප. 

 (ii) අදහශ පනුපප. 

(ඈ)  අදහශ පනුපප. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ අපප්  අධවහඳන ඇභතිතුභහපන් 
අවන්පන් පම් හයණඹයි. යහජව ඳරිඳහරන අභහතවහාලඹ 
කිඹන්පන් පම් යජප  අභහතවහාලඹක් පන්. ඇභතිතුභහ දළන් කිපහ, 
උඳහධිධහරින් අනුයුක්ත ය තිපඵනහඹ කිඹරහ.  උඳහධිධහරින් පම් 
තයම්  ප්රපභහණඹක් පිතන්භ ඵහ පන තිබිඹදීවෙ ඒ පුල්රන් 
සථිය යරහ ඒ පතඹ  න්පන් නළවෙපවෙ ඇයි? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ අවන්පන් එපවභ ප්රපලසන පනුපයි. දළන් ඔඵතුභහ 
ඇහුහ පන් රඵහ දුන් ඳවෙ වීම් අශාගු පු  ඇති න පුයප්ඳහඩු 
වහ උඳහධිධහරින් ඵහ න්න  යුතු යන්පන් ද කිඹරහ.  භභ 
පවුඹනහ, දරුන්  උන්න්න ගුරුරු නළති. ඔඵතුභහ පම් 
ප්රපලසනප  දී කිඹනහ, ඒ ටි පදය ඹන්න කිඹරහ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන විධිඹ  නම් කිි භ 

පද්ලඳහරනඹක් නළවළ. අඳ උඳපද්ල හය බහ  ගිඹහභ 
පඳපනනහ පභතළන තිපඵන පද්ලඳහරනඹ. භහ ඒ නම් රළයිසතු 
ටිවෙ වරිඹහහය පුඹහ න්න ඵරන්නම් පෝ. එතපු  
ඳළවළදිලි ඔඵතුභහ  කිඹන්න පුළුන් පන්. ප්රපලසනඹ පම්යි රු 
ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහ පුන පුනහ කිඹනහ පභහි පද්ලඳහරනඹ නළවළ, 
පභහි ප්රපලසන නළවළ කිඹරහ.  

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ප්රපලසනඹ අවන්න.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ප්රපලසන ළරයි පන් අධවහඳන අභහතවහාලප .  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භහ කිඹන්පන් ඒ පනුපයි. පම් ප්රපලසනඹ  පන් උවෙතය 

දුන්පන්.   

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රපලසන ළරයි කිඹන හයණඹ භළනවින් 

ඳළවළදිලි පනහ උඳපද්ල හය බහපපදී ආණ්ඩු ඳක්ප  

ඇභතිරුන් නඟන ප්රපලසනලින්භ. ආණ්ඩු ඳක්පඹන් පන් 

ළඩිපඹන්භ ඇභතිතුභහ  යදය පශත. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තමුන්නහන්පතපප ප්රපලසනර  පන් උවෙතය පදන්පන්. ථහ 

ඳවෙන්න-  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ඔයි  ඩහ රසන නළද්ද ප්රපලසනඹක් 

පටිපඹන් අවන එ? ිළිතතුයවෙ- 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ිළිතතුයක් පදන්න, ප්රපලසනඹක් අවන්න රු භන්ත්රීංතුභනි. 

ථහක් ඳළළවෙවීභ පනුපයි පන් යන්න ඕනෆ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වරි, භභ පභපවභ කිඹන්නම් පෝ එපවභ නම්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ කිඹන්න එඳහ. ප්රපලසනඹ අවන්න පටිපඹන්.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භභ පභපවභ අවන්නම් පෝ ප්රපලසනඹ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
රු ඇභතිතුභහවෙ පටිපඹන් ිළිතතුය පදන්න.   
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රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, රුිළඹල් 10,000 දීභනහ  උඳහධිධහරින් 

ඵහ පන ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් හර්ඹහරර , එ එ තළන්ර  

අනුයුක්ත යරහ තිපඵනහ පන්. දළන් ඳහල්ර ගුරුරුන්පප 

හිඟඹකුවෙ තිපඵනහ පන්. ඒ අඹ පිතන්භ ඵහ පන සථිය 

ළටුප් තරඹ ිළහිටුන්පන් නළවෙපවෙ ඇයි කිඹරහ රුණහය භ  

කිඹන්න. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එපවභ යන්න ඵළවළ. ගුරු වසථහක් තිපඵනහ. ගුරු 

වසථහපප තිපඵන ආහයඹ  ගුරුයඹකු ඵහ න්න පු  

ඔහු උඳහධිධහරිඹකු පන්න ඕනෆ, විබහඹක් ඳවෙන්න ඕනෆ, 

ම්මු ඳරීක්ණඹ ඳවෙන්න ඕනෆ.   

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, උඳහධිධහරින් තභයි ඒ ඉන්පන්. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගුරු වසථහ  ඳ වළනි ඵහ 

න්න භ  පුළුන්ද, පම් භන්ත්රීංතුභහ කිපහ කිඹරහ?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

දළන් අතුරු ප්රපලසන තුනභ අවරහ අහනයි.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අතුරු ප්රපලසන පදයි ඇහුපප.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ, නළවළ. එක් ප්රපලසනඹකින් අතුරු ප්රපලසන 5ක් විතය අවනහ.  

 
ේහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු : භහතය දිස්රි ක්ඹ 

கறர உவ்றஶரகவ்வ வவநறடவேகவ: ரவ்ஷந 

ரவோடவ 
VACANCIES FOR GRAMA NILADHARIS : MATARA DISTRICT  

 

1964/’11 

8. රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහජව ඳරිඳහරන වහ සපද්ල  යුතු අභහතවතුභහපන් ඇස 

ප්රපලසනඹ - (1):   

(අ) (i) භහතය දිස්රි ක්ප  ි ඹලු ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් 
පුට්ඨහර ේහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු විලහර 
ාවහක් ඳතින ඵවෙ;  

 (ii) ඉවත ඳරිදි ේහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු ඳළ මභ 
ඳරිඳහරන  යුතු ය පන ඹහභ  විලහර 
ඵහධහක් ඵවෙ; 

 එතුභහ ිළිතන්පනහිද? 

(ආ) (i)  පම් න වි , එභ දිස්රි ක්ප  එක් එක් ප්රපහ පද්ශීඹ 
පල්ම් පුට්ඨහප  ඳතින ේහභ නිරධහරි 
පුයප්ඳහඩු ාවහ පන් පන් ලපඹන් 
පුඳභණද;  

 (ii) එභ පුයප්ඳහඩු ඩිනමින් ිළයවීභ   යුතු 
යන්පන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?         

(ඇ) පනු එපත නම්,  ඒ භන්ද? 

 
வதரது றவரக, உவரவோடபவகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட 

றணர:  

(அ) (i) ரவ்ஷந ரவோடவ்றவ அஷவதுவப 

அஷணவ்துவௐ தறஶெ வெனரபவ தறரறவுகபறபவ 

கறர உவ்றஶரகவ்வகபௐவெகரண வவநற 

டவேகவ தரரற அபறவ றனவுகறவநவவத 

ஷபெவ; 

 (ii) ஶஶன கூநவௐதவோடரபொ கறர உவ்றஶரகவ்வ 

வவநறடவேகவ றனவுகறவநஷ றவரக 

டடிவெஷககஷபவௐ ஶதறபைவகு தரரற 

ஷடரக அஷகறவநவவதஷபெவ 

 அவ வபொவெவகரவரர? 

(ஆ) (i) வஶதரது ஶவதடி ரவோடவ்றவ எவவரபை 

தறஶெ வெனரபவ தறரறறபவ றனவுகறவந 

கறர உவ்றஶரகவ்வ வவநறடவேகபறவ 

வௌறவெஷக ணறவ்ணறரக வபவு 

வதஷபெவ; 

 (ii) ஶவதடி வவநறடவேகஷபவ் துரறரக 

றவௐபுவகு டடிவெஷக டுவௐதரர 

வதஷபெவ 

 அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs: 

(a) Will he admit the facts that - 

 (i) there are many vacancies for Grama 

Niladharis in all Divisional Secretary's 

Divisions in Matara District; and 

 (ii) vacancies for Grama Niladharis existing in 

this manner is a big hindrance for the 

administrative activities? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately, the number of vacancies for 

Grama Niladharis in each Divisional 

Secretariat Division of that district at 

present; and 

 (ii) whether arrangements will be made to fill 

those vacancies expeditiously? 

(c) If not, why ? 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ (යහජව ඳරිඳහරන 
වහ සපද්ල  යුතු අභහතවතුභහ)  
(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண - வதரது றபைரக, 

உவரவோடபவகவ அஷவைெவ) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුය පභපතයි.  

(අ)  (i)  2012.12.31 දින  භහතය දිස්රි ක්ප  ේහභ 
නිරධහරි පුයප්ඳහඩු 186ක් ඳ ම.  

 (ii)  නළත. පුයප්ඳහඩු ඳතින ම් වහ ළඩ ඵළීයභ  
පම් න වි වෙ ේහභ නිරධහරින් ඳවෙ ය ඇති අතය, 
එභ නිරධහරින් විි න් ඒ ඒ ම්ර යහජහරි 
 යුතු හභහනව ඳරිදි ඉටු යනු රඵයි. 

(ආ)  (i)    

 

  පම් අනු ි ඹලුභ පුයප්ඳහඩු ාවහ 186යි. මුළු 
භහතය දිස්රි ක්ප භ අනුභත ේහභ නිරධහරි 
තනතුරු ාවහ  650යි.  

 (ii) දියින පුයහ ඳතින ේහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු ිළයවීභ 
වහ 2012.10.05  දිනළති ළට් නිපපදනඹ අනු 
පම් න වි වෙ අඹදුම් ඳවෙ ළහ අන් ය ඇති 
අතය, ඒ අනු විෘත තය විබහඹක් ඳවෙහ 
සුදුසුම් රඵන අපප්ක්යින් ම්මු 
ඳරීක්ණඹ  ළහ ඒ ඒ ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් 
පුට්ඨහප  ඳවෙනහ පුයප්ඳහඩු ාවහ අනු 
ඉදිරිප  දී ඵහ ළනීභ   යුතු පපර්.  

(ඇ) අදහශ පනුපප.  

  

ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් 
පුට්ඨහඹ 

අනුභත ේහභ 
නිරධහරි  
තනතුරු 
ාවහ 

2012.12.3
1 දින  
පුයප්ඳහඩු 
ාවහ 

1 භහතය  66  13 

2 මුරටිඹන  48  13 

3 වක්භන  34  12 

4 අතුයලිඹ  28  6 

5 ඹුරුිළටිඹ  39  12 

6 ිළ ඵළද්දය  40  18 

7 තිවපුඩ  40  11 

8 පු පඳුර  37  4 

9 ළලිිළටිඹ  38  10 

10 පදවිනුය  41  15 

11 දික්ළල්ර  48  14 

12 කිරින්ද පුහුල්ළල්ර  25  6 

13 අකුරැස  46  15 

14 භහලිම්ඵඩ  29    8 

15 ඳසපුඩ  43  11 

16 ළලිභ  48  18 

  එතු  650  186 

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි, භපප ඳශමුළනි අතුරු ප්රපලසනඹ 

පභඹයි.  රු ඇභතිතුභහ වන් ශහ, භහතය දිස්රි ක්ඹ තුශ 

ඳභණක්  පුයප්ඳහඩු 186ක් තිපඵන ඵ. රු ථහනහඹතුභනි, 

ේහභ නිරධහරි තනතුරු 650කින් 186ක් පුයප්ඳහඩු වී තිපඵනහ.  දශ 

ලපඹන් තුපනන් එ  ආන්න ප්රපභහණඹක් පුයප්ඳහඩු පරහ 

තිපඵනහ.  ේහභ නිරධහරියඹකු ළඩ ඵරන්න ඳවෙ ශහභ එභ 

ේහභ නිරධහරියඹහ  තභන්පප පුට්ඨහප  ළඩ  යුතු ටි 

ඳභණක් පනුපයි, තවෙ පුට්ඨහඹ ළඩ යන්න ි දු 

පනහ. එතපු  හර්ඹක්භතහප  ඵයඳතශ පෝදහ ඳහළුක් 

ඇති නහ. ඒ නිහ පම් පනුපන් - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඒ නිහ හර්ඹක්භතහ ප  ඵයඳතශ පෝදහ ඳහළුක් ි දු 

පනහද?  ඒ පන් ප්රපලසනඹ?  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔප.  ඒ පනුපන් න්නහ ක්රි ඹහ භහර්ඹ පභුක්ද?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඒ  උවෙතයඹ අවන්න පෝ.  

 
රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, පම් තිපඵන ප්රපලසනඹ විීමභ  තභයි  ඉල්ලුම් 

ඳත්රස ළහ පම් විබහඹ ඳවෙන්න  දළන්  යුතු යන්පන්.  භහ 

හිතන විධිඹ  රඵන භහප  දී විබහ පදඳහර්තපම්න්තු විි න් 

පම් විබහඹ ඳවෙන්න   යුතු පඹුදහ තිපඵනහ. ඒ වහ 

අඳ  පුළුන් ඉක්භන් ිළඹය දළන් නිමින් තිපඵනහ.  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භපප පදළනි අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පටිපඹන් අවන්න, විසතය එඳහ.  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඇභතිතුභනි, විබහඹ ඳවෙහ ඒ ඵහ න්නහ පභුපවුත 

නපු  තවෙ පුයප්ඳහඩු කිහිඳඹක් ඇති නහ. ඒ නිහ,  ඇයි 

අභහතවහලඹ  ඵළරි  -  

 
රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

පභුක්ද ඒ  විඳුභ?  ඒ වළභදහභවෙ ි දු න පදඹක්. 

පුයි තනතුය  වුණවෙ ඵහ ළනීම් ි දු යනපු  ඒ 

අතයතුය පුයප්ඳහඩු ඇති නහ.  
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රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ තභයි. භ  ප්රපලසනඹ අවන්න පදන්පන් නළවළ පන්. භ  

පදපනි අතුරු ප්රපලසනඹ අවන්න පදන්න පෝ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්පත ථහ ඳවෙන්පන් නළති අතුරු ප්රපලසනඹ 

ඇහුපුවෙ ිළිතතුරු පදයි.    

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 පම් අවන්පන් භපප පදළනි අතුරු ප්රපලසනඹයි රු 

ථහනහඹතුභනි. ෆභ ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් හර්ඹහරඹභ ඹම් කිි  

භට් භකින් ේහභ නිරධහරින් ඳස පදපනකුපප හපප ාිකතඹක් 

ඳවෙහපන ඹන්න අභහතවහාලඹ  ඵළරි ඇයි? අපනක් හරඹ තුශ 

පනවෙ ළඩ  ආයණඹ යන්න දීරහ - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ අතුරු ප්රපලසනඹ ඳභණක් අවන්න.  

 
රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, එළනි පදඹක් යන්න ඵළවළ. 

ාිකතඹක් ඳවෙහපන ඹන්න ඵළවළ. පභුද, අලව 

ප්රපභහණඹවෙ දළන් නළතියි අිළ ඉන්පන්. ඒ නිහ තභයි අිළ දළන් 

ඉල්ලුම් ඳත්රස ළහ විබහඹක් ඳවෙන්න  යුතු යන්පන්.  

පම් ළශළක්විඹ පනුවළකි තවෙවෙඹක්.  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, දළන් අලව ාවහවෙ නළවෙනම් - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඔඹ තුන්ළනි අතුරු ප්රපලසනඹද අවන්පන්? 

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔප.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පභුක්ද අවන්පන්? 

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තුන්ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ.  

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පභුක්ද අවන ප්රපලසනඹ?  

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, අලව ේහභ නිරධහරින් ාවහ 

නළවෙනම්, තය විබහඹක් ඳවෙන්පන් අලව ාවහ ඵහ 

න්නයි. එතපු  දළන් ාිකතඹක් ඳවෙහපන ඹන්න ඵළරි 

cadre එපක් ප්රපලසනඹක් නිහ නම් දහවෙ පම් ප්රපලසනඹ 

නියහයණඹ යන්න ඵළවළ.  

 
රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ාිකතඹක් ඳවෙහපන ඹන්පන් පුපවුභද, -   

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඉතින් ඒ නිහ අභ ලපඹන්-  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඉතින් පටිපඹන් අවන්න පෝ,  ාිකතඹක් ඳවෙහපන 

ඹන්න ඵළරි පභුද කිඹරහ.  

 
රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ාිකතඹක් ඳළළවෙවීපම් ක්ර භඹක් නළවළ. 

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

එපවභ ක්ර භඹක් වදන්න ඵළරි ඇයි? 

 
රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ යන්න ඵළවළ. 

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඇයි ඵළරි? 

 

රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

තමුන්නහන්පත භ පප අභහතවහාලඹ  ආපුවෙ භභ කිඹරහ 

පදන්නම්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
පවුයි, ඒ ඇති.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ේහභ නිරධහරින්  ඹම් කිි  ළඩ 

පු ක් යන්න බහය දීරහ යනහ නම් යන්න පුළුන්.  

 
රු ඩේලිප.ඩී.පජ්. පපනවියවෙන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

පභුන පේතණිඹවෙ එපවභ යන්පන් නළවළ.  

 
ය  තුශ ි දු ශ භසත ඵවහලූ පභපවයුම් 

ප්රපභහණඹ : විසතය 

ரவோடிவ வரவ் வகரவகனவ அஷெவு : றதவ 

TOTAL CONTAINER MOVEMENT IN THE COUNTRY : DETAILS 

2188/’11 

9. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
 (ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යහඹ වහ භවහභහර් අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ - (2) : 

(අ) ඳසු ගිඹ ර් ඳව හරඹ තුශ, 

 (i) ය  තුශ ි දු ශ භසත ඵවහලූ පභපවයුම් 
ප්රපභහණඹ පුඳභණද; 

 (ii) එක් එක් යහඹ ව නළාගුයම්පඳුශ අනු ය  තුශ 
ි දු ශ භසත ඵවහලූ පභපවයුම් ප්රපභහණඹ 
 පුඳභණද; 

 (iii) ශ්රීග රාහපප එක් එක් යහඹ ව නළාගුයම්පඳුශ 
අනු පභපවඹන රද පද්ශීඹ ඵවහලූ ප්රපභහණඹ 
පුඳභණද; 

 (iv) ඉදිරි ර් ඳව තුශ ි දු පතළයි අපප්ක්ෂාහ යන 
ඵවහලූ පභපවයුම් ප්රපභහණඹ පුඳභණද; 

  ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද?        

(ආ) ඳසු ගිඹ ර් ඳව හරඹ තුශ, 

 (i) ශ්රීග රාහපප යහඹර පභපවඹන රද නළප 
බහණ්ඩ ාවහ පුඳභණද; 

 (ii) ඒහප  පභපවයුම් විඹදභ ව උඳඹහවෙ 
ආදහඹපම් ටිනහභ රුිළඹල්ලින් පුඳභණද; 

 (iii) යහඹ අධිහරිඹ විි න් පභපවඹන රද හභහනව 
නළප බහණ්ඩ ප්රපභහණඹ එක් එක් යහඹ ව 
නළාගුයම් පඳුශ අනු පුඳභණද;  

 (iv)  එභ බහණ්ඩ අතරින් ඵහුතය බහණ්ඩ ප්රපභහණඹ 
ආයම්බ නළපත ශ සථහනඹ පර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?        

(ඇ) පනුඑපත නම්,  ඒ භන්ද? 

 

 துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட 

றணர:  
(அ) கடவ வது பைடவேகபறவ, 

 (i) ரவோடிவ வரவ் வகரவகனவ அஷெஷபெவ; 

 (ii) எவவரபை துஷநபகவ்றவ எவவரபை கவௐதவ 

வேகூறடவௐதடுவ தறஶெவ்றபவ ரவோடிவ 

வரவ்வகரவகனவ அஷெஷ ணறவ்ணறரக 

வுவ; 

 (iii) எவவரபை துஷநபகவ்றபவ வேகூறடவ 

தறஶெவ்றபவ இனவேஷகறவ ஷகரபவௐதவோட 

உவரவோடு வகரவகனவகஷபவ் ணறவ்ணறரக 

வுவ; 

 (iv) அடுவ் வது பைடவேகபௐவெகுரண வகரவகனவ 

அஷெறவ பவகறவௐஷதபெவ 

  அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஆ) கடவ வது பைடவேகபறவ, 

 (i) இனவேஷகவ் துஷநபகவேகபறவ ஷகரபவௐதடுவ 

கவௐதவ ெவெகுகபறவ வௌறவெஷகஷபெவ; 

 (ii) அவஷந ஷகரபௐவகரண வெனறணவ்ஷ 

பெவ ஈவோடவௐதவோட பைரணவ்ஷபெவ பதரவ 

வதபொறறபவ; 

 (iii) துஷநபக அறகர ெஷதறணரவ எவவரபை 

துஷநபகவ்றபவ எவவரபை கவௐதவ வேகூ 

றடவௐதடுவ தறஶெவ்றபவ ஷகரபவௐதவோட 

வதரது கவௐதவ ெவெகுகபறவ அபஷவ் ணறவ்ணற 

ரகவுவ; 

 (iv) அறகவௐதடிரண கவௐதவ ெவெகு வேகறபைவது 

அதவௐதவௐதவோடது வதஷபெவ 

 அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர?  

(இ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he state for the last five years - 

 (i) the total container movement in the 

country ; 

 (ii) the total container movement in the country 

per port, per berth; 

 (iii) the domestic containers handled in Sri 

Lanka per port, per berth; and 

 (iv) the prognosis of container movement for 

the next five years? 

(b) Will he inform this House for the last five years - 

 (i) the number of cargoes handled in ports of 

Sri Lanka; 

 (ii) their handling cost and the revenue earned 

in rupee value; 

 (iii) the quantity of  general cargoes handled by 

the Ports Authority on per port, per berth 

basis; and 

 (iv) as to where most of the cargoes were 

originated? 

(c) If not why? 

 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண - துஷநபகவேகவ, 

வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ඒ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුය භහ බහත* 

යනහ.  
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2013 භහර්තු 05 
* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றஷட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 55 56 

[රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ ] 



2013 භහර්තු 05 57 58 



ඳහර්ලිපම්න්තු 
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[රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ] 



2013 භහර්තු 05 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 
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[රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ] 



2013 භහර්තු 05 65 66 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භපප ඳශමුළනි අතුරු ප්රපලසනඹ පභඹයි. 

භහර්තු 03ළනි දින -ඒ කිඹන්පන් අද  දස තුන  ඉසයපරහ- 

"න්පඩ් ීයඩර්" පුවෙ ඳත හර්තහ ය තිපඵනහ, container 

movement  ප්රපභහණඹ ි ඹඹ  5.5කින් අඩු පරහ තිපඵනහ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඇභතියඹහ ලපඹන් ඒ ඹථහ තවෙවෙඹ  ඳවෙ 

යන්න ය පන ඹන  යුතු පභුනහද? 

 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීංතුභහ වන් යන පම් 

හර්තහ ළන භභ නහටු ප්රපහල යනහ. ඔඵතුභහ ඉල්රහ 

තිබුණ ිළිතතුය අනු  2007 ර්ප  ි   අිළ 20 භ ඒ 

ලපඹන් රඵහ දුන් ෆභ ිළිතතුයභ ඒ ප්රපභහණඹ ළඩි පරහ 

තිපඵනහ. 2009 ර්ප  - 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, භහ හර්තහ යන්පන් භව ඵළාකු හර්තහකින් 

උපු හ පන ය ඇති ප්රපහලඹක් ළනයි.  
 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භහ අද ඔඵතුභහ  ඳඹන්පන්, ශ්රීග රාහ යහඹ අධිහරිප  

ශභනහහරිවෙඹ භිනන් රඵහ වෙ  රින් ය  අදහශ  

තිබුණු ි ඹලුභ පතුයතුරුයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පම් පතුයතුරු ළයදියි කිඹරහද ඔඵතුභහ කිඹන්පන්? 

 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භහ කීභකින් කිඹනහ,   මුළු ජහතවන්තයඹ තුශභ නහවි 

ක්පතත්රසප  ඹම් ඩහ ළටීභක් තිබුපණ් 2009 ර්ප  විතයයි 

කිඹන එ. 2009 ර්ප  විතයයි අපප් ඵවහලුර අඩුක් 

පඳන්න්පන්. අපනක් වළභ ර්ඹ තුශභ එළනි තවෙවෙඹක් 

නළවළ. 2012 ර්ඹ ළඩි ලපඹන්භ ඵවහලු  පභපවයුම් ශ 

ර්ඹ ඵ  ඳරිර්තනඹ පරහ තිපඵනහ රු භන්ත්රීංතුභනි. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, එපවභ නම්  යහප  අරහබඹ ළඩි පරහ 

තිපඵන්පන් ඇයි කිඹරහ පදන අතුරු ප්රපලසනඹ ලපඹන් භහ 

අවන්න ළභළතියි.  ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹ  container movement  

එ ළඩි පරහ තිපඵනහ නම්  අරහබඹ පෝටි 6,800  ළඩි 

පරහ තිපඵන්පන් ඇයි? 

 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹතුභනි, ශ්රීග රාහ යහඹ සථහිළත කිරීපභන් ඳසු 

හර්තහත පභපවයුම් රහබඹක්-   
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, operations පනුපයි. රහබ අරහබ ළන අවන්පන්. 
 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්නම්. හර්තහත පභපවයුම් රහබඹක් රඵහ 

න්න පුළුන් වුණු  එභ ර්ඹ තභයි 2012 ර්ඹ.  ඳසු ගිඹ 

ර් ණනහ තුශභ ළඩිභ පභපවයුම් රහබඹ වුපණ් රුිළඹල් 

මිලිඹන පදුපශුසදවස පදි ඹ ඳණසවත පභපවයුම් රහබඹක්. ඒ 

අනු,  විපද්ල විනිභඹ හුභහරු අරහබඹ ි ඹල්රභ ව ඵදු 

පවීම්ලින් ඳසු 2012 ර්ප  පදුපශුසළනි භහප  31ළනි දහ 

න පු  ශුද්ධ රහබඹ රුිළඹල් මිලිඹන වහයදවස එි ඹ 

අසවඹක් රඵන්න තයම් ජඹේවණඹක් අිළ රඵහ තිපඵනහ රු 

භන්ත්රීංතුභනි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ එපවභ කිඹනහ. 

 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භහ ඔඵතුභහ  ඒ විසතය එන්නම්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ විසතය එනහ නම් පවුයි. 
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රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

පඵුපවුභ ඳළවළදිලි ඔඵතුභහ අහ තිබුණු ප්රපලසනඹ  අබිඵහ 

ගිහිල්රහයි   ඳසු ගිඹ තිප  භභ පම් ිළිතතුරු ටි  රළවළසති  පශත.  

 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භපප තුන්න අතුරු ප්රපලසනඹ භහ 

අවනහ. භභ අවරහ තිපඵන්පන් ඒහඵද්ධ ප්රපලසනඹක්. ඔඵතුභහ  

වම්ඵන්පතු  යහඹ ම්ඵන්ධපඹන් අදහශ පතුයතුරු බහත ය 

තිපඵනහ. ඒපක් රහබ අරහබ ව container movement 

පුඳභණද, general cargo පුතයම් ප්රපභහණඹක් එතළනින් 

හුභහරු ය තිපඵනහද? 

 
 
රු පයෝහිත අපේගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු භන්ත්රීංතුභනි, වම්ඵන්පතු  යහප  ඳරිඳහරන 

පුඩනළිනල්පල් ළඩ  යුතු නිභ න තුරු පුශම යහප  

ගිණුම් ඒලින් තභයි ක්රි ඹහ ය පන ඹන්පන්. නමුවෙ 

ඔඵතුභහපප ප්රපලසනඹ  ිළිතතුරු ලපඹන් වම්ඵන්පතු  යහඹ 

ම්ඵන්ධ 2011 ර්ප  ආදහඹභ ව විඹදභ බහත යන රද 

ිළිතතුපයහි වන් ය තිපඵනහ.  

 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භ  ඒ නිහ ප්රපලසන අවන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ ඇභතිතුභහ ලපඹන් 

දළන් ළඩ බහය අයපන තිපඵනහ. භහ ඔඵතුභහපන් ප්රපහපඹෝගි 

ප්රපලසනඹක් අවන්න ළභළතියි. ඔඵතුභහ තුටුද, යහඹල් වඹක් 

ක්රි ඹහවෙභ යරහ පම්පක් රහබ අරහබ- [ඵහධහ කිරීභක්]අභ 

භට් භ  රහබඹ ළඩි යන්න පුළුන් ළඩ ිළිතපශක්-[ඵහධහ 

කිරීම්] 
 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
ප්රපලසන අා 10 - 2214/'12 - (2), රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ. 

 
 

රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹ අවනහ.  

 
 

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ 

පඳුදු ඳවසුම් අභහතවතුභහ පනුපන් භහ එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුරු 

දීභ වහ ති පදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳවෙ කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

පුවි ජනතහ  ඉන්ධන වනහධහය : ක්ර භපපදඹ 
றெரறகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ : பஷநஷ  

FUEL SUBSIDY TO FARMERS : METHODOLOGY 
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11.  රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
       (ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

       (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ -  (1) : 

(අ) (i) 2012.02.11 දින පවෝ ඊ  ආන්න දින ි දු ශ 
ඉන්ධන මිර ඉවශ දළමීභ පවතතුපන් අඳවසුතහ  
ඳවෙ ඇති පුවි ජනතහ  වන ළරසීභ වහ 
ළනීභ  නිඹමිත පවෝ පන ඇති ක්රි ඹහභහර් 
පර්ද; 

 (ii) එභ පුවි ජනතහ   ඉන්ධන වනහධහයඹක් 
රඵහ පදන්පන්ද; 

 (iii) එපත නම්, එභ වනහධහයඹ රඵහ පදන ක්ර භපපදඹ 
පර්ද; 

 (iv) එභ වනහධහයඹ රඵහ පදනු රඵන හර සීභහ 
පර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) (i) පුවි ජනතහ  ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ 
පනුපදන්පන් නම්, එඹ  පවතතු පර්ද; 

 (ii) ආර්ථිඹ  විලහර පභපවඹක් ඉටුයන එභ 
ජනතහ  ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ පනුදීභ 
ඵරවෙ අහධහයණඹක් ඵ ිළිතන්පන්ද; 

 ඹන්නවෙ එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) පනුඑපත නම්, ඒ භන්ද? 

 

 றற, றவோடறடவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) (i) 2012.02.11ஆவ றகற அவனது அவகு 

அவௌறவ் எபை றணவ்றவ ஶவவகரவபவௐதவோட 

ரறவதரபைவ றஷனஶவநவ்றவ கரரக 

அவெபகரறவேகபௐவெகு உவபரகறபெவப றெரற 

கபௐவெகு றரபறவௐதவகரக ஶவவகரவபவௐ 

தடவுவப அவனது ஶவவகரவபவௐதவோடுவப 

டடிவெஷககவ ரஷவவதஷபெவ; 

 (ii) ஶவதடி றெரறகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ 

வேகவௐதடுர வதஷபெவ; 

 (iii) ஆவணறவ, குநறவ் ரணறவ வேகவௐதடுவ 

பஷநஷ ரவவதஷபெவ; 

 (iv) ஶவதடி ரணறவ வேகவௐதடுவ கரன வஷன 

ரவவதஷபெவ 

 அவ குநறவௐதறடுரர?  

(ஆ) (i) றெரறகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ 

வேகவௐதடரறடிவ, அவகரண கரவேகவ 

ரஷவவஷபெவ; 

 (ii) வதரபைபரரவ்துவெகு தரரற ஶெஷரவபொவ 

இவ வெகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ வேகர 

றபைவ்வ தரரற அலறரகுவவதஷ அவ 

வபொவெவகரவரர வதஷபெவ; 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) the measures which have been adopted or 

are to be adopted to provide relief to the 

farmers who were inconvenienced by the 

fuel price hike effected on or around 

11.02.2012; 

 (ii) whether a fuel subsidy will be provided to 

those farmers; 

 (iii) if so, the methodology adopted for the 

provision of the aforesaid subsidy; and 

 (iv) the period of time for which the aforesaid 

subsidy will be provided? 

(b) Will he also state - 

 (i) the reasons, if a fuel subsidy is not provided 

to the farmers; and 

 (ii) whether he admits that non provision of a 

fuel subsidy to those people who are 

rendering a great service to the economy is 

a grave injustice? 

(c) If not, why? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන  අභහතවතුභහ 

පනුපන් භහ ඒ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුරු පදනහ.    
 

(අ)   (i)   දළන භවෙ යජඹ පුවි ජනතහ   විලහර  ලපඹන් 
වනහධහය රඵහ පදනහ.  

  පඳුපවුය වනහධහයඹ වහ හර්ෂි රුිළඹල් 
බිලිඹන 50ක් රඵහ පදනහ.  

  පුවි ණඹ වහ න ි ඹඹ  8  පඳුලිපඹන් 
ි ඹඹ  6ක් යජඹ විි න් පනහ. Guaranteed 
price  එ  ළන ඵළලුපුවෙ, නහඩු වල් කිපරෝ 
ේෆම් එ මිර රුිළඹල් 28 ි   32 දක්හ ළඩි ය 
තිපඵනහ.  ම්ඵහ කිපරෝ ේෆම් එ මිර රුිළඹල්  
30  ි   35 දක්හ ළඩි ය තිපඵනහ.  

  
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභතිතුභනි, භභ අවන්පන් ඉන්ධන වනහධහයඹ ළන. 

අනික් වනහධහය ළන පනුපයි.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒහවෙ එක් තභයි කිඹන්පන්. ඊ  අභතය වනහධහය රඵහ 

පදන්න ඵරහපඳුපයුවෙතු පන්පන් නළවළ.   

ඒ නිහ ප්රපලසනප  ඉතිරි පු ස අදහශ න්පන් නළවළ. 
 

රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඇහුපප  ඉන්ධන වනහධහය  

ළන.  එතුභහ පුවීන්  පදන වනහධහය ළන කිඹහ පන ඹනහ.   

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)\ 

 මුළු ක්පතත්රසඹභ අයපන ඵරන්න ඕනෆ.  ඔඵතුභහ ඇහුපප 

පුවීන්  පදන ඉන්ධන  වනහධහය  ළන පන්.  
 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
පම් ප්රපලසනපඹන් අහ තිපඵන්පන්, ''........පුවි ජනතහ  

වන ළරසීභ වහ ළනීභ  නිඹමිත පවෝ පන ඇති ක්රි ඹහභහර් 

පර්ද?''    කිඹහයි.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

පුවි ජනතහ  පදන ඉන්ධන වනහධයඹ ළන තභයි භභ 

ඇහුපප. එතුභහ කිඹනහ, පුවි ජනතහ  පදන අනික් වනහධහය 

ළන.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අිළ ඒහවෙ එක්භ පන්  කිඹන්න  ඕනෆ.  තමුන්නහන්පතරහ   

විතයක් ඵළට් යන්න පදන්න ඵළවළ පන්. අිළවෙ ඉරහ හි රහ ඵළට් 

යන්න ඕනෆ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
දළන් අතුරු ප්රපලසන අවන්න. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භපප ඳශමු න අතුරු  ප්රපලසනඹ 

පභඹයි.   

රු ඇභතිතුභනි, 2012.02.11 න දින - ඒ කිඹන්පන් ගිඹ 

අවුරුද්පද්- පතල් මිර ළඩි යනපු , ඊ  ඳහු දහභ නිපඹෝජව 

ඇභතිතුභහ  කිඹහ තිබුණහ, ළඩ ිළිතපශක් ස යරහ ඳහල් 

යථ හවනර වෙ, පඳෞද්ලි  ප්රපහවන  පතප  පඹපදන 

අඹ වෙ, පඳෞද්ලි ඵස හිමිඹන් වෙ, පුවි ජනතහ වෙ ළඩි 

වුණු ඩීල්  ව පඳෝල්ර මිර දයන්න පදන්පන් නළවළ කිඹරහ.  

ඒ අනු පුවි ජනතහ  ඉන්ධන වනහධහයඹක් පදනහ  කිපහ. 

ඒ ළන තභයි  භහ ඇහුපප. භහ අවන්පන්,  2012.02.11 න දින  

පුවි ජනතහ   දුන්නු ඒ පඳුපයුන්දු ඉස  යන්පන් දහද 

කිඹන එයි.   

ගිඹ තිප වෙ ඉන්ධන මිර ළඩි ශහ. දළන් ආපඹවෙ මිර ළඩි 

යනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පවුයි, ඒ ඇති. වන පදන්පන් දහද? 
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රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එභ ප්රපලසනඹ  භහ ිළිතතුයක් දුන්නහ. දළන් එළනි වනඹක් 

පදන්න ඵරහපඳුපයුවෙතුක් නළවළ.   

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කිඹන්පන් ඔඵතුභහ ිළිතන්නහ, 2012.02.11න දින 

ඔඵතුභන්රහ කිඹපු පද් අතවයි කිඹරහ? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, පභඹ විලහර ප්රපලසනඹක්. අපප් ආර්ථිඹ 

භඵයතහපන් පන ඹන්න ඹම් ඹම්  මයණ න්නහ. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
යන්න ඵළරි ඒහ කිඹන්පන් ඇයි ඇභතිතුභහ?  

රු ථහනහඹතුභනි, එපවභ නම් මී  ඳසපතවෙ ඉන්ධන 

මිර ළඩි යන පු  ඉන්ධන වනහධහය ඹක් පදනහ කිඹරහ 

අතව කිඹන්පන් නළතු ඉන්න කිඹන්න. එතපු  අඩුභ තයමින් 

පුවි ජනතහ ල්ඳනහ යයි පන්, පභුකුවෙ පදන්පන් නළවළ 

කිඹරහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඔප, ඔප. එපවභ පවුයි. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කිඹන්න එඳහඹ කිඹන්න, අන්දන්න එඳහඹ කිඹන්න. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு (கனரறற)  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහපප උඳපදසුවෙ අිළ ළරකිල්ර  න්නම්පෝ. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පම් අන්දන එපන් තභයි ප්රපලසනඹ ඇති පරහ තිපඵන්පන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

 ප්රපලසන අා 12 -1965/'11- (1), රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ. 

 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි,  එභ ප්රපලසනප  "ලුතය දිස්රි ක්ප " 

ඹන්න "හල්ර දිස්රි ක්ප " ඹනුපන් ාපලෝධනඹ න්න ඕනෆ.  

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ නම් පම් ප්රපලසනඹ  උවෙතය පදන්න ඵළවළ පන්.  
 
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එභ ප්රපලසනප  "ලුතය දිස්රි ක්ප " ඹන්න "හල්ර 

දිස්රි ක්ප " ඹනුපන් නිළරැදි ය ප්රපලසනඹ  ිළිතතුරු පදන්න 

ල් වෙතහ  භක් නළවළ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

එභ ප්රපලසනඹ නළත නවහඹ ඳත්රසඹ  ඇතුශවෙ යන්න. 
 
ප්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳවෙ කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පවුයි. ප්රපලසන අා 13-2189/'11-(2), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹ අවනහ. වළඵළයි රු 

ථහනහඹතුභනි, භහ ප්රපලසනපඹන් අවරහ තිපඵන්පන්, "ඳහි කුඩහ"  

ළන පනුපයි, "පප්හපරයි" ළන. Part (a) (i) of  the Question 

states, “whether petroleum was found in  Pasikuda …” 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ නම් එභ ප්රපලසනඹ නළත යක් අවන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ. භක් නළවළ. ඒ පදන උවෙතයඹ පදන්න 

කිඹන්න.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌபுறகு  றஶணவ குவண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළත ප්රපලසනඹ අවන්න කිඹන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am not the person who is printing the Order Paper.  I 

have asked about Pesalai.  
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්රපලසනඹ ළරැදි ඵ ිළිතන්නහ. ප්රපලසනඹ ළරැදි ඵ ිළිතපනවෙ 

උවෙතය පදන්න කිඹනහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පම් දසර වුරුවෙ ඳහි කුඩහ ඹනහ පන්. ඒයි පම් ප්රපලසනඹ 

පරහ තිපඵන්පන්.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳහි කුඩහ කිපහභ පන එක් පපනක් උවෙතය පදයිද දන්පන් 

නළවළ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එභ ප්රපලසනඹ නිළරැදි යරහ නළත අවන්න.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

පවුයි. එභ ප්රපලසනඹ නළත අවන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕනෆ නළවළ. උවෙතය පදන්න. රුිළඹල් 70,000ක් නහසති 

යන්න ඕනෆ නළවළ පන්. ඒ වළය අනික් ඒහ ඔක්පුභ අදහශයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

එක් ළරැදුපණුවෙ ඔක්පුභ ළරැදියි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඇභතිතුභහ හඩි වුණහ. ඇභතිතුභහ එඹ  ිළිතතුයක් දුන්නහ.   

ඊශඟ  ප්රපලසන අා 14. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ පනුපයි, පභඹ මුද්රසණඹ යන්පන්. ඳහර්ලිපම්න්තුපන් 

තභයි මුද්රසණඹ යන්පන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

එපවභ නම් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් පුඹහ ඵරහ තභයි පභඹ  

උවෙතය පුඹහ න්න න්පන්. භහ එඹ පුඹහ ඵරන්නම්. ළරැදිරහ 

තිපඵන්පන් හ ද කිඹරහ පුඹහ ඵරන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

තභයි කිඹන්පන්. පඳුඩ්ඩක් ළරැදුණහභ ඒ ිළිතන්නවෙ තළන්ඳවෙ 

න්න. 

 
ප්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳවෙ කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රපලසන අා 14-2215/'12-(2), රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ. 
 
රු ජිවෙ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹ අවනහ. නමුවෙ 

නිපඹෝජව ඇභතිතුභහ අතුරුදවන් පරහ. පභච්චය පරහ එතුභහ 

පම් රු බහපප හිටිඹහ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පතහ, නිහ වහ 

පඳුදු ඳවසුම් අභහතවතුභහ පනුපන් භහ එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුරු 

දීභ වහ ති පදක් ල් ඉල්රහ ි ටිනහ.  

 
ප්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳවෙ කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ඳහල් ප්රපහවන පතහ ඳඹන්නන් : ඉන්ධන 

වනහධහය 
தரடெரஷன ஶதரவெகுவ்து ஶெஷ 

வேகுணவகவ:ரறவதரபைவ ரணறவ  
SCHOOL TRANSPORT SERVICE OPERATORS : FUEL SUBSIDY 
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15.  රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
       (ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

       (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන අභහතවතුභහපන් ඇස ප්රපලසනඹ - (1) :    

 (අ) (i) 2012. 02. 11 දින පවෝ ඊ  ආන්න දින ි දු ශ 

ඉන්ධන මිර ඉවශ දළමීභ  පවතතුපන් 
අඳවසුතහ  ඳවෙ ඇති ඳහල් ප්රපහවන පතහන් 
ඳවෙහ පන ඹන අඹ වහ  වන ළරසීභ 
පනුපන් ළනීභ  නිඹමිත පවෝ පන ඇති 
ක්රි ඹහභහර් පර්ද; 

 (ii) එභ ඳහල් ප්රපහවන පතහ ඳඹන්නන් ව  
ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ පදන්පන්ද; 

 (iii) එපත නම්, එභ වනහධහයඹ රඵහ පදන ක්ර භපපදඹ 
පර්ද; 

 (iv) එභ වනහධහයඹ රඵහ පදනු රඵන හර සීභහ 
පර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත ප්රපහවන පතහ ඳඹන්නන් ව  ඉන්ධන 
වනහධහයඹක් රඵහ පනුපදන්පන් නම්, එඹ  
පවතතු පර්ද; 

 (ii) ඳහල් දරුන් පනුපන් ළදවෙ හර්ඹ බහයඹක් 
ඉටු යන  එභ ජනතහ  ඉන්ධන වනහධහයඹක් 
රඵහ පනුදීභ ඵරවෙ අහධහයණඹක් ඵ 
ිළිතන්පන්ද; 

 ඹන්නවෙ එතුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) පනුඑපත නම්, ඒ භන්ද? 
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றற, றவோடறடவ அஷவைெபைரணஷவெ ஶகவோட றணர: 

(அ) (i) 2012.02.11 ஆவ றகற அவனது  அவகு 

அவௌறவ் றணவ்றவ ஶவவகரவபவௐதவோட 

ரறவதரபைவ றஷனஶவநவ கரரக தரறவெ 

கவௐதவோடுவப, தரடெரஷன ஶதரவெகுவ்து 

ஶெஷகஷப டவ்துகறவநவகபௐவெகு ரணறவ 

அபறவௐதவகரக டுவெகவௐதவோடுவப அவனது 

டுவெகவௐதடவுவப டடிவெஷககவ ரஷ 

வதஷபெவ; 

 (ii) ஶவதடி தரடெரஷன ஶதரவெகுவ்து ஶெஷ 

வேகுணவகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ 

வேகவௐதடுர வதஷபெவ; 

 (iii) ஆவணறவ, ஶவதடி ரணறவ வேகுவ 

பஷநஷ ரவவதஷபெவ; 

 (iv) ஶவதடி ரணறவ வேகவௐதடுவ கரன வஷன 

ரவவதஷபெவ 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஆ) (i) ஶவதடி ஶதரவெகுவ்துவை ஶெஷ வேகுணவ 

கபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ வேகவௐதடர 

றபைவௐதறவ அவகரண கரவேகவ ரஷ 

வதஷபெவ; 

 (ii) தரடெரஷன ரவகபௐவெகு பவெகறரணவரபை 

கடஷஷ ஆவபொவ இவகபௐவெகு ரறவதரபைவ 

ரணறவ வேகவௐதடரஷ தரரற அலறரகுவ 

வதஷ வபொவெவகரவரர வதஷபெவ 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 

 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) the measures that have been adopted or that 

are to be adopted in relation to providing 

relief to school transport service operators 

who have been inconvenienced by the fuel 

price hike effected on or around 

11.02.2012; 

 (ii) whether a fuel subsidy would be provided 

to them; 

 (iii) if so, the methodology followed in 

providing that relief; and 

 (iv) the  period for which that subsidy would be 

provided? 

(b) Will he also state - 

 (i) if the fuel subsidy is not provided to the 

aforesaid school transport service operators, 

the reasons for that; and 

 (ii) whether he admits that non provision of the 

fuel subsidy to those school transport 

service operators who provide an important 

service to school children, is a grave 

injustice? 

(c) If not, why? 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භ ම්ඳහදන අභහතවතුභහ 

පනුපන් භහ එභ ප්රපලසනඹ  ිළිතතුරු පදනහ.  
(අ)  (i)    පම් ම්ඵන්ධපඹන් යජඹ විි න් ඳවත වන් 

ක්රි ඹහභහර් පන ඇත.  

1. ඳහල් ි සුන් වහ ශ්රීග රාභ ඵස යථර 
භන් ළනීභ  භහි  හය ප්රපපපල ඳත්රස  වන 
මිර  රඵහ පද්. හය ප්රපපපල ඳත්රසප  හණිජ 
ටිනහභවෙ, ි සුන් පන මිරවෙ අතය 
පන යජපඹන් ශ්රීග රාභ පත පනු 
රළපේ.  

2. ශ්රීග රාභ ඳහල් ඵස යථ පතහ ඒ පරභ 
ක්රි ඹහවෙභ පප. 

3. ි සු ළරිඹ පතහ ජහති භනහභන 
පුමිභ වයවහ ක්රි ඹහවෙභ පප. පම් ඹ පවෙ   
ඳහල් ශමුන් ප්රපහවනඹ වහ ශ්රීග රාභ ව 
පුද්ලි අාලප  ඵස යථ වහ වනහධහය 
රඵහ පද්.  

 පභභ ප්රපලසනපඹන් අහ ඇති  පඳෞද්ලි 
අාලප  ඳහල් ප්රපහවන පතහන් ඳහල් 
ි සුන්පප පදභපිළඹන් ව හවන හිමිඹන් 
අතය එඟතහ භත ක්රි ඹහවෙභ අවිධිභවෙ 
අාලඹ  අඹවෙ පතහකි.  පම් වහ 
වනහධහය දීභ   යජඹ භළදිවවෙ වීපභන් එහි 
ඳරිඳහරන  යුතු වහ වනහධහයඹ 
ඉක්භහ ඹන විඹදභක් ඇති විඹ වළකිඹ. 
එපතභ එභිනන් පපශ පඳුශ  
තයහරිවෙඹ  අනලව ඵරඳෆභක් ඇති 
වීභ  ඉඩ ඇත.  

 (ii)   අදහශ පනුපප. 

 (iii)   අදහශ පනුපප. 

 (iv)   අදහශ  පනුපප. 

(ආ)  (i)   අදහශ පනුපප.  

       (ii)   අදහශ පනුපප. 

(ඇ)  ඳළන පනුනඟී. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ප්රපලසනපඹන් භභ ඇහුපප ඳහල් 

ප්රපහවන පතඹ ඳවෙහ පන ඹන අඹ පනුපන් වනහධහයඹක් 

පදනහද කිඹරහයි.  රු ඇභතිතුභහ ඳහල් ි සුන්  පදන 

වනහධහය  ළන කිඹහපන ගිඹහ. ඳහල් ප්රපහවන පතඹ වෙ 

ඔඵතුභන්රහ වනහධහයඹක් පදනහ කිඹරහ ප්රපහල ය තිපඵනහ. 

ඒයි භභ ඔඵතුභහ  කිපපප.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ඳහල් ප්රපහවන පතඹ කිඹන්පන් ශිවඹන් 

පන ඹන  එ පන්.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. නළවළ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවෙනම් පන පභුක්ද? ඳහල් උසහපන ඹනහද ඵස 

එපක්? නළවළ පන්. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එපවනම් භභ පඹෝජනහක් යන්නද?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

පවුයි. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 එපවනම් ඳහල් ප්රපහවන පතඹ කිඹරහ තිපඵන පඳෞද්ලි 

ප්රපහවන පතඹ වෙ ඔඵතුභන්රහ season එක් පදන්න. එභ 

ප්රපහවන පතඹ  රුිළඹල් 800, 1,000, 2,000 ආදී ලපඹන් 

පනහ.  

 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු දඹහි රි ජඹපතය භන්ත්රීංතුභනි, ඔඵතුභහ  භභ පවෙරුම් 

ය පදන්නම්. ඳශමුපනි හයණඹ පම්යි. පම් සුවිපලත ඵස 

පතහ රඵහ දීභ පනුපන් අඳ රාභඹ  විලහර වනහධහයඹක් 

පදනහ. පුඩක් ශභයි ඒ ඳහවිච්ික යනහ.  රාභඹ භඟ අඳ 

හච්ඡහ යන වි  ඒ අඹ කිඹනහ, ඔවුන් ඳහඩු රඵන එ 

පවතතුක් තභයි පම් subsidy එ කිඹරහ. ඒ පනභ ථහක්. 

නමුවෙ දළන  ඒ subsidy  එ තිපඵනහ. භවය වි   රාභඹයි, 

පඳෞද්ලි ඵස පතඹයි අතය ඇති ය වෙ ඹම් ඹම් එඟතහ  

අනු ශභයි ප්රපහවනඹ යනහ. ඔවුන් වෙ වනඹක් පදනහ.  

නමුවෙ තුන්ළනි පු ක් තිපඵනහ. ෆන්ර, three-

wheelersර වහ තවෙ  පන පන විධිඹ   පම් ශභයි ප්රපහවනඹ 

ම්ඵන්ධපඹන් විවිධ නුපදනු ඇති පනහ. ම්ඵද ශභයි අය 

රාභ ක්ර භපඹන් ිළ සතය ඹනහ. දළන් ඔඵතුභහ අවන්පන් ඒ 

අඹ වෙ කිි  ඹම් වනඹක් පදනහද කිඹන එ පන්? ඒ  

ිළිතතුය "නළවළ" කිඹන එයි.  

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භපප පදළනි අතුරු ප්රපලසනඹ අවනහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

කුඩහ ෆන් යථලින් දරුන් ප්රපහවනඹ යන ඳහල් ප්රපහවන 

පතඹ ම්ඵන්ධයි භභ කිපපප. ඒ නීතවනුකර එක් 

පනුපයි කිඹරහ රු ඇභතිතුභහ කිඹනහ. භභ කිඹනහ, ඒ 

එපවභ ිළටින්භ නීතවනුකර එක් කිඹරහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. නීතවනුකර නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්පන් නළවළ. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ෆන් යථ ඳශහවෙ බහර ලිඹහ ඳදිාික යනහ. 

රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීංතුභහ භභ පුපවවෙභ කිඹන්පන් නළවළ, ඒහ 

නීතවනුකර පනුපයි කිඹරහ. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ ඒ කිපහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නමුවෙ, රාභ භඟ පන ඹන ළඩ වන  ඒහ ඇතුළු 

පන්පන් නළවළ. ඒයි භභ කිපපප. නීතවනුකර නළවළයි කිඹන්න 

ඵළවළපන්.  ඒ අඹ හභහනව විධිඹ  ඒ  යුතු ය පන ඹනහ. 

පභුක් වරි ළරැද්දක් තිපඵනහ නම් පඳුීයි ඹ පවෝ අදහශ අාල 

 යුතු යයි. නමුවෙ භභ පුපවවෙභ කිඹන්පන් නළවළ ඒහ 

නීතවනුකර පනුපයි කිඹරහ. ඇවෙත ලපඹන්භ ඒ අඹ පරුකු 

පතඹක් යනහ කිඹරහවෙ භභ ිළිතන්නහ. නමුවෙ රාභ භඟ 

පන ඹන වනහධහය ක්ර භඹ  ඒහ ඇතුශවෙ පන්පන් නළවළ. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභතිතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන නිපඹෝජව 

අභහතවතුභහ න ඔඵතුභහපන් භහ පම් හයණඹවෙ දළන න්න 

ළභළතියි. 2013.02.11 ළනිදහයින් ඳසු නළතවෙ පතල් මිර ළඩි 

ශහ. එපත පතල් මිර ළඩි කිරීභ නිහ, ඳහල් දරුන්පප 

ප්රපහවන හසතු හපපභ අපනකුවෙ වළභ පද්භ විඹදභ ළඩි පරහ 

තිපඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඒ ප්රපහවන පතහර අඹ කිරීම් ළඩි 

කිරීභ නිහ පම් යපට් ඉන්න රක් 40ක් ඳභණ ව ඳහල් දරුන්  

විලහර ප්රපලසනඹක් ඇති පරහ තිපඵනහ. ඒ පනුපන් වනඹක් 

පදන්න ඔඵතුභහ පභුක් පවෝ ළඩ ිළිතපශක් ස යනහද 

කිඹහ භහ අවන්න ළභළතියි. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එපවභ එක් නළවළ. 

 
රු දඹහි රි ජඹපතය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரெறநற  ஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පඵුපවුභ සතුතියි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

CTB එපන් රඵහ පදන season tickets ර මිර ණන් ළඩි 

යරහද, නළද්ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යවෙ අමුණුභ භවතහ 
(ரவௌபுறகு கனரறற  ெவ் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. 
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ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

මීශඟ  සථහය නිපඹෝ 23(2) ඹ පවෙ ප්රපලසනඹ, රු යනිල් 

වික්ර භි ාව භවතහ. 

 

පඳෞද්ලි  දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රපලසනඹ 
ணற அநறறவ்வ பன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 ශ්රීග රාහපප ඳළළවෙපන පඳුදු යහජව භණ්ඩීයඹ 

යහජව නහඹ ළි  හයඹ 
இனவேஷகறவ ஷடவதநவுவப வதரதுனர 

அசுவ் ஷனவகபறவ கூவோடவ  
COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING IN   

SRI LANKA 

 

රු යනිල් වික්ර භි ාව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසප  
නහඹතුභහ) 
(ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக - றவவெகவோெற பவவ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the Opposition) 

Hon. Speaker, the Commonwealth Heads of 

Government Meeting in 2011 in Perth adopted the Report 

on “Strengthening the Role of the Commonwealth 

Ministerial Action Group - CMAG”.  This gave effect to 

the earlier Resolution of Port of Spain in 2009, where it 

was agreed to strengthen the role of the CMAG to deal 

with the full range of serious or persistent violations of 

the Harare Principles.  At the Perth meeting, it was also 

agreed that CMAG be: (i) the custodian of these values 

and  (ii)  more proactive to country situations with serious 

violations of Commonwealth values. 

The media reports have stated that Sri Lanka will be 

discussed at the next CMAG meeting. The news release 

of the Ministry of External Affairs titled "Sri Lankan 

issues have no place in the CMAG Agenda -  GL tells 

Chair of CMAG"  states, "the exhaustion of the good 

offices role of the Secretary-General is a condition 

precedent for any specific country situation to be included 

in the agenda of  the CMAG.  This is clear from the rules 

relating to CMAG, adopted by the Commonwealth Heads 

of Government at their meeting in Perth, Western 

Australia, in October 2011". Another news release issued 

by the National News Agency of Bangladesh - BSS - 

states that Prime Minister Sheikh Hasina, the Chair of 

Commonwealth Ministerial Action Group called upon 

Colombo to take some positive steps to uphold the 

Commonwealth values and principles.   

Therefore, in the background of these statements, will 

the Minister make a full statement disclosing to the House 

the present position regarding CMAG and the discussions 

with the Secretary General in relation to the good offices 

engagement pertaining to the Sri Lankan situation which 

is referred to in the External Affairs Ministry news 

release.  

Thank you. 

රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විපද්ල  යුතු 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ - 

வபறரவோடபவகவ அஷவைெவ) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

The Hon. Leader of the Opposition has raised this 

issue and it affords me the opportunity of clarifying 

several matters in respect of which there appears to be a 

considerable measure of misunderstanding. I would like 

to assure the Hon. Leader of the Opposition, at the very 

outset, that one thing is crystal clear. There is not a 

shadow of doubt about that, namely that the CHOGM 

2013 will be held in Sri Lanka in November this year. 

This is clearly evident from the departure statement made 

by His Excellency Kamalesh Sharma, Secretary-General 

of the Commonwealth when he left the shores of our 

country on the 13th of February. This is what His 

Excellency Kamalesh Sharma had to say, I quote: 

“My visit provided an opportunity to be briefed on the preparations 

for the 2013 Commonwealth Heads of Government Meeting 

(CHOGM), scheduled to be hosted by Sri Lanka in November, as 
decided by Commonwealth Heads of Government in 2009 and 

confirmed in 2011.” 

This is a decision made by no less than the Heads of 

Government of the Commonwealth. As my Friend, the 

Hon. Leader of the Opposition is aware, this decision was 

made by the Heads at their meeting in Port of Spain, 

Trinidad and Tobago in 2009 and it was reconfirmed by 

the Heads of Government in Perth, Western Australia in 

2011. So, nobody can change it except the Heads. The 

Heads are not meeting before November. There cannot 

consequently be any conceivable doubt as to the venue of 

CHOGM to be held this year. I would like to make that 

very clear. 

The Hon. Leader of the Opposition in his Question 

has referred to the Report adopted by Commonwealth 

Heads of Government Meeting in 2011. That report 

contains a series of very clearly defined steps that need to 

be taken before any matter can be placed on the Agenda 

of CMAG.  

I am sure the Hon. Leader of the Opposition is 

familiar with this document. He himself names the 

document. That is the Report of the Commonwealth 

Heads of Government Meeting  held in Perth in 2011. I 

would like to refer the Hon. Leader of the Opposition, in 

particular to paragraph 18 of the Report which he himself 

has referred to. Paragraph 18 deals with the Millbrook 

Commonwealth Action  Programme on the Harare 

Declaration .  

Subparagraph (i) of paragraph 18 makes it abundantly 

clear that the good offices role of the Secretary-General 

has to be fully exercised before any matter can be 

referred to the Commonwealth Ministerial Action Group 

known as CMAG. So,  the Secretary-General is expected 

to play a pivotal role in engaging with the country in 
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question that is referred to as the good offices role of the 

Secretary-General and that is a condition precedent for 

any matter to be included in the Agenda of CMAG.   

Furthermore, subparagraph (vii) of paragraph 18 states 

that CMAG  can take up a matter only if response and 

progress remain inadequate. I would place this within 

quotes,  

“...if  response and progress  remain inadequate.”  

So, that again is a condition that needs to be fulfilled 

compulsorily before any matter can be taken up as part 

and parcel of the Agenda of CMAG. This is reinforced  

by subparagraph (x) of paragraph 18 which states that this 

can happen only if, I quote: 

" … all efforts  and engagement have been exhausted and there 

continues to be no progress by the relevant member country in 
addressing the issues of concern, …” 

So, these are all conditions. These are steps that 

cannot be dispensed with. They are part of a coherent 

procedure that is laid down in the very document that the 

Hon. Leader of the Opposition referred to.  So, if there is 

continuity with regard to the exercise of the good offices 

role of the Secretary-General, then the matter cannot 

reach the Agenda of CMAG at all. That is crystal clear 

from the text of the document which my Friend has 

referred to.  

Now, let us see whether this good offices role is active 

and vigorous now.  Again, there can be no doubt 

whatsoever with regard to that matter. The answer is quite 

obvious. This is clear from  the words which have been 

used by the Secretary-General in the departure statement  

which I referred to.  The Secretary- General states, I 

quote:  

“The Commonwealth agreed to pursue a partnership with Sri 

Lanka in various priority areas that were jointly identified 

during my last visit in September 2012.” 

That is, in the recent past, His Excellency Kamalesh  

Sharma visited our country twice. The  first visit was in 

September 2012 and the second visit was in  February 

2013. He makes an evaluation of the progress that has 

been achieved by the Government of Sri Lanka during 

that intervening period of six months.  This is what his 

Excellency Kamalesh  Sharma says.  These are his own 

words.  I quote:  

“There has been marked  progress in a number of these areas 

in the last six months, as outlined in the annex to this 

statement.”   

He goes on to say, I quote: 

“As a result  of consultations during this visit,  we have agreed 
to enhance collaboration in the areas outlined below:”  

So, this collaboration was set in motion during his 

previous visit in September, 2012, and the Secretary-

General says in his departure statement that this has been 

enhanced. That is, the level of it has been raised as a 

result of the discussions that the Secretary-General had 

with the Government of Sri Lanka during his subsequent 

visit in February 2013.  

The Secretary-General enumerates the different areas 

in which active collaboration will take place between the 

Commonwealth  and the Government of Sri Lanka.  

So, this is a concrete manifestation of the good offices 

role, which is postulated as a condition precedent for any 

matter to be taken up by the Commonwealth Ministerial 

Action Group. 

His Excellency the Secretary-General, in his departure 

statement, enumerates five such fields.  

The first is, electoral institutions and processes.  He 

met the Elections Commission and declared himself 

entirely satisfied with the results of those deliberations.   

The second area that the Secretary General refers to is 

the Human Rights Commission.  He identifies following 

areas as suitable areas of collaborations in that field: 

training and education of the Commission staff, 

expanding training of police personnel on human rights 

obligations, enhancing the training programme for 

journalists on human rights reporting, bolstering capacity 

to be involved in national reconciliation processes and 

strengthening capacity to investigate human rights 

abuses.   

The third area is reconciliation and the Secretary 

General says, I quote: 

“Sri Lanka’s Lessons Learned and Reconciliation Commission 

(LLRC) Report is a pivotal nation plan for moving forward, 
......." 

Then, he says, I quote: 

“We shall continue to explore opportunities where the 
Commonwealth can offer its collective wisdom and 

experience, ….” 

So, the Commonwealth is giving us the benefit of 

their wisdom and experience and we are engaged in a 

vigorous process of co-operation with the 

Commonwealth. 

The fourth area is the judiciary and the Secretary 

General says that the best practices of the Commonwealth 

will be resorted to and that information will be placed at 

our disposal to enable decisions to be made in that regard.   
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The final area, which the Secretary General refers to, 

relates to the independent media.  It states, I quote: 

“Provision of technical expertise for Sri Lanka to undertake an 

institutional assessment of the Sri Lankan Press Council, ….” 

He also talks of:   

"Provision of technical assistance options in support of the Sri 
Lankan Press Institute."   

So, I am sure that all of this will convince the Hon. 

Leader of the Opposition that the good offices role of the 

Secretary General is something very much alive; it is 

something that is being carried forward with the utmost 

vigour and vitality and in that state of things, there is 

absolutely no foundation for any matter relating to Sri 

Lanka to be included in the agenda of CMAG.   

Therefore, with great respect, I dissent from the 

sentence in the statement which was just made by the 

Hon. Leader of the Opposition. The Hon. Leader of the 

Opposition said, “Media reports have stated that Sri 

Lanka will be discussed at the next CMAG meeting”.  I 

say, in response, Mr. Speaker, that there is absolutely no 

basis or foundation for that to happen because such a 

course of action would be clearly incompatible with the 

governing instrument, which the Hon. Leader of the 

Opposition, himself referred to at the commencement of 

his remarks.   

Then, I also wish to bring this to your notice, Mr. 

Speaker.  There is a very valuable document here, the 

annex to the departure statement issued by the Secretary-

General of the Commonwealth on the occasion of his 

departure from the Island on the 13th of February.  He has 

already said that there is a marked progress during that 

period of six months.  So, far from complaining, he is 

paying an unequivocal tribute to the Government of Sri 

Lanka, the gist of which is that, in these critical areas 

there has been substantial progress in the considered 

opinion of no less than the Secretary General of the 

Commonwealth. 

He identifies four areas there, in which, according to 

him, there is a marked progress.  One of these, Mr. 

Speaker, is public service strengthening, which is 

undoubtedly, a priority need in this country.  The 

Secretary General says, I quote: 

“The Commonwealth has worked with the Sri Lanka Institute of 

Development Administration (SLIDA) to formulate a human resource 
policy framework for the public service aimed at promoting political 

impartiality in recruitment and promotion practices.  A Commonwealth 

expert is to be appointed at the SLIDA as a human resource policy 
adviser.”  

Then, on youth entrepreneurship, he identifies a series 

of measures, which the Commonwealth will pursue with 

the Government of Sri Lanka.  I am sure that the Hon. 

Leader of the Opposition, as a former Minister of Youth 

Services and a former Minister of Education, will 

certainly agree that these are all very beneficial and 

relevant programmes.   

One of these is a grassroots project to harness the 

potential of youth enterprise, entitled, “Harnessing 

Aptitude and Potential Entrepreneurial Skills in Youth”   

The Commonwealth has also agreed to provide 

training and other support to build the long-term capacity 

of institutions in Sri Lanka that are focused on youth 

enterprise. The Commonwealth has agreed to deliver the 

Asia Conference on "Financial Inclusion and Literacy", 

focusing on youth, in March 2013. The Commonwealth 

has also supported the establishment and start-up 

activities of the Commonwealth Asia Alliance of Young 

Entrepreneurs.  A very valuable initiative by the 

Commonwealth fully endorsed by the Government of Sri 

Lanka, has to do with their programmes with regard to 

strengthening of Local Government.  

Finally, with regard to peace and reconciliation and 

also a very useful initiative with regard to the 

development of sports as an instrument which will bring 

together the different communities in this country.  

So, from all of this, it is very clear that the good 

offices role of the Secretary General is something that is 

being engaged in, it is being pursued, in fact it is being 

strengthened and unless and until that is exhausted, there 

cannot possibly be any justification for Sri Lanka to be 

taken up in any shape or form by the Commonwealth 

Ministerial Action Group.  

Now, I would like to make a concluding remark, Mr. 

Speaker. The Secretary-General also says this in his 

departure statement, I quote: 

“Preparations for CHOGM 2013 are impressive and on track.” 

The Government of Sri Lanka is investing a great deal 

of time, effort and resources in elaborate and meticulous 

preparations in order to ensure that the outcome is 

entirely positive. Then, we have the support of many 

governments.  

I would like to inform the Hon. Leader of the 

Opposition that Dr. Mohan Kaul, the Chairman of the 

Commonwealth Business Council, will be with us. He is 

meeting me tomorrow for an extended discussion. I have 

also arranged for him to meet all the Chambers of 

Commerce in Sri Lanka. So, we are working very hard to 

make the Commonwealth Business Council which will be 

held on the sidelines of CHOGM, a singular success.  

So, that is the position. I think that is a complete 

answer to the issues raised by the Hon. Leader of the 

Opposition. This is the position today with regard to the 

discussions that we are having with the Secretary General 
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in respect of his good offices role, which we appreciate, 

from which we are benefiting and which is proceeding 

full steam ahead. Consequently, there is no reason for any 

anxiety or apprehension on the part of the Hon. Leader of 

the Opposition that Sri Lanka will figure in any way in 

substantive discussions in CMAG, because such a course 

of action would be demonstrably contrary to the very 

instrument which brought CMAG into operation and 

invested it with the broader mandate that was referred to 

by the Hon. Leader of the Opposition.  

I thank you, Sir.  

 
පඳෞද්ලි භන්ත්රීංන්පප ඳනවෙ පටුම්ඳවෙ 

ணற உபொவௐதறணவ ெவோடபனவேகவ 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
පී.වළරින් ප්රපජහ ාර්ධන ඳදනභ (ාසථහත 

කිරීපම්) ඳනවෙ පටුම්ඳත 
தற.யரறெவ ெபர அதறறபைவ்ற வநவ 

(கூவோடிஷவ்வ) ெவோடபனவ 
P. HARRISON COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 

රු ඒ.ඩී. චම්ිළ පප්රපතභදහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ) 

(The Hon. A.D. Champika Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳවෙ 

යනහ:  

" පී. වළරින් ප්රපජහ ාර්ධන ඳදනභ ාසථහත කිරීභ වහ ව ඳනවෙ 

පටුම්ඳත ඉදිරිඳවෙ කිරීභ  අය දිඹ යුතු ඹ." 

 

රු පජෝන් අභයතුා භවතහ 
(ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 

විි න් සථිය යන රදී. 
ஆஶரறவ்ரவ. 

Seconded. 

 
ප්රපලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනවෙ පටුම්ඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රසණඹ කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී.  
 

හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිපඹෝඹ ඹ පවෙ ඳනවෙ 
පටුම්ඳත  භහජ පතහ අභහතවතුභහ පත ඳයන රදී. 

 
றணர றடுவெகவௐதவோடு, வபொவெவகரவபவௐதவோடது. 

இவதடி, ெவோடபனவ பவபஷந றவௐதறடவௐதவோடு, அவைெறடவௐதடவெ 

கவோடஷபறடவௐதவோடது. 
 

ெவோடபனவ றஷனவெகவோடஷப இன. 47(5) இவதடி ெபக 

ஶெஷகவ அஷவைெபைவெகு அநறவெஷக வெவவௐதடுவகரகவை 

ெரவோடவௐதவோடது. 

  
Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 

ක්රීගඩහ  ඳනත : නි පඹෝ 
றஷபரவோடுவெகவ ெவோடவ : எபவேகுறறகவ 

SPORTS LAW: REGULATIONS 

 
[අ.බහ. 2.20] 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ  (ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக -  றஷபரவோடுவ் 

துஷந அஷவைெவ) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  

Sports ) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳවෙ 

යනහ: 

"ජහති යහජව බහපප  1973 අා 25 දයන ක්රීගඩහ ඳනපවෙ 31 ළනි 

න්තිඹ භ  කිඹවිඹ යුතු, එකී ඳනපවෙ 41 ළනි න්තිඹ ඹ පවෙ ක්රීගඩහ  

අභහතවයඹහ විි න්  හදන රදු, 2013 ජනහරි 15 දිනළති අා 1793/3 දයන  

අති විපලත ළට්  ඳත්රසප  ඳශ යනු රළඵ, 2013.02.21 දින  ඉදිරිඳවෙ යන 

රද නිපඹෝ අනුභත ශ යුතුඹ. 

(අභහතව භණ්ඩරප  අනුභතිඹ දන්හ තිපේ.)" 

රු ථහනහඹතුභනි, 1973 ර්ප  එ  ි ටි ක්රීගඩහ 

අභහතව, පක්.බී. යවෙනහඹ භළතිතුභහ විි න් පම් යපට් ක්රීගඩහ භ  

පන ඹහභ  ක්රීගඩහ ාම් විධිභවෙ කිරීභ වහ ඉදිරිඳවෙ යන රද 

ඳනත  ය 40  ඳසු පර්ණ අධවඹනඹකින් ඳසපත පම් යපට් 

ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් ාපලෝධනඹ  රක් යමින් ස 

ශ නිපඹෝ   කීඳඹක් ඳහර්ලිපම්න්තු  ඉදිරිඳවෙ කිරීභ  වළකි වීභ 

ිළිතඵ   භහ ඉතහභවෙ න්පතෝ පනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි පභහි ඉතිවහඹ ළන කිපපුවෙ,  

1948 ර්ප  අඳ නිදව රළබුවෙ එ  ඳළළති යජඹ ඹ පවෙ 

ක්රීගඩහ විඹ පනභ අභහතවයපඹකු  හිමි වුපණ් නළවළ -ක්රීගඩහ 

වහ පනභ අභහතවයපඹකු හිටිප  නළවළ- කිඹන එ ඔඵතුභහ 

දන්නහ. 1966 දී  තභයි පම් ක්රීගඩහ පනභ විඹඹක් වළටිඹ    

වඳුනහ පන වී.ඒ. සුතදහ භළතිතුභහ පම් යපට් ප්රපථභ ක්රීගඩහ 

අභහතවයඹහ  වළටිඹ  ඳවෙ වුපණ්.  එතුභහ එ  ි ටි පවු ඳළි  

ඳන්දු   ක්රීගඩපඹක්. එතුභහ පප හරප  ක්රීගඩහ ාම්  35යි පම් 

යපට් ලිඹහ ඳදිාික පරහ  යුතු පශත. 1966 ර්ප දී එතුභහ 

ක්රීගඩහ විඹ බහය අභහතවයඹහ වළටිඹ   යුතු ශවෙ 1970 භින 

යජඹ ඹ පවෙ පක්.බී. යවෙනහඹ භළතිතුභහ පම් යපට් ක්රීගඩහ 

අභහතවයඹහ වළටිඹ  ඳවෙ වුණහ. එතුභහ ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ 

වළටිඹ  ඳවෙ පනපු   සුතදහ භළතිතුභහවෙ, පක්.බී. යවෙනහඹ 

භළතිතුභහවෙ පම් ක්රීගඩහ ාම්ර තිපඵන  අවිධිභවෙබහඹ වඳුනහ 

වෙතහ. ඒ  අසථහපපදී ඒ ිළිතඵ පුඹහ ඵරන්න  මිටුක් 

ඳවෙ ශහ.  

ඒ අනු රු ථහනහඹතුභනි, පම් යපට් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ 

පනුපන් ක්රීගඩහ ාම් විධිභවෙ කිරීභ වහ 1971 ජනහරි 

භහප  31 න දහ ක්රීගඩහ අභහතවහාලප  හි පු පල්ම්යපඹකු 

න ගුණර්ධන භළතිතුභහපප ප්රපධහනවෙපඹන් මිටුක් ඳවෙ 

ශහ. රු ථහනහඹතුභනි, පම් මිටුපප නිර්පද්ල අනු 

එ  හි පු ක්රීගඩහ අභහතව පක්.බී. යවෙනහඹ භළතිතුභහ 1973 

අා 25 දයන ක්රීගඩහ ඳනත පම් ඳහර්ලිපම්න්තු  පනළවිවෙ ම්භත 

ය ක්රීගඩහ ාම් විධිභවෙ කිරීභ වහ දළළන්ත ළඩ ිළිතපශක් 

දිඹවෙ ශහ. පම් අසථහපපදී එ  හි පු ක්රීගඩහ අභහතව රු 

පක්.බී. යවෙනහඹ භළතිතුභහ අිළ ඉතහභවෙ පෞයපඹන් ි හිඳවෙ 

යන්න ඕනෆ. පම් යපට් ක්රීගඩහ  පභපතක් දුය පවෝ එන්න එතුභහ  

දළර උවෙහවඹ, එතුභහ පම් ඳහර්ලිපම්න්තු  පනහ ඳනත, පනහ 

පයගුරහි  විලහර ිළටුවරක් වුණහඹ කිඹන එ විපලතපඹන්භ 

භතක් යන්න ඕනෆ.  
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[රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ ] 
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ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ වළටිඹ  භහ, ප්රපථභපඹන්භ පම් ඳනත පනහ 

රු පක්.බී. යවෙනහඹ භළතිතුභහ   ඉතහභවෙ පෞයපඹන් ි හිඳවෙ 

යන්න ළභළතියි. රු ථහනහඹතුභනි, 1973 පනහ ඳනත පම් 

න වි  දල වතය හරඹක් තුශ,  පුයහ අවුරුදු 40 හරඹ තුශ 

තුන් යක් ාපලෝධනඹ කිරීභ   යුතු පඹදිරහ තිපඵනහ. 1993 

දී, 1998 දී ව 2005 දී පම් ඳනත ා පලෝධනඹ කිරීභ   යුතු 

ය තිපඵනහ. ඒ හපපභ රු ථහනහඹතුභනි,  24 හයඹ  

ආන්න ප්රපභහණඹක් පම් ඳනපවෙ පයගුරහි ,  විටින් වි  ඹම් පේද 

ා පලෝධනඹ ය තිපඵනහ.  පම් පයගුරහි  ාපලෝධනඹ ය 

තිපඵන්පන් එක් එක් පුද්රඹන්  අලව ඳරිදි මික් පර්ණ 

අධවඹනඹකින් පනුපයි රු ථහනහඹතුභනි. දල ව තය 

හරඹ තුශ -ය 40ක් තුශ- පම් ය  පට් ක්රීගඩහ පනුපන් පම් 

ඳනත ිළිතඵ පර්ණ අධවඹනඹක් පනුශ නිහ අිළ ල්ඳනහ 

ශහ, පුවෙ ඳවෙ දළන්වීම් දභරහ,   ක්රීගඩහ ාම් ි ඹල්ර පන්හ දින 

ණන ළඩ මුළු තිඹරහ, ඳශහවෙ ක්රීගඩහ අභහතවරුන් 

ඳහර්ලිපම්න්තු උඳපද්ල හය බහ  පන්හ  ක්රීගඩහ ාම්ර 

තිපඵන අවිධිභවෙබහඹ, ළ ලු ි ඹල්ර අධවඹනඹ යරහ  ි ඹලු 

පදනහපන් අදවස විභහ ාපලෝධන කිහිඳඹක් යන්න. ය 

එවභහය දළඩි උවෙහවඹ ප්රපතිපරඹක් වළටිඹ  තභයි පම් 

ඳනපවෙ 31 ව 41  න්ති ඹ පවෙ අභහතවයඹහ  තිපඵන 

ඵරතර අනු පම් නිපඹෝ අද අිළ පම් ඳහර්ලිපම්න්තු  ඉදිරිඳවෙ 

යන්පන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, මී  ලින් පම් පයගුරහි  24 යක් 

ාපලෝධනඹ වුණවෙ දහවෙ ඳහර්ලිපම්න්තු  ඉදිරිඳවෙ ය 

නළවළ. ළට් ය අභහතවයඹහ ඒහ ක්රි ඹහවෙභ ය තිපඵනහ. 

ඳශමු න තහ  තභයි නීතවනුකර අිළ පම්  යුවෙත පශත 

කිඹන එවෙ ඔඵතුභහ  භතක් යන්න ළභළතියි.  

පම් ාපලෝධන පන ඒභ  පවතතු ව හයණහ ිළිතඵ 

ඔඵතුභහපප අධහනඹ පඹුමු යන්න ළභළතියි.  

රු ථහනහඹතුභනි, ක්රීගඩහ ඳනත  පභභ නිපඹෝ පන 

ඒභ  පවතතු පභඹයි. ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ ලපඹන් ි ටි  ඳසු ගිඹ 

හරඹ පුයහභ ක්රීගඩහපප ඳසු ඵෆභ  පවතතු පභුනහද කිඹරහ භභ 

දළක්හ. ඔඵතුභහ  ඉතහභ පටිපඹන් කිඹන්නම්. අපප් මිත්රස රු 

අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීංතුභහ බහපප ඉන්නහ. ශ්රීග රාහ ක්රි ට් 

ණ්ඩහඹභ පරෝ කුරහනඹ ජඹේවණඹ කිරීභවෙ භඟ 1996 දී  

අපප් ය   ඉභවවෙ කීර්තිඹක් රළබුණහ. ඒ හපපභ සුන්තිහ 

ජඹි ාව ඇතුළු ක්රීගඩ ක්රීගඩිහන්, ඩන්න් යිට් හපප ක්රීගඩඹන් 

ඔලිම්ිළක් තයර  ගිහින් ජඹේවණ රළබුහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, නමුවෙ භෆත හරප  ක්රි ට් ක්රීගඩහපපදී අිළ ිළ  

ිළ  වතය හයඹක් අහන තයඹ  පවෙරී ඳයහජඹ වුණහ. භෆත 

හරප  විසයි විස තයහලි අිළ ඳයහජඹ  ඳවෙ වුණහ රු 

ථහනහඹතුභනි. භරර ක්රීගඩහ වෙපතුවෙ අඳ  තිපඵන පුාිකභ 

ජහතවන්තය තයහලිඹ න හර්ක් රහපීඹ තයහලිපඹන් 

පදපනිඹහ  හිටි අිළ දළන් ඵාරහපද්ලඹ වෙ ඳළයදිරහ අද 

වතයපනි සථහනඹ  ඇවිල්රහ ඉන්නහ. හර්ක් තයලින් 

ඳදක්ම් වතිතවක්, ඳණවක් වෙත අිළ අහන හරඹ න වි  

ඳදක්ම් අ  , දවඹ  ඵළසහ රු ථහනහඹතුභනි. ආි ඹහනු 

ක්රීගඩහ උපශපල්දී ඳශමුපනි තහ  එභ යන් ඳදක්භක්වෙ 

නළති අිළ රාහ  ආහ. ඒ අනු අිළ ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහ 

ක්රීගඩහපප ඵයඳතශ ඳයහජඹක් දළක්හ. භභ ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ 

වළටිඹ  ඳවෙ වුණහ  ඳසු අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ භඟ පම් 

ිළිතඵ දීර්ක හච්ඡහක් ශහ. එතුභහ පම් යපට් ක්රීගඩහ  ආදයඹ 

යන ජනහධිඳතියපඹක් වළටිඹ   ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් 

පරුකු ළඩ ිළිතපශක් වළදුහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ි ඹල්ර 

ළරකිල්ර  අයපන අිළ පම් හයණහ පපයහි අධහනඹ පඹුමු 

යරහ, ඔඵතුභහ  මුලින් කිප ආහයඹ  පම් නිපඹෝ පනහහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, පම් නිපඹෝ පන ඒභ  පවතතු 

ලපඹන් භභ ඔඵතුභහපප අධහනඹ  හයණහ 13ක් පඹුමු 

යනහ. ඳශමුපනි එ තභයි නිර හරඹ. රු 

ථහනහඹතුභනි, අපප් යපට් ක්රීගඩහ ාම්ර නිරයණඹ  

හරඹ පදන්පන් අවුරුද්දයි. පරෝප  අපනක් ය ර අවුරුදු 

4කින් තභයි ඡන්දඹක් ඳවෙන්පන්. පභුද, ජහතවන්තය 

තයහලි ඳවෙන්පන් අවුරුදු වතය  යක්. ඒ නිහ වළභ 

පරහපපභ ඳවෙ න අඹ  ඒ යපට් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් 

 යුතු යන්න  හරඹක් තිපඵනහ. අඳ  හරඹ තිපඵන්පන් 

අවුරුද්දයි. දළන් ඔඵතුභහ පම් දිනර ඳවෙතයර දකිනහ ක්රි ට් 

නිරයණඹ තිපඵනහ කිඹරහ. ජනහධිඳතියණඹ  ඩහ අභහරුයි 

පම්. නිරයණඹක් කිපහභ භවහ යුද්ධඹක්. වරිභ අභහරුයි 

පම්. රු ථහනහඹතුභනි, ාභඹ  පපනක් ඳවෙ පනහ; 

අවුරුද්දයි හරඹ තිපඵන්පන්; භහර්තු 31 ඡන්දඹ ඳවෙනහ; 

අවුරුද්ද හරපඹන් ඳශමුපනි භහ තුන පම් අඹ යන්පන් 

හි පු අඹපප ළයදි පුඹන එ. 

ළයදි පුඹරහ ඳවෙතයර  පභුක් පවෝ කිඹරහ නළත 
පුටුපප ඉන්න ත භහ තුනක් ඹනහ. ඊශඟ භහ වප දී  ඊශඟ 

ඳහයවෙ එන්න ඡන්දඹ  දුනහ. එතපු  යපට් ක්රීගඩහපප 
උන්නතිඹ පනුපන් ළඩ යන්න පම් පුල්රන්  පරහක් 
නළවළ. පම් පුල්පරෝ යන්පන් ඊශඟ ඳහය - 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අතුරු මිටුක් ඳවෙ ය තිපඵනහ පන්ද? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ කිඹන එ වරි. අතුරු මිටුවෙ ඳවෙ ය තිපඵනහ. 

වළඵළයි  භභ ආහ  ඳසපත කිි භ අතුරු මිටුක් නළතු  යුතු 

යන්න පුළුන් විධිඹ   ළඩ ිළිතපශ ස ය තිපඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ය ඡන්ද ඵරඹ පම් යපට් ක්රීගඩහපප 

ඳසුඵළසභ   ඵරඳහරහ තිපඵනහ. පවුභ උදහවයණඹ ක්රි ට්. අපප් 

යපට් ජනතහ ආභ  ඳසු පදළනි තළන  අදවන්පන් ක්රි ට්. 

අපප් මිනිසසු ක්රි ට් ක්රීගඩහ  වරි ආදපයයි. දළන් පරහ 

තිපඵන්පන් පභුක්ද? රු ථහනහඹතුභනි, පම් ක්රි ට් ඳහර 

භණ්ඩරඹ  යුතු ය තිපඵන්පන් යපට් ක්රි ට් ක්රීගඩහපප 

උන්නතිඹ ළන ි තරහ පනුපයි, ඊශඟ ළපර්  ඡන්පදන් එන්පන් 

පුපවුභද කිඹන එ ළන ි තරහයි. ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹ  

රළපඵන ආදහඹපභන් ි ඹඹ  95ක්භ අිළ ළඹ යන්පන් අපප් 

ජහති ණ්ඩහඹභ නඩවෙතු යන්නයි, ක්රීගඩහ ාම් නඩවෙතු 

යන්නයි විතයයි. ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ  විඹදම් යන්පන් නළවළ. 

ඳවෙ න වළභ ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹක්භ උවෙහව යන්පන් 

තභන්  ඡන්දඹ පදන ක්රි ට් භහජ ටි තුටු යන්නයි. 

පඵෝපරවෙ පදනහ, ඵළට් එවෙ පදනහ, වළභ පද්භ පදනහ. පුදුභ  

ල්ලිඹක් දීරහ ාම් තුටු යන්න තභයි ඵරන්පන්. ඒ නිහ භභ 

පඹෝජනහ පශත පම් නිර හරඹ අවුරුදු වතයක් දක්හ දීර්ක 

යන්නයි. වළඵළයි අපප් නිරධහරින් කිපහ, පම් හරඹ අවුරුදු 

පද  දීරහ ඵරමු කිඹරහ. ඒ නිහ අිළ ඳශමුන තහ  අවුරුදු 

පද  නිර හරඹ දීර්ක ශහ. දළන් අිළ  අවුරුදු පදක්භ 

නක්  ඇහිරහ ඉන්න පුළුන් රු ථහනහඹතුභනි. පභුද, 

නිරයණඹ   අිළ ඹන්පන් අවුරුදු පදපන් පද . භපප  

අධහනඹ ඉදිරිප දී එඹ අවුරුදු වතයක් යන්නයි.  

ඊශඟ රුණ තභයි රු ථහනහඹතුභනි, පම් ාම්ර රැීම 

ි ටීභ  පදන නිර හරඹ. පම් ාම්ර උරුභක්හයපඹෝ 

ඉන්නහ. භවය  ක්රීගඩහර   ඇවෙත භ ආදයඹ යන අඹ 

89 90 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

ඉන්නහ. නමුවෙ භවය  ාම්ර ඉන්නහ,  පම් ක්රීගඩහ විනහල 

යන්න ආපු ිළරික්.  

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීංතුභහ දන්නහ, පුලිපඵෝල් ක්රීගඩහ 

ළන. අපප් ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභතිතුභහ පුලිපඵෝල් ක්රීගඩහ  ය 

තිපඵන හර්ඹ බහයඹ ිළිතඵ ඔඵතුභහ දන්නහ.  එතුභහ  ඒ 

පෞයඹ දුන්නහ  භක් නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි,  පවුභ ක්රීගඩහ වළටිඹ  ළරපන 

භරර ක්රීගඩහ ළන  ඔඵතුභහ දන්නහ. අවුරුදු වත හරඹක් තුශ 

එභ ිළරික් ඳහරනඹ ශ නිහ අපප් භරර ක්රීගඩහ බිභ භ ඩහ 

පන ළටුණහ. පම් තවෙවෙඹ  විඳුභක් වළටිඹ  අිළ නීතිඹක් 

පනහහ, එක් අඹකු  ය  වතය  ළඩිඹ එ ාභඹ 

ඉන්න ඵළවළයි කිඹරහ. අවුරුදු වතය  ඳසපත ත අවුරුදු පදක් 

ඉන්න පුළුන්, එතපු  අවුරුදු වඹයි, ඊ  ඳසපත පම් ාම්ර 

තනතුය ඉන්න ඵළවළ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ වුණවෙ අවුරුදු වඹක්- 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අවුරුදු වඹක් ඉන්න පුළුන්, බහඳති පල්ම් ළනි ප්රපධහන 

තනතුරුර. ඊ  ඳසපත ආඳසු ඒ ාභප  ඔහු  ඉන්න ඵළවළ. ඔහු 

එතළනින් ඉවෙ පරහ - 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ළඩි ළඩී පවෝ අවුරුදු වඹක් ඉන්න පුළුන්? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔප. එ දි  අවුරුදු  වඹක් ඉන්නවෙ පුළුන්. ඒ කිඹන්පන් 

පදපන් පද   ගිපඹුවෙ තුන් යක්. අවුරුදු පදපන් ළඩිරහ 

අවුරුදු පද ඵළගින් තුන් ඳහයක් ඉන්න පුළුන්.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පභය  අවුරුදු පදක් ඉරහ ත අවුරුද්දකින් ඳසපත ත 

අවුරුදු පදක් - 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, එපවභ පනුපයි.  ඕනෆ නම් එ යභ අවුරුදු වඹක් 

ඉන්න පුළුන්.  දළන් ඳතින පම් ක්ර භපපදඹ තුශ රු භන්ත්රීංතුභහ, 

අවුරුදු ණනක්භ එ දි   ඉන්න පුළුන්. අිළ කිඹන්පන් 

හභහනවපඹන් ක්රීගඩහක් ළඩිදියුණු යන්න අවුරුදු වතයක්වෙ 

පදන්න ඕනෆ කිඹරහ. එ ය අවුරුදු වඹක් දීරහ තිපඵනහ.  

නළත එනහ නම්, තනතුපයන් ඉවෙ පරහ අවුරුදු පද  
ඳසපත තභයි ඔහු  එන්න අයිතිඹ තිපඵන්පන්. රු 
ථහනහඹතුභනි, ඉසය ි දු පරහ තිබුපණ් ඇභතිතුභහපප 

අනුභළතිඹ දුන්නහ. ඇභතිතුභහ  ඕනෆ පරහ අනුභළතිඹ පදන්න 
පුළුන්. දළන් ඇභතියඹහ  ඒ අනුභළතිඹ පදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ 
අවුරුදු වපඹන් අනිහර්ඹපඹන්භ ඔහු ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ  ක්රීගඩහ 
ඵදහ පන ි ටි භවය අඹ , ක්රීගඩහ විනහල ශ භවය අඹ  මින් 
ඉදිරිඹ  ඒ තළන්ර ඉන්න ඵළවළ රු ථහනහඹතුභනි.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ හයණඹ තභයි ඡන්දඹ. අඳ  

ර් ජන ඡන්ද ඵරඹ තිබුණහ , ක්රීගඩහ ාම්ර  ර් ජන ඡන්ද 

ඵරඹ නළවළ. අ ිළ අත ඔරහයි ඡන්දඹ පදන්න ඕනෆ. ඹම් ඹම් තෆගි 

පබෝ දීරහ, ඵරඳෆම් යරහ තභයි ඒ ාම්ර ඉන්පන්. ඳසු ගිඹ 

අවුරුද්පද් භරර ක්රීගඩහ ාභඹ විෘත ඡන්දඹ  ගිඹහ. 

ජහතවන්තය ාභඹ අඳ තවනම් ශහ, "ඔඵ යවස ඡන්දඹ  

ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ. ඒ පරෝප  වළභ ය භ යන පද්. රු 

ථහනහඹතුභනි, අපප් ාම්ර  පම් ඳනත තුිතන් ඳශමුළනි 

තහ  ර් ජන ඡන්ද ඵරඹ රඵහ දුන්නහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ාම්ර  ළඩි ිළරික් එන්පන් 

ක්රීගඩහ  තිපඵන ආදයඹ  ඩහ තභන්  පභුන ඹම් පවෝ පදඹක් 

යන්නයි. ඒහ  වහඳහරිපඹෝ එනහ. පවුභ උදහවයණඹ  

භහ ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹ න්නම්. භභ ඔවුන්පප නම් කිඹන්න 

ළභළති නළවළ. ඒපක් ප්රපඵර තනතුයක් දයන පුද්රපඹකු ඉන්නහ. 

ඔහු තභයි ක්රීගඩහ බහණ්ඩ ආනඹනඹ යන්පන්. ඔහු උපද්  ක්රි ට් 

ඳහර භණ්ඩරඹ  එනහ; තභන්පප ඵඩු ටි Cricket Board 

එ  දභනහ; bank account එපක් balance එ ඵරනහ; 

cheque එ ලිඹහ න්නහ; ඹනහ. ඔහු එන්පන් ක්රි ට් ක්රීගඩහ 

වදන්න පනුපයි, ඔහුපප ඵඩු ටි විකුණහ න්නයි. Badminton 

වෙතවෙ එපවභයි. Basketball වෙතවෙ එපවභයි. ඳහ ඳන්දු වෙතවෙ 

එපවභයි. ඒහප  ප්රපධහන නිරතර දයන කිහිඳ පදපනකු  ඒ ක්රීගඩහ 

බහණ්ඩ ආනඹන යන භහම් තිපඵනහ. ඒපුල්පරෝ 

ඵරන්පන් පඵෝපල් පවුද, නයද කිඹන එ පනුපයි. තභන් 

ආනඹනඹ යන ඒහ තභයි එඹහ අනුභත යන්පන්. ඒ නිහ පම් 

නිපඹෝපඹන් ඳසපත න ක්ර භපපදඹ තුශ,  ක්රීගඩහ බහණ්ඩ 

ආනඹනඹ යන කිි පකු  ඒ ාම්ර තනතුරුර  තය 

යන්න ඵළවළ රු ථහනහඹතුභනි.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ  පුහුණුරුන් ළන ඵරන්න. 

දළන් පුහුණුරුපුවෙ ඒ ාම්ර ඉන්නහ. ක්රීගඩහ පුහුණුරුපෝ 

ාභප  බහඳති පවෝ පල්ම්. පවුභ උදහවයණඹ basketball. 

ඒපක් ජහති පුහුණුරුවෙ, උඳ බහඳතිවෙ, පුහුණුරුන්පප 

ාභප  බහඳතිවෙ, පවෙරීම් මිටුපප බහඳතිවෙ පුහුණුරුභයි. 

අවුරුදු 14ක් තිසපත ඒ තනතුරු දයන්පන් ඔහුභයි. අද basketball 

ඉයයි. දළන් ඔහු තභයි නීති ටි වදන්පන්. එත පු  ශ්රීග රාහ 

ණ්ඩහඹභ පනුපන් basketball ක්රීගඩහ යනහ නම් ඔහුපප 

club එ  එන්න ඕනෆ. නළවෙනම් ක්රීගඩහ යන්න ඵළවළ. නමුවෙ පම් 

න ක්ර භපපදඹ තුශ පුහුණුරුන්  නිරතරර  තය යන්න 

ඵළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, පුහුණුරුපකු බහඳති වුපණුවෙ 

පභුක්ද පන්පන්? අිළ උදහවයණඹක් නිමු. අිළ හිතමු 

පුහුණුරුහ තභයි අපප් ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභතිතුභහ කිඹරහ. 

එතුභහ volleyball පුහුණුරුපක්. එතුභහ ාභප  බහඳති 

පනහ. එතපු  එතුභහ  ඉන්න ණ්ඩහඹභ  අලව විධිඹ  

තභයි නීති රීති වදන්පන්. එතපු  වළභ දහභ ඩිරහන් ඇභතිතුභහ 

දිනුම්. එයින් ක්රීගඩහ  ඵයඳතශ අහි ඹක් ි දු පනහ. ඒ නිහ පම් 

න ක්ර භපපදඹ තුශ පුහුණුරුන් වෙ, නිරතරර  තය 

යන්න තවනම්.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ ප්රපලසනඹ තභයි පදභවුිළපඹෝ. රු 

ථහනහඹතුභනි, badminton ජහති තයහලිඹ  ගිඹහභ 

badminton court එ ඇතුපශත භයහ න්නහ. තහවෙතරහ, අම්භරහ 

ටි ව න්නහ. පභුක් නිහද? තභන්පප පුතහ අදක් 

වුණවෙ ඔහු උඩ  න්න අම්භහ පවෝ තහවෙතහ ාභප  තනතුය  

එනහ. ඇවිල්රහ වරිඹ  ක්රීගඩහ යන්න ඵළරි පුතහ උඩ  න්න 

තභයි ාභඹ ඇතුපශත ඉරහ  යුතු යන්පන්. පම් ාම්ර 

91 92 

[රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ] 



2013 භහර්තු 05 

විලහර පදභපිළඹන් ිළරික් තභන්පප දරුපෝ පනුපන් පම් 

ාභප  තනතුරු පවුඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, පම් 

ඳනත  පන එන නිපඹෝ තුිතන් ඒ කිි භ පපනකු  මින් ඳසු 

තය යන්න ඵළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ  විපද්ල ාචහයර  ගිහින් ය  

ඳනින අඹ. පම් ාම්ර  විපද්ල ාචහය වම්ඵ පනහ. පවුභ 

උදහවයණඹ තභයි ජපඩෝ ාභඹ. රු ථහනහඹතුභනි, ජපඩෝ 

ාභප  ඉන්න නිරධහරින්පන් ි ඹඹ  95ක් ය  ඳළනපු අඹයි. 

ජඳහනඹ  tour එක් ආපු භන් බහඳති, පල්ම්, බහණ්ඩහහරි 

ජඳහනඹ  ගිහිල්රහ tournament එ ය ජඳහනඹ  ඳනිනහ. 

ඳළනරහ අවුරුදු පදකින් ඇවිල්රහ ආඳහු ඡන්දඹ ඉල්රනහ. 

භවරු ඇපභරිහ  ඹනහ; ඳනිනහ; වම්ඵ යනහ; ආඳසු 

එනහ. ජපඩෝ ාභප  ි ඹඹ  95ක් ඉන්පන් ය  ඳළනපු 

මිනිසසුයි.  ක්රීගඩහපප නහභපඹන් විපද්ලත පරහ එපවභ ය  

ඳළනරහ, ආපු නළති පපනකු ඉන්නහ නම් පම් ඳනත  පන එන 

නිපඹෝ තුිතන් මින් ඉදිරිඹ  ඔවුන්  ඒ ාම්ර  තය යන්න 

ඵළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ  ඹම් පපනකු සදු වහඳහයඹ  

ෘජු ව ක්ර  ම්ඵන්ධ පනහ නම් පම් නිපඹෝ අනු එපවභ 

පපනකු  ක්රීගඩහ ාම්ර-   

 
රු පජෝන් අභයතුා භවතහ 
(ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එපවභ යන්පන් හ  වන්නද? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒපන් වන්පන්,  පජෝන් අභයතුා භන්ත්රීංතුභහපප අය 

Barnes Place එපක් ඉන්න උ පනහ යි.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අ මතප  පඹදුණු අඹද? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පඹපදමින් ඉන්න අඹ. අ මතප  පනුපයි. පඹපදමින් ඉන්න 

අඹ. අ මතඹ ළන අඳ  ථහ යන්න ඵළවළ පන්. අිළ කිඹන්පන්, 

පම් නහභ පඹෝජනහ බහය පදන අසථහ න වි  පම්හප  පඹදිරහ 

ඉන්නහ නම් ඒ අඹ  තය යන්න ඵළවළඹ කිඹරහයි. නහභ 

පඹෝජනහ දීරහ ඊ  ඳසපත පඹපදන්නවෙ ඵළවළ. ඒ නිරඹ දයන 

හරඹ තුශ කිි භ පපනකු  ඒ හපප පද්ල් යන්න ඵළවළ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක්ර  කිඹන්පන් පභුක්ද? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ක්ර  කිඹන්පන් එළනි තළන තභන්පප බිරි ඉන්නහ නම්, 

තභන්පප දරුපකු ඉන්නහ නම් ඒ තනතුරු දයන්න ඵළවළ කිඹන 

එයි. ඒ තභයි අිළ කිඹන්පන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ  භහධව ආඹතන. ඔඵතුභන්රහ 

අඳ  දි භ පචෝදනහ ශහ පන්, භහධව ආඹතනර ඉපන පම් 

තනතුරු දයනහ කිඹරහ. ඒවෙ අිළ පම් නිපඹෝර  දළම්භහ. ඹම් 

කිි  පුද්රපඹකු ඹම් භහධව ආඹතනඹ ඹම් තනතුයක් දයනහ 

නම් ඔහු  කිි භ ාභඹ තනතුයක් දයන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ 

අඳ  දි භ ඒ ළන පචෝදනහ ශහ. ඒ නිහ ඒවෙ අිළ පම් ඳනත  

නිපඹෝ ලපඹන් පනහහ. රු ථහනහඹතුභනි, නහභ 

පඹෝජනහ රඵහ දීපම්දී පුඩහක් අක්ර මිතහ- 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පද්ලඳහරනප  නියත අඹ ? 
 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පද්ලඳහරනඥඹන් කිඹන එ භ  පපනන්න ඵළවළ. 

ඔඵතුභහපපභ ඳක්ප  මිත්රසඹහ පේතසඨහධියණප  නඩුක් දහරහ 

තිපඵනහ. භභවෙ පඳෞද්ලි ඒ සථහයප  ඉන්නහ. වළඵළයි 

ඒපක් හි , අහි  පදභ තිපඵනහ. පභුද පවුභ උදහවයණඹ 

ලපඹන් භපප මිත්රස ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභතිතුභහ වෙපතෝතින්-

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒපක් තවෙවෙඹ පභුක්ද? 
 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒපක් තවෙවෙඹ පම්යි. රු අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීංතුභහ විි න් පේතසඨහධියණප  දහපු නඩු 

 මන්දුක් දීරහ තිපඵනහ, ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීංයපඹකු වළටිඹ  

එතුභහ  ඒ අයිතිඹ තිපඵනහ කිඹරහ.  

 

රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

භභ ඒ නඩු දළම්පම් ක්රීගඩපඹක් වළටිඹ  ඉරහ 

ඳහර්ලිපම්න්තු  ඳවෙ වුණහ  ඳසපතයි. ඒ කිඹන්පන් ක්රීගඩපඹක් 

වළටිඹ  ඉරහ ඳහර්ලිපම්න්තු  ඳවෙ වුණහ  ඳසපත එපවභ 

තවනම් කිරීපභන් භහන හිමිම් නළති නහ කිඹරහයි. භහ හිතන 

වළටිඹ  ඒ ඕනෆභ පපනකු  තිපඵන අයිතිහි භක්. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ කිපපප ළරැද්දක් පනුපයි. 
 

රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

නළවළ. ඒ නිළරැදි යන්න ඕනෆ. භවය තළන්ර එඹ කිඹන 

නිහ භභ ඒ ළන ඔඵතුභහ දළනුවෙ යන්නම්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ  මන්දුපප තිපඵන්පන් ඳහර්ලිපම්න්තු 

භන්ත්රීංයපඹක් වළටිඹ  ඔඵතුභහ  ඒ අයිතිහි භ තිපඵනහ 

කිඹරහයි. ඒ අයිතිහි භ ඔඵතුභහ  තිපඵනහ නම්, ඒ රු 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභතිතුභහ වෙ තිපඵනහ. වළඵළයි ඒ ිළිතඵ 

තභ භභ ළභළවෙතකින් නළවළ. පම් ිළිතඵ ඹම් නීතිභඹ 

 යුවෙතක් යරහ ඒවෙ ඉවෙ යන්න පුළුන්ද කිඹන එ 

භපප පල්ම්තුභහ ඇතුළු අිළ පම් න වි  නීතිඳතිතුභහවෙ එක් 

හච්ඡහ යමින් ඹනහ. ඒ අඳ  අනුභත ය න්න පුළුන් 

වුපණුවෙ, අනිහර්ඹපඹන් අිළ ත පයගුරහි ඹක් ළට් යරහ පම් 

ඳහර්ලිපම්න්තු  ඉදිරිඳවෙ යරහ ඳනත  එඹවෙ ඇතුශවෙ යනහ. 

 රු ථහනඹතුභනි, ඊශඟ  නහභ පඹෝජනහ බහය දීපම්දී 

පරුකු අක්ර මිතහ ි දු නහ. පම් නහභ පඹෝජනහ බහය පදන්පන් 

ාභප  පල්ම් යි. ාභප  පල්ම්  අභිපඹෝඹක් න 

නහභ පඹෝජනහක් පනහපුවෙ එඹ වානහ. වාරහ කිඹනහ, 

nomination දුන්පන් නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ පම් නිපඹෝඹ අනු 

ිළ ඳත ාභඹ  පනළල්රහ දීරහ නහභ පඹෝජනහ ි ඹල්ර 

අධවක් ජනයහල්යඹහ  බහය පදන්න ඕනෆ. ඒ  යුවෙත අනු 

හ වෙ අහධහයණඹක් න්පන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීංතුභන්රහපප ඳක්ප  එපවභ පද්ල් නහ 

නම්, ඒ ිළිතන්න පුළුන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ  පභභ ාම්ර තනතුරුර  

අධියණපඹන් ළරැදිරුන් පරහ තිපඵන අඹ ඳවෙ පරහ 

තිබුණහ. දළන වෙ අපප් ාම්ර ඹම් ඹම් තනතුරුර එපවභ 

අධියණපඹන් දඬුම් රළබ අඹ ඉන්නහ. මින් ඉදිරිඹ  භහ 

වඹ  ළඩි දඬුභක් රළබ පපනක්-  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඕනෆභ යද ද? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඕනෆභ යද . ඔඵතුභහ ඇතුළු, ශභහ අඳචහය ඇතුළු ඕනෆභ 

එ - [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ ඇතුළු කිඹරහ කිපපප -[ඵහධහ 

කිරීම්] භභ ඒ ඉල්රහ අස ය න්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]පම් 

ාහදඹ එ දි  ගිඹහභ පඵුපවුභ අභහරු නිහ භභ ඒ 

ඔඵතුභහ  කිපපප පඳුඩ්ඩක් හිනහ පන්නයි. රු අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීංතුභනි, ඔඵතුභහ ශභහ පනුපයි ළඩිහිටි කිඹරහ 

භභ දන්නහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඹම් පුද්රපඹකු 

උහවිඹකින් ළරැදිරුපක් පශෝතින් ඒ අඹ  පම් තනතුරු 

වහ ඉල්රන්න ඵළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ  ක්රීගඩහ ක්පතත්රසප  තිබුණු 

ඵයඳතශ ප්රපලසනඹක් තභයි, ඳහල් ාම් ව ජහති ාම් අතය 

තිපඵන ළ ලු. ජහති ාභඹවෙ එක් ළඩ යන්න ඳහල් 

ාභඹ එන්පන් නළවළ. පවුභ උදහවයණඹ ක්රි ට්. රු අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීංතුභහභ කිඹනහ, ඳහල් ක්රි ට් ාභඹ අපප් 

ාභඹවෙ එක් එ  ළඩ යන්පන් නළවළ කිඹරහ. Sri Lanka 

Schools Rugby Football Association එයි, අපප් Sri Lanka 

Rugby Football Union එයි එ  ළඩ යන්පන් නළවළ. 

වළඵළයි අඳ  ක්රීගඩපඹෝ වදහ පදන්පන් ඳහපරන්. ක්රීගඩයින් වදහ 

පදන ඳහර අිළ එක් එ  ළඩ යන්පන් නළවළ. පම් ඳනත  

පන එන නිපඹෝ තුිතන් ජහති ාභඹවෙ, ඳහල් ාභඹවෙ 

එ  ළඩ යන්න ඕනෆ. ඒ අනු ජහති ාභප  හභහජිපඹෝ 

පදන්පනක් ඳහල් ාභඹ  එනහ. ඳහල් ාභප  

හභහජිපඹෝ පදන්පනක් ජහති ාභඹ  ඹනහ. ඒ අනු අිළ 

එ  ළඩ යන්න  යුතු යරහ තිපඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ විතයක් පනුපයි, පම් කිි භ 

ාභඹක් ළඩ  යුතු කිරීපම්දී ප න්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ 

පශත නළවළ. ඒ නිහ ළඩ  යුතු කිරීපම්දී විධිභවෙ ප න්ඩර් 

ඳටිඳහටිඹක් අනුභනඹ යන්න ඕනෆඹ කිඹන එවෙ පම් 

නිපඹෝඹ  ඇතුශවෙ යරහ තිපඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ත ළදවෙ පදඹක් තිපඵනහ. ඳසු 

ගිඹ හරප  පම් ාම්ර ඵයඳතශ මරව ාචහ ි ද්ධ වුණහ. ඒ 

කිඹන්පන් ාම්ර  විපද්ල ය ලින් මුදල් එනහ. අිළ 

දන්පන්වෙ නළවළ, මුදල් එනහ, ආඳහු ඹනහ. එතළන භවහ ාචහක් 

ි ද්ධ වුණහ. ඒ කිඹන්පන් රාහ  එ ඳහය භ පඩුරර් 

ණන්ලින් මුදල් එනහ. ඳසපත ඵළලුහභ ඒ මුදල් විඹදම් 

පරහවෙ නළවළ, ආඳහු ඒ මුදල් ිළ  ය  භ ඹනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඒ එන මුදල් ි ඹල්ර විනිවිදබහඹකින් පන 

ඒභ වහ ළඩ ිළිතපශක් පම් නිපඹෝ තුිතන් වදරහ තිපඵනහ. 

පම් නිපඹෝ භිනන් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් ඉදිරිඳවෙ ශ 

ත හයණහ විලහර ප්රපභහණඹක් තිපඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හපපභ ෆභ දිස්රි ක්ඹභ 

ක්රීගඩහපප ාර්ධනඹ වහ දිස්රි ක් ම්ඵන්ධීහයයපඹක් ඳවෙ 

ශ යුතුඹ කිඹන රුණ ඇතුළු ාපලෝධන ණනහක් පම් 

නිපඹෝ තුිතන් පනළල්රහ තිපඵනහ.  පම් නිපඹෝ ි ඹල්ර අිළ 

පනහපප ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් කිඹන එ පඵුපවුභ 

පෞයපඹන් ි හිඳවෙ යන්න ඕනෆ. පම් නිපඹෝ මුද්රසණඹ 

කිරීපම්දී ඉාග්රී ි  බහහපන් වන් පද් වරිඹ  තිපඵනහ. නමුවෙ 

ි ාවර බහහපප පු සර මුද්රසණප  ඉරක්ම්ර පඳුඩි අඩු 

ඳහඩුම් කීඳඹක් තිපඵනහ. ඒ අිළ පඵුපවුභ නිවතභහනී 

ිළිතන්න ළභළතියි. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහ ඉාග්රී ි  බහහ ඹ පවෙ 

වන් න ාවහ පල්න එක් ි ාවර බහහ ඹ පවෙ වන් 

ාවහ පල්න ාන්දනඹ යරහ ඵළලුපුවෙ එභ ාවහ 

ළරැදියි. ඒ නිහ අිළ ඒ නිළරැදි යන්න  යුතු යන ඵ 

භතක් යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හපපභ  අිළ පම් නිපඹෝ වළදුපප 

ි ඹලු ාම්ර එඟතහපනුයි. ඒ වහ රු ඩිරහන් පඳපර්යහ 

ඇභතිතුභහ ව රු ටී.බී. ඒනහඹ ඇභතිතුභහ හක්ෂි දයනහ 

ඇති. අිළ ි ඹලු ාම් ළහ අහන ිළ ඳත පඳන්හ, ඔවුන්පප 

අනුභළතිපඹනුයි පම් නිපඹෝ වළදුපප. ඊ  ඳසපත ඔවුන් පම් වහ 

ාපලෝධන පද, තුනක් පනහහ. අධවක් ජනයහල්යඹහ  

පපනන nomination  එ ාභඹ  දීරහ ිළ ඳත අඳ  බහය 

පදන්න කිඹරහ එ ාපලෝධනඹක් පනහහ. අිළ එළනි 

ාපලෝධන පපයහි අධහනඹ පඹුමු යනහ. රු අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීංතුභහවෙ ාපලෝධන කීඳඹක් අඳ  එහ තිපඵනහ. 

පම් ි ඹල්රභ අිළ බහය වෙතහ. රු භන්ත්රීංතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  

කිපහ, මී  ලින් පභළනිභ ළට් 24ක් අිළ මුද්රසණඹ යරහ 

තිපඵනහ කිඹරහ.  

ඉදිරි හරප  දී අිළ ඵරහපඳුපයුවෙතු නහ, අඩු ඳහඩුම් 

පභුනහ වරි තිපඵනහ නම් ඒහවෙ ළරකිල්ර  අයපන න 

ාපලෝධනඹක් තුිතන් ඒ  යුතු ටිවෙ යන්න.  

රු ථහනහඹතුභනි, පම් නිපඹෝ ඉතහභ ටිනහ නිපඹෝ 

ඵ වන් යන අතය, ි ඹලු ඳහර්ලසඹන් එ  එතු පරහ, 

පද්ලඳහරනඹක් ඈහ න්පන් නළති, ඡන්දඹ  ඹන්පන් නළති, 

ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන්, ක්රීගඩහපප නහභපඹන් පම් 

නිපඹෝර  තමුන්නහන්පතරහපප වපඹෝඹ රඵහ පදන්නඹ 

කිඹරහ ඉතහභ පෞය පඹන් භහ ඉල්රහ ි ටිනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊ  අභතය පම් පටි හරඹ තුශ අිළ 

ශහ ව හර්ඹ බහයඹ ිළිතඵ චන කීඳඹක් භහ ථහ යන්න 
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ළභළතියි. පම් විඹඹ  ජහති ප්රපතිඳවෙතිඹක් තිබුපණ් නළවළ. අිළ 

පභපතක් ල් පන් පන් තභයි  යුතු පශත  රු 

භන්ත්රීංතුභනි. අධවහඳන අභහතවහාලඹ පනභ ඹනහ. ඳශහවෙ බහ 

පනභ ඹනහ. ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ පනභ ඹනහ. අඳ  ජහති 

ප්රපතිඳවෙතිඹක් තිබුපණ් නළවළ. පම් ය එ වභහය හරඹ තුශ 

අපප් අභහතවහාලප  ි ඹලු පදනහ එතු පරහ දළඩි ළඳ කිරීභක් 

යපු නිහ අඳ  පුළුන් වුණහ, පම් යපට් ක්රීගඩහ  ජහති 

ප්රපතිඳවෙතිඹක් වදන්න. ඳශමුළනි තහ  අිළ ි ඹලු පදනහ එතු 

ක්රීගඩහ පනුපන් යපට් ජහති ප්රපතිඳවෙතිඹක් වදරහ ඒ අනු 

 යුතු යන්න දළන් සදහනම්  පමින් ඹනහ. ඒ හපපභ දල 

වතය  ඳසපත ඳශමුළනි තහ  පර්ණ අධවඹනඹක් ඇති අිළ  

ක්රීගඩහ ඳනත ඹ පවෙ පපනන පම් නිපඹෝ ාපලෝධනඹ යන්න 

 යුතු ශහ.  

 රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හපපභ පම් යපට් ක්රීගඩඹන්  

තිබුණු ඵයඳතශ ප්රපලසනඹක් තභයි, තවනම් උවෙපවෙජ බහවිතඹ. 

තවනම් උවෙපවෙජ බහවිතඹ ම්ඵන්ධපඹන් යපට් කිි භ නීතිඹක් 

තිබුපණ් නළවළ. භවහචහර්ඹ අර්ජුන ද ි ල්හ භළතිතුභහ ඳවෙ වුණහ  

ඳසපත අිළ   තවනම් උවෙපවෙජ ම්ඵන්ධපඹන් නීති වදරහ, 

UNESCO ගිවිසුම් අවෙන් යරහ, ඒ තවනම් උවෙපවෙජ බහවිත 

යන ක්රීගඩඹන්, පුහුණුරුන්, වහඳහරිඹන් හිපර් ඹන්න, 

ඔවුන්  දඬුම් පදන්න, ජීවිතහන්තඹ දක්හ ක්රීගඩහ තවනම් යන්න 

අලව අණඳනවෙ පනළල්රහ තිපඵනහ.  ඒ අනු තවනම් 

උවෙපවෙජ ඳනත අිළ ත පටි හරඹක් තුශ ඳහර්ලිපම්න්තු  

ඉදිරිඳවෙ යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හපපභ ඹටිතර ඳවසුම් 

ම්ඵන්ධපඹන් ජහති ළඩ  වනක් අඳ  තිබුපණ් නළවළ.  පම් 

ක්රීගඩඹහ  ජහති භට් භ  එන්න පුළුන් ළඩ  වනක් අිළ 

ඳශමුළනි තහ  වළදුහ. ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහ භට් පම් 

ක්රීගඩහාන 314ක්, දිස්රි ක් භට් පම් ක්රීගඩහාන 25ක්, ඳශහවෙ 

භට් පම් ක්රීගඩහාන 9ක් ආදි ලපඹන් ක්රීගඩහ ාකීර්ණ රඵහ 

පදනහඹ කිඹරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005 භහින්ද 

ිකන්තනපඹන් පම් යපට් ජනතහ  පඳුපයුන්දු වුණහ. අිළ පම් ක්රීගඩහ 

ාකීර්ණ ි ඹල්ර 2016 න පු  වදරහ අන් යනහ. පම් 

අවුරුද්ද අහන න පු  අිළ ක්රීගඩහාන 16ක් ජනතහ අයිතිඹ  

ඳයන්න ඵරහපඳුපයුවෙතු නහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ විතයක් පනුපයි. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ප්රපථභ ය  පම් යපට් ක්රීගඩහ ාසෘතිඹක් ළන ථහ 

ශහ. යපට් ක්රීගඩහ ආර්ථිඹක් ළන ථහ ශහ. ඳදක්ම්, 

ජඹේවණර  සීභහ වුණු පම් විඹඹ පුළුල් ය යපට් ෆභ 

පපනකුභ ක්රීගඩපඹකු ඵ  ඳවෙ කිරීභ වහ දළළන්ත ළඩ 

ිළිතපශක්  අපප් අභහතවහාලඹ අද වදහපන ඹනහ. අපප් 

ඉරක්ඹ තභයි වළභ පපනකුභ ක්රීගඩපඹකු කිරීභ. ඒ වහ 

මිටුක් ඳවෙ යරහ, අධවහඳන අභහතවහාලඹ ඇතුළු  ි ඹලු 

පදනහභ එතු පරහ දළළන්ත ළඩ ිළිතපශක් යපන ඹනහ. 

පම් ය පට් ක්රීගඩහ ාසෘතිඹක් වදන්න අිළ  මලි පවතතු හයණහ 

තිපඵනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, අද පම් යපට් ජනවනපඹන් දවපඹන් 

එක් දිඹළඩිඹහ පයෝපඹන් පඳපශනහ. අල්ළි  ඉන්දිඹහපප 

ජනවනපඹන් තුපනන් එක් අද දිඹළඩිඹහ පයෝපඹන් 

පඳපශනහ. අද දරුපෝ ක්රීගඩහ යන්පන් නළවළ. අද දරුපෝ 

ක්රීගඩහපන් ඈවෙ පනහ. අද ප්රපහථමි අධවහඳනප  පඹපදන 

දරුන්පන් ි ඹඹ  ඳවයි ක්රීගඩහ යන්පන්. ඕසපලලිඹහ හපප 

ය ර ප්රපහථමි අධවහඳනප  පඹපදන දරුන්පන් ි ඹඹ  80ක් 

ක්රීගඩහ යනහ. ෆභ පපනකුභ ක්රීගඩපඹකු ඵ  ඳවෙ යන්නවෙ, 

දළළන්ත ක්රීගඩහ ාසෘතිඹක් ය  තුශ වදන්නවෙ අිළ පම් න පු  

 යුතු යපන ඹනහ. ඒ හපපභ පම් යපට් ආර්ථිඹ  

ක්රීගඩහපන් දහඹවෙඹක් රඵහ පදන්න අිළ පම් න පු  

දළළන්ත ළඩ ිළිතපශක් වදහපන ඹනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, අිළ දන්නහ පරෝප  දියුණු ය ල් 

ළන. ඒ ය ර ආර්ථි ඵරපපඹ ඵ  ක්රීගඩහ ඳවෙ යපන 

තිපඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුද්පද් අිළ  පුළුන් වුණහ, පම් යපට් 

ආර්ථිඹ  පඩුරර් මිලිඹන 100ක් පනළල්රහ පදන්න. 

ජහතවන්තය තයහලි 11ක් අිළ ශ්රීග රාහපප ඳළළවෙවහ. අපප් 

ඉරක්ඹ පම් ක්රීගඩහ තුිතන් පඩුරර් මිලිඹන 500ක් පම් යපට් 

ආර්ථිඹ  පනළවෙ දීභයි. ඒ වහ තභයි පම් නිපඹෝ පනහපප. 

ඒ වහ තභයි ක්රීගඩහ ජහතවන්තය භට් භ  පන ඹන්න අිළ 

 යුතු යන්පන් රු ථහනහඹතුභනි.  

ඒ විතයක් පනුපයි, ඳශමුළනි තහ  -අවුරුදු 25  

ඳසපත- අධවහඳන ඇභතියඹහවෙ, ක්රීගඩහ අභහතවයඹහවෙ භඟ 

එ  ඉපන එ ළඩ ිළිතපශක් වළදුහ රු 

ථහනහඹතුභනි. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ව අපප් පවෝදය 

අභහතවතුභන්රහ එතු පරහ ඳසු ගිඹ තිප  ඒ ළඩ ිළිතපශ  

ළබිනට් භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ  ඹ පවෙ ඳහල් ඹන 

වළභ දරුපකු භ පම් ර්ප  ඉරහ ක්රීගඩහ අනිහර්ඹඹ ශහ, 

රු ථහනහඹතුභනි. ඒ අනු ඳහල් ඹන වළභ දරුපකුභ පම් 

අවුරුද්පද් ඉරහ ක්රීගඩහ යන්න ඕනෆ. ඔහුපප විඹඹන්ර  අිළ 

ක්රීගඩහවෙ ඇතුශවෙ යනහ. ඒ  රකුණු පදනහ. ඔහු  ඳන්තිප  

ඳශමුළනිඹහ පන්න ඕනෆ නම් විඹඹන් නඹ භ "ඒ" 

හභහර්ථඹ වෙතහ  ළඩක් නළවළ, ක්රීගඩහ  රකුණු රඵහපන 

නළවෙනම්. ඒ හපපභ ඒ දරුහ ජහතවන්තය භට් පම් ඳදක්භක් 

දිනහ වෙපතුවෙ, විලසවිදවහරඹ  පවෝ විදවහ පීඨඹ  ඇතුශවෙ 

පන්න රකුණු 10ක් අඩු නම්, ඒ ජහතවන්තය ජඹේවණඹ 

ළරකිල්ර  අයපන ඔහු  විලසවිදවහරඹ  එපවභ නළවෙනම් 

විදවහ පීඨඹ  ප්රපපපල පන්න අිළ අසථහක් රඵහ පදනහ. ඒ 

හපපභ ඒ ක්රීගඩඹහ ක්රීගඩහ යන භන් විලසවිදවහරඹ  ගිපඹුවෙ 

අවුරුදු වතපර් ඳහඨභහරහ හරඹ, අවුරුදු ඳව දක්හ දීර්ක 

යන්නවෙ ළබිනට් භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දුන්නහ. අිළ අවුරුදු 

13න් ඳවශ තයහරි ක්රීගඩහ නළළවෙවහ රු ථහනහඹතුභනි.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හපපභ, ශිවවෙඹ  ලිඹන දරුන් 

3,20,000ක් ඉන්නහ. රඵන අවුරුද්පද් ඉරහ ඒ ෆභ දරුකුභ 

ඩදව ඳරීක්ණඹ  බහජන යරහ ඒ එක් එක් දරුහ පභුන 

ක්රීගඩහ ද දක් කිඹන  මයණඹ පදභපිළඹන්  පදන්න අිළ 

ඵරහපඳුපයුවෙතු පනහ. ඒ විධිඹ  අිළ අපප් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ 

පනුපන් ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහ දළළන්ත ළඩ ිළිතපශක් 

ක්රි ඹහවෙභ යපන ගිඹ ඵ භතක් යන්න ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, අඳ  පම් ි ඹලු  යුතු යන්න 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහපන් රළබුණු  වපඹෝඹ විපලතපඹන් 

භතක් යන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ හරප  රුිළඹල් බිලිඹන 10ක් 

ආපඹෝජනඹ ශහ පම් යපට් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන්. 

ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් පම් හරප  පභළනි 

ආපඹෝජනඹක් පශත ඉතිවහප  ඳශමුන තහ යි. වළභ දහභ 

අපප් Budget allocation එ පරහ තිබුපණ් මිලිඹන 200යි, 

එපවභ නළවෙනම් මිලිඹන 300යි. නමුවෙ අද අඳ  අපප් Budget 

allocation එ විධිඹ  බිලිඹන පදක්, පදවභහයක් දීරහ 

තිපඵනහ. ඒ නිහ අිළ අද ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් 

දළළන්ත ළඩ ිළිතපශක්  වදරහ තිපඵනහඹ කිඹන එ පම් 

අසථහපපදී භතක් යන්න ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීංතුභහ 

කිපහ ක්රි ට් ළන පඳුඩ්ඩක් ඳළවළදිලි යන්න කිඹරහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඉතහභ අහනහන්ත ි ද්ධිඹක් වුණහ. අපප්     

ශ්රීග රාහ ක්රි ට් ණ්ඩහඹපම් ක්රීගඩපඹෝ ක්රි ට් ඳහර 

භණ්ඩරඹවෙ එක් ෆභ ර්ඹභ අවෙන් යන ගිවිසුම් අවෙන් 

කිරීභ ප්රපතික්පතඳ ශහ. ඊ  පවතතු, ක්රීගඩඹන් වහ අඳ පන 
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දීභනහ අඩු කිරීභයි රු ථහනහඹතුභනි.  එ  හි පු 

බහඳතියඹකු විි න් ක්රීගඩඹන්  පන දීභනහ අනලව 

විධිඹ  ි ඹඹ  25කින් ළඩි ශහ. ඒ ළරැදියි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

හි පු බහඳතියපඹක් කිඹරහ භභ කිපහ පන්. රු 

ථහනහඹතුභනි, පරෝප  අපනකුවෙ ය ල් ක්රීගඩඹන්  

පන්පන් රළපඵන ආදහඹපභන් ි ඹඹ  25යි. අිළ ි ඹඹ  78ක් 

පපහ. අිළ කිපහ එඹ ි ඹඹ  68  අඩු යන්න කිඹරහ.  අිළ 

යපු ප්ඳහදු අතරින් ඳශමුළන්න තභයි, විපද්ල ාචහයරදී 

ඔවුන්පප බිරින්දෆරුන්  ඳශමුළනි ඳන්තිප  ගුන් ටිට් ඳවෙ 

පදන්න ඵළවළ කිඹපු එ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ක්රීගඩඹන් IPL එ  ගිඹහභ භහ 

එවභහයක් ඉන්පන් ිළ  ය . ඒ හරඹ තුශ අිළ පන contract 

fee එ පන්පන් නළවළ කිපහ. තුන්ළනි එ, අය ළරැදි විධිඹ  

පපු ි ඹඹ  25 අරාගු කිරීභ. අඳ  වම්ඵ පන ල්ලිලින් 

අඳ  යන්න පරහ තිපඵන්පන් ජහති ණ්ඩහඹභ නඩවෙතු කිරීභ 

විතයයි. රු ථහනහඹතුභනි, අද තිපඵන පරුකුභ ප්රපලසනඹ එඹයි. 

ජහති ණ්ඩහඹභ  ක්රීගඩඹන් එන්පන් 19න් ඳවශ 

ණ්ඩහඹපභන්. ඔවුන්  ාචහය නළවළ කිඹරහ රු අර්ජුන යණතුා 

භන්ත්රීංතුභහ කිඹනහ. ඔවුන්  ාචහය පදන්න අඳ  ල්ලි නළවළ. 

වම්ඵ යන ි ඹලු ල්ලි ක්රීගඩඹන්  පන්න අඳ  ි දු පරහ. 

පම් කිඹපු මුදර අඩු ශහ  ඳසපත වුණවෙ ඳශමුළනි ක්රීගඩඹන් 

අ පදනහ  භහඹ  රුිළඹල් රක් 40ක් ඵළගින් වම්ඵ පනහ. 

ඒ කිඹන්පන්, අවුරුද්ද  රුිළඹල් රක් 480ක්. ඒ, අය කිඹපු අඩු 

කිරීම් ශහ  ඳසපත රළපඵන මුදර. ඒ රුිළඹල් රක් 480  

අභතය IPL එපන් වම්ඵ පනහ මිලිඹන ණනක්; Premier 

Leagues ලින් වම්ඵ පනහ පනභ ණනක්. Advertising 

ලින් වම්ඵ පනහ පනභ ණනක්. ඒ විධිඹ  ඒ ක්රීගඩඹන්  

පනභ මුදල් වම්ඵ පනහ. පභතයම් මුදරක් රළබිරහවෙ ඒ 

ක්රීගඩපඹෝ කිපහ, පම් මුදල් නළත දුන්පන් නළවෙනම් පභුනභ 

පවතතුක් නිහවෙ අිළ පම් ගිවිසුභ අවෙන් යන්පන් නළවළ 

කිඹරහ. ගිඹ අවුරුද්පද්භ භභ ඒ  වසු වුණහ.  ාචහයඹක් 

පරහපප අහන පභුපවුපවෙ ගිවිසුභ අවෙන් යන්පන් නළති 

හිටිඹහ. ඔවුන් තයහලිඹ  ක්රීගඩහ යන්පන් නළවළ  කිපහ. ඒ නිහ 

රු ථහනහඹතුභනි, අිළ පඳය සදහනභක් වුණහ. අිළ අපප් පදන 

පඳශ වළදුහ. භභ පවෙරීම් මිටු  කිපහ පදන පඳශ නම් 

යන්න කිඹරහ. අිළ ක්රීගඩඹන්  ඳළවළදිලි උඳපදස දුන්නහ, ඔඵ 

පම් ගිවිසුභ අවෙන් පශත නළවෙනම් අිළ පදන පඳශක් වදරහ 

ඵාපරහපද්ල ණ්ඩහඹභ භඟ ඳළළවෙපන තයහලිඹ  ක්රීගඩහ 

යන්න ඒ පදන පඳශ  අසථහ පදනහ, ඒ විතයක් පනුපයි, 

අිළ ක්රීගඩහ පයගුරහි  පනළල්රහ ය  පනුපන් ක්රීගඩහ යන්න 

ඔඵ  අසථහක් පදන්පන් නළවළ කිඹරහ. ඒ අනු, රෑ 9.00 න 

ල් දීර්ක හච්ඡහක් ඳළළවෙවුණහ. අහනප  ඔවුන් අඳ  

පඹෝජනහ ශහ, ඒ ි ඹඹ  25 අඳ  පදන්න, ඒ මුදර ක්රීගඩහ 

ාර්ධනඹ  න්න කිඹරහ අිළ ලිඛිත ළභළවෙත පදන්නම් 

කිඹරහ. භභ කිපහ, එපවභ ඵළවළ, ක්රීගඩහ ාර්ධනඹ යන්පන් 

අිළයි කිඹරහ. ඒ අනු ඔවුන් අහනප  රෑ 9.00   මන්දු ශහ, 

අපප් ගිවිසුභ අවෙන් යන්න. ඒ අනු ඵාපරහපද්ලඹ භඟ ක්රීගඩහ 

යන ණ්ඩහඹපම් 16පදනහපප නම් භ  රළබුණහ. ඒ 16පදනහ 

අතරිනුවෙ එක්පපනක් අවෙන් යරහ තිබුපණ් නළවළ. භභ ඒ නභ 

ඳරහ නම් 15යි අනුභත පශත. ලියුභ ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹ  

ගිඹහභ ඒ පුද්රඹහ ඇවිල්රහ අවෙන් ශහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ක්රීගඩහ  විනඹක් තිපඵන්න ඕනෆ. භභ 

ඔඵතුභන්රහ  කිපහ, ක්රි ට් ක්රීගඩහ කිඹන්පන් අපප් යපට් ජනතහ 

ආදයඹ යන ක්රීගඩහක් කිඹරහ. ක්රි ට් ක්රීගඩහපප තිබුණු 

ඒහධිහයඹ ඩරහ, න තරුණඹන්  අසථහක් රඵහ දීරහ, න 

ාසෘතිඹක් වදරහ 2015 පරෝ කුරහනඹ ශ්රීග රාහ  පන 

ඒභ වහ අිළ දළළන්ත ළඩ ිළිතපශක් වදරහ තිපඵනහ. එහිදී 

ඹම් ඹම් ඳහර්ලස  අභනහඳ පපවි.  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ විපලතපඹන් පම් යපට් භහධවඹ  

භපප පෞයනීඹ සතුතිඹ පුද යන්න ළභළතියි. ඳශමුළනි 

තහ  පම් ි ද්ධිප දී පම් යපට් ි ඹලු ජන භහධව එ භතඹ 

ි ටිඹහ. වළභ දහභ වුරු වරි අඳ  විරුද්ධ ි ටිඹහ. භභ සතුතින්ත 

පනහ රු අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීංතුභහ . වළභ දහභ භ  ඵණින 

අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීංතුභහ පම් අසථහපප භහ භඟ ි ටිඹහ. ඒ 

විතයක් පනුපයි. ි ඹලු භහධවපපදිපඹෝ අඳවෙ එක් ඒ  ි ටිඹහ. 

ක්රීගඩහපප විනඹ පනුපන් ඉදිරි හරප  වුණවෙ අිළ ළඳ පනහ. 

පම් ගිවිසුභ අවෙන් යන්න ලින් අපප් හි පු ප සට් ක්රි ට් 

නහඹ ාක්හය තයහලිඹ  ක්රීගඩහ යන්න භහතය ගිඹහ. අිළ 

ඉඩ දුන්පන් නළවළ ඔහු  ක්රීගඩහ යන්න. අිළ කිපහ ගිවිසුභ අවෙන් 

යරහ ක්රීගඩහ යන්න කිඹරහ. ඔහු   භහතය ඉරහ ආඳසු එන්න ි දු 

වුණහ.  

අිළ විනඹ ම්ඵන්ධපඹන් පඵුපවුභ තදින් ක්රි ඹහ යනහ. 

තයහතියභ ඵරන්පන් නළවළ. තමුන්නහන්පතරහ වළභදහභවෙ කිඹනහ, 

පම් ක්රීගඩහ   පද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධ පරහ තිපඵනහ කිඹරහ. භහ 

කීභකින් යුතු කිඹනහ, භපප හරඹ තුශ ක්රීගඩහ වහ 

දලභඹකින්වෙ පද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධ පරහ නළවළ කිඹරහ. භහ 

ඔඵතුභන්රහ  කිඹරහ තිපඵනහ, භපප හරඹ තුශ භහ සීගිරි ල් 

පඳයශරහ තිපඵනහ කිඹරහ. ඒ නිහ පඵුරු  පචෝදනහ එල්ර 

යන්න  එඳහ. අපප් ආණ්ඩු ඹ පවෙ ක්රීගඩහ වහ දහවෙ 

පද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධ පරහ නළවළ. ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ 

පනුපන්  යුතු යන, ක්රීගඩහ  ආදයඹ යන යහජව 

නහඹඹකු ි ටින ය , ක්රීගඩහ පනුපන් පවුභ 

ආපඹෝජනඹක් යන්න පුළුන් හරඹක් තභයි පම්. ඒ නිහ පම් 

හරඹ තුශ පම් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් අඳ  යන්න  

පුළුන් උඳරිභ  යුතු අිළ යනහ.  පද්ලඳහරනපඹන් පතුය, 

ක්රීගඩහපපදී අිළ පදපුල්රන් එ  එක් පමුයි කිඹන  පඹෝජනහ 

යමින් භහ නිවඬ පනහ. ඔඵතුභන්රහ  සතුතියි.  

 
 
ප්රපලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுவ்றவதவௐவதவநது. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 2.52] 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසතඹක් ලපඹන් වෙතහභ, අද දින 

ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන පභභ ක්රීගඩහ ඳන ත ඹ පවෙ නිපඹෝ පවුයි 

කිඹරහ භභ රු ඇභතිතුභහ  කිඹන්න ළභළතියි. වළඵළයි, අතරින් 

ඳතය තභන්  වුභනහ පුද්රඹන්  තය යන්න අසථහක් 

රඵහ දීභ වෙ, භවය පුද්රඹන් ආයක්හ කිරීභ වෙ, භවය 

පුද්රඹන් ඉවෙ කිරීභ වෙ පභහි නීති-රීති තිපඵනහ, රු 

ඇභතිතුභනි. එතපු  පම් නීති-රීති ඇවෙත ලපඹන්භ - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! පම් අසථහපප දී රු නිපඹෝජව 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ  ඳළමිපණනහ ඇති.  

99 100 

[රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ] 
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අනතුරු ථහනහඹතුභහ මරහනපඹන් ඉවෙ වුපඹන්,  
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ [රු චන්දිභ වීයක්පුඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

அவதறநகு, ெதரரகவ அவகவ அவெகறரெணவ்றணறவபொ 

அகனஶ, தறறவை ெதரரகவ அவகவ [ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி] 

ஷனஷ கறவ்ரவகவ. 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

SPEAKER   [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  took the Chair. 

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීංතුභහ ථහ යන්න.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ඇභතිතුභනි, පම් ළට් ඳත්රසප  වන් නිපඹෝ  15ඩී 

අනු, a professional journalist in electronic or print media or 

an owner of such network cannot contest. විදrවෙ භහධව 

ආඹතනඹ භහධවපපදිඹකු  තය යන්න ඵළවළ. අයිතිහයඹහ  

තය යන්න ඵළවළ. නමුවෙ නීති-රීති අනු ප්රපධහන විධහඹ 

නිරධහරිඹහ තමුන්නහන්පතරහ ආයක්හ යරහ තිපඵනහ. භහ පම් 

හයණහ ටි කිඹන්පන් ඒ නිහයි.  අපප් අර්ජුන යණතුා රු 

භන්ත්රීංතුභහ COPE එපක් ි ටි අසථහ භහ ප්රපලසනඹක් ඇහුහ. 

නිලහන්ත යණතුා භළතිතුභහ CSN එපක් CEO.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභහ,  එතුභහ නිරයණඹ  නහභ පඹෝජනහ බහය 

පදන්න ලින් ඉල්රහ අස වුණහ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුභහ අස වුණහද? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ නහභ පඹෝජනහ බහය වෙපවෙ එතුභහ ඉල්රහ අස වීපභන් 

ඳසුයි.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන්පන්, නිලහන්ත යණතුා භළතිතුභහ දළන් CSN 

එපක් CEO පනුපයි? [ඵහධහ කිරීභක්] එපවනම් ඒ 

ඵරඳහන්පන් නළවළ.  ඒ හපපභ - [ඵහධහ කිරීභක්]  භහධව ආඹතන 

අයිතිරුන් කිඹරහ ඔඵතුභහ ඹම් ඹම් පුද්රඹන් නවෙන්න 

පන්ද, පම් පශත?  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, තමුන්නහන්පතරහ තභයි - විඳක්ඹ තභයි - 

වළභදහභ පම් හයණඹ ම්ඵන්ධපඹන් ළහුපප.  

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ, නළවළ, අිළ දළන් භහධව ආඹතන ළන ථහ පශත නළවළ. 

නමුවෙ භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්පන් පම් නීති-රීති පේතසඨහධියණඹ  

ගිහිල්රහ නළවළ කිඹන එයි. ඒ අිළ ිළිතන්න  ඕනෆ. නමුවෙ 

දහ වරි පම් නීති-රීති -  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, භ  භහපන්න. භහ ඔඵතුභහ  ඵහධහ 

යන්පන් නළවළ. පම් ි ඹලුභ නිපඹෝ නීතිඳතිතුභහ  පඹුමු 

යරහ, ඒහ අනුභත යපන, ඒ ි ඹලු  යුතු කිරීපභන් ඳසු 

තභයි පම් ඳහර්ලිපම්න්තු  ඉදිරිඳවෙ පශත.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ, නළවළ,  නීතිඳතිතුභහ කිඹන්පන් ආණ්ඩුපප ප්රපධහන නීති 

උඳපද්ල. ඉතින් නීතිඳතිතුභහපප  මයණඹ අන්  මයණඹ 

පනුපයි. පම්හ පේතසඨහධියණඹ  ගිපඹුවෙ,  ඉතහභ ඳළවළදිලියි,  

භවය පුද්රඹන් ආයක්හ යන්නවෙ, භවය පුද්රඹන් 

තය කිරීපභන් ශක්න්නවෙ තභයි පම් නීති-රීති පනල්රහ 

තිපඵන්පන් කිඹරහ. භහ ඇභතිතුභහ  දළන් -  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ භ  එ උදහවයණඹක් කිඹන්න.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ ඵරන්න, දළන් භහධව ආඹතනඹ භහධවපපදිඹහ  
තය යන්න ඵළවළ. අයිතිහයඹහ  තය යන්න ඵළවළ. නමුවෙ 
ප්රපධහන විධහඹ නිරධහරිඹහ  තය යන්න පුළුන්. පභුක්ද 

ඒප තර්ඹ?  අිළ නිලහන්ත යණතුා අභත යමු පෝ.  A 

journalist in a media institution cannot contest; the owner 

cannot contest but the CEO can contest. So, what is the 

logic in it? It is up to you to decide because you are the 

Minister of Sports. I do not want to give advice. 

      
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, පම්  යුවෙපවෙ දී අයිතිහයඹහ  යන්න 

පුළුන් හර්ඹ බහයඹවෙ, විධහඹ නිරධහරිඹහ  යන්න පුළුන් 

හර්ඹ බහයඹවෙ පදක්.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භ  පඳපනන විධිඹ  පම් නීති-රීති ම්ඵන්ධපඹන් අද පව භ 

විලහර ලපඹන් පුද්රඹන් පේතසඨහධියණඹ  ඹයි.  එතපු  

පම් ම්ඵන්ධපඹන් අර්ථ නිරඳණඹක් පේතසඨහධියණපඹන් 

රළපඵයි. ඔඵතුභහ ඇභතියඹහ වළටිඹ  ඔඵතුභහ  ඒ අන් 

 මයණඹ න්න පුළුන්.   
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

අපන රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන නීති-
රීතිර පද්ලඳහරනඥඹහ ම්ඵන්ධපඹන් කිි භ ඳළවළදිලි කිරීභක් 

නළවළ. I have a news report with me issued on Thursday, 

30th June, 2011 which states, "Cricket’s governing body 

on Thursday banned countries from appointing politicians 

to national boards, vowing to free the sport from undue 

Government influence.  

The International Cricket Council meeting in Hong 

Kong said that it made this decision to uphold the 

important principle of free elections and the independence 

of the sport.  

It was agreed that all member boards must implement 

the provisions before the annual conference in June 2012 

and a further 12 months up to June 2013 would be 

allowed before any sanctions are considered". 

එතපු  ජලි භහඹ  ලින් පම් පද්ලඳහරනඥඹන්  

පද්ලඳහරන ඵරඳෆම් නවෙන්න කිඹරහ ජහතවන්තය ක්රි ට් 

වුන්රඹ ඔඵතුභන්රහ  කිඹරහ තිපඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, 

පම් නීති-රීති අනු ඔඵතුභහ එපවභ ිළඹයක් අය පන 

තිපඵනහද?  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 පේතසඨහධියණඹ  මන්දුක් දීරහ තිපඵනහ. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ, නළවළ. පේතසඨහධියණඹ ිළ  දභන්න එඳහ. 

පේතසඨහධියණපඹන් එපවභ  මන්දුක් දීරහ නළවළ, රු 

ඇභතිතුභනි.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීංතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ නඩු  මන්දු 

කිපඹපහද?  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 එපවභ නම් ඔඵතුභහ  ICC  එ  ලිඹන්න තිබුණහ. නමුවෙ 

ඔඵතුභහ ලිපපප නළවළ පන් රු ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ ICC එ  

ලිඹරහ කිපහද භ  පම් විධිඹ  පේතසඨහධියණප  නඩු  මන්දුක් 

තිපඵනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ ලිපපප නළවළ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ දන්නහද, ඉන්දිඹහපප යඩ් ඳර් ඇභතියපඹක්?  

ඔඵතුභහ ඒ දන්පන් නළද්ද? 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ පනභ ළඩක්. ඔඵතුභහ කිපහ නඩුක් තිපඵනහ 

කිඹරහ. එපවභ නඩුක් තිපඵනහ නම් ඔඵතුභහ  ය  පනුපන් 

ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹ පනුපන් ලිිළඹක් ලිඹරහ කිඹන්න 

තිබුණහ, පභපවභ නඩුක් තිපඵනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ එපවභ 

කිපපප නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹරහ තිපඵන්පන්  "භභ ICC පයගුරහි  

ිළිතඳදිනහ" කිඹරහයි . “ We will abide by the ICC rules”   

කිඹරහයි. භභ පම්හ ඔඵතුභහ  කිඹන්පන් ක්රි ට් ක්රීගඩහපප 

උන්නතිඹ වහයි. ඔඵතුභහ එක් භපප පඳෞද්ලි අභනහඳඹක් 

නළවළ. පභුද, ඒ අඹ කිඹරහ තිපඵනහ පද්ලඳහරනඹ අපප් ක්රි ට් 

ඳහර භණ්ඩරඹ  ආපුවෙ ඉදිරිප  දී අඳ  තය රඵහ පදන්පන් 

නළවළයි කිඹරහ. ඔඵතුභහ internet  එපක් තිපඵන පද්ල් දළක්හද 

දන්පන් නළවළ. ඔඵතුභහ ඵරන්න  internet  එපක් UN Human 

Rights Council website  එපක් ලිිළ  15ක් තිපඵනහ,  රාහපප 

ක්රීගඩහ ාම්ර පද්ලඳහරනඹ තිපඵනහ, ඒ නිහ පම් ක්රීගඩහ 

ාම්ර   ිළ  ය ර ාචහයඹ කිරීභ නවෙන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

ඉතින් ඔඵතුභහ  තභයි අන්  මයණඹ න්න තිපඵන්පන්. පම් 

ජහතවන්තය ඵරඳෆම් ළන තළකීභක් යන්නඹ කිඹරහ අිළ 

ඔඵතුභන්රහ  කිපහ. එදහ GSP  වනඹ නළති වුණහභ අිළ කිපහ- 

[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. භභ ඔඵතුභහ  කිඹන්පන් පම්යි.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළන් ඔඵතුභහ නතින්පන් ජිනීහ ගිහිල්රහ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

GSP  වනඹ ආයක්හ ය න්න කිඹරහ අිළ කිපහ.  GSP  

නළති වුණහ  කිි භ ඳහඩුක් නළවළයි කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ කිපහ. 

GSP  නළති නිහ දළන් තමුන්නහන්පතරහ  US Dollars 1.5 

billion  ඳහඩුයි. තමුන්නහන්පතරහ ජහතවන්තය මරව අයමුදර  

ගිප  GSP වනඹ නළති වීපභන් ි දු න ඳහඩු භහ න්නයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ  ඕනෆ නම් යන්න. නමුවෙ ජහතවන්තය 

නීති-රීති තිපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ක්රි ට්ර වෙ ජහතවන්තය 

නීති-රීති තිපඵනහ. ඒ ජහතවන්තය නීති-රීති අනු  

පද්ලඳහරනඥඹන් ක්රීගඩහ ාම්ර  ඵරඳෆම් කිරීභ, ඇතුළු වීභ 

ළන අධහනඹ පඹුමු යන්න කිඹරහ භභ තමුන්නහන්පතපන් 

ඉල්ීයභක් යනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, පවෙරීම්  මිටු ළනවෙ කිඹන්න ඕනෆ. 

පවෙරීම්  මිටු නිමු.   අපනක් ය ර පවෙරීම්  මිටු  ඳවෙ 

න්පන් ක්රීගඩහපන් විේහභ ගිහිල්රහ අවුරුදු 15  20  

ඳසපතයි. ඔඵතුභහ ඵරන්න, ඉන්දිඹහ, ඕසපලලිඹහ, එාරන්තඹ 

හපප වළභ ය භ ක්රීගඩහපන් විේහභ ගිහිල්රහ අවුරුදු 15  

20  ඳපත තභයි පවෙරීම් මිටු  එන්පන්. අද අපප්  පවෙරීම්  

මිටු වෙපතුවෙ රු නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීංතුභහ ඉන්නහ. ඒ 

හපපභ අපප් වහන් තිරයවෙන භළතිතුභහ ඉන්නහ. පම් පවෙරීම් 

මිටුපප ඉන්න අඹ දළන් ඉන්න ක්රීගඩඹන් එක් ක්රි ට් වරහ 

තිපඵනහ, රු ඇභතිතුභනි. පවෙරීම්  මිටුපප දළන් ඉන්න අඹ 

ර්තභහන ක්රීගඩඹන් භඟ පල්රම් යරහ තිපඵනහ. අපනක් 

ය ර එපවභ නළවළ, රු ඇභතිතුභනි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

No, you do not get the principle. You do not become a 

selector in the Selection Committee when your 

contemporaries are still playing cricket.  
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රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Who is doing that? 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Why? Sanath Jayasuriya played with Mahela 

Jayawardene and Kumar Sangakkara.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළන් පල්රම් යන්පන් නළවළ. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

But, the international principle is that.  Take for 

instance, Australia.  To  just give one example, the 

Chairman of the Cricket Board of Australia played 

Cricket in the '70s.  He became a selector after 25 years 

because if the selectors have played with the members of 

the team - 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එපවභ නම් අර්ජුන යණතුා බහඳති වුණු එවෙ ළයදියි.  

  
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
( ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ පනභ ළඩක්. භභ පම් ථහ යන්පන්- 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ පන ළඩක්? ඔඵතුභන්රහපප ඒහ පන ළඩ. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වරි, වරි. ඔඵතුභන්රහ  ඕනෆ එක් යන්න. අඳ  ප්රපලසනඹක් 

නළවළ. You can do what you like. නමුවෙ, රු නිපඹෝජව 

ථහනහඹතුභනි, අපනකුවෙ ය ල්ර පවෙරීම් මිටුර  ඳවෙ 

පන්පන් තභන් භඟ ක්රීගඩහ ශ අඹ  -භහීයනඹන්- ක්රීගඩහපන් 

ඉවෙ වුණහභ.  නමුවෙ අපප් යපට් එපවභ නළවළ. අපප් යපට් පවෙරීම් 

මිටු  ඳවෙ පරහ ඉන්න වළභ පපනක්භ ර්තභහන ක්රීගඩඹන් 

එක් පල්රම් ය තිපඵනහ.  ඒ අඹ අතය ඳයණ පෝන්තය 

තිපඹනහ. ඳයණ අභනහඳම් තිපඹනහ. එතපු  ඒ ි ඹල්රභ 

ිළරිභහ න්න  යුතු යනහ කිඹන එ භහ පම් අසථහපපදී 

භතක් යන්න ඕනෆ.  

භහ රු ඇභතිතුභහපන් අවන්න ළභළතියි, වරන් පරෝහට්  

කිඹරහ භවවෙභපඹක් පන්හ විලහර මුදරක් දීරහ ස යපු 

හර්තහ  පභුද වුපණ් කිඹරහ. වරන් පරෝහට් කිඹරහ 

භවවෙභපඹක් පන්හ මිලිඹන 25ක් විතය විඹදම් යරහ 

හර්තහක් ස ශහ.  වරන් පරෝහට් කිඹන්පන් ICC එපක් 

හි පු ප්රපධහන විධහඹ නිරධහරිඹහ.  ඔහු ගිඹ අවුරුද්පද් රාහ  

පන්හ මිලිඹන 25ක් විඹදම් යරහ හර්තහක් ස ශහ. අපප් 

යපට් අර්ජුන යණතුා ළනි දක් ක්රීගඩඹන් ඉන්දළද්දී  වරන් 

පරෝහට් කිඹන පුද්රඹකු පන්හ හර්තහක් වළදුහ. ඒ වදහපු 

හර්තහ  පභුද වුපණ් කිඹරහ භහ රු ඇභතිතුභහපන් අවන්න 

ළභළතියි.  

දඹුල්ර ක්රීගඩහානඹ ළනවෙ භහ භතක් යන්න ඕනෆ.  විලහර 

මුදරක් විඹදම් ය ස යපු එභ ක්රීගඩහානඹ අද ඳහළු  

ගිහිල්රහ තිපඵනහ. එහි තිපඵන පුටුවෙ විවිධ පුද්රඹන් විි න් 

රහ පන ඹනහ කිඹහ ආයාිකයි. භවනුය ඳල්පරළපල් 

ක්රීගඩහානප  තවෙවෙඹවෙ ඒ හපපභයි. ඒ ක්රීග ඩහානඹ ඉදි යන්න 

ඳ න් වෙ හරප   භවනුය ක්රීගඩහ ාභඹ  අිළ පඳුපයුන්දුක් 

දුන්නහ, ඒ අඹපප රැසවීම් ඳවෙන්න ව පනවෙ පනවෙ  යුතු 

වහ පම් ක්රීගඩහානප  හභයඹක් ව සථහනඹක් පන් ය 

පදනහ කිඹරහ. ඉතින් එභ පඳුපයුන්දු තභ ඉස  ය නළවළ 

කිඹන එ භහ පම් අසථහපපදී ප්රපහල යන්න ළභළතියි.  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, භසතඹක් ලපඹන් පම් 

නීති-රීති පවුයි. නමුවෙ අතරින් ඳතය ළ ලු තිපඵනහ.  

විපලතපඹන්භ පද්ලඳහරනඥඹන් ක්රීගඩහ  ම්ඵන්ධ වීභ 

නළළවෙවීභ  පම් නිපඹෝර කිි භ ිළඹයක් අයපන නළවළ. 

ජහතවන්තය ක්රි ට් වුන්රඹ ඳළවළදිලි කිඹහ තිපඵනහ, ජුනි 

භහප  13 ළනිදහ  ලින් ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹ  ඳභණක් 

පනුපයි, ක්රීගඩහ ාම් ි ඹල්ර භ එල්ර න පම් පද්ලඳහරන 

ඵරඳෆම් නවෙන්න අලව  යුතු ය,  නීති-රීති ස යන්න 

ඕනෆඹ කිඹහ. නමුවෙ තභවෙ එළනි නීති-රීති ස ය නළවළ.   

පම් විධිඹ  ගිපඹුවෙ ජුනි භහඹ න වි  භවය වි  අඳ  ක්රීගඩහ 

ාචහය ඳහ නළළවෙවීභ  ි දු න අදහනභක් තිපඵන ඵ ප්රපහල 

යමින් භපප චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
( தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

පඵුපවුභ සතුතියි. මීශඟ  රු භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ. 
 

[අ.බහ. 3.06] 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ ( ආඳදහ ශභනහයණ 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ - அணவவ் பகரஷவ்து 

அஷவைெவ)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, ඉතහභවෙ ළදවෙ 

 යුවෙත යි අද අිළ පම් ම්ඵන්ධ පන්පන්. ජහති යහජව 

බහපප 1973 අා 25 දයන ක්රීගඩහ ඳනපවෙ 31 ළනි න්තිඹ 

භඟ කිඹවිඹ යුතු, එකී ඳනපවෙ 41 ළනි න්තිඹ ඹ පවෙ ක්රීගඩහ 

අභහතවයඹහ විි න් හදන රද,  2013 අා 1 දයන ජහති ක්රීගඩහ 

ාම් නිපඹෝ අද දින රු බහ  ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන 

අසථහපප තභයි අිළ ඒ ම්ඵන්ධ අදවස ඉදිරිඳවෙ යන්පන්. 

දීර්ක හරඹක් තිසපත  ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධපඹන් උනන්දුක් 

දක්න ි ඹලුභ ඳහර්ලසඹන්පප ඉල්ීයභක් පරහ තිබුණහ පම් 

ාපලෝධන ඇති යරහ ක්රීගඩහ පප න උන්නතිඹ පනුපන් ක්රි ඹහ 

භහර්ර  ප්රපපපල පන්න කිඹරහ.  

පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපප තිබුණු  පඵු පවෝ විහදරදී, ක්රීගඩහ 

අභහතවහාලඹ  අදහශ තිබුණු විහදරදී  විඳක්ඹ විි න් යන 

රද පඹෝජනහ ඳහ පම් ාපලෝධනරදී තභන්පප අදවස  විධිඹ  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

අයපන ක්රීගඩඹන්පප සුඵි ද්ධිඹ හපපභ ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ 

වහ ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ පම් පඹෝජනහලිඹ ස ය තිපඵන ඵ  

අිළ ඉතහ පවුඳින් දන්නහ. රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීංතුභහපප ථහපප ඳයසඳයඹන් යහශිඹක්  තිපඵනහ. එතුභහ 

එ පරහ  කිපහ, ICC එපක්  නිපඹෝ  ිළිතන්පන් නළවළ 

කිඹහ. වළඵළයි ආපඹවෙ යක් එතුභහ කිඹනහ, වරන් පරෝහට් 

භවවෙභඹහ පන්රහ පම් හර්තහ ස ශ එ ළයදියි කිඹහ. 

එතුභහ ICC එපක්  හි පු CEOයඹහයි.  එපවභ නම් එතුභහ 

පන්රහ පම් යපු හර්ඹඹ ිළිතඵ අතක්පතරු කිරීභ ළයදියි. 

අිළ ඒ අඹපන් තභයි අදවස රඵහ න්න ඕනෆ. භභ  කිඹන්පන් 

නළවළ රු අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීංතුභහ පම් ිළිතඵ ප්රපවීණපඹක් 

පනුපයි කිඹහ.  එතුභහ පම් ිළිතඵ දළනුවෙ පරහ තිපඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 
 

 රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නි පඹෝජව ථහනහඹතුභනි, එතුභහ භපප නභ වන් 

යමින් ථහ ශහ. භභ කිපපප ඒ හර්තහ අනු  යුතු 

පනහඹ කිඹරහයි. 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ හර්තහ ඳදනම් ය පන  යුතු පනහ. අිළ එ 

හර්තහ  විතයක් සීභහ පන්න ඕනෆ නළවළ. වළඵළයි ඒ 

හර්තහපප  පඵුපවෝ පවු පඹෝජනහ ක්රි ඹහවෙභ  ය තිපඵනහ. 

අද ඵරන්න අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීංතුභහ කිඹපු පද්ල් 

අතක්පතරු  රක් යරහ නළවළ.  ක්රි ට් නහඹපඹක් විධිඹ  

හි පු එතුභහපප අදවස ඳහ ළරකිල්ර  අයපනයි පම් 

පඹෝජනහලිඹ ස යරහයි තිපඵන්පන්. එතුභහ පම් 

ඳහර්ලිපම්න්තුපප යපු ථහ භභ අවපන ඉරහ තිපඵනහ.  

එතුභහ ක්රීගඩහ ිළිතඵ පවුඳින් දන්නහ. ඒ ළන අපප් තර්ඹක් 

නළවළ. ක්රි ට්  ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් එතුභහ ළඳ වීභක් 

යනහ.  වළඵළයි එතුභහ රින් ය පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපපදී  යපු 

පඹෝජනහ හුඟහක් පම් ාපලෝධනර තිපඵනහ.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඔඹ හර්තහ භඟ භපප කිි භ ම්ඵන්ධතහක් නළවළ. 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ, නළවළ. ඒ හර්තහ ම්ඵන්ධපඹන්  පනුපයි භභ 

කිපපප. අද පම් රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ ඉදිරිඳවෙ යන  ාපලෝධන 

ිළිතඵ භභ ඳළවළදිලිභ කිඹන්පන් ඳහර්ලිපම්න්තුපපදී ඒ රු 

භන්ත්රීංතුභහ යන රද  ඉල්ීයම් පඵුපවුභඹක් තිපඵනහඹ  කිඹන 

එයි. එතුභහවෙ අාභ ඒ ිළිතන්නහ ඇති. රු 

භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප ඇභතිතුභහ පම්  මන්දු අයපන  

තිපඵන්පන් පද්ලඳහරන පෝණපඹන් ඵරහ පනු  ක්රීගඩහපප 

උන්නතිඹ වහඹ කිඹන එ ඒපන්භ  ඳළවළදිලි පනහ. ඒ 

භභ ඉතහ අභිභහනපඹන්  පම් අසථහපපදී වන් යනහ.   රු 

රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීංතුභහ දිගින් දි භ පචෝදනහ ශහ, 

පද්ලඳහරනඥඹන්  ක්රීගඩහ ාම්ර තනතුරුර  එන්න ඉඩ  

පදන්න පවු නළවළ කිඹහ. 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ භභ කිඹන එක් පනුපයි. ICC එපන් කිඹන එක්. 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ICC  එපන් කිඹන එ වරි. නමුවෙ ඔඵතුභහ දන්නහ පම් 

ම්ඵන්ධපඹන් පේතසඨහධියණපඹන්  මන්දුක් දී තිපඵන ඵ.  

අර්ජුන යණතුා භළතිතුභහ  තය යන්න අසථහ රඵහ 

පනුදුන්නහභ - 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Minister, there is a point of Order being raised 

by Hon. Lakshman Kiriella.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භපප ථහ අවපන හිටිඹහ නම් -  

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභ අවපනයි හිටිප . 

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එපවභ නඩුක් තිබුණහ  නම් ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹ වරි, 

ඇභතියඹහ වරි  ICC  එ  ලිඹන්න ඕනෆ පභළනි නඩුක් 

තිපඵනහඹ කිඹහ. එපවභ ලිඹරහ නළවළ පන්.  වළභ එ භ නඩු. 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අිළ  පම් හයණඹ අනික් ඳළවෙත  අයපන ඵරමු.  ඔඵතුභහ 

කිඹන විධිඹ  අ මතප  පම් තවෙවෙඹ තිබුණහ නම්  ක්රි ට් ක්රීගඩහ 

පම් තවෙවෙඹ  ඳවෙ පන්පන් නළවළ. අර්ජුන යණතුා 

භළතිතුභහපප නහඹවෙඹ ඹ පවෙ පරෝ කුරහනඹ පපනන්න 

පුළුන්භක්  රළපඵන්පන් නළවළ, දිාත හමිණී දිහනහඹ   

භළතිතුභහ පම් ාභප  බහඳති විධිඹ   යුතු පශත නළවෙනම්. 

එතුභහ පද්ලඳහරනඥපඹක්. අිළ ඒවෙ  ඳළවෙත  දභන්න පවු 

නළවළ.  දිාත ඇන්.ඇම්. පඳපර්යහ භළතිතුභහ පම්   යුතු 

ඉසයව  පන ඹන්න  ළඩ ිළිතපශ යහශිඹක් වළදුහ. දිාත 

පයුඵට් පතනහනහඹ භළතිතුභහ පම් ම්ඵන්ධ විලහර ළඩ 

ිළිතපශක් ස ශහ. තිරා සුභතිඳහර භළතිතුභහ වුණවෙ 

එපවභයි. පුලිපඵෝල් ාභප  බහඳති විධිඹ  ඩිරහන් පඳපර්යහ 

ඇභතිතුභහ පුලිපඵෝල් ක්රීගඩහ පුච්චය ඉසයව   පනල්රහ 

තිපඵනහද?   
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රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන ඒහ වරි  පන්න   පුළුන්. දිාත හමිණි 

දිහනහඹ  භළතිතුභහ ළන, පම්හ  ඔක්පුභ  ළන  ICC  එ  

ලිඹන්න.   

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ කිපහ ද්පපලපඹන් ථහ යන්පන් නළවළ කිඹහ.  

ද්පපලපඹන් ථහ යන්පන්  නළවෙපවෙ නළවළ. පම් භහින්දහනන්ද 

අලුවෙභපප ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳවෙ ශහභ ඔඵතුභහ  ඒ වින්න  

ඵළරි වුණහ. ඔඵතුභහ කිඹනහ, කිි භ තයවක්, අභනහඳඹක් නළවළ 

කිඹහ. ඔඵතුභහ එතුභහ භඟ අභනහඳඹක්  තිපඵනහ පන්.  

භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප ඇභතිතුභහ තභයි වන්තහපන් ඉඩම් 

පවුයභ ිළිතඵ ප්රපලසනඹ ඳහර්ලිපම්න්තු  පනහපප.  පන 

එක්වෙ පනුපයි, ඒ පවුයභ අල්රහ  දුන්නු එපක් තයව  තභයි 

ඔඵතුභහ තුශ තිපඵන්පන්.   

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

පඵුරු  points of Order පනල්රහ භපප හරඹ නහ.   

[ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහපප තිපඵන්පන් ඉරිි ඹහක්.  

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Kiriella, that is not a point of Order.  
 

  
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

වන්තහපන් මුඩු ඉඩම් ටික් පනු  ඔඵතුභහ පවු ඉඩම් 

වෙපවෙ නළද්ද? තමුන්නහන්පතපප ඳවුපල් උදවිඹ පනුපන් - 

[ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ ඔඵතුභහ  - [ඵහධහ කිරීම්]  

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ, රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීංතුභහ  ඳළවළදිලි 

යන්න ඉඩ දීරහ, ඊ  ඳසපත ඔඵතුභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ 

කිරීම්]  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්නම්. ඉඩම් වෙතහ කිඹහ භ  නම් 

අධියණඹකින් දඩ වරහ නළවළ. නමුවෙ ශ්රීග රාහ නිදවස ඳක්ප  

නහයිහ  රුිළඹල් රක් 30ක් දඩ ළහුහ.  

රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශ්රීග රාහ නිදවස ඳක්ප  තමුන්නහන්පතවෙ ි ටිඹහ. ඔඵතුභහ ඒ 

ඳක්පඹන් ඉවෙ පරහ ගිහින් අද විරුද්ධ ඳක්ප  පඳුල් හ 

ඉන්නහ. තමුන්නහන්පත ශ්රීග රාහ නිදවස ඳක්ප  දි භ ි ටිඹහ 

නම් අද පම් හපප ෆ වව ඉන්න ඕනෆ නළවළ; පම් ආණ්ඩුපප 

ප්රපඵර තනතුයක් දයන්න තිබුණහ. ඒ  පක්න්තිපඹන්, 

ඊර්වහපන් අද පම් පන එන ළඩ ිළිතපශ විපපචනඹ කිරීපම් 

අලවතහක් නළවළ. අනික් අඹ ඉඩම් වෙත එ ළන ඳළවෙතකින් 

තඵමු. පුයි පනහ වෙතවෙ, පභුන නහඹඹහ වෙතවෙ එඹ 

ළරැදියි නම් ළරැදියි. තමුන්නහන්පත කිඹන්පන් නහඹඹකු ඉඩම් 

වෙත නිහ තමුන්නහන්පත වෙත එ වරියි කිඹරහද? 

තමුන්නහන්පත කිඹනහද, එක් පපනක් ළරැද්දක් ශහභ 

තමුන්නහන්පතවෙ ඒ ළරැද්ද යන එ වරියි කිඹරහ? එතපු  ඒ 

ළරැද්ද භළපනහද? තමුන්නහන්පත භවජන නි පඹෝජිතපඹක් 

නම්, තමුන්නහන්පත පද්ලඳහරනඥපඹක් නම් යපට් ජනතහපප 

වෙම් තභන්  රඵහ පනුළනීපම් කීභ තමුන්නහන්පත  

තිපඵනහ. තමුන්නහන්පත ඒපන් ඵළවළය වුණහ. භහ මී  ඩහ ඒ 

ළන කිඹන්පන් නළවළ. තමුන්නහන්පත ළන මී  ඩහ පඵුපවෝ 

පද්ල් කිඹන්න තිබුණවෙ, ඒ වහ පභඹ අසථහක් ය න්පන් 

නළවළ.  

භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප ඇභතිතුභහ දස ණනහක් නිදි 

යහ පන,  භවන්ි  පරහ, ි ඹලු ඳහර්ලසඹන්පප අදවස අයපන 

තභයි පම් පඹෝජනහලිඹ අද පනළවිවෙ තිපඵන්පන් කිඹන එ 

ඉතහභවෙ ඳළවළදිලි, ඉතහභවෙ  කීපභන් භ  කිඹන්න පුළුන්. 

භහ කිඹන්පන්, පම් හපප පද්ල් දිවහ ඩයපඹන් ඵරන්න පවු 

නළවළ; පම් හපප පද්ල් දිවහ පද්ලඳහරන පෝණපඹන් ඵරන්න 

ඕනෆ නළවළ කිඹරහයි. ඔඵතුභන්රහ අා හිතුපුවෙ පම් නිපඹෝ 

ම්ඵන්ධපඹන් කිඹන්න පචෝදනහක් නළවළ. ඳසු ගිඹ දිනර 

ක්රි ට් ක්රීගඩහපප ඇති වී තිබුණු තවෙවෙඹ ිළිතඵ ි ඹලු පදනහභ 

දන්නහ. ඒ ක්රීගඩඹන්පප පු  පන්න ගිහින් ඇති වුණු 

ප්රපලසනඹ  මුහුණ දුන්නු ආහයඹ ි ඹලු පදනහභ දන්නහ. ක්රි ට් 

ක්රීගඩහ පනුපන් භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප ඇභතිතුභහ වෙත 

 මන්දු නිහ ම් භට් පම් ක්රීගඩහ ළඩිදියුණු වුණහ කිඹහ දහ 

පවෝ ද අඳ වළභ පදනහ භ තුටු පන්න පුළුන්භ රළපේවි 

කිඹහ භහ හිතනහ. 

රු නි  පඹෝජව ථහනහඹතුභනි, ක්රි ට් ක්රීගඩහපන් ඳ න් 

පන අනික් ක්රීගඩහ ාම්ර නිරයණ ම්ඵන්ධවෙ එතුභහ 

ළදවෙ  මන්දු වෙතහ. පඵුපවුභඹක් ක්රීගඩහ ාම්රවෙ, අනිකුවෙ 

ාම්රවෙ උරුභක්හයපඹෝ, පඳුල්භඃහයපඹෝ ඉන්නහ. ඔවුන් 

අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 15ක් ළනි දීර්ක හරඹක් දිගින් දි භ පම් 

තනතුරු පවුඵමින් ි ටිනහ. වළඵළයි ඒහප  ඹටි අයමුණ 

තභන්පප business එ න්න පුළුන්; තභන්පප ආදහඹම් 

භහර්ඹ න්න පුළුන්. එපවභ නළතු ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ 

පනුපන් පනුපයි, ඒ පඵුපවෝ තනතුරු පවඵවප . අලුතින් 

පපනන රද ාපලෝධන ඹ පවෙ දිගින් දි භ එපත රැීම ඉන්න  

පුළුන්භක් නළවළ.  ඒ විතයක් පනුපයි. ර්ඹක් ඳහහ ි දු න 

නිරයණ ර් වතයක් දක්හ ළඩි යන්න වෙත  මන්දු 

ඉතහභවෙ අඹ යන්න ඕනෆ. ඳශමු ර් පද වෙ, ඉන් ඳසු 

එඹ ර් වතයක් දක්හ දීර්ක යන්නවෙ එතුභහපප අදවක් 

තිපඵනහ. එතපු  පම් ාම්ර ඉන්න නිරධහරින්  ක්රීගඩහපප 

දියුණු පනුපන් අඩුභ ණපන් අවුරුද්දක්වෙ  යුතු යන්න 

අහලඹ ඒ තුිතන් රළපඵනහ.  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ක්රීගඩහ ාසෘතිඹක් ළන ථහ ශහ; ක්රීගඩහ ආර්ථිඹක් ළන ථහ 

ශහ. එහි ප්රපතිපර අද අඳ  දකින්න රළපඵනහ. අද වළභ 
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දිස්රි ක්ඹභ, වළභ ඳශහතභ අා ම්පර්ණ ක්රීගඩහාණ ඉදි 

නහ. ඳශහවෙ භට් මින් නහරිළටිප  ක්රීගඩහාණඹක් ඉදි වුණහ. 

අනික් ඳළවෙපතන් කිලිපනුච්ිකප  ක්රීගඩහානඹක් ඉදි වුණහ. 

මුරතිවුර  ක්රීගඩහානඹක් රළපඵනහ. ඒ හපපභ අනුයහධපුයඹ, 

පභුනයහර, ඵදුල්ර ආදී දිස්රි ක්ඹන්  කිි භ අඩු ඳහඩුක් නළති, 

ි ඹලු අාලලින් භන්විත අා ම්පර්ණ ක්රීගඩහාන අද ඉදි න්න 

ඳ න් පන තිපඵන්පන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ 

දුන්නු ප්රපතිඳහදනර ව ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ විධිඹ  භහින්දහනන්ද 

අලුවෙභපප ඇභතිතුභහ වෙත පපව භවන්ි ප  ප්රපතිපරඹක් 

විධිඹ යි. මී  ලින් දරුකු  swimming pool එ ිළහිනන්න 

පුශම  එන්න ඕනෆ යුඹක් තිබුණහ. භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ ක්රීගඩහ අභහතවයඹකු වළටිඹ   යුතු පනුශවෙ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳවෙ ාර්ධන අභහතවයඹහ විධිඹ , ම්රු 

වහ ෘවෙ මඹ පුහුණු අභහතවයඹහ විධිඹ   යුතු ශ හර 

සීභහන් තුශ ම්භහන භට් පම් ිළහිනුම් ත හ ස යරහ 

දරුන්පප ඒ අලවතහ ම්පර්ණ ය න්න අහලඹ රඵහ දුන්නු 

ඵ භ  භතයි.  

ඒ ළඩ ිළිතපශ අද ම් භට් භ  ඳහ ගිහිල්රහ අපප් ක්රීගඩහපප 

අනහතඹ ිළිතඵ ඳහල් දරුන් තුශවෙ පවු විලසහඹක්  ඇති 

පරහ තිපඵනහ. ක්රීගඩහ තුිතන් ඉවශ  ඹන්න පුළුන් කිඹන 

විලසහඹ අද ඔවුන් තුශ පුඩ නළිනරහ තිපඵනහ. ඒ තභයි 

ළදවෙභ හයණඹ.  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, ඳසු ගිඹ දින ඒහඵද්ධ 

ළබිනට් ඳ්රි හක් ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳවෙ වුණහ. එහි ඉතහ 

පවු පඹෝජනහක් ඉදිරිඳවෙ පරහ තිබුණහ. එඹ  

ජනහධිඳතිතුභහපප ආශිර්හදඹවෙ රළබුණහ. එතුභහවෙ ඒ  පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳවෙ ය තිබුණහ, ෆභ ඳහල් දරුපක්භ කුභන පවෝ 

ක්රීගඩහ  පඹුමු කිරීභ අතවලවයි කිඹරහ. පභයින් 

ඵරහපඳුපයුවෙතු න්පන් කුභක්ද? ඳහල් දරුන් ක්රීගඩහර  

පඹුමු කිරීභ තුිතන්භ, ඒ උනන්දු කිරීභ තුිතන්භ අනිහර්ඹපඹන්භ 

අඳ තුශ විලසහඹක් පුඩ නළ පඟනහ අනහතප දී අඳ  

ජහතවන්තය භට් පම් ජඹේවණ රඵහ න්න පුළුන්භ 

රළපඵනහඹ කිඹරහ. භවය පරහ  අඳ  රළපඵන ඳදක්ම් 

ප්රපභහණඹ ළඩි පනහ, භවය පරහ  අඩු පනහ. පම් ළන 

පුඹහ ඵළලුහභ ඳරිඳහරනප  ඹම් ඹම් අතඳසුවීම්, අඩු ඳහඩු 

 පම්හ  පවතතු වුණහඹ කිඹන එ තභයි ඳළවළදිලි වන් යන්න 

පුළුන් න්පන්. ඒහ ළශළක්වීභ , නළළවෙවීභ  පඹෝජනහ පන 

ඒභ ිළිතඵ රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ  අපප් පෞයඹ පුද යන්න 

ඕනෆ.    

ක්රීගඩහ ඩදව ඳවසුම් ිළිතඵ තහපන් තහ හච්ඡහ 

වුණහ. ඒ ිළිතඵ වෙත  මන්දු ළන අඳ විපලතපඹන්භ වන් 

යන්න ඕනෆ. භවහචහර්ඹ අර්ජුන ද ි ල්හ ඩදව නිරධහරිතුභහ 

ක්රීගඩහ ඩදවයඹහ විධිඹ , ආඹතනප  ප්රපධහනිඹහ විධිඹ  ඳවෙ 

යරහ ක්රීගඩහ ඩදව ඒඹ ලක්තිභවෙ යන්න වෙත  මන්දු අඳ 

ඉතහභ අඹ ශ යුතු පනහ. ඒ ආඹතනඹ තුශ ඳශපුරුදු 

ඩදවරු හිටිප  නළවළ; අලව සුදුසුම් ඇති නිරධහරින් හිටිප  

නළවළ. ඒ ි ඹල්ර ම්පර්ණ යමින්, අද ක්රීගඩහ ඩදව ඒඹ 

ඉතහභ ඉවශ භට් භ  පන ඒභ පම් යපට් ක්රීගඩඹන් රද භව  

ම්ඳතක් විධිඹ  අඳ  වන් යන්න පුළුන්.  

අනික් හයණඹ තභයි තවනම් උවෙපවෙජ බහවිතඹ.  පම් 

තවනම් උවෙපවෙජ බහවිතඹ ිළිතඵ නියන්තයපඹන් පම් ය  පුයහ 

හපපභ ජහතවන්තයඹ පුයහභවෙ ථහ ඵව  රක් වුණහ. ඒ ිළිතඵ 

විපලත අධහනඹ පඹුමු යරහ, ක්රීගඩහ ඒඹ භිනන් ක්රි ඹහවෙභ 

යන ළඩ ිළිතපශල් භඟ ඒහඵද්ධ පරහ ඒ තවෙවෙඹ අපප් 

ය  තුශ ඇති පනුපන භට් භ  ළඩ ිළිතපශක් ස කිරීභ 

අඹ ශ යුතු පනහ.  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, මුලින්භ ජහතවන්තය 

භට් පම් ක්රීගඩහාණ කීඳඹක් විතයයි අපප් යපට් තිබුපණ්. ඒ  

ක්රීගඩහාණර  අලුතින් ක්රීගඩහාන ණනහක් එතු වුණහ. 

සරිඹළ ක්රීගඩහාණඹ, ඳල්පරළපල් ක්රීගඩහානඹ ඇතුළු තවෙ 

ක්රීග   ඩහාන යහශිඹක් එතු වීභ වයවහ අපප් ය  තුශ ජහතවන්තය 

භට්  පම් තය ණනහක් ඳවෙන්න පුළුන්භ රළබුණහ. එභ 

ක්රීගඩහාන තිබුණු නිහභ පරෝ කුරහන ක්රි ට් තයහලිඹ 

ඳළළති අසථහපප තය යහශිඹක්  අපප් ය  තුශ ඳවෙන්න 

පුළුන්භ රළබීභ අඳ රළබ ජඹේවණ විධිඹ  වඳුන්න්න 

පුළුන්. ඒ හපපභ 20-20 තයහලිඹ පම් ක්රීගඩහානර 

ඳළළවෙවීභ නිහ පඩුරර් මිලිඹන 100  ළඩි ආදහඹභක් අපප් 

ය   උඳඹහ න්න පුළුන් වුණහ.  එඹ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසප  දියුණු 

පනුපන් වෙතහ ව ඉවශ ක්රි ඹහ භහර්ඹක් විධිඹ යි අිළ 

රන්පන්.  

භභ නළතවෙ පම් හයණඹ වන් යන්න ළභළතියි. රු 

භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භළතිතුභහ ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ විධිඹ  

ඳසු ගිඹ තිඹ පුයහ පරුකු පභපවයුභක් ශහ, පම් ක්රීගඩඹන්   

පන ඳාගු ඹම් ප්රපභහණඹකින් අඩු යන්න. ඒ හපපභ ක්රීගඩහ 

ාම්ර ි වෙ ිළනවීභ වහ පඹුදන මුදර විලහර ලපඹන් අඩු 

යරහ, ක්රීගඩහ පනුපන්, ක්රි ට් ක්රීගඩහ පනුපන් ආපඹෝජනඹ 

යන්න මුදරක් පන් ය ළනීභ ිළිතඵ අඳ එතුභහ  ඉතහභ 

ප්රපලාහ යනහ. අනහතප දී අඳ  දකින්න රළපේවි, ම්ලින් 

නළත ක්රීගඩඹන් පම් ජහති ණ්ඩහඹභ  එතු න ආහයඹ. ඒ 

හපපභ ක්රීගඩහ පනුපන් ළඳ පන ිළරිස ළඩි න ආහයඹ. 

පම් යන ආ පඹෝජන ළඩි වීභ තුශ 2015 දී ඳවෙන පරෝ 

කුරහන ක්රි ට් තයහලිඹ ජඹේවණඹ යරහ ඒ කුරහනඹ 

අනිහර්ඹපඹන්භ අපප් ය   පන එන්න පම් ළඩ ිළිතපශ 

ඉතහභ හර්ථ ිළටුවරක් පයි කිඹරහ විලසහඹ තඵමින්, 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ පම් වහ රඵහ පදන දහඹවෙඹ ිළිතඵ, 

ඒ හපපභ ක්රීගඩහ අභහතවතුභහපප විපලත ළඳවීභ ිළිතඵ අපප් 

ප්රපලාහ ඳශ යමින් භහ නිවඬ පනහ. සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 3.22] 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, ක්රීගඩහ ඳනත ඹ පවෙ 

නිපඹෝ ඉදිරිඳවෙ ය ඇති පම් අසථහපප ඒ  ිළිතඵ භපප 

අදවස එතු යන්න අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධපඹන් භහ 

ඳශමුපන්භ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත පනහ.  

1973න් ඳසු පභඹ ාපලෝධනඹ යරහ හීයන ලපඹන් 

අලව ඳරිදි නවීයණඹ ය ති බීභ ිළිතඵ භභ මුලින්භ රු 

ඇභතිතුභහ  ප්රපලාහ යනහ. නමුවෙ රු ඇභතිතුභනි, පයගුරහි  

පපනන්පන් නළති 2013 භහර්තු භහප දී පම් නීතිඹක් ඵ  

ඳරිර්තනඹ යන්න පුළුන් වුණහ නම් ඊ වෙ ඩහ පවු විඹ 

වළකි තිබුණහ. පභුද, පම් ෆලි ෆලි අමුණරහ අන්තිභ  

පම් තවෙ ප්රපලසනර  තුඩු පදන හර්ඹඹක් ඵ  ඳවෙ පපවි 

කිඹන එ භහ පම් අසථහපප අනහළකිඹක් ලපඹන් කිඹනහ. 

භපප මිත්රස රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීංතුභහ වඳුන්රහ දුන්නහ 

හපප  අනිහර්ඹපඹන්භ පම් උහවිඹ  ඹනහ. එපත උහවිඹ  

ඹන අසථහපපදී ඹම් විධිඹකින් භහන හිමිම් උල්රාකනඹ වීභක් 

ි දු පරහ තිපඵනහ කිඹන භතඹ ඉදිරිඳවෙ පන්න පුළුන්. රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ පම් පඵුපවුභ ඕනෆමින්, ිළරිි දු 
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[රු භහින්ද අභයවීය භවතහ] 
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පච්තනහකින් පනහහ පන්න පුළුන්. නමුවෙ ඹම් අඹ පම් 

දිවහ ඵරහවි ඒ අඹපප භහන හිමිම් උල්රාකනඹ කිරීභක් පර. 

ඒ නිහ නීතිඹ අනු පම් උහවිඹ  ඉදිරිඳවෙ ශහ නම් 

අනිහර්ඹපඹන්භ උහවිපඹන් අර්ථ නිරඳණඹක් රළබිරහ පම් 

ම්ඵන්ධපඹන් ඇති ප්රපලසන නියහයණඹ යන්න පුළුන් පයි 

කිඹන එ තභයි භභ දකින්පන්. ලින් කිපහ හපප පභතළන  

අලව න්පන් නිර්පද්ලඳහරනීයණඹයි. නමුවෙ ඔඵතුභහ පම් 

ඹම් විධිඹකින් ිළරිි දු කිරීභක් යනහ කිඹරහ පඳපනනහ. භභ 

පම් මී  පඳය විලසහ පශත නළවළ. නමුවෙ පම් අසථහපප භභ 

පම් ළන කි යුතුයි. ඊ  ඳසු එහි ඇති දුර්රතහ පඳන්න්න 

අලවයි.  

භ  ඹම් ප්රපභහණඹ මරව ශභනහයණ වහ ඳරිඳහරනභඹ 

දළනුභක් තිපඵන නිහ භභ ඳශමුපන්භ පම් හයණඹ කිඹනහ. 

රු ඇභතිතුභනි, sports bodies තිපඵන ක්රීගඩහ භහජ 52ක් 

තිපඵනහ කිඹහ ඔඵතුභහ දළනුවෙ ශහ. ඒහප  මරවභඹ ඳළවෙත 

සහධීන  මිටු  බහය දුන්නහ නම් පම්පක් තිපඵන ප්රපලසන 

ි ඹඹ  90ක්භ නළති පනහ. පභුද මුදල් න්දයහක් තිපඵන 

නිහ ඹම් විධිඹකින් එතළන  පුද්රඹන් ඇදිරහ ඹන සරඳඹක් 

තිපඵනහඹ කිඹන එ මී  පඳය රළබ ප්රපහපඹෝගි දළනුභ තුිතන් 

පවිතදයවු යන්න අලවයි. මී  පඳය ඹම් පුද්රඹන් එතළන  

ගිප  තභන් ශඟ තිපඵන ධනඹ දභන්න මි එතළන තිපඵන ධනඹ 

න්න පනුපයි. භභ හිතන විධිඹ  තභවෙ ඳයක්කු නළවළ. ක්රීගඩහ 

භහජ තුශ තිපඵන මරවභඹ අාලර සහධීන ඳරිඳහරනඹක් 

පනිඹන්න පුළුන් නම් ඒ ඉතහභවෙ ටිනහ අදවක් පර භභ 

ඔඵතුභහ  ඉදිරිඳවෙ යනහ. ක්රීගඩහ ය තිපඵන, ක්රීගඩහ  ආදයඹ 

යන, ක්රි ට් විතයක් පනුපයි යර්, ෆුට් පඵෝල්, එල්පල්, ඕනෆභ 

ක්රීගඩහ  ම්ඵන්ධ වළභ පදනහභ කිඹන පද් තභයි භභ ඔඵතුභහ  

ඉදිරිඳවෙ පශත. දළන් වුණවෙ ඳයක්කු නළවළ. ළඩි ල් ඹන්න 

ඉසපල්රහ ි ඹලු පදනහභ ඒහඵද්ධ යරහ පම් නීතිඹක් 

ලපඹන් පපන්න.  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, රු භහින්ද අභයවීය 

ඇභතිතුභහ ථහ පශත වරිඹ  ශ්රීග රාහ නිදවස ඳක්ඹ ඊප  

ඵරඹ  ආහ හපයි. ඔඵතුභන්රහපප ශ්රීග රාහ නිදවස ඳක් යජඹ 

අවුරුදු 18ක් පම් ක්රි ඹහවෙභ යමින් හිටිඹහ. ඉතින් ඔඵතුභන්රහ 

ඔඵතුභන්රහභ විපපචනඹ යරහ තිපඵනහ. ශ්රීග රාහ නිදවස 

ඳක්ඹ දළන් ඵණ්ඩහයනහඹරහ ඳළවෙත තිඹරහ ඈවෙ වීපන 

ඹනහපන්. යහජඳක්පප ඳරිඳහරනඹවෙ අවුරුදු 8ක් පන ගිහින්  

තිපඵනහ. පම් විධිඹ  විපපචනඹ ශහභ ඔඵතුභන්රහ ඊප  ඵරඹ 

වෙතහ හපයි අඳ  හිපතන්පන්. ඔඵතුභන්රහ අවුරුදු 18ක් පඳුල් 

ෆහද? පම් පන්න ඉඩ තිේඵහද? ඒ නිහ තභයි භභ ඔඵතුභහ  

ප්රපලාහ පශත, ඔඵතුභහ ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ ලපඹන් පම් 

ම්ඵන්ධ  යුතු කිරීභ ළන. එතළන ි   පභුනහද යරහ 

තිපඵන්පන්? ඔඵතුභන්රහ ක්රීගඩහ පද්ලඳහරනීයණඹ යනහ. 

ඒ තභයි පභතළන තිපඵන ළරැද්ද. ක්රීගඩහ 

නිර්පද්ලඳහරනීයණඹ පරහ තිපඵනහ කිඹහ ඔඵතුභහ කිපහ  

ඔඵතුභහපප පයගුරහි  අනු ඵරන්න. භභ පම් කිඹන්පන් 

හයහාලඹක් ලපඹනුයි. භභ පභහි ඉාග්රී ි  ඳහඨඹ කිඹන්නම්. The 

document I have here with me under "Regulations under the 

Sports Law, states, I quote: 
 

“Upon being satisfied that the National Association applied for 
registration has complied with relevant laws, the Minister may 

direct the DG to inform that Association to remit Rs. 5,000/- as 

registration fee and then register it”. 

I am just giving you the points.   

“Its Office-bearers and Committee Members shall  be elected for 

two years at the AGM. The Minister may appoint one of its 
Committee Members.  

Except with  written permission of the Minister, no person who has 
served one term as President ……” 

There again, it is the Minister’s intervention. The next 

one is: 

“The Minister shall appoint selection, ranking and seeding 
committees of a National Association." 

"Every National Association shall appoint a Disciplinary 

Committee with a representative of the Ministry of Sports." 

"Any person or Organization aggrieved by a decision of its  

National Association may submit a written appeal to the 

Minister….." 

"Upon  interim arrangements being made by the Minister, on  

suspension of registration of  any Association,…….” 

භභ පම්පන් පඳන්න්පන් පභඹයි. ඔඵතුභහ පනුපයි, අිළ 

හිතමුපෝ  ක්රීගඩහපප ඳරිඳහරනඹ  පද්ලඳහරන අයමුණක් හිත 

පව  ත පපනක් ආහ කිඹරහ. එතපු  පභුද පන්පන්? 

පම් ඔහුපප අපවෙයි තිපඵන්පන්. පුල්වින් ආර්. ද ි ල්හ 

භවවෙභඹහ කිපහ හපප අද පභතළන ඉන්න පපනකු  

වසථහ වදනහ. නමුවෙ ඵළරි පරහ වරි ඳසු එතළන  

ිළසපක් ආපුවෙ? පභුනහද වුපණ් කිඹරහ එදහ ප්රපලසන ශහ 

පන්ද, පභුන විධිඹකින් පවෝ එදහ කිඹපු පද් අද ඇවෙත පරහ 

තිපඵනහ පන්ද කිඹහ එතපු  කිඹයි. අන්න ඒ ම්ඵන්ධපඹන් 

භභ කිඹන්පන්, there is too much politicization. That needs to 

be rectified and corrected. ඒ හපපභ තභයි ඔඵතුභහපප 

ආණ්ඩුපප සරඳඹභ එතළන පනිඹනහ. ඒ පඳන්න්න ඕනෆ. 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්ර භ වසථහ ාපලෝධනඹ යන්පන් නළති 

එතළන ඒ යහශී කිරීභක් තිපඵනහ. You are centralizing the 

issue. Instead of doing that, you should have basically 

decentralized it. But, what you are doing is, arrogating 

powers. Due to the bad things that had gone on previously, it 

maybe necessary to rectify them at this moment. But overall, 

this is not only for today. This will be there till the next 

Minister of Sports wants to amend it. So, on that score, you 

are basically centralizing an activity that should definitely be 

decentralized.  

භභ හිතන විධිඹ  ඔඵතුභහ  පභතළන තිපඵන මරව ඳළවෙත 

පන් ශහ නම් පනවෙ අයමුණු ඇති පභතළන  එන පුද්රයින් 

ම්පර්ණපඹන් පම්පන් ඵළවළය පයි. ඒ හපපභ පභහිදී පඳන්හ 

පදන්න අලව හයණඹක් තිපඵනහ. භහ හිතන විධිඹ  ළඩි 

පදපන කු ථහ යන ක්රීගඩහ තභයි, ක්රි ට්.  

 
අපප් Cricket Board එ  නහඹවෙඹ දීරහ තිපඵනහ former 

President J.R. Jayewardene, the Hon. (Dr.) N. M. Perera, 

the Hon. Robert Senanayake, the Hon. Gamini 

Dissanayake and the Hon. Tyronne Fernando. All of them 

were politicians who had a penchant for this type of 

activity and brought up cricket to what it is today.  

Special reference should be made to the late Hon. 

Gamini Dissanayake who spectacularly ensured that we 

got the ICC test status. He led the Cricket Board in such a 

way that he got the political inputs required in order to 

achieve the Government’s intention at that particular 

moment and got the ICC test status. The first Cricket 
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Board he appointed comprised persons of repute, who, as 

I said before, did not want to make money out of sports, 

but wanted to put money into it. If you look at the history, 

we had then as Vice-President of the Cricket Board, Killi 

Rajamahendran. People like the Hon. Arjuna Ranatunga, 

who is here, Aravinda de Silva, Sidath Wettimuny and 

Asantha de Mel will vouch that, at that time, there was no 

money in the Cricket Board. Killi Rajamahendran was 

able to bring in money and put it in at the call of the Hon. 

Gamini Dissanayake. Those are the type of people who 

led the sport at that time. I guess if you have an 

independent finance commission, that would  happen 

again. You might be able to get philanthropists or 

benefactors to come in and contribute to sports rather than 

take money out of sports.  

Sir, there is a letter which gives the amount of funds 

that were put in at a time when the Cricket Board did not 

have even five cents to call its own. I seek the permission 

of the Hon. Deputy Speaker to table* that letter.  

Going on further, people like the Hon. Gamini 

Dissanayake and the Hon. Tyronne Fernando did  not 

politicize cricket. They gave the political leadership that 

was required. I am the Member who moved the Private 

Members' Motion that politicians should not hold 

chairmanships in sports bodies, but sometimes that may 

have to be rectified and corrected because there have been 

some politicians who have put in a lot of effort. The Hon. 

Arjuna Ranatunga, the Hon. Thilanga Sumathipala and 

the Hon. Dilan Perera have come from various quarters 

and put in their best, but all of them were stymied 

somewhere. The Hon. Arjuna Ranatunga was stopped 

halfway; the Hon. Thilanga Sumathipala was stopped 

halfway from coming in, maybe for a different reason, 

and was not allowed to contest. Then, the Hon. Dilan 

Perera, from another perspective, and also the Hon. T.B. 

Ekanayake. There are all of them.  

So, Hon. Minister,  what I suggest  is that there should 

be an overall review that goes on. I appreciate that you 

have brought in the two-term operation, which is a fairly 

good objective. නමුවෙ පම්  යුතු ප්රපහපඹෝගි පද්ලඳහරන 
අයමුණක් නළති පන ඹන්න ඕනෆ. පභහිදී ක්රීගඩහ ඇභතියඹහ 
වුණවෙ  ඔඵතුභහපප පද්ලඳහරනපඹන් පම්  යුතු පන් 
යන්පන් පුපවුභද කිඹන ප්රපලසනඹ ඇති පනහ.  

රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ පඵුපවුභ ළදවෙ අදවක් 

ඉදිරිඳවෙ ශහ. නවෙ ජඹසරිඹ කිඹන්පන් දක්භ ක්රි ට් 

ක්රීගඩපඹක්. නමුවෙ පම් හපප අසථහ එතුභහ Selection 

Committeeප  ි ටීභ ටිනහද කිඹන ප්රපලසනඹ එතුභහ නළ හ. 

එහිදී, එතුභහ භඟ භ හීයන තය ශ කුභහය ාක්හය, 

භපවතර ජඹර්ධන හපප අඹ භඟ ප්රපලසන ඇති පන්න පුළුන්. 

පභුද, ඳසු ගිඹ  World Cup එපක්දී ඹම් ඹම් පවතතු උඩ නවෙ 

ජඹසරිඹ ඒ තය වහ පල්රම් යන්න සුදුසු නළවළ කිඹරහ 

 මයණඹ ශ නිහ. දළන් නවෙ ජඹසරිඹ භළතිතුභහ Selection 

Committee එපක් chief selector. ඒ  නිහ ප්රපලසන ඇති පන්න 

පුළුන්.  ඕසපලලිඹහපප ව South Africaර ඹම් හරඹ  

ඳසු, ඒ කිඹන්පන් අවුරුදු වඹ , වත , අ   ඳසු ඒ 

හපප තනතුයක් දයන්න පුළුන්. ඒ තුිතන් තභන්පප දළනුභ 

ඳහවිච්ික යන්න වළකිඹහ රළපඵනහ. භභ හිතන විධිඹ  ඔඵතුභහ 

ඉදිරිප වෙ ඒ අදව තිපඵනහ. රුණහයරහ එඹ ක්රි ඹහවෙභ 

යරහ ඉදිරිඹ  පන ඹන්න පුළුන් නම්, ඒ ටිනහ කිඹරහ භහ 

හිතනහ.  

 දළන් ඔඵතුභන්රහපප පද්ලඳහරන  මයණ නිහ ඇති පරහ 

තිපඵන ප්රපලසන ක්රි ට් ක්රීගඩඹන් තුිතන් ිළඹහ න්න උවෙහව 

න්නහ. Suriyawewa International Cricket Stadium එ 

වදන්න මිලිඹන 4,800ක් ගිඹහ. ඒ  මන්දු වෙපවෙ වුද? 

පද්ලඳහරනඥපඹෝ; ළබිනට් එ. ඒ නිහ Sri Lanka Cricket එ 

ඵාපුපරුවෙ බහඹ  ඳවෙ වුණහ.  ආඹතනඹ  ණඹ ඵයක්  ඇති 

නිහ අද පභුනහද පරහ තිපඵන්පන්?  Be it the World Cup,  

T20  or World Cricket League Championship, the ICC gives 

25 per cent of the earnings to the players. අද ඔඵතුභන්රහ 

අවෙන් යන ගිවිසුභ අනු ක්රි ට් ක්රීගඩඹන්  ි ඹඹ  25ක් 

ඹන්පන් නළවෙපවෙ ඔඵතුභන්රහ ඒ මුදර අයපන තිපඵන නිහයි. 

ඒ  පවතතු ලපඹන් ඔඵතුභන්රහ කිඹන්පන්, ''ශ්රීග රාහපප ක්රි ට් 

අිළ ර්ධනඹ යනහ, අඳ  ප්රපර්ධනඹ යන්න පුළුන් වළකිඹහ 

තිපඵනහ'' කිඹරහයි. එපවභ නම් පභපතක් ල් පභුනහද 

පශත? ඒ පශත නළවළ. පම් ි ඹඹ  25 International Cricket 

Council එපන් පදන්පන් ක්රි ට් ක්රීගඩඹන් . ඇයි ඒ 

පදන්පන්? භවය පරහ  ක්රීගඩඹන්  media contractsලින් 

මුදල් රළපඵනහ. දළන් කුභහර් ාක්හය  පුහ පෝරහ එවෙ 

භඟ අවුරුදු වතය, ඳව ගිවිසුභක් තිපඵනහ. ඵළරි පරහවෙ 

ICC එ පඳප්ි  පෝරහ භඟ ගිවිසුභක් ළහුපුවෙ, කුභහර් 

ාක්හය  පුහ පෝරහ භඟ තිපඵන ගිවිසුපභන් රළපඵන 

ආදහඹභ නළති පනහ. භහ පද  පඳයවෙ, competition 

එපන් ඳසු  භහ තුනක් ත න තුරුවෙ රළපඵන ආදහඹභ නළති 

පනහ. ඒ ඵහධහ නිහ තභයි ක්රීගඩඹන්  පම් ි ඹඹ  25- එක් 

අපඹකු  විතයක් පනුපයි මුළු ණ්ඩහඹභ භ, 14 පදපනකු 

ි ටිඹහ නම් 14 පදනහ භ- පදන්පන්. නමුවෙ දළන් ඔඵතුභන්රහ 

පභුනහද ය තිපඵන්පන්? භභ දන්නහ,  ක්රි ට් ක්රීගඩඹන්  

අලව ප්රපභහණඹ  ළඩිපඹන් පනහ කිඹරහ ඹම් භතඹක් 

තිපඵන ඵ. එහි ඹම් විධිඹ තවතහක් තිපඵන්න පුළුන්. 

නමුවෙ පභතළන තිපඵන අයමුණ පනවෙ එක්.   ඒ ක්රි ට්ර  

විතයක් පනුපයි,  rugger,  football,  elle  ව  volleyball 

හපප ඕනෆ ක්රීගඩහක් වහ පන්න පුළුන්. භභ හිතන වළටිඹ  

පම් ි ඹඹ  25 ආදහඹභ දළන් නළති යරහ තිපඵන්පන් ඇයි 

කිඹන එ ම්ඵන්ධපඹන් ඇභතිතුභහ  කීභක් තිපඵනහ.  

දළන් ඇභතිතුභහ කිපහ නීතිඹ වළභ පනහ භ ඵරඳහනහ 
කිඹරහ. ගිවිසුභ අවෙන්  පශත නළවළ කිඹරහ කුභහර් ාක්හය 
ළනි පජවසඨ ක්රීගඩපඹකු  ඒ හපප ප්රපලසනඹක් ඇති කිරීභ 
හධහයණද ඇභතිතුභහ? කුභහර් ාක්හය කිඹන්පන් පරෝඹභ 
ිළිතන්නහ ක්රීගඩපඹක්. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කුභහර් ාක්හය  අිළ විපලතඹක් පශත නළවළ. අිළ කිපපප 

තයහලිර  වබහගි පන්න ඕනෆ නම් ි ඹලුභ ක්රීගඩඹන් 

ගිවිසුම් අවෙන් යන්න ඕනෆ කිඹරහයි. එක් අපඹකු  ඒ හපප 

අසථහක් දුන්පනුවෙ අපනක් අඹ  පනුදී ඉන්න ඵළවළ.  

වළපභෝ භ එ නීතිඹක් තිපඵන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ජහති 

ාිකතප  ි ටින ි ඹලු පදනහභ ගිවිසුම් අවෙන් යනපතක්  ක්රීගඩහ 

115 116 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරප  තඵහ ඇත. 
*  தணறஷனவ்றவ ஷவெகவௐதவோடுவபது. 

*  Placed in the Library. 



2013 භහර්තු 05 

යන්න අිළ ඉඩ දුන්පන් නළවළ. ඒ කුභහර් ාක්හය වෙ එයි. 

අලුතින්භ ආ ක්රීගඩඹහ වෙ එයි. අිළ ඒ පනස යන්න 

ගිපඹුවෙ අපනක් අඹ  අහධහයණඹක් පනහ. අිළ එඹහ  තයඹ  

වබහගි පන්න දුන්නහ නම් අපනක් කිි භ පපනක් ගිවිසුභ 

අවෙන් යන්පන් නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතුභනි, එපවභ වුණහ නම්, ගිවිසුම් අවෙන් කිරීභ 

අන්තිභ ඳළඹ පන තුරු  තිඹහ න්න අලවතහක්  නළවළ පන්. ඒ 

ඔක්පෝභ අඹ අවෙන් පශත නළවළ. ඔඵතුභහරහපප හර්තහ අනු 

ක්රි ට් ක්රීගඩඹන් 24 පදපනක්ද පුපවතද අවෙන් යන්න 

තිබුණහ.  ඒ එක්පපනක්වෙ අවෙන් පශත නළවළ පන්. එතපු  

ඔඵතුභන්රහ පභුක් ද පශත? තුක්කුක් තිඹන්පන් නළති 

කිපහ, අවෙන් යන්න ඵළරි නම් අිළ අලුවෙ ණ්ඩහඹභක් දහනහ 

කිඹරහ. ඒ  ඔඵතුභහ වෙත  මන්දුක් පන්න පුළුන්.  නමුවෙ 

පජවසඪ ක්රීගඩඹන්  ඒ යන එ  හධහයණ ද කිඹන ප්රපලසනඹ  

ඉසභතු පනහ පන්ද?  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්්රි තුභනි, ඒ ඹථහර්ථඹ භහ පම් ඳහර්ලි පම්න්තුපප 

කිඹන්න ළභළති නළවළ. ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන්  ඒ 

ඳහර්ලිපම්න්තුපප කිඹන එ පවු නළවළ. ඔඵතුභහ   භහ 

පඳෞද්ලි  කිඹන්නම් පම් ි ද්ධහන්තප  ිළටුඳ ි  ටිප  වුද, 

ඒපක් අයමුණ පභුක් ද කිඹන එ.  ක්රි ට් ක්රීගඩහපප නහභපඹන් 

භහ පභතළන ඒ කිඹන එ පවු  නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි.ඳහර්ලිපම්න්තු  වාන්න පදඹක් නළවළ. නමුවෙ ඔඵතුභහ  

පදඹක් තිපඵනහ නම්,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ. නළවළ. ඔඵතුභහ ඹම් පද්ල් කිඹරහ තිපඵනහ. භහ  ඒහ 

පභතළන  කිඹරහ නළවළ.  ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ ඇති. එපවවෙ 

පභළනි පදඹක් ප්රපි ද්ධිප  ප්රපහල කිරීභ යුතුභක්. පභුද, ක්රි ට්  

ක්රීගඩහ එක් පපනකුපප, පදන්පනකුපප අ පවෙ තිපඵන පදඹක් 

පනුපයි. පම් ක්රීගඩහ එක් පපනකුපප, පදන්පනකුපප, 

තුන්පදපනකුපප අත  ඹන්නවෙ  පවු නළවළ. කුභහර්  ාක්ය 

ළන කිඹනපු  පරෝඹභ  ඵරනහ ඇයි එඹහ නවෙන්න 

වදන්පන් කිඹරහ. අන්න ඒ ප්රපලසනඹ  තභයි ඔඵතුභහ  උවෙතය 

පදන්න  තිපඵන්පන්. 

ඒ විතයක් පනුපයි  රු ඇභතිතුභනි, පම් ප්රපලසනඹ වෙ  භ  

උවෙතය පදන්න පුළුන් නම්  පවුයි. ක්රි ට් ක්රීගඩඹන්   ICC  
එපන් එන ි ඹඹ  25 ඇයි නවෙහ තිපඵන්පන්? 

 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, එපවභ පවීභක් තිබුපණ් නළවළ. ඒ  නීති 

විපයෝධී පවීභක්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, it is an international obligation. The ICC allocates 

25 per cent of the earnings of the tournaments for 

cricketers.  

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි,  කිි භ ය  එපවභ පවීභ ළයදියි. ඒ 

ඩී.එස. ද ි ල්හ භවවෙභඹහපප හරප  ක්රීගඩපඹෝ ගිහින්  එතුභහ  

ළයදි අපඵෝධඹක් දීරහ වෙත  මයණඹක්. ඒ ළයදියි. ඒ 

පන්න ඵළවළ. ඒ විධිඹ  පුපවතවෙ පන්පන් නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ දන්පන් නළවළ. භහ cricketers රහ භඟ ථහ ය තිපඵන 

නිහ තභයි කිපපප. ඒ පුල්රන් ගිවිසුභ අවෙන් යන්න 

අළභළවෙතක් දළක්වපප පම් නිහයි. පභුද, පම් හයණඹ අද  

පනුපයි,  පව  වෙ ඵරඳහනහ. පම් නළත ාපලෝධනඹ 

යන තහක් ල් ඹම් විධිඹකින්  ඒ පුල්රන්පප - 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි භහන්න.  ි ඹඹ  25ක් පනුපයි, ි ඹඹ  

45ක් පන්නම්. ඔඵතුභහ අඳ  කිඹන්පන් පම් රළපඵන 

ආදහඹපභන් National Cricket Team එ විතයක් නඩවෙතු 

යන්න කිඹරහ ද? පන අඳ  යන්න පදඹක්  නළද්ද? එපවභ 

  පශුවෙ පම් ල්ලිලින් අඳ  නඩවෙතු යන්න පුළුන් 

පන්පන් National Cricket Team   එ විතයයි.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔන්න ඕ තභයි  තිපඵන ප්රපලසනඹ. අඳ දන්පන් නළවළ, 

රළපඵන  ආදහඹභ පභුක් ද කිඹන එ.  නමුවෙ විඹදභ පභුක් 
ද?  ආදහඹභ ළන ඔඵතුභහ කිඹන්න දන්පන් නළවළ.  නමුවෙ අිළ 
දන්නහ  විඹදභ.  ඔඵතුභන්රහ සරිඹළ  ිළට් නිඹ   මිලිඹන 
4800ක් විඹදම් යනහ. රළපඵන ආදහඹපභන්  ි ඹඹ  90 
ඹන්පන් ඒහ . ඒ විඹදභ, නහසතිඹ තිබුපණ් නළවෙනම්  පම් හපප 
ප්රපලසනඹක් ඇති න්පන් නළවළ.  භහ නිදසුනක් ලපඹන් කිඹන්නම්, 
Tamil Union Cricket and Athletic Club  එපක් stadium  එ  
ළන. ඒ  World Cup එ  න්න ඵරහපඳුපයුවෙතු වුණහභ 
ජනලක්ති  ඉන්ෂුයන්ස තුිතන් කිපහ, මිලිඹන 980කින් ඒ 
පුල්පරෝ ඒ ිළට් නිඹ ළඩිදියුණු යන්නම්, ලත ඳවක්වෙ Sri 
Lanka Cricket එපන් අලව නළවළ කිඹරහ. නමුවෙ ඒ 
ප්රපතික්පතඳ ශහ. ඇයි ප්රපතික්පතඳ පශත? ඳල්පල්ළපල්  
ක්රීගඩහානඹ වෙ, සරිඹළ  ක්රීගඩහානඹ වෙ මුදල් න්න ඕනෆ නිහ. 
එදහ ඒ  ශහ නම්  සරිඹළ ිළට් නිප  මිලිඹන 4800වෙ, 
ඳල්පල්ළපල් ිළට් නිප  මිලිඹන 1200වෙ ඵය උසුරන්න අලව 
නළවළ  Sri Lanka Cricket  එ. එපවභ ශහ නම්    ආදහඹපභන් 
ි ඹඹ  90 ක් ඹන්පන් නළවළ ඒහ . ඒ තභයි අිළ කිපපප. 
පද්ලඳහරන අයමුණකින් ක්රි ට් ක්රීගඩහ  විඹදම් යරහ, ඊ  ඳසපත  
ඒ  ඵය ක්රි ට් ක්රීගඩඹන්  දභන එ තභයි අහධහයණඹ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ක්රි ට් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ වහ  අිළ ඒ පශත ආපඹෝජනඹක්.  
ඳල්පල්ළපල් ක්රීගඩහානඹ වදපු නිහ  ක්රීගඩඹපන් ප දීභනහ 
ළපුහ පනුපයි.  අඳ  හර්ෂි එන ආදහඹම් තිපඵනහ. ඒ 
ආදහඹම්ලින් තභයි අඳ  විඹදම් යන්න තිපඵන්පන්.  
වම්ඵන්පතු  ිළට් නිඹයි පම් හයණඹයි ඳ රහ න්න  එඳහ. 
පම් ක්රීගඩඹන්පප ප්රපලසනඹයි ඒයි හයණහ පදක් රු 
භන්ත්රීංතුභනි. ිළට් නිඹ වදපු එ  බිලිඹන පදවභහය ප්රපලසනඹක් 
තිපඵනහ. දළන් ඒ පන්න බහණ්ඩහහයඹ එඟ පරහ 
තිපඵනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

බහණ්ඩහහයඹ තභ  Sri Lanka Cricket එ  දීරහ නළවළ පන් 

රු ඇභතිතුභහ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

  Sri Lanka Cricket එ  ඕනෆ නළවළ. ඒ යහඹ අධිහරිඹ  

පනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ල්ලි න්න  න් යනහ. නමුවෙ තභ දීරහ නළවළ. පම් 

පභුපවුත පන තුරු දීරහ නළවළ.  
 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළන  හච්ඡහ යනහ.  ඒ- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හච්ඡහ පන්.  ඔක්පෝභ හච්ඡහ.   

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 Sri Lanka Cricket එ  ප්රපලසනඹක් නළවළ භන්ත්රීංතුභහ. අිළ 

ඒ පන්පන් නළවළ.බහණ්ඩහහයඹ එක් හච්ඡහ යරහ, 

බහණ්ඩහහයඹ ඒ  ආඹතනර  පනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
( ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතපු   ඒ ණඹ ඵය උසුරන්න තිපඵන්පන්  Sri Lanka 

Cricket   එ  පන්. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

උසුරන්න පදඹක් නළවළ.  ඒ write-off   පනහ. ල්ලි 

පපහ  ඳසපත ඉයයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තභයි, ඔඹ කිඹපු ි ඹඹ  90ක් ඹන්පන් ඒ ප්රපලසනඹ නිහ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභහ වම්ඵන්පතු  ිළට් නිඹ වදපු  එ අයින් 

යන්න. ඒ ප්රපලසනඹක් ය න්න එඳහ. ඒ debts  ටි 

ඳළවෙතකින් තිඹන්නපෝ. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළ කිඹමුපෝ ඒ  අයින් ශහ කිඹරහ. ඒ අයින් යරහ Sri 

Lanka Cricket  එ න්නපෝ.  Sri Lanka Cricket  එපක් 288 

පදපනක් ළඩ යනහ. අලව න්පන් 105 පදනයි. වුද, 

පද්ලඳහරන අයමුණු ඇති ඒ අඹ අය පන තිපඵන්පන්. එි ඹ 

විසක්-,[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, භපප හරප  එක්පපනක්වෙ ඵහ 

පන නළවළ. භපප හරප  එක්පපනක්වෙ දහරහ නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ දන්නහ. ඒ තභයි භභ කිපපප. රු  භහින්ද අභයවීය  

ඇභතිතුභහ ථහ පශත ඔඵතුභන්රහ ඊප  ආණ්ඩු වෙත 

විධිඹ යි.   

පම් ථහ යන ඔඵතුභහ ආණ්ඩුපප ඳපවෙ පන්න ඕනෆ. 

ඔඵතුභහ  විතයක්  credit එ ගිහින් ආණ්ඩු  විතයක් debit එ 

දභරහ වරි ඹන්පන් නළවළ. ඔඵතුභහ පම් ආණ්ඩුපප 

පු සරුපක්. පම් 180 ළඩි  පශත ඔඵතුභන්රහපප හි පු 

ඇභතිරුන්පප හරප යි. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඵය උසුරන්න. 

ක්රි ට් ක්රීගඩයින්  එන ි ඹඹ  25 නවෙහ තිපඵන්පන් ඔඹ ශ 

ඳහඳ ර්භඹ නිහ පන්. සරිඹ ළ ප්රපලසනඹ පන්න පුළුන්. Tamil 

Union එපක් ප්රපලසනඹ පන්න පුළුන්. ඳල්පල්ළපල් ප්රපලසනඹ 

පන්න පුළුන්.  පම් staff  එ ළඩි වීභ ම්ඵන්ධ ප්රපලසනඹ 

පන්න පුළුන්. ක්රි ට් ක්රීගඩපඹුවෙ හුඟක් ආපඹෝජනඹ යනහ. 

එදහ හපප පනුපයි අද. එදහ අර්ජුන යණතුා  ක්රි ට් වන්න 

ආපප මුදල්ර  පනුපයි.  ක්රීගඩහ වහභයි. නමුවෙ අද 

ම්පර්ණපඹන්භ පනස පදඹක් පරහ තිපඵන්පන්. අද එන 

පනහ භවය වි  භහ වපඹන් ම්පර්ණපඹන් ක්රි ට් ක්රීගඩහපන් 

එිතඹ  ඹනහ. එතපු  යක්හවෙ නළවළ. ඹම්කිි  මුදල් 

ප්රපභහණඹක් ඹනහ. එතපු  advertisements දළම්භහ හපප ඒ 

පුල්රන්  ඵහධහක් ඇති පනහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් අඳ 

කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හපපභ පම් යපට්  TV rights තිපඵනහ. පම් 

තභයි  Sri Lanka Cricket  එ  තිපඵන පරුකුභ ම්ඳත. නමුවෙ 

අවුරුදු වතය ඳව  ලින් භ  භතයි වහන් තිරයවෙන 

උහවි ගිඹ ඵ. ඔහු ඇවිවෙ ඒ ම්ඵන්ධ අඳ දළනුවෙ ශහ.  එදහ 

හි පු ඇභතිරු  ඇපභරිහනු පඩුරර් මිලිඹන 3500ක් 

ම්පර්ණපඹන්භ හිතූභතඹ  එ පුම්ඳළනිඹ  දුන්නහ. ඒ 

ය   ආපඹෝජනඹක් පන්ද? ය   තිපඵන ම්ඳතක් පන්ද? ඒ මුදල්  

ක්රි ට් ප්රපර්ධනඹ යන්න  ඳහවිච්ික යන්න තිබුණහ පන්ද? Why 

is that not being questioned? Why should the cricketers be 

paying for that? That loss was so substantial that you could 

have developed this sport with that money alone without 

forfeiting 25 per cent. Why is the Government silent on that?  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, ඒ හපපභ ඉදිරිප දිවෙ 

independent finance committee  එ තිබුණහ නම් පවුයි. 

බහඳති ධුයප  පවෝ පල්ම් ධුයප  ඉන්න පනහ  TV cricket 

rights ර  ඇිනලි න්න අයිතිඹක් නළවළ. ඒ    independent 

lot  එක්. පම්  Sri Lanka Cricket එපක් පවෝ Rugby Union 

එපක් ඉන්න පපනක් finance committee එ  අදවක් පඹුමු 

යන්න ඕනෆ, "භ  පම් ඉදිරිඹ  පන ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ 

පභඳභණ මුදරක් අලවයි." කිඹහ. ඒ හපපභ තභයි CSN - 

Carlton Sports Network- එවෙ. රඳහහිනිප  පභුවහන් 
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භයනහඹ  කිපහ, "රුණහය, පම් පදන්න එඳහ. අපප් 

ආදහඹභ නළති පනහ." කිඹහ. ඒ ණන් න්පන් නළතු 

ඳළවෙත  දළම්භහ. යජඹ  රළපඵන්න තිබුණු ආදහඹභක් නළති වුණහ. 

භවහ යහජහ ආඹතනපඹන් ඉදිරිඳවෙ ශහ. ඒ  කිපහ, "කිි පතවෙභ 

අලවතහක් නළවළ. පම් පන්න ඕනෆ,  dedicated channel  

එක් තිබුණහ." කිඹහ. ඊ  ඳසු අවුරුද්පද් dedicated channel  

එක් දළම්භහ. ඒවෙ දුන්පන් නළවළ.  ඒ යජඹ  ඊ  ළඩිඹ වතය ඳස 

ගුණඹකින් ළඩි ආදහඹභක් රඵහ න්න තිබුණු අසථහක්. පම්හ 

වෙතහ නම් ක්රි ට් ක්රීගඩ ඹන්පන් ි ඹඹ  25ක් න්න 

අලවතහක් නළවළ. ි ඹඹ  90ක් පභතළන විඹදභක් දයන්පන් ඔඹ 

හපප ප්රපලසන තිපඵන නියි. ආදහඹභක් න්න තිපඵන්පන් එ 

තළනකින් පනුපයි. පම් හපප ිළරිි දු ඳහරනඹක් පන ගිඹහ නම් 

එතළනින් අසථහ න්න පුළුන් පපවි කිඹන අදව ඔඵතුභහ  

ඉදිරිඳවෙ යනහ.  

භභ කිපහ හපප TV rights, sports advertising  මී  ඩහ 

විධිභවෙ යන්න අලවයි. භහ ඔඵතුභහ භඟ එඟ පනහ. 

Cricketersරහ  අලව ප්රපභහණඹ  ළඩිඹ අසථහ රළබිරහ 

තිපඵනහ. ඒ ඔවුන්පප දක්තහ.  They have got an inherent 

skill. You cannot deprive them of that.   පද්ලඳහරනඥපඹෝ එක් 

පපනක් පදපදපනක් එ ඳවුරක් හපප භවය වි  ඔක්පුභ 

එ තළන  එනහ. ඒ නවෙන්න ඵළරි තවෙවෙඹක් ඇති 

පරහ තිපඵනහ. ඒ හපපභ cricketersරහපප දක්තහ නිහ 100 

ඒහ අවුරුදු ණනහ  40ක් ළහුහ කිඹහ එඹහ  රළපඵන්න 

තිපඵන advertisements නවෙන්න අලවතහක් නළවළ. ඒහ 

ඳහවිච්ික යන්න යපට් අභිෘද්ධිඹ . ඒ හපපභ ක්රි ට් පඹුදහ 

න්න යපට් tourism දියුණු යන්න. පම් හපප ඒහ තභයි 

යන්න අලව න්පන්. ඔඵතුභන්රහපප    Regulations   භිනන් 

පම්හ යන්න ඵළවළ.   පම් වහ  law එක් පනහහ නම්, ඊ  

ඩහ පවු  පම් හර්ථ යන්න පුළුන්. පම්  

Regulationsලින්  law  එක් කිරීභ   subcommittee එක් 

පුළුන් තයම් ඉක්භන  පනහහ නම් පවුයි කිඹහ භභ පම් 

අසථහපපදී පඹෝජනහ යනහ.  

අිළ වළභ අසථහපපදීභ ක්රි ට් ළන තභයි ථහ යන්පන්. 

නමුවෙ යපබි ඵරන්න. යර්රවෙ එ හරඹදී පරුකු 

ාර්ධනඹක් ඇති වුණහ. දළන් නළතවෙ ර්ධනඹක් පඳපනන්න 

තිපඵනහ. නමුවෙ ඒපක් විඹදභ පුපවුභද? දළන් Colombo 

Racecourse එපක් වදන ක්රි ට් ිළටිඹ ඵරන්න. වුද, පම්පක් ඵය 

උසුරන්පන්? අද පුශම දිස්රි ක්ප  පල් 65,800ක් වදන්න 

තිබුණු අසථහ පම් රුිළඹල් 50,000ක් දීරහ  අවුරුදු 30ක් 

ඉඩම්ර ජීවෙ වුණු අඹ   ඳයින් වනහ හපප  යුතු ය 

තිපඵන්පන්.   පම් Colombo Racecourse එපක් rugby ground  
එ වදන මුදල්ලින් අඩු ණපන් පල් 25,000ක් 30,000ක් 

විතය වදන්න තිබුණහ. පභන්න පම් තභයි ඹථහර්ථඹ. ක්රීගඩහ 

ම්ඵන්ධපඹන් පභපවභ යන්න අලව නළවළ. ක්රීගඩහ දියුණු 

යන්න ඕනෆ.  නමුවෙ ඒ යන්න ක්ර භඹක් තිපඵනහ. ඒ හපපභ 

තභයි night racing. පම්වෙ ක්රීගඩහක් පන්ද? පදළම්ඵර් භහප  

16, 17 පුශම තිබුණු ළලි පෝනි දළක්හද? නිම් ාතුයක් 

රරහ  හපප පඳනුණහ. ඒ  රුිළඹල් මිලිඹන 380ක් විඹදම් ය 

තිපඵනහ.   

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඇයි, ඔඵතුභන්රහ  කුව ඒ දිවහ ඵරන්පන්?  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි, ඔඵතුභහ  ඒ හයණප  දී විතයක් ඳළන්පන්? 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, භහ අවන්පන් පුශම night races ඳවෙන 

එපක් ළරැද්ද පභුක්ද කිඹරහයි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Night races කිපහභ, ඇයි ඒ  ඳළන්පන්? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භපප මිත්රස භන්ත්රීංතුභහ, night races ඳවෙන එපක් තිපඵන 

ළරැද්ද පභුක්ද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ කිඹන්පන් පම්යි. පුශම දිස්රි ක්ප  පල් 

65,800ක් ඩනහ. ඒ  රුිළඹල් 50,000ක් පදනහ. නමුවෙ 

night races ඳවෙ න්න  ඳහය වදන්න ළලි පෝනි ටි 

පපනන්න රුිළඹල් මිලිඹන 380ක් විඹදම් යනහ. ඒ ළන  

තභයි භ  තිපඵන කුවභ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ point of Order එක් පන්පන් පුපවතද? භහ 

රළම්පඵෝගිනි  ළන කිපපප නළවළ පන්.  

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Minister?  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භපප මිත්රස යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීංතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ 

පුශම ි දු න ාර්ධනඹ ළන පදුස කිපහ. ඔඵතුභහ ජීවෙ 

න පුශම, පෝට්පට් අ  විලහර ාර්ධනඹක් නහ. 

ඔඵතුභහ  ඒ දයහ න්න ඵළරි ඵ භ  දළපනනහ. ඒ ඔඵතුභහ  

දයහ න්න ඵළරි,  ඒ  විරුද්ධ ථහ යනහ. අද පුශම ි දු 

න ාර්ධනඹ මුළු ය භ අනුභත යන පු , ඔඵතුභහ පුශම 

දිස්රි ක්ප  භවජන භන්ත්රීංයපඹකු පරවෙ ඒ  විරුද්ධ ථහ 

යනහ. අද වුද පුශම නයප  ාර්ධනප  ප්රපතිරහබ 

රඵන්පන්? ඳහර්ලිපම්න්තුපප හි පු අය භන්ත්රීංතුභහ, හි පු 

පල්ම්තුභහ වුද? සුන්දයලිාම්ද පුපවතද කිඹන භන්ත්රීංතුභහ.   

භහ දකිනහ, ඔහු වළභ දහභ Independence Square එපක් 

ඇවිදිනහ. ඔහු වළභ දහභ පුශම ඇවිදිනහ. ඵරන්න, පුච්චය 

රසනද කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීංතුභහ, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පභුක්ද, ඒ  point of Order එපක් තිපඵන ටිනහභ? 

එතුභහපප point of Order එ පභුක්ද? 
 

නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Then, Sir, why did you allow him to speak ? ඵළරි 

පරහවෙ අඳ එළනි point of Order එක් භතු ශහ නම්, 

පිතන්භ නවෙනහ. ඔඵතුභහ ඒ වළන්හඩ් හර්තහපන් ඉවෙ 

යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඒ  උවෙතය පදන්නම්.  

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීංතුභහ වෙ අසථහ රඵහ 

දුන්නහ. එපවභ නම් පරහ - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳ  relax යන්න ඕනෆ නළවළ. පෝට්පට් ාර්ධනඹ ඳ න් 

වෙපවෙ අිළ.  

 

නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

එපවභ නම් නිඹභ point of Order එ ඵරමු. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳ ඳ න් අය පන ක්රි ඹහවෙභ ශ ළඩ ිළිතපශ තභයි 

ඉදිරිඹ  පනි ඹන්පන්. ඒ  අඳ පඵුපවෝභ ළභළවෙපතන් තු  

ඳශ යනහ. පුශම දිස්රි ක්ඹ ාර්ධනඹ යන්න ඳ න් 

වෙපවෙ අිළ. ඒපක් කිි  ප්රපලසනඹක් නළවළ. නමුවෙ යහ්රි ප  ඳවෙන 

raceර  රුිළඹල් මිලිඹන 380ක් විඹදම් යරහ,  පජ්.ආර්. 

ජඹර්ධන, පී ර් පක්නභන්,  යනිල් වික්ර භි ාවරහ අවුරුදු 30  

පඳය දුන්නු ඉඩම්ලින් ඒ ජනතහ එශරහ දභරහ, ඒ පුල්රන්   

ල්ලි පදන්පන් නළති ආණ්ඩුක් පම්. ඒ කුවභ ළන තභයි 

අඳ ථහ යන්පන්. ඔඵතුභන්රහ යහත්රීං ඳවෙන race ළන භහ 

ථහ පශත. රළම්පඵෝගිනි ළන ථහ ශහ නම් පභුනහ කිඹයිද 

දන්පන් නළවළ. පම් ය   රළම්පඵෝගිනි  අලව න්පන් පභු ද? 

පම් යපට් රෑ  භන් යන්න ඵස නළවළ. ඔඵතුභන්රහ රළම්පඵෝගිනි 

ළන ථහ යනහ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පවු නළද්ද? 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පවුයි තභයි. ඔඵතුභන්රහපප පද්ලඳහරන නහඹඹන්  රෑ  

ි ාදු කිඹන්න ඒහ පවුයි. රළම්පඵෝගිනි, පෂයහරි පභුනහද ඒ? 

ඒහ ළන කිඹන්පන් කුවභ  පනුපයි. කුවභ 

කිඹන්පන්, පුශම දිස්රි ක්ප  ජීවෙ වුණු අහිා ජනතහ  

65,800ක් ඳභණ  එශරහ දභරහ, එතළන ාර්ධනඹ යනහ 

කිඹරහ, ඉන්දිඹන් පුම්ඳළනිඹ  පවෝ චීන පුම්ඳළනිඹ  

පවෝ විකුණන එ තභයි කුවභ කිඹන්පන්. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒපුල්රන්  පල් පදනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පල් පදනහ තභයි. ඒ භහ දන්නහ. භට් ක්කුලිප  

තිපඵනහ, පල් 480ක්. ඒපුල්රන් අවුරුදු 3ක් තිසපත ඒ 

භඩපුපඩ් තභයි ඉන්පන්.  1,600ක් තු තිපඵනහ.  ඒ තු 800ක් 

දක්හ අඩු යන්න වදනහ. ඒ ද යපට් ාර්ධනඹ කිඹන්පන්? 

භත තඵහ න්න, යපට් ාර්ධනඹ කිඹන්පන් එක් 

පපනකුපප, පදපදපනකුපප අලවතහ පනුපයි. ය  

ාර්ධනඹ නහ නම් අිළ පඵුපවුභ තුටුයි. අිළ තභයි ඒ 

ආයම්බ පශත. අිළ එදහ නිම් දුන්නු රයිට් ටි අද ඳහ දභහ 

තිපඵනහ. අිළ එදහ නිම් දුන්නු තුය ටි ඳරහ එතළන 

මී යඹක් දහරහ තිපඵනහ. අවුරුදු 30ක් තිසපත ජීවෙ වුණු 

මිනිසුන්   අද ඒ තළන  නළති යරහ තිපඵනහ. ඔවුන් පුශම 

දිස්රි ක්පඹන් එිතඹ  දභරහ තිපඵනහ. ඒ ද, ාර්ධනඹ 

කිඹරහ  කිඹන්පන්?  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පෝට්පට් ාර්ධනඹ යන පු  පවුයි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒහ  අිළ බඹ නළවළ. පභුද, ාර්ධනඹ- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීංතුභහ කිඹනහ, පවුයි ලු. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එපවභ නම් පවුයි කිඹරහ කිඹන්න. පඵුපවුභ පවුයි. රු 

ඇභතිතුභහ, දළන් එපවභවෙ කිඹනහ පන්ද? ඔඵතුභහ   ඕනෆ 

පරහ  සීනු නනහ පන්ද?  ඊ  ඳපත සීනු  වනහ, 

සීනු නළති පන්න.  කුවභ  පනුපයි අඳ පම් ථහ 

යන්පන්.අඳ ථහ යන්පන් යහත්රීං ඳවෙන race 

ම්ඵන්ධපඹන්. ඒහවෙ ක්රීගඩහ  ම්ඵන්ධද? ක්රි ට් ළන අිළ 

පවු කිපහභ නිවඬ ඉන්නහ. යහත්රීං ඳවෙන raceර  ඳහයල් 

වදන්න විතයක් රුිළඹල් මිලිඹන 380යි. 
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රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීංතුභහ කිඹනහ, ඊර්වහ ලු. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළ දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ අඹ අතය 

තිපඵන ම්ඵන්ධම්. අිළවෙ එක් එතුභන්රහ ශා න පු  
ඔඵතුභන්රහ බඹයි. එතපු  භළද  ඳනින්න වදනහ. 
ඔඵතුභන්රහපප ඳක්ප  භවපල්ම්යඹහ ජීවෙ පන්න බඹයි 
කිඹරහ අද දඟරනහ. රුණහයරහ ඒ ළන ථහ යන්න. පම් 
යපට් ථහ යන්න ඵළරි නම් ජිනීහර  ඹන්න කිඹන්න. භහින්ද 
භයි ාව ඹන්න එඳහ. ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන ඇභතිතුභහ ඹන්න 
කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ඒ ළන ළක්කුභක් තිපඵනහ 
පන්ද? පභුනහද ඒ ළන ථහ පශත? එතළන කුවභක් නළවළ. 

ඔඵතුභන්රහපප භවපල්ම්; අපප් පනුපයි. එතුභහ කිඹනහ, 
ජීවෙ පන්න බඹයි, පම් තවෙවෙඹ පුපවුභද කිඹරහ. 

 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළන් පභුද, නිපඹෝජව නහඹභ  වුපණ්?  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ  ඔඵතුභහ ඇිනලි වන්න ඕනෆ නළවළ පන්. ඒ අපප් 

ඳක්ප  පදඹක් පන්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නි පඹෝජව නහඹභ  පභුද වුපණ්? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒහ ඔක්පුභ වරි පරහ  රළපේවි. ඔඵතුභන්රහ හපප 

එ ඳවුර  ඔක්පුභ පඵදහ න්පන් නළවළ. පභතළන එ 

ඳක්ඹ ඔක්පුභ පඵදහ න්පන් නළවළ. ඒ පන්න ඉඩ 

පදන්පනවෙ නළවළ, පම් ඳක්පඹන්. බඹ පන්න එඳහ, අිළ 

කිඹනහ.  

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් පන පන පද්ල් ථහ යන්පන් ඔඵතුභහපප ථහ 

අන්ද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, - 

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ෆපවන පපරහ ි   ඔඵතුභන්රහ අනලව පද්ල් ථහ 

යන්පන්.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනලව නළවළ. අනලව පීල්ර  ඳළන්නහ. රෑ  race වහ 

රුිළඹල් මිලිඹන 380ක් විඹදම් යනහ කිඹරහ කිපහභ 

ඉසපල්රහභ රළම්පඵෝගිනි ඳවෙතු වුණහ. 

 
නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තවෙ හරඹ අලවද? 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 භභ ථහ පශත ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධපඹන්. භභ පභපතක් දුය 

ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධපඹන් පවු අදවස ඉදිරිඳවෙ ශහභ ඇභතිතුභහ 

නිලසලේද ි ටිඹහ. භභ රෑ    race  වහ රුිළඹල් මිලිඹන  380ක් 

විඹදම් යනහ කිඹරහ කිපහභ ඳවෙතු වුණහ. ඔන්න ඕ තභයි 

වුපණ්. ඉතින් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් අිළ කිඹන්පන් රුණහයරහ 

ඇභතිතුභනි, පභතළන පවු අදවස ටික් ඉදිරිඳවෙ පරහ 

තිපඵනහ, ඒ නිළයදි යන්න. ඔඵතුභහ පභච්චය අප්පට් 

පන්න ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහපප ක්රීගඩහ අභහතව ධුයඹ පනස 

න්පන් නළවළ. ඉතින්  ඒ නිහ ඒ තනතුය රැපන ළඩ  යුතු 

යන්න. ඒ යන භන් යන්න තවෙ පදඹක් තිපඵනහ.  

ක්රීගඩහ භහජ 52ක් තිපඵනහ. පම්පන් පනස න national 

affiliated bodies තිපඵනහ. පම්හ  ඳවෙ යන ආහයඹ  

ඔඵතුභහ ඉදිරිප භ දළනුවෙ යන්න. රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභහ කිපහ හපප  selection bodies තිපඵනහ. ඒ 

පද්ලඳහරනපඹන්  පනුපයි, ඹම්කිි  විධිඹ ක්රීගඩහපප දක්පඹෝ  

ඳහවිච්ික යරහ ඉදිරිඳවෙ යන්න. නළවෙනම් "ක්රීගඩහ ඇභතිපප 

පභන්න පභඹහ, ක්රීගඩහ ඇභතිපප අයඹහ, ජනහධිඳතිපප පභඹහ" 

කිඹරහ ඳවෙ යන්න එඳහ. ඹම්කිි  විධිඹ criteria එක් ඉදිරිඳවෙ 

යන්න. ඒ ඉදිරිඳවෙ කිරීපභන් විනිවිදබහඹක් තිපේවි. ඒවෙ 

ක්රීගඩහපප අභිෘද්ධිඹ පනුපන්  ඉදිරිඳවෙ පපවි කිඹන අදවයි භභ 

පම් අසථහපපදී ඉදිරිඳවෙ යන්පන්.  

එතපු  suspend  යන්න ඉසය පරහ  ඒ  පඳුඩි 

ක්ර භපපදඹක් පපනන්න. ඇයි පම් suspend යන්පන්? 

පභුක්ද පම්පක් තිපඵන්පන්?  වළඵළයි ඹම් විධිඹකින්  ක්රීගඩහ 

ඳළවෙපතන් පවෝ පවු විධිඹ   ය පන ඹන පු  ආණ්ඩු 

අළභළති වුපණුවෙ එතපු  ඒ suspend  යන්න ඒවි.  ඒ පද් 

ි ද්ධ වුණහ අර්ජුණ යණතුා . භභ හිතන විධිඹ  එතුභහ පවු  

ය පන ගිඹහ. ඹම් විධිප  පරුකු ප්රපලසන ඇති වුණහ. ඒ වුණහ. ඒ 

හපපභ අසථහක් ඇති වුණහ, තිරා සුභතිඳහර . දඹුල්පල් 

ක්රීගඩහානඹක් ය පන ගිඹහ. පනින් අදවස තිපඵන්න පුළුන්. 

භවය  ඒහ භභ ිළිතන්පන් නළති පන්න පුළුන්. නමුවෙ ඒවෙ 

ය පන ඹන පු  ඵහධහ වුණහ,  අය යන්න ඵළවළ, පම් 

යන්න ඵළවළ. පභඹහ  contest  යන්න ඵළවළ  කිඹරහ ඒ 

තවෙවෙඹ ඇති වුණහ. රක්සභන් කිරිඇල්ර කිපහ හපප ඹම් 

විධිඹකින් තවාික දභනහ. ඹම් අඹ  පුළුන්,  ඹම් අඹ   යන්න 

ඵළවළ කිඹරහ තවාික දභනහ. පභුනහ වුණවෙ, CEO's   right  

එවෙ include යන්න. Journalist  පපනකු  පුළුන් නම්,  

පභතළන ownership එ  ප්රපලසනඹක් තිපඵනහ නම් CEO වෙ 

එතු යන්න.  
 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භන්ත්රීංතුභහ, ඒ අහනප දී ාපලෝධනඹ යනහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පඵුපවුභ පවුයි. ප්රපලසනඹක් නළවළ. ඒ හපපභ night 

racesර වෙ ාපලෝධනඹක් පපනන්න යජප  ල්ලි ඳහවිච්ික 

යන්න එඳහ කිඹරහ. Air Force, army ට්ටිඹ දහරහ ඒහ යන්න 

එඳහ.  

 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රළම්පඵෝගිනි ළඩිපඹන් පපනන්න කිඹරහද කිඹන්පන්? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රළම්පඵෝගිනි පපනන්පන් ඔඵතුභන්රහ  පඵදහ න්න පන්. 

අඳ  පනුපයි පන්. කිි  ප්රපලසනඹක් නළවළ. අිළ ආ ද අිළ 

නිළයදි යන්නම්. බඹ පන්න එඳහ. ළඩි ල් ඹන්පන් නළවළ. අද 

ජනතහ ඵරහපන ඉන්පන්. ඔඵතුභන්රහ රළම්පඵෝගිනි පපනහ. 

ඒ පුල්රන් ඵඩගින්පන් ඉන්පන්. ඔඵතුභන්රහ රළම්පඵෝගිනි 

පනළල්රහ   පජුලිප  ඒහ රඵහ න්න පුළුන්. ඵඩගින්න 

තිපඵන්පන් ජනතහ . ඔඵතුභන්රහ  නිි ඹහහයපඹන් 

රළම්පඵෝගිනි උවෙතයඹක් පද්වි.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

20ක්- 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
20ක් පනුපයි, ඔඹ පුල්රන් වළභ පදනහ භ පඵදහ න්න. 

ප්රපලසනඹක් නළවළ.  

පම් අසථහපපදී කිඹන්පන් රුණහයරහ ක්රීගඩහපප තිපඵන 

ටිනහබහඹ නළති ය න්න එඳහ කිඹරයි. රු ඇභතිතුභහ  ක්රීගඩහ 

ඇභති ලපඹන්  යුතු ශහ. විහිළු ඳඹන ඇභති ලපඹන් එඹ 

අන් යන්න එඳහ. පභතළන තිපඵන ඒ ටිනහභ රැ පන 

යපට් ක්රීගඩහ භහජර අභිෘද්ධිඹ  ළඩ යන්න, එඹ 

 නිර්පද්ලඳහරනීයණඹ යන්න කිඹරහ අදවස ඉදිරිඳවෙ යමින් 

පම් අසථහපපදී ථහ යන්න  අසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධපඹන් රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ  සතුතිඹ ප්රපහල 

යමින් නිවඬ නහ.  

 
[අ.බහ. 3.53] 
 

රු එරික් ප්රපන්න වීයර්ධන භවතහ 
(ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ක්රීගඩහපප අනහතඹ සුයක්ෂිත යමින්, ඒ හපපභ ශ්රීග රහාකීඹ 

ක්රීගඩහ න භහත  පඹුමු යමින්, ක්රීගඩහ ාම් ම්ඵන්ධපඹන් 

ක්රීගඩහ ඳනත  අද දින පන ආ ාපලෝධන ම්පර්ණපඹන්භ 

අනුභත යමින්,  එඹ  වපඹෝඹ දක්මින් ශ්රීග රාහපප ක්රීගඩහ 

ම්ඵන්ධපඹන් චන සල්ඳඹක් පම් අසථහපපදී ථහ යන්න  

භභ ඵරහපඳුපයුවෙතු නහ.  

රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, භ  පඳය ථහ ශ 

භන්ත්රීංතුභහපන් පනුපඹකුවෙ පචෝදනහ ඉදිරිඳවෙ වුණහ, ඳසු ගිඹ 

අවුරුදු අ  තුශ පභුද පශත, එතුභන්රහපප ආණ්ඩු හරප  

විලහර ලපඹන් පම් ය   ළඩ ශහ, අිළ තභ පභුකුවෙ පශත 

නළවළ කිඹරහ.  ඇවෙත ලපඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, අද ඉතහභවෙ 

සථහය හරඹක් ඵ. එතුභන්රහපප ආණ්ඩු හරප   එනම් 80 

දලප  වදපු දළළන්ත ඵයඳතශ ප්රපලසන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

පම් යපට් නහඹඹහ වුණහ  ඳසු වින්න තිබුණහ. පම් යපට් 

ඳළළති යුද හතහයණඹ තුශ පද්ලඳහරන ාසෘතිඹවෙ ඉතහභවෙ 

නය තළන  ගිහිල්රහ අවුරුද්පදන් අවුරුද්ද භළතියණ 

ඳවෙන හරඹක් තිබුපණ්.  ඒ ඵයඳතශ  ප්රපලසන විරහ, අද න 

පු  යුද්ධඹක් නළති හභහමී ය  ඳහර්ලිපම්න්තුපප 161 

පදපනක්  එක්, ලක්තිභවෙ පද්ලඳහරන සථහයබහඹක් හිත 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහපප අභීත නහඹවෙඹ ඹ පවෙ, භහින්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ කිඹන ළඩ ිළිතපශ ඹ පවෙ ආි ඹහපප 

ආලසචර්ඹ යහ ඹන පභුපවුත තභයි අද පම් ක්රීගඩහ පනුපන් 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප අභහතවතුභහ පම් ඳනත  නිපඹෝ 

ඉදිරිඳවෙ යරහ තිපඵන්පන් කිඹන හයණඹ භතක් යන්න 

ළභළතියි.  

ඒ හපපභ 2010 ඳහර්ලිපම්න්තු භළතියණප දී "භහින්ද 

ිකන්තන - ඉදිරි දළක්භ" ළඩ ිළිතපශ  ජනතහ ඡන්දඹ රඵහ 

දුන්නහ. එහිදී පඳුපයුන්දු වුණු ආහයඹ  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඇතුළු න්ධහන ආණ්ඩු  යුතු යරහ තිපඵනහ. ශ්රීග රාහපප 

ක්රීගඩහ ිළිතඵ අනහත ඵරහපඳුපයුවෙතු අර්ථවෙ යමින් 

ජහති ක්රීගඩහ ප්රපතිඳවෙතිඹක් ස යමින් රු භහින්දහනන්ද 

අලුවෙභපප ඇභතිතුභහ පම් යපට් ක්රීගඩහපප අනහතඹ පනුපන් 

ලක්තිභවෙ ළඩ ිළිතපශක් ඉදිරිඳවෙ යරහ තිපඵනහ. ඉතින් පම් 

පභුපවුපවෙ හච්ඡහ  ළපනන්පන් ඒ ක්රීගඩහ ාම් ිළිතඵයි.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  රළබුණු ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ වරිඹ  

අවුරුදු ණනක් අස යරහ නළති හර්ඹහරඹක් හපපයි. ඔඵතුභහ 

ඇවිල්රහ භකුළු දළල් ඩරහ, ඒ අස ඳස යරහ, ඒ 

ිළිතපශ  වළදුහ. ඒ හපපභ ඒ  අයමුණක් රඵහ දීරහ අද 

ලක්තිභවෙ ළඩ ිළිතපශක් රැපන ඹහභ ිළිතඵ පම් යපට් 

ක්රීගඩහ  ඇලුම් යන තරුණ, තරුණිඹන් ඇතුළු භසත ජනතහ 

පනුපන් පඵපවවින් සතුතින්ත පනහඹ කිඹරහ කිඹන්න 

ඕනෆ. පම් යපට් නිදවපන් ඳසපත ක්රීගඩහපප පබෞති ාර්ධනඹ 

ම්ඵන්ධපඹන් -ක්රීග ඩහ ිළටි, ක්රීගඩහ ාකීර්ණ ාර්ධනඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධපඹන්- තර්හනුකර ළඩ ිළිතපශක් කිි භ හරඹ -

අිළ දන්නහ ඉතිවහප , අිළ කිඹරහ තිපඵන ඉතිවහප - 

පඹෝජනහ පරහ තිබුපණ් නළවළ. නමුවෙ ඔඵතුභහ අභහතවයඹහ 

විධිඹ  පම් යපට් ක්රීගඩහපප තිපඵන වළභ ප්රපලසනඹක්භ පවුඳින් 

වඳුනහපන අද ඒහ  විඳුම් රඵහ පදමින් ඹනහ.  

ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහ 314  මී ර් 200 track එක් 

තිපඵන ක්රීගඩහ ිළටි භඟ ක්රීගඩහ ාකීර්ණ රඵහ පදමින්, එතළනින් 

වළපදන තරුණඹහ ත ඉදිරිඹ  පපනන්න දිස්රි ක් 25  ක්රීගඩහ 

ාකීර්ණ රඵහ පදමින්, එතළනින් වළපදන තරුණඹහ ජහතවන්තය 

භට් භ  රැපන ඹහභ වහ ඳශහවෙ ක්රීගඩහ ාකීර්ණ 9ක් වදරහ 

ඉතහභවෙ පවු ළඩ ිළිතපශක් අද ක්රි ඹහවෙභ යමින් ඹනහ. 

පම්හ චන විතයක් පනුපයි. අිළ කිලිපනුච්ිකඹ  ගිඹහභ දළක්හ 

කිලිපනුච්ික ක්රීගඩහ ිළටිඹ වළපදන ආහයඹ. ජඹතිර ක්රීගඩහ ිළටිඹ 

විෘත යරහ තිපඵනහ. ඒ හපපභ අනුයහධපුයඹ ක්රීගඩහ ිළටිඹ 

වළපදනහ. රාහපප දිස්රි ක් විි ඳපවත පුපවතද ක්රීගඩහ ිළටිඹ 

වදන්පන්, පුපවතද මී ර් 400 track එක් හිත ඒ ක්රීගඩහ ිළටිඹ 

වදන්පන්, ක්රි ට් ක්රීගඩහ ිළටිඹ පුපවතද වදන්පන්, swimming pool 

එ පුපවතද වදන්පන් කිඹරහ  මයණඹ යරහ අද ඒ  යුතු ි දු 

පමින් ඳතිනහ. ඉතින් පම්හ චන විතයක් පනුපයි. 2016 

දක්හ දිපන ළඩ ිළිතපශක් විධිඹ  අද ඒ ක්රීගඩහ ප්රපතිඳවෙතිඹ 

ඉදිරිඳවෙ යරහ ඉතහභවෙ හර්ථ ක්රි ඹහවෙභ යපන ඹනහඹ 

කිඹන එ පම් අසථහපප වන් යන්න පුළුන්.  
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රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, විඳක්ඹ පනුපන් ථහ 

යපු භන්ත්රීංරු ිළිතඵ නහටු  පන්න ඕනෆ. "ක්රි ට් යර්, 

යර් ක්රි ට්, ක්රි ට් යර්" එතළනින් එවහ ක්රීගඩහ නභක්වෙ  

කිඹනහ භ  නම් ඇහුපණ් නළවළ. නමුවෙ පම් ක්රීගඩහ 

ම්ඵන්ධපඹනුවෙ අිළ අධහනඹ  පඹුමු යන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ  

පඵපවවින් සතුතින්ත පනහ, භ  ක්රීගඩහ අයපන ඹන්න, 

පම් ක්රීගඩහ ාසෘතිඹක් ඇති යන්න අද පම් රැපන ඹන ළඩ 

ිළිතපශ ම්ඵන්ධපඹන්. රාහපප ේහභ පතහ ම් 14,000  

ඩහ තිපඵනහ. පම් ි ඹලුභ ේහභ පතහ භ භ අලව ක්රීගඩහ 

ඳවසුම් රඵහ දීපම් ළඩ ිළිතපශක් ස යරහ පම් පර් 

ඉරහ ක්රි ඹහවෙභ යන්න ඔඵතුභන්රහ ඵරහපඳුපයුවෙතු වීභ 

ිළිතඵ පඵපවවින් සතුතින්ත පන්න ඕනෆ.  

පරෝප  ඕනෆභ ය   ගිහිල්රහ ඇහුපුවෙ ඔඵතුභන්රහපප 

යපට් ළඩි පුයභ යන ක්රීගඩහ පභුක්ද කිඹරහ භවරු කිඹයි 

ක්රි ට් කිඹරහ; භවරු කිඹයි football කිඹරහ; basketball කිඹරහ; 

පවුකී කිඹරහ. නමුවෙ ඵළරි පරහවෙ අපප් යප න් ඇහුපුවෙ 

විපපඹ තිපඵන පරහ පප ළඩිපඹන්භ යන ක්රීගඩහ පභුක්ද 

කිඹරහ රු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභනි, අඳ  කිඹන්න 

තිපඵන්පන් නිළරැදි යන ක්රීගඩහක් ළන පනුපයි. අිළ 

යන්පන් ප නිස පඵෝරපඹන් ක්රි ට් වන එයි. පම් යපට් 

ි ඹඹ  90ක්භ ේහමීඹ තරුණඹහ යන්පන් තභන්  රළපඵන 

විපප හරප දී ප නිස පඵෝරඹක් අයපන ක්රි ට් වන එයි. 

ඒ භවහ අඳයහධඹක් විධිඹ  භභ දකිනහ. ඔඵතුභහ කිඹපු විධිඹ  

ඔඵතුභහපප ක්රීගඩහ ාසෘතිඹ තුිතන් volleyball, badminton, 

football ළනි ක්රීගඩහ භ  අයපන ඹහභ තුිතන් ප නිස  පඵෝරඹ 

පනු  football, volleyball හපප අපනකුවෙ ආපද්ල ක්රීගඩහ 

වඳුන්හ දීභ තුිතන් ේහමීඹ තරුණඹහපප ක්රීගඩහ  යුතු දියුණු 

පනහ. ඒ හපපභ ප නිස පඵෝරලින් ක්රි ට් වරහ certificate 

එක් වෙතු තරුණපඹකු  ඒ certificate එ අයපන interview 

එ  ඹන්න ඵළවළ. Soft ball cricketලින් අඳ  ජහති තරප  

ක්රීගඩපඹක් බිහි ය න්න ඵළවළ.  

පම් ක්රීගඩහ ාසෘතිඹ තුිතන් ඳහල්ර  පදන ලක්තිඹ නිහ 

අපප් පම් තරුණ තරුණිඹන්  වරි වළටි ක්රීගඩහක් කිරීපම් 

අසථහ රළපඵනහඹ කිඹරහ භහ කිඹන්න ඕනෆ. පභුද, ක්රි ට් 

ක්රීගඩහ  leather ballලින් යන ක්රීගඩහක්. Softball cricket 

කිඹන්පන් එ ාසෘතිඹක්. භභවෙ පල්රම් යනහ, softball 

cricket. නමුවෙ ඒ ාසෘතිඹක් ඳභණයි. පම් ඉන්න talent එ 

තිපඵන තරුණඹහ  අය ප නිස පඵෝරපඹන් ක්රි ට් ළහුහභ 

අඳයහපද් ඒ talent එ නළති පරහ ඹනහ. භහින්දහනන්ද 

ඇභතිතුභහ අද ක්රි ඹහවෙභ යන්න ඹන පද්ල් ව අලව යන 

ඳවසුම් ඒ හරප  ක්රි ඹහවෙභ ශහ නම් අද පම් ක්රීගඩහපප 

තවෙවෙඹ මී  ඩහ පනස පන්න  තිබුණහ. ඒ හපපභ අද 

භහජඹවෙ  පනස පරහ තිපඵනහ. පඵුපවෝ වි  පල්ර 

පනදහ යපු ක්රි ඹහහයම් අද යන්පන් නළවළ. අද ිත පන් තුය 

අදින්පන් නළවළ. අද ඇවිදිනහ අඩුයි. Three-wheeler එපක්, 

motorcycle එපක් ඹන්පන්. ඒ හපපභ ඇමරුම් ර, මිරිස ර, 

කුල්ර, ාපඩිඹ අද පඵුපවෝ පල්ර කුසි පඹන් අතුරුදන් 

පරහ තිපඵනහ. නමුවෙ අඳ එදහ හපු තයම්භ අදවෙ නහ.  එදහ  

ඩහ ජයහ අද අඳ නහ. ඒ නිහ අද අඳ පනුපඹකුවෙ 

පයෝර  පුදුරු පරහ ඉන්නහ. පම් යපට් ආර්ථිඹ  

ඉතහභවෙ අශුබදහයි පදඹක් නහ හපපභ එඹ අනහතඹ වෙ 

ඵරඳහනහ. රු ඇභතිතුභහ  පම් ක්රීගඩහ ාසෘතිඹ භ  අයපන 

ඹෆභ තුිතන් භහ හිතන්පන් එඹ භඵය කිරීපම් වළකිඹහක් 

රළපඵනහ. පෞව අභහතවහාලප  භළදිවවෙ වීපභන් විතයක් 

නිපයෝගිභවෙ ජනතහක් වදන්න ඵළවළ. පම් ළඩ ිළිත පශ තුිතන් 

ඉතහභවෙ නිපයෝගිභවෙ ජහතිඹක් අඳ  වදහ න්න පුළුන් පයි 

කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ඒ හපපභ භහ ඉතහභ න්පතෝ 

නහ, ඳහල් දරුන්  ක්රීගඩහ අනිහර්ඹඹ කිරීභ ළන. පම් ය  

ඉදිරිඹ  අයපන ඹන්න ිළරිපුන් දරුන් අලවයි; ිළරිපුන් 

පුයළි ඹන් අලවයි. නිම් ඉපන පන, ළම්ඳස ගිහිල්රහ, 

degree වපු අඹ ළඩක් නළවළ. උවෙභ විතයක් කිි පතවෙ 

ළඩක් නළවළ,  මිනිපවකුපප හර්ථවෙඹ . අඳ  අලව  න්පන් 

අවෙදළකීම් තිපඵන ිළරිපුන් පුයළි ඹන්. ණ්ඩහඹම් වළඟීභ ඇති 

යන, අනවඹන්  පෞය යන්න පුරුදු යන, ඉසීභ පුරුදු 

යන, මිනිසුන්  පනුපඹකුවෙ රුණු හයණහ පුරුදු යන 

පදඹක් විධිඹ  පම් ක්රීගඩහ වඳුන්න්න පුළුන්. ෆභ ඳහල් 

දරුකු භ ක්රීගඩහ අනිහර්ඹඹ කිරීභ තුිතන් නිපයෝගිභවෙ පභන්භ 

වළකිඹහපන් ිළරිපුන් ඳයපුයක් බිහි පනහඹ කිඹන හයණඹ භහ 

භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ අනු ලක්තිභවෙ දරු ඳයපුයක් අපප් ය   

අනහතප  බිහි පනහඹ කිඹන හයණඹ පම් අසථහපප සතුති 

පර් භතක් යන්න ඕනෆ. 

අිළ ඉසපෝපල් ඹන හරප  ක්රීගඩහ ගුරුයඹහ ක්රීගඩහ ිළ ටිප දී 

තභයි අඳ  ක්රීගඩහ ඉළන්වපප. දහවෙ ඳන්ති හභ යරදී ඒ 

ගුරුයඹහ අඳ වමු පරහවෙ නළවළ. නමුවෙ අද අලුවෙ ක්ර භඹක් 

වඳුන්හ දී තිපඵනහ. ඒ තභයි පම් ක්රීගඩහ ගුරුයඹහභ පෞවඹ 

විඹඹවෙ උන්න්න ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ. රුණහයරහ පම් 

ක්රීගඩහ ගුරුයඹහ පෞව විඹපඹන් ඉවෙ යරහ ක්රීගඩහ ිළටිප භ 

තිඹන්න කිඹරහ ඔඵතුභහපන් භහ ඉල්රහ ි ටිනහ. ඒ හපපභ අද 

පම් ක්රීගඩහ ගුරුරු ඵහ න්පන් විදවහ පීඨ වයවහයි. එතළනිනුවෙ 

එවහ  ගිහිල්රහ පම් ක්රීගඩහ ළන ළක්කුභක් තිපඵන, ක්රීගඩහ ළන 

වළඟීභක් තිපඵන, ඒ උණ තිපඵන මිනිසසු ටික් ඵහ න්න 

කිඹහ භහ ඉල්රහ ි ටිනහ. එළනි අඹ තභයි පම් ක්රීගඩහ ඉදිරිඹ  අය 

පන ඹන්න අලව න්පන්. අණඳනවෙ පනස යරහ අලව 

පයගුරහි  ස ය පන,  විදවහ පීඨ වයවහ ඳභණක් පනු 

ජහති තරඹ  ආපු ක්රීගඩ ක්රීගඩිහන් අතරිනුවෙ ක්රීගඩහ ගුරුරුන් 

ඵහ න්න  යුතු යන පර භහ ඔඵතුභහපන් ඉල්රහ 

ි ටිනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, විපලතපඹන් ත එ හයණඹක් භතක් 

යන්න ඕනෆ. ක්රීගඩහපප කුඩහභ ඒඹ තභයි, ේහභ නිරධහරි 

භ තිපඵන ක්රීගඩහ භහජඹ. අද අපප් යපට් ේහභ නිරධහරි ම් 

තුශ තිපඵන ක්රීගඩහ භහජ පඵුපවෝ වි  අක්රි ඹ පරහ තිපඵනහ. 

ේහභ නිරධහරි ම් 5 , 10 , 15  ක්රීගඩහ භහජඹක් ඇති 

යන ළඩ ිළිතපශක් නිර්භහණඹ යන්න කිඹරහ ඔඵතුභහ  භහ 

පඹෝජනහ යනහ. ම්ර ඉන්න භන්ත්රීංරු විධිඹ  අඳ  දකින්න 

රළපඵනහ, ේහභ නිරධහරි භ  ක්රීගඩහ භහජඹක් කිඹන එ අද 

පුසක්  ඵ  ඳවෙ පරහ තිපඵන ආහයඹ. පම් කීඳ තළන 

විතයයි හර්ථ තිපඵන්පන්. පඵුපවෝ වි  අද ක්රීගඩපඹෝ 

න්පන් ඳහල්ලින් විතයයි. ක්රීගඩහ භහජ තුිතන් ේහමීඹ 

ක්රීගඩයින් එන තවෙවෙඹක් අඳ  දකින්න රළපඵන්පන් නළවළ. 

ඉදිරිප දී  පුට්ඨහ ක්ර භඹ  භළතියණ ඳළළවෙවීපම් ක්ර භඹක් 

එනහ. ඒ අනු භවය වි  පුට්ඨහඹ  ක්රීගඩහ භහජඹ 

ණපන් ඇති යන්න පුළුන් පයි. කුඩහභ ඒඹ ිළිතඵ 

ඳරීක්හක් යරහ ඒ පනස යන්න  යුතු යන පරවෙ 

ඔඵතුභහපන් ඉල්රහ ි ටිනහ.  

භ  රළබිරහ තිපඵන්පන් විනහඩි දවඹ හරඹක්. අහන 

ලපඹන් පම් හයණඹවෙ කිඹන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ ක්රීගඩහ  යනු 

රඵන දහඹවෙඹ ඉතහභවෙ ප්රපලානීඹයි. භහ හිතන වළටිඹ  

නිදවි න් ඳසපත ඔඵතුභහ තභයි ඹථහර්ථඹ අ පඵෝධ යපන 

තිපඵන්පන්. පම්පක් තිපඵන වළභ ප්රපලසනඹක්භ අපඵෝධ 

යපන, නයඹ  විතයක් සීභහ යන්පන් නළති භ වෙ පම් 

ක්රීගඩහ අයපන ගිහිල්රහ අද ඉතහභවෙ හර්ථ ළඩ ිළිතපශක් 

ක්රි ඹහවෙභ කිරීභ ිළිතඵ ඔඵතුභහ  භහ සතුතින්ත නහ.  

අපප් ප්රපපද්ලඹ  දහවෙ swimming pool එක් රළබිරහ 

තිබුපණ් නළවළ. ේහමීඹ ප්රපපද්ලඹක් න අපප් ප්රපපද්ලප  නු පර 

භධව භවහ විදවහරඹ  ිළහිනුම් ත හඹක් රඵහ දීභ ිළිතඵවෙ, 

ක්රීගඩහ ිළටි ාර්ධනඹ කිරීභ වහ ඔඵතුභහ රඵහ පදන ලක්තිඹ 

ිළිතඵවෙ සතුති යමින් භභ නිවඬ පනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ 
(தறறவை ெதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟ  රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භන්ත්රීංතුභහ. Order, please! 

Before that, will an Hon. Member propose the Hon. R. 

Yogarajan to take the Chair? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the 

Chair. 
 

ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வபொவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිපඹෝජව ථහනහඹතුභහ මරහනපඹන් ඉවෙ 

වපඹන්, රු ආර්. පඹෝයහජන් භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 
அவ தறநகு, தறறவை ெதரரகவ அவகவ அவெகறரெணவ்றணறவபொ 

அகனஶ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ அவகவ  ஷனஷ 

கறவ்ரவகவ. 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 
 
[අ.බහ. 4.05] 

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, විපලතපඹන් රාහපප ක්රීගඩහ 

ක්පතත්රසඹ ිළිතඵ ආන්පදෝරනහවෙභ තහඵවක් භහජප  ඇති 

පරහ තිපඵන පරහදීයි රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ ඉදිරිඳවෙ ය 

තිපඵන පභභ නිපඹෝ පම් රු බහපප හච්ඡහ  න්පන්. 

ඇවෙත භ පම් නිපඹෝ ිළිතඵ අඳ ඵරන්පන් ඹම් භධවසථ 

සථහයඹ ඉරහයි. පභහිදී රු අභහතවතුභහ ඹම් උවෙහවඹක් දයහ 

තිපඵනහ. අිළ එඹ ිළිතන්නහ. අිළ දකිනහ, එඹ  පම් ක්පතත්රසප  

දළන් ඇති පරහ තිපඵන අයහජි සබහඹ පනස කිරීභ  න්නහ 

ිළඹයක් වළටිඹ . භහ ඒ අයහජි තවෙවෙඹ  එ ඳහරන හරඹ  

ඳභණක් ර ල යන්පන් නළවළ. පභතළනදී අඳ දකින ළ ලුහරි 

තවෙවෙඹක් තිපඵනහ. අද අපප් යපට් ක්රීගඩහ ක්පතත්රසප  -

විපලතපඹන් ක්රි ට් ක්රීගඩහපප- ඇති පරහ තිපඵන, හරඹක් 

තිසපත ර්ධනඹ පරහ තිපඵන පම් තවෙවෙඹ, අයහජිවෙඹ, 

පද්ලඳහරනීයණඹ ආදි සබහඹන් පනස යන්න පම් නිපඹෝ 

ප්රපභහණවෙ ද කිඹන එ, පම් නිපඹෝලින් ඳභණක් ඒ පද් 

යන්න ඔඵතුභහ  වළකි ද කිඹන එ තභයි තිපඵන ළ ලු රු 

ඇභතිතුභනි. එපත වුවෙ ඔඵතුභහ පම් දයන හධනීඹ උවෙහවඹ 

ිළිතඵ, ඒ හධනීඹ ඳළවෙත ිළිතඵ භධවසථ ලපඹන්, 

ප්රපලානීඹ ආහයඹ  දකින්න අිළ සදහනම්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, නිතය ථහ ඵව  රක් න 

පදඹක් තභයි ක්රීගඩහ  පද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධ වීභ කිඹන 

හයණඹ. ක්රීගඩහ  පද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධ වීභයි, පද්ලඳහරඹන් 

ම්ඵන්ධ වීභයි පදක්. ඹම් වළකිඹහක් තිපඵන, ඹම් ාවිධහන 

ලක්තිඹක් තිපඵන, නහඹවෙඹක් න්න පුළුන් පද්ලඳහරඹන් 

ක්රීගඩහ  ම්ඵන්ධ වීභ සුදුසු නම් අිළ ඒ සුදුසුභ ිළිතන්න 

ඕනෆ. වළඵළයි පභතළන තිපඵන ළ ලු න්පන් ක්රීගඩහ  

පද්ලඳහරඹන් ම්ඵන්ධ වීභ පනුපයි. ක්රීගඩහ 

පද්ලඳහරනීයණඹ කිරීභයි; පද්ලඳහරඹහ භඟ පද්ලඳහරනඹ 

ක්රීගඩහ  පන ඒභයි තභයි ළ ලු. අඳ ඳසු ගිඹ හරප වෙ, පම් 

භෆත හරප වෙ අපප් භහජප  ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනු  වළභ 

ක්රීගඩහභ ඳරිවහනිඹ දළ තිපඵන්පන් ක්රීගඩහ  පද්ලඳහරඹහ 

ම්ඵන්ධ ව නිහ පනුපයි, පද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධ වීභ ව 

ඔවුන්පප පද්ලඳහරන නවහඹ ක්රීගඩහ වයවහ ක්රි ඹහවෙභ යන්න, 

පද්ලඳහරන ඵරඹ, පද්ලඳහරන වයිඹ ක්රීගඩඹන් වයවහ ක්රි ඹහවෙභ 

යන්න දයපු උවෙහවඹ නිහයි.  

 භෆත හරප  දිගින් දි භ යර් ක්රීගඩහපප අර්බුද අිළ දකිනහ. 

භයහ න්පන් නළති, ළටුභක් නළති යර් ක්රීගඩහ තයහලිඹක් 

අන් ව අසථහ තිපඵනහ නම් ඒ ඉතහභ අවඹු අසථහයි. ඒ 

ිළටුඳ තිපඵන්පන් පභුක්ද? ඒ ිළටුඳ තිපඵන්පන්, යර් 

ක්රීගඩහ  ආපපණි තිපඵන ක්රීගඩහ භූමිප දී පඳුය න එ 

විතයක් පනුපයි, යර් ක්රීගඩහ භූමිප දී ඇ පේ ඵහහු ලක්තිඹ 

පඳන්න එ විතයක් පනුපයි. ඉන් එිතප  තිපඵනහ යර් 

ක්රීගඩහ  පද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධ වීභ කිඹන හයණඹ. ඒ වයවහ 

එභ ක්රීගඩහ පද්ලඳහරනීයණඹ පරහ. අද පද්ලඳහරන ඵරතුන්  

තභ තභන්පප වයිඹ පඳන්න ක්රීගඩහක් ඵ  යර් ක්රීගඩහ ඳවෙ 

පරහ තිපඵනහ. එතළන තභයි ළ ලු තිපඵන්පන්. ඳසු ගිඹ 

හරප  අිළ දළක්හ Carlton Sports Network එ  ක්රීගඩහ 

විහලන අයිතිඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධපඹන් ඇති ව තවෙවෙඹ.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහවෙ භභවෙ පඳුදු වහඳහය ිළිතඵ 

හය බහපප ඉන්නහ. එභ හය බහ  ක්රි ට් ආඹතනඹ 

ළපු පරහපප අිළ දළක්හ එභ ආඹතනඹ පභුන තයම් 

පද්ලඳහරනීයණඹ පරහද කිඹරහ. එතපු  පද්ලඳහරඹහ 

පනුපයි ප්රපලසනඹ. ඒ ඇතුපශත තිපඵන පද්ලඳහරන ක්රි ඹහලිඹ, 

නවහඹ ඳත්රසඹ විි න් ඹම් වයිඹක් තිපඵන, ඹම් වළකිඹහක් තිපඵන, 

ඹභක් යන්න උවෙහව යන පපනකු වෙ ඉඩක් ඉතිරි යරහ 

නළවළ. ඉතින් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් අද වෙ ය   ප්රපලසනඹක් 

තිපඵනහ. ඒ නිහ විපලතපඹන්භ අපප් සථහයඹ අිළ ඳළවළදිලි 

යන්න  ඕනෆ.ඇවෙපතන්භ ළ ලු න්පන් ක්රීගඩහ  වළකිඹහන් 

තිපඵන පද්ලඳහරයින් ම්ඵන්ධ වීභ පනුපයි, පද්ලඳහරනඹ 

ම්ඵන්ධ වීභයි. එතළන තභයි ප්රපලසනඹ තිපඵන්පන්.  

පද්ලඳහරන භතිභතහන්තය වළටිඹ  වෙපතුවෙ එපවභ, එක්වෙ 

ජහති ඳක් යජප  ඳහරන හරප  දී භවළලිඹ පුඩනළඟීභ 

ිළිතඵ හමිණි දිහනහඹ භවවෙභඹහ වෙ පඳුඩි  විපපචන 

තිබුණහ. ඒ පද්ලඳහරන විපපචන. වළඵළයි එතුභහ ක්රි ට් ක්රීගඩහ 

පනුපන් ශ හර්ඹ බහයඹ, ක්රි ට් ක්රීගඩහ  පපනන රද 

තවෙවෙඹ, ඒ වහ වුණු භවන්ි ඹ ළන අඳ  අඹ කිරීභක් 

තිපඵනහ. අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීංතුභහ, අද භන්ත්රීංයඹකු 

වළටිඹ වෙ, ඒ හපපභ  එදහ  ක්රි ට් ක්රීගඩඹකු  වළටිඹ වෙ ක්රි ට් 

ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් ශ හර්ඹ බහයඹ අඳ  භතයි. 

තිරා සුභතිඳහර භන්ත්රීංතුභහ ද, එපවභ නළවෙනම් අර්ජුන යණතුා 

භන්ත්රීංතුභහ ද කිඹන එ පනුපයි අඳ  තිපඵන ප්රපලසනඹ. ඒ 

තභන්පප වළකිඹහපන්, දක්තහපන් එතළන ඹභක් යන්න 

තිපඵන වළකිඹහ පනු  තභන් දයන පද්ලඳහරන ඵරඹ නිහ, 

තභන් ි ටින පද්ලඳහරන සථහයඹ නිහ, ක්රීගඩහ 

පද්ලඳහරනීයණඹ කිරීභ  ඹපභකු උවෙහව යනහ නම් ඒ 

තභයි තිපඵන ළ ලු.  

 දළන් භ  තිපඵන ප්රපලසනඹ න්පන්, පද්ලඳහරඹහ ක්රීගඩහ  

එන එ පනුපයි, පද්ලඳහරනඹ ක්රීගඩහ  එන එ ශක්න්න 

ඔඵතුභහපප පම් නිපඹෝර  පුළුන්භක් තිපඵයිද කිඹන 

එයි.  ඒ වහ  ඔඵතුභහපප  පම් නිපඹෝ ලක්තිභවෙ ද?  

අිළ ඇභතිතුභහ  ඇවෙත භ සුඵ ඳතනහ. ඒ හපපභ 

ඳරිසපභන් තනතුයයි, පඵල්රයි පේයහ පන  යුතු යන්න. 

නළවෙනම් ඔඵතුභහ වෙ භහධව හච්ඡහක් ඳවෙරහ ප්රපහල 

යන්න පයි, "භ  භයණ තර්ජන තිපඵනහ, දළන් භභ බපඹන් 

තභයි ජීවෙ පන්පන්. භ  වන්න වදනහ;  භ  ළප න්න 
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වන්න වදන්පන්" කිඹරහ. එපවභ ඳසු හරඹ කිඹන්න ි දු 

න්පන් නළති පන්න, ඳසු හරඹ "භ වෙ භයණ තර්ජන 

තිපඵනහ" කිඹරහ කිඹන ඇභති රළයිසතුපප පපනකු ඵ  ඳවෙ 

පනුපන්න පම් පද් ක්රි ඹහවෙභ යන්න වළකිඹහ  ඔඵතුභහ  

රළපේහයි කිඹරහ අිළ ප්රපහර්ථනහ යනහ. පභතළන පම් නිපඹෝර 

ිළහි  තභයි අන්තිපම් දී ඔඵතුභහ  තිපඵන්පන්.  එළනි භහධව 

හච්ඡහක් පනුඳවෙහ පම් පද් යන්න පුළුන් ද, නළද්ද කිඹන 

එ තභයි ඔඵතුභහ ඉසයවහ ති පඵන ක්රීගඩහ. ඔඵතුභහ දළන් ක්රීගඩහ 

ඇභතිතුභහ විතයක් පනුපයි, ඔඵතුභහ  ක්රීගඩහවෙ පඹපදන්න ි දු 

පරහ තිපඵනහ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කිි භ ප්රපලසනඹක් නළවළ.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒපදි භ  පඳපනන විධිඹ  නම්  ඔඵතුභහ භවෙ පරහ 

නළවළ. තභ ක්රීගඩහපප පඹපදමින් ි ටින නිහ අඳ  අහන 

අනහළකිඹක් කිඹන්න ඵළවළ. පභුද, දළන් පම් නිපඹෝ 

වෙපතුවෙ -දළන් පභතළනවෙ ඒ ළන හච්ඡහ වුණහ-  පම් 

නිපඹෝර  15. (1) (ඒ) ඹ පවෙ පභපත වන් පනහ:  

"සුදු වහඳහයඹ ඍජු පවෝ ක්ර  පඹදී ි ටී නම්;" 

ඒ හපපභ එභ නිපඹෝර 15.(1) (එ)  ඹ පවෙ පභපත වන් 

නහ:  

"එභ ක්රීගඩහ  අදහශ ක්රීගඩහ බහණ්ඩ, පභරම්, අයිතභ පවෝ උඳයණ  

නිසඳහදනඹ කිරීපම්, එරස කිරීපම්, නිඳදවීපම්, විකිණීපම් පවෝ පඵදහ වළරීපම් 

ඍජු පවෝ ක්ර  පඹදී ි ටී නම්; "  

එතපු  පම් ඍජු පවෝ ක්ර  කිඹන එ අර්ථ ථනඹ 

යන්පන් වුද? ඍජු යන  සදු ක්රීගඩහ නම් අිළ දන්නහ. ක්ර  

ි දු යන සදු ක්රීගඩහ ළන අිළ දන්පන් නළවළ. එතපු  ඒ 

පුපවුභද අර්ථ ථනඹ න්පන්? එපවභ පඹදී ි ටින 

පුද්රපඹකු  ක්රීගඩහ නිරයණර  ඉදිරිඳවෙ පන්න ඵළරි නම්, 

එතපු  ඒ අසථහ දළන් ප්රපහපඹෝගි ි දු න්පන් නළද්ද? 

ඕයි තිපඵන ළ ලු.  අිළ පම් නිපඹෝ වදනහ. ඒහ  පුසපුශ 

පඳුවෙ පනුපයි පන් රු ඇභතිතුභනි. පම් භවහාලඹ හපප, 

පුසපුශ පඳුවෙ හපප පුපවත වරි අයපන තඵන පදඹක් 

පනුපයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි, පම් බහවිතහ  නඟන්න 

ඕනෆ පන්. පම් බහවිතහ  නඟන්න ගිඹහභ ප්රපහපඹෝගි 

ඹථහර්ථප  දී  අිළ දකිනහ, දළන වෙ ක්රි ඹහවෙභ න්පන් එහි 

අපනක් ඳළවෙත ඵ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  භභ එ හයණඹක් 

න්නම්.  භ  පභ හිදී ඹම් ඹම් පුද්රඹන්පප නම් කිඹන්න ි දු 

පනහ. භහ එභ පුද්රපඹුවෙ එක් පඳෞද්ලි ප්රපලසනඹක් 

පුපවවෙභ නළවළ. භහ ඒ අඹ දන්පනවෙ නළවළ; වඳුනන්පනවෙ 

නළවළ. භවය අඹ දන්නහ. භවය අඹවෙ එක් එපවභ 

පඳෞද්ලි ඵළීමම් නළවළ. නමුවෙ අිළ දන්නහ, ඳසු ගිඹ හරප   

ක්රි ට් පරෝ කුරහන තයඹ අපප් ය   රළබුණු අනගි 

අසථහක් ඵ. ඒ අනගි අසථහ අහනප  දී  අඳ  ඉතිරි 

පරහ තිපඵන්පන් පභුක්ද? තය ඳයදින එ පනභ පදඹක්. 

තය කිඹන්පන් දිනනහ, ඳයදිනහ. පම් භපප ශඟභ ි ටින 

භන්ත්රීංතුභහ එදහ ක්රි ට් ක්රීගඩඹකු වළටිඹ   රාහ  ක්රි ට් 

ජඹේවණඹ පනහපු පපනක්. ඒ අඳ  අභිභහනඹක්.  

අිළ පරෝ කුරහනඹ දිනන්නභ ඵරහපන තය ශහ 

පනුපයි. වළඵළයි ප්රපලසනඹ තිපඵන්පන් පම්යි.  අහනප  අඳ  

ඉතිරි වුපණ් පභුක්ද? භවහ මුදල් නහසති ිළිතඵ, ාචහ 

ිළිතඵ, දණ ිළිතඵ, අක්ර මිතහ ිළිතඵ, පචෝදනහ පුඩක් 

ඳභණයි.  

ඒ ි දු වුණ වහනි බහණ්ඩහහයපඹන් පේයනහ කිඹරහ දළන් 

ඔඵතුභහ කිඹනහ. මී  ලින් එපවභ කිපහ. බහණ්ඩහහයඹ 

කිඹන්පන් වුද? පභතළන වරි අඳභ්රංාලඹක් තිපඵනහ. 

බහණ්ඩහහයඹ කිඹරහ ල්ලි ආයඹක් නළවළ. ල්ලි රක් නළවළ. 

බහණ්ඩහහයඹ කිඹන්පන් පම් යපට් ජනතහ; ජනතහපප ඵදු 

මුදල්. අහනප  ජනතහ තභයි පම් න්දිඹ පන්පන්. 

බහණ්ඩහහයඹ කිපහ  අිළ පනුපයි පන්පන්.ඒ කිඹන්පන් 

ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ පනුපයි පන්පන්, ජනතහයි පන්පන්. 

අහනප  කිඹන්පන් ඒ පන්. ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ පනුපයි 

පන්පන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි,  සුයහජ් දන්පදනිඹ භවවෙතඹහ 

එදහ ICC Secretariat එපක් ප්රපධහනිඹහ. ඒ ඵ භහධවර ඳශ වුණහ, 

අිළ දළක්හ. ඔහු පචෝදනහර  රක් වුණහ. අන්තිභ  ඒ  ටිට් 

අපශවිඹ ිළිතඵ නුපදනු ළන පුම්ිළයු ර්ර තිබුණ දවෙත ඳහ 

නළති වුණහ. එපවභ තිපඵද්දී සුයහජ් දන්පදනිඹ භවවෙතඹහ නළතවෙ 

පම් නිරයණර  ඉදිරිඳවෙ පනහ, රු ඇභතිතුභහපප 

ආශිර්හදඹ ඇති. පභහි ඒ විධිප  එ න්තිඹක් තිපඵනහ 

පන්. පභහි අපරු න්තිඹක් තිපඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ පභුක් 

නිහ දභහ වෙතහද භභ දන්පන් නළවළ. ඔඵතුභහ  භහධව හච්ඡහ 

තිඹන්න පන්පන් පභන්න පම් හපප න්තිර යි. එහි 14න  

න්තිප  පභපත වන් නහ: 

"......පනවෙ ඹම් තළනළවෙතකු අභහතවයඹහපප පර් ලිඛිත අනුභළතිඹ 

ඇති පතෝයහ ළනීභ වහ නම්  යනු රළබිඹ වළකිඹ." 

එතපු  තිපඵන ප්රපලසනඹ පම්යි. පම් ක්රීගඩහ ාම්ර 

නිරයණඹ  ඉදිරිඳවෙ පන්න නම්, "ණ්ඩහඹම් ඉපක් වහ  

පදය  ළඩි හය ණනක් පවෝ තනි ඉපක් පවෝ ක්රීගඩහක් 

වහ  එක් යක් ශ්රීග රාහ නිපඹෝජනඹ ය ඇවෙනම් මි ඹම් 

ජහති ාභඹ බහණ්ඩහහරි පවෝ-[ඵහධහ කිරීභක්] භක් 

නළවළ, කිඹන්න. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, එපවභ ජහති භට් පම් භවය ක්රීගඩහ 

තිපඵනහ.  දළන් handball  ක්රීගඩහ වෙතහභ එපවභ එන්න මිනිසසු 

නළවළ. එපවභ එන්න ට්ටිඹ නළවළ.  ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරප  

ආනහ පුාිකපවතහ ළනි අඹ ඉන්නහ. ඒ පවු ඳරිඳහර පඹෝ.  

පම් ලින් පම් ඳනපවෙ තිබුණු පදඹක්. භභ අලුතින් ඇතුශවෙ 

ශ පදඹක් පනුපයි. ඒ ඳනපවෙ තිබුණ පදඹක්. එළනි 

අසථහදී ඒ පුද්රඹහ ළන පුඹහ ඵරහ අභහතවයඹහ  

අනුභළතිඹ දීපම් වළකිඹහක් තිපඵනහ. රු භන්ත්රීංතුභනි, භපප 

හරඹ තුශ  ඒ භභ වෙපවෙ නළවළ. භභ අධවක් 

ජනයහල්තුමිඹපප ප්රපධහනවෙපඹන් මිටුක් ඳවෙ ය තිපඵනහ. 

ඒ පුද්රඹහ ඳරිඳහරනඹ වහ සුදුසු ද කිඹරහ ඒ මිටු විි න් 

පුඹරහ ඵරරහ තභයි අිළ පදන්පන්. අිළ පම් නිර්ණහඹඹන් 

දළම්පභුවෙ භවය ක්රීගඩහර  ඇති න ප්රපලසනඹ පම්යි. ඒ 

කිඹන්පන් national games වරහ තිපඵනහ නම්, ය  පනුපන් 

තය යරහ තිපඵනහ නම් ාම්ර ප්රපධහන තනතුරුර  

ට්ටිඹ එන්පන් නළති පනහ. එතපු  ඒ ක්රීගඩහ නළති පනහ.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ ිළිතන්නහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, එළනි ප්රපහපඹෝගි ළ ලුක් භත තභයි ඔඹ 

පුන්පද්ි ඹ ඇවිල්රහ තිපඵන්පන්.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතපු  දළන් අිළ සුයහජ් දන්පදනිඹ භවවෙතඹහ නිමු. එතුභහ 

ඉදිරිඳවෙ න්පන් handballර  පනුපයි පන්. එතුභහ ඉදිරිඳවෙ 

න්පන් ඵළඩ්මින් න්ර .  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, භභ ඒවෙ නිළයදි යන්න ඕනෆ. 

 

රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

විහදඹ  ඳළ පරන්න එඳහ.   

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. භභ ඒ නිළයදි යන්නම්. ඒ ි ඹලු  ාම්ලිනුවෙ 

ඉල්ීයභක් ය  තිපඵනහ. පනවෙ නහභ පඹෝජනහ නළවළ. 

එතුභහපප නහභ පඹෝජනහ ඳභණයි තිපඵන්පන්. ඉතින් භ  

පදන්න පනවෙ පපනක් නළවළ.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ ඉදිරිඳවෙ යන්පන් අපරු උවෙතයඹක් පන්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ වරියි කිඹරහ  කිඹන්පන් නළවළ.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එ ප න්ඩර්හයපඹක් ඉදිරිඳවෙ වුණහ හපප තභයි. CSN 
හපප තභයි. එ ප න්ඩර්හයපඹක් ඉදිරිඳවෙ වුණ එක් පන් පම් 
කිඹන්පන්. සුයහජ් දන්පදනිඹ භවවෙතඹහ විතයයි ඉදිරිඳවෙ පරහ 
තිපඵන්පන්. එතපු  එතුභහ ජහති භට් මින් ඵළඩ්මින් න් 
වරහවෙ නළවළ. ඒ වරි. එතුභහ පදය ඵළඩ්මින් න් වරහ 
තිපඵනහ ද කිඹරහ භභ දන්පන්වෙ නළවළ. ඒ භ  අදහශ නළවළ.  
එතුභහපප භහභහ තභයි  ඩී.එස. ද ි ල්හ භවවෙතඹහ. ඩී.එස. ද ි ල්හ 
භවවෙතඹහ වන ඵළඩ්මින් න් ළන භභ දන්පන්වෙ නළවළ. 
එතපු  භහභයි ඵෆණහයි පදන්නහ පදඳළවෙත  පරහ ඵළඩ්මින් න් 
වනහද කිඹරහ භභ දන්පන් නළවළ. ඒ වන ඵළඩ්මින් න්ර  
යහජව අනුේවඹ තිපඵනහ ද කිඹරහ භභ දන්පනවෙ නළවළ. එපවභ 
පන්. පනෝනහයි, භහභහයි, ඵෆණහයි ට්ටිඹ ඵළඩ්මින් න් වන වළටි 
භ  ළඩක් නළවළ. ඒ වපු එවෙ සුදුසුභක් වළටිඹ  ඔඵතුභහ 
ළරකුහද කිඹරහ භභ දන්පන්වෙ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහභරහ, 
ඵෆණරහ, පනෝනරහ වන ඵළඩ්මින් න් සුදුසුභක් වළටිඹ  
හිතුහද කිඹරහ භභ දන්පන් නළවළ. සුයහජ් දන්පදනිඹ භවවෙතඹහ 
ළන දන්නහ. ඒයි ප්රපලසනඹ තිපඵන්පන්. එතපු  ඔඵතුභහ 
කිඹනහ ඵළඩ්මින් න් නිරයණඹ  ඉදිරිඳවෙ පරහ ඉන්පන් එ 

පුද්රඹහයි කිඹරහ. ප්රපලසනඹ  ඒ පුද්රඹහ වුද කිඹන එයි.        
ඒ පුද්රඹහ තභයි සුයහජ් දන්පදනිඹ භවවෙතඹහ. එතුභහ  ඩී.එස. ද 
ි ල්හ භවවෙතඹහපප තිබුණ ඥහති ම්ඵන්ධඹ, භහභහ, ඵෆණහම් 
අඳ  අදහශ නළවළ. ඒහ ඕනෆ නළවළ. ඒහ ඳළවෙතකින් තිඹමු. යජ 
හරවෙ එක් තිපඵන ම්ඵන්ධඹවෙ ඳළවෙතකින් තිඹමු. සුයහජ් 
දන්පදනිඹ භවවෙතඹහ පචෝදනහ  රක් පරහ තිපඵනහ පන්.  

ජහතවන්තය ක්රි ට් වුන්ි රපඹන් රාහ  රළබුණ 

තවෙවෙඹ අනු  යුතු පනුකිරීභ ිළිතඵ එතුභහ පචෝදනහ  

රක් පරහ තිපඵනහ. ඳසු ගිඹ හරප  රාහපප ක්රීගඩහ 

ක්පතත්රසප  ළඩිභ ආන්පදෝරනඹ  රක් වුණු පුද්රඹන් කිහිඳ 

පදනහ අතය එක් පපනක් තභයි එතුභහ. ඒයි ප්රපලසනඹ. එතපු  

එළනි පපනක් අධවක් ජනයහල්තුමිඹපප නහඹවෙපඹන් 

ඔඵතුභහ ඳවෙ යන Selection Committee එ - 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පම් බහපප නළති පපනකු , පම් බහපප ථහ යන්න ඵළරි 

පපනකු  ඒ පද් කිඹන එ අහධහයණ නිහ භ  එඹ නිළරැදි 

යන්න අසථහක් පදන්න.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ භභ ිළිතන්නහ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ නිහ භ  එඹ නිළරැදි යන්න අසථහක් පදන්න. 

ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ පුද්රඹහ පවුයභක් ශහඹ කිඹරහ ක්රි ට් 

ඳහර භණ්ඩරපඹන් පවෝ ICC එපන් පවෝ අඳ  කිි භ 

පචෝදනහක් එහ නළවළ. 

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

පඳුීයි ප  entry එක් තිපඵනහ. ඒ ළන ඳරීක්ණඹක් 

යරහ නළවළ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරප  CDs පදක් 

නළතිවීභ ම්ඵන්ධපඹන් ඳරීක්ණඹක් ඳළළවෙපනහ. වළඵළයි, ඒ 

World Cup තයහලිඹ ඉතහභ පවු  ඳවෙහ තිපඵනහ. ඒ 

හපපභ ිළට් නි වදන එ ළනි ි ඹලුභ පද් යහජව ආඹතනර යි 

බහය දීරහ තිපඵන්පන්. ඔහු  විරුද්ධ පචෝදනහක් පවෝ 

ඳළමිණිල්රක් එල්ර පරහ තිපඵනහඹ කිඹරහ  අඳ  ප්රපලසනඹක් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] භ  ත තවෙඳයඹක් පදන්න. සුයහජ් 

දන්පදනිඹ හපප ක්රීගඩහ පනුයපු තවෙ විි  පදපදපනකු එක් එක් 

ාම්ර විවිධ තනතුරු වහ පභය අඳ  නහභ පඹෝජනහ දීරහ 

තිපඵනහ.  ඒ නිහ එ පුද්රපඹකු  පම් රුණ සීභහ යන්න 

ඵළවළ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඇවෙත භ නහභ පඹෝජනහ ඉදිරිඳවෙ යරහ තිපඵන්පන් 

එක්පපනක් විතයක් නම්, තවෙ අඹ  ඉදිරිඳවෙ පන්න හරඹක් 
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පදන්න, ඹම් ක්ර භඹක්, අසථහක් වදන්න අඳ  ඵළරිද? අඳ  ඒ 

වහ අසථහක් නළද්ද? පම් තභයි  තිපඵන ළ ලු.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

භ  පඳුඩි අසථහක් පදන්න. විපලතපඹන්භ එළනි 

පුද්රපඹකු  පම් තනතුය පදන්පන් නළති නළත නහභ පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳවෙ යන්න අසථහක් පවෝ රඵහ පදන්න. පභුද, ඔහු  

ම්ඵන්ධ පද්ල් අිළ ඳසු ගිඹ හරප  දළක්හ පන්. ඒ භනුසඹහ  

තභ පචෝදනහ තිපඵනහ. භවය අඹපප පචෝදනහ ළන 

පඳුීයි පඹන් ඳරීක්ණ යන්පන් නළවළ. භවය අඹ ළන 

මිටුලින් ඳරීක්ණ යන්පන් නළවළ.  

දළන් අය "න්ළට් හ" න්න. ටු පඹ තුශ ි දු ව 

පවුයභ  එ ඳහය භ "න්ළට් හ" අහු වුණහ. ඒ හපප 

ාචහහයපඹෝ නම් පවුඹහ න්න පුළුන්. නමුවෙ ක්රි ට් 

ආඹතනප  තිබුණු computer  තඵන desk  පදක් උසහ පන 

ඹන්න පුළුන් තවෙවෙඹක් තිබුණහ නම්, ඳරීක්ණඹක් යරහ  අද 

ඒ ළන පවුඹහ න්න පඳුීයි ඹ  ඵළරි නම් පඳුීයි ප  තවෙවෙඹ 

පභුක්ද? එළනි පචෝදනහ තිපඵන පුද්රපඹක් තභයි පම්. භහ 

පව  දීර්ක පම් ළන ථහ යනහ. නමුවෙ භහ නම් ඉල්රහ 

ි ටින්පන් එළනි අඹ  තනතුරු පදන්න එඳහ කිඹරහයි. 

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඵළඩ්මින් න් ාභඹ 

වෙපතුවෙ භහ දන්නහ තයභ  ඒ ාභඹ ිළ  ිළ  අවුරුදු තුනක් අඹ 

ළඹවෙ ඉදිරිඳවෙ ය නළවළ. ක්රීගඩහ පදඳහර්තපම්න්තුපප විණන 

අාලපඹන් - audit එපන්- ඉල්රපු පද්ල්ර  ඵළඩ්මින් න් 

ාභඹ උවෙතය ඵළරහ නළවළ. එළනි තවෙවෙඹක් දළන් 

තිපඵන්පන්. එළනි තවෙවෙඹක් තිපඹද්දී, එළනි ආඹතන ඩහ 

පන ළප න භට් භ  ඳවෙ පරහ තිපඹද්දී, ිළ  ිළ  අවුරුදු තුනක් 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳවෙ යපු නළති ාභඹ  සුයහජ් දන්පදනිඹ 

භවවෙතඹහ හපප පපනක් ඳවෙ නහඹ කිපහභ ඒ ාභඹ  

පදවිඹන්පපභ ිළහි යි. ඒ ළන පන කිඹන්න පදඹක් නළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, නිලහන්ත යණතුා භවවෙභඹහ ඉල්රහ අස 

වුණහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිපහ. අිළ වුරුවෙ දන්නහ, අපඳන් 

වෙම් ඵළයම් ප්රපහල න්නහ කිඹරහ. ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීංරු, 

ඇභතිරු වෙම් ඵළයම් ප්රපහල පදන්න ඕනෆ පන්. වෙම්, 

ඵළයම් ප්රපහල පදන පුයළි ඹන් විලහර ිළරික් යපට් ඉන්නහ.  

භහර්තු 31 දින  තිපඵන වෙම් ඵළයම්   ප්රපහල පදන්න කිපහ  

ඳසපත ඒ අඹ යන්පන්, භහර්තු 29ළනිදහ  විතය තභන්පප ඵළාකු 

accountsර තිපඵන ල්ලි පන account එ  දභන එයි. 

රු ඇභතිතුභනි, එපවභ  යරහ භහර්තු 31 දින  වෙම් ඵළයම් 

පඳන්නහ. ඒ හපප ළඩක් තභයි පම් භවවෙභඹහවෙ යන්පන්. 

එපවභපන් පම් යන්පන්. ඇභතිතුභහ කිඹනහ, ඒ භවවෙභඹහ 

ඉල්රහ අස වුණහ කිඹරහ. වළඵළයි ඒ ඉවෙ වුණ අඹ  ඕනෆ නම් 

ගිහිල්රහ ඳඩිඹ න්නවෙ පුළුන්; ළඩ යන්නවෙ පුළුන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භහ දන්නහ නවෙ ජඹසරිඹ,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි 

ප්රපලසනඹ. පම් නිපඹෝප  අඩු ඒයි. අඩු තයමින් ඔඵතුභහ පම් 

නිපඹෝඹ  ත න්තිඹක් පපනන්න.  

රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප ඇභතිතුභනි, භහ පම් 

පඵුපවුභ හධනීඹ විධිඹ යි  පම් රුණු ඉදිරිඳවෙ යන්පන්. පම් 

නිරයණර  ඉදිරිඳවෙ න අඹ අඩු තයමින් අවුරුදු ඳව  

ලින්වෙ  තයලින් ඉවෙ න්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ පම් 

නිපඹෝඹ  න්තිඹක් පපනන්න. එතපු  අවුරුදු ඳව  

ලින් ඉවෙ වුණු  පුද්රඹහ දළන් තිපඵන ක්රි ඹහලිඹවෙ එක් 

ම්ඵන්ධඹක් නළවළ. නිලහන්ත යණතුා භවවෙතඹහ න්න පුළුන්, 

නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීංතුභහ න්න පුළුන්, ඒ ඕනෆ පපනක් 

එන්පන් ත අවුරුදු ඳවකින් නම්, දළන් ඉන්න මිනිසසුවෙ එක් 

ඵළීමභක් නළවළ. භභ පවුභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අද තිරහන් භයවීය කිඹන ප සට් 

ක්රි ට් ක්රීගඩඹහ  ක්රීගඩහපන් ඉවෙ පරහ. දළන් පභුපවුත  

ලින් අඳ  රළබුණු SMS ඳණිවුඩඹ ඒ. පම් රු බහපප ඉන්න 

අසථහපපදීභ අඳ  රළබුණු ඳණිවුඩඹ තභයි  ශ්රීග රාහ ප සට් 

ක්රි ට් ණ්ඩහඹපම් තිරහන් භයවීය කිඹන ක්රීගඩඹහ, ි ඹලු 

ර්ප  තයලින් ඉවෙ පනහඹ කිඹන ඳණිවුඩඹ. පවතතු 

පභුක්ද? තිරහන් භයවීය ක්රීගඩහ පශත නළවළ, one-day 

matchesර , T20 matchesර . ඔහු ක්රීගඩහ පශත ප සට් 

තයර  විතයයි. ප සට් තයර දී ඔහු අහර්ථ ක්රීගඩපඹක් 

පනුපයි. ඔහු  තිපඵන එභ අසථහ, එපවභ නළවෙනම් 

තිරහන් භයවීයපන් රාහ  ප්රපපඹෝජනඹක් න්න තිපඵන 

එභ අසථහ තභයි ප සට් තයර  වබහගි වීභ. වළඵළයි දළන් 

ඔහු  ඒ අසථහවෙ නළවෙනම්, ඇවෙත භ ඔහු  තිපඵන්පන් match 

ඵර ඵරහ ඉන්නපන්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, අිළ න ක්රීගඩඹන්  අසථහක් රඵහ 

පදමින් ඹනහ. ඊශඟ තයහලි ජඹේවණඹ යන්න අිළ න 

ක්රීගඩඹන්  ඹම් ඹම් අසථහ රඵහ පදන නිහ පජවසඨ ක්රීගඩඹන් 

එක් හච්ඡහ යරහ පම්  යුවෙත යපන ඹනහ.  ඹම් ඹම් 

තයරදී ඔවුන්  ඉන්න අසථහක් පදනහ. ඔවුන් අයින් 

යරහභ නළවළ. ඵාපරහපද්ල තයරදී ඔහු ණ්ඩහඹපම් 

විි පදනහ අතයවෙ හිටිඹහ; තිසපදනහ අතයවෙ හිටිඹහ. නමුවෙ අහන 

ඳවපශුසපදනහ අතය හිටිප  නළවළ. වළඵළයි එපවභ වුණහඹ කිඹරහ 

ඔහු ම්පර්ණපඹන් තයලින් අයින් යරහ නළවළ. අිළ පජවසඨ 

ක්රීගඩඹන් එක් හච්ඡහ යරහ කිඹහ තිපඵනහ, ඹම් ඹම් 

අසථහ තරුණඹන්  පදන්න කිඹරහ. ඉතිවහප වෙ එපවභ පරහ 

තිපඵනහ. වළඵළයි පජවසඨඹන් හිතහ පන ඉන්නහ ඔවුන්  ෆභ 

තයඹක්භ රළබිඹ යුතුයි කිඹරහ. ඔවුන් ක්රීගඩහ යන්පන් ත පඳුඩි 

හරඹයි. පරෝ කුරහන තයහලිපඹන් අයින් ශහ කිඹරහ 

පවෝ පල්රම් යන්න දුන්පන් නළවළ කිඹරහ නවෙ ජඹසරිඹ 

භවවෙභඹහ අයින් වුපණ් නළවළ. පජවසඨ ක්රීගඩඹන් එක් හච්ඡහ 

යරහ පම්  යුවෙත ය තිපඵනහ. අිළ  න ක්රීගඩඹන් වෙ 

ඹම් අසථහක් පදන්න ඕනෆ.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහපප තර්ප වෙ වරි ඳළවෙතකුවෙ 

තිපඵනහ. නමුවෙ තිපඵන ළ ලු භහ කිඹන්නම්. පඳෞද්ලි 

අඳ  නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීංතුභහ එක් කිි භ ළ ලුක් නළවළ. 

නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීංතුභහ එය  මයණඹ ශහභ, "භභ අද ඉරහ 

ක්රි ට් වන්පන් නළවළ, අද ඉරහ භභ Selection Committee 

එ  ඹනහ, අදවෙ භභ  ක්රි ට් වරහ  පව  ඉරහ Selection 

Committee එ  ඹනහ" කිඹරහ පභුක්ද එන ළ ලු?  ඔහුවෙ 

එක් ක්රීගඩහ යපු භහීයන අඹ ත ඉන්නහ. නවෙ ජඹසරිඹ 

භවවෙභඹහ ත අවුරුදු ඳවකින් ඇවිල්රහ පම් තනතුය බහය න්නහ 

නම් ඒ සුදුසුයි කිඹන එ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. ක්රීගඩඹකු වළටිඹ  

හි පු අර්ජුන යණතුා භවවෙභඹහ සුදුසුයි හපපභ ඒ ළනවෙ අඳ  

විහදඹක් නළවළ. වළඵළයි ප්රපලසනඹ තිපඵන්පන් පම්යි. ඒ ඳවෙන 

නිරධහරිඹහ භඟ භහීයන පල්රම් යපු, ඒ නිහ විවිධ 

ළ ලු ප්රපලසන භතු වුණු, පඳෞද්ලි ප්රපලසන භතු වුණු අඹ ඉන්න 

පුළුන්. එපවභ ඉන්න පුළුන්පන්. ඔඵතුභහ ඒ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

[රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ] 

ිළිතන්නහපන්. එපවභ පපනක් අදවෙ පල්රම් යරහ 

එයභ පව  පවෙරීම් මිටුපප හඩි වුණු භන් ඇති න ළ ලු 

පභුක්ද? අන්න එතළන තභයි ප්රපලසනඹ තිපඵන්පන්. ඒ ප්රපලසනඹ  

පම් නිපඹෝලින් පභුනහ පවෝ හධහයණඹක් පන්න ඕනෆ. ඒ 

කිඹන්පන්, ඒ විධිඹ  තනතුරු න්න ඵළරි පන්න ඕනෆ. ඒයි 

භභ කිඹන්පන්. භහ දන්පන් නළවළ, තිරහන් භයවීය ක්රීගඩඹහ ඒ 

 මයණඹ වෙපවෙ ඒ නිහද කිඹරහ. නමුවෙ- 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, භහ මුරදීවෙ කිපහ රළපඵන පම් පඹෝජනහ 

අයපන නළත පයගුරහි  ාපලෝධනඹක් යනහ කිඹරහ. අිළ ඒ 

හයණඹ ළරකිල්ර  න්නම්.  

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පවුයි. තිරහන් භයවීය පජවසඨ ක්රීගඩඹකු වළටිඹ  ඉවෙ 

වුණහ ද, නළවෙනම් ප සට් ක්රි ට් විතයක් පල්රම් යපු පනකු 

වළටිඹ  ප සට් ක්රි ට්ර වෙ අසථහක් නළති වුණහ  ඳසපත ඒ 

ක්රීගඩහපප පනවෙ ඵරහපඳුපයුවෙතුක් නළති නිහ ඉවෙ වුණහද 

කිඹන හයණඹ භතු පනහ. ඔහු  තය වම්ඵ පන්පන් 

නළවෙනම් ඒ තිබුණු එභ අසථහවෙ නළති වුණහ  ඳසපත ඔහු  

තිපඵන්පන් එතළන පඵෝර දිවහ ඵර ඵරහ ඉන්න පනුපයිපන්. 

අපනක් අඹ පල්රම් යන match දිවහ ඵර ඵරහ ඉන්න 

පනුපයිපන්. ඒ නිහ ඔහු  මයණඹ යනහ අයින් පන්න. ඒ 

තභයි පභතළන පරහ තිපඵන්පන්. ඒ පන්න පුළුන්. ඒ 

පන්න පුළුන්භ තිපඵන්පන්, පල්රම් යන අඹයි, පල්රම් 

යන අඹ පතෝයන අඹයි එය පවෙරී ඳවෙ පන්න ගිඹහභයි. 

පල්රම් යන අඹ පතෝයන්පන්වෙ පල්රම් ය ය හි පු 

අඹභයි. එතළනයි පම් ළ ලු. ඉතින් එළනි තවෙවෙඹක් ඇති 

යන්න එඳහ. ඒ අහධහයණඹයි. එතළනදී නඹන්  තළන පදන 

එ පනුපයි පන්පන්,  ඊ  ඩහ අර්බුද  නිර්භහණඹ න එ. 

ඒ ශක්න්න ඵළවළ. 

ඊශඟ , භෆත හරප  පරුකු ප්රපලසනඹක් ඇවිල්රහ තිපඵනහ 

ල්ලි ිළිතඵ.  ක්රීගඩඹන්  රළපඵන පද්ල් ිළිතඵ ප්රපලසනඹක් 

භතු පරහ තිපඵනහ. දළන් පම් යප්රපහද ක්රීගඩඹන් ඉල්රනහඹ 

කිඹන ළ ලුක් තභයි තිපඵන්පන්. ඒ හපපභ ඔඵතුභන්රහපප 

ඳළවෙපතන් විපපචනඹක් තිපඵනහ ඒහ ඉල්රන එ අහධහයණයි 

කිඹරහ. ක්රීගඩඹන්  අපනක් අඹ  ඩහ යප්රපහද රළපඵනහ. 

අපනක් අඹ  ඩහ පුඩක් පද්ල් රළපඵනහ කිඹන තර්ඹ 

තිපඵනහ. ඇවෙත භ ක්රි ට් ක්රීගඩඹන් පම් ල්ලි ඉල්රන්න 

ඳ න් අයපන තිපඵන්පන් ඇයි?  ඒ ළ ලු ඉතහභ ඳළවළදිලියි.  

ක්රි ට් ණ්ඩහඹපම් ක්රීගඩඹන්  දළන් හිපතනහ පන්න පුළුන්, 

අිළ පම් අවුපප ට්  හරහ, දුක් විරහ, භවන්ි  පරහ අපප් 

වළකිඹහපන්  ක්රීගඩහ යරහ රළපඵන මුදල්ර  පභුද පන්පන් 

කිඹරහ. ඒහ ක්රි ට් ක්රීගඩහ  පඹදපනහද, නළවෙනම් පන පන 

හනු ඳල්පල් ඹනහද කිඹරහ හිපතනහ ඇති.  ඒ නිහ පම් 

ල්ලි අිළ ඉල්රන එ අහධහයණ නළවළ කිඹරහ හිපතනහ ඇති. 

ඒ පන් පම් පරහ තිපඵන්පන්.  

භෆත හ රප දී ක්රි ට් ක්රීගඩහ  පච්ච වහනිඹ ළන 

ඵරනපු  ඒ ක්රීගඩඹන් භවන්ි  පරහ උඳඹහ දුන්නු මුදල් ක්රි ට් 

ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ  පඹදුහ ද, එපවභ නළවෙනම් හ  වරි 

තනතුරු, තහන්න භහන්න, යප්රපහද, නිර නහභ රඵහ පදන්න, 

තභන්පප හරප දී යපු පද්ල්ඹ කිඹහ පඳන්න්න  යුතු 

ශ  නිහ පම් වහනිඹ පරහ තිපඵනහද කිඹහ ඵරන්න ඕනෆ. 

ජහතවන්තය ක්රි ට් වුන්ි රඹ කිපපප නළවළ, රාහපප ක්රි ට්  

තය තිඹන්න නම් දඹුල්පරයි,ඳල්පරළපල්යි, පවෙතහයහභපඹයි, 

වම්ඵන්පතු  සරිඹළයි පම් කිඹන වළභ තළනභ grounds 

වදන්නඹ කිඹරහ. පභුද, රාහ කිඹන්පන් ඉන්දිඹහ 

පනුපයි; රාහ කිඹන්පන් ඕසපලලිඹහ පනුපයි. 

ඕසපලලිඹහපප විලහරවෙඹයි,  ඕසපලලිඹහපප ක්රි ට් ක්රීගඩහ 

ඳළතිරිරහ තිපඵන විධිඹයි ඵරනපු , ඉන්දිඹහපප තිපඵන 

විලහරවෙඹ අනු ඵරනපු  ඉන්දිඹහපප ප්රපහන්තඹ  ක්රීගඩහ  

ිළටිඹක් වදන එයි රාහපප සබහඹ අනු රාහපප  ක්රීගඩහ  ිළටි 

වදන එයි පදක්. පුද්රඹහ  අනු පන්  ඇඳුභ භවන්න  ඕනෆ.  

ඒ මි ඇඳුභ  ඕනෆ විධිඹ  පුද්රඹහ වදරහ වරිඹන්පන් නළවළ 

පන්. පම්වෙ වරිඹ  ඒ හපයි.  

දළන් යරහ  තිපඵන්පන් පභුක්ද? ඒ රළබිච්ච මුදල් විනහල 

යරහ, හඵහි නිඹහ යරහ, තභන්පප ප්රපතිරඳඹ පුම්ඵහ න්න 

ගිහිල්රහ අහනප දී නහසතිඹක් තභයි  පරහ  තිපඵන්පන්. ඒ 

නිහ  දළන් ඒ ක්රීගඩඹන්  හිපතනහ ඇති අිළ උඳඹපු පද්ල්, අිළ 

රඵහ  වෙතු පද්ල්  නළති ය න්පන් පභු ද කිඹහ. ඒ නිහ 

තභයි ඒ අඹ ඒ මුදල් ඉල්රන්පන්. භභ ඉතහ  ඳළවළදිලි  කිඹන්පන් 

එපවභ ඉල්රන්න පවතතු පරහ  තිපඵන්පන් ක්රි ට් ක්රීගඩහ   ි ද්ධ  

යපු විනහලඹ නිහඹ කිඹන එයි.  ක්රි ට්  ක්රීගඩහ තුිතන් රළබිච්ච 

අසථහ නළති ය වෙතු එයි, ඒ පද්ලඳහරනීයණඹ කිරීභයි 

තභයි පම්පන් පරහ තිපඵන්පන්. ඉතින්  ඒ තදුය වෙ ි ද්ධ  

පන්න තිපඵන ඉඩ ඩ පම්  නිපඹෝලින් ශක්හ නළවළ; පම් 

නිපඹෝ භවෙ පරහ නළවළ. ඒ රු ඇභතිතුභහපප දක්භ  

පවෝ අදක්භ  ඩහ තදුය වෙ පම් නිපඹෝ, ක්රීගඩහන් 

පද්ලඳහරනීයණඹ වීභ ශක්න්න තයම් ප්රපඵර පරහ නළවළ. 

වළඵළයි භභ නළතවෙ කිඹනහ, භභ එපවභ කිඹන්පන්වෙ පභහි 

හධනීඹ රක්ණ තිපඵද්දි ඒහ වහනි ය න්න එඳහඹ කිඹන 

හයණඹවෙ ඉදිරිඳවෙ  යමිනුයි කිඹරහ. 

ඊශඟ  භභ තවෙ රුණක් ළන කිඹන්න ඕනෆ. අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීංතුභහ භඟ පඳෞද්ලිවෙ භභ පම් ළන හච්ඡහ 

ශහ.  අපප් යපට් හන්තහ ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ රඵහ වෙතු  ප්රපතිඹ 

අිළ අඹ යන්න ඕනෆ. පභුද, 1988, 1989 ව 1990 

යරදී  රාහපප ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ ළන ඵළලුපුවෙ, ඔවුන් 

පරෝප  පනවෙ ක්රි ට් ණ්ඩහඹම් ඉදිරිිළ  හි පු තවෙවෙඹ 

ළන ඵළලුපුවෙ, West Indies ණ්ඩහඹභ භඟ ඵළලුපුවෙ West 

Indies ණ්ඩහඹපම් ක්රීගඩඹන් උයි; රාහපප අපප් අර්ජුන 

යණතුා ඇතුළු ක්රීගඩඹන්පප මිටියි. West Indies ණ්ඩහඹපම් 

ක්රීගඩඹන්පප උභයි අපප් ක්රීගඩඹන්පප මිටිභයි  විතයක් 

පනුපයි තිබුපණ්. වළකිඹහන්, ඳවසුම්, ඒ අඹ  තිබුණු 

අසථහන්, අඳ  තිබුණු  ක්රි ට් තය ප්රපභහණඹ ආදී ඒ වළභ 

පදඹක්භ ළන ඵරනපු  භවහ දළළන්ත ඳයතයඹක් තිබුණහ. 

එළනි ඳයතයඹක් තිබිඹදී ඳහ අපප් ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ එදහ දක්පු 

දක්තහන් අඳ  අදවෙ භතක් පනහ. පයෝයි ඩඹස, දුීයප් 

පභන්ඩිස, පයුහන් භවහනහභ, අා ගුරුි ාව, අර්ජුන යණතුා, 

අයවින්ද ද ි ල්හ ළනි ඒ වළපභෝභ දක්පු භවහ දළළන්ත 

දක්තහන් නිහ  අඳ  පුළුන් වුණහ, අපප් ය පට් ක්රි ට් ක්රීගඩහ 

පරෝප  ඹම් තළන  පනිඹන්න; අපප් ක්රි ට් ක්රීගඩහ  

පරෝප  ඹම් තළන  එන්න. එදහ අපප් ණ්ඩහඹභ දිනන 

තයර  විතයක් ''පවෝයිඹහ''  කිඹහ, ඳයදින තයර  අිළ  ''හ'' 

කිපපප නළවළ. එදහ අිළ පප්රපතක්පඹෝ. අිළ ඵරහපන  හි පු අඹ. 

අිළ නයමන්පනෝ. එදහ  ි දවෙ  පවෙතමුණි ඳශමුළනි ද්විවෙ 

ලතඹ වනපු ,  පබ්රපන්ඩන් කුරුප්පු ඳශමුළනි ද්විවෙ 

ලතඹ වනපු  ඒ අඹ ඒ තයඹ දිනුහද ඳළයදුණහද කිඹන 

එ පුඹන්න අඳ    වුභනහ වුපණ් නළවළ. අිළ ඒහ  අවෙපුඩි 

ළහුහ. එපවභ  යරහ අිළ  ඒපන් ඹම් ජඹේහහී වළඟීභක් රළබුහ.  
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භභ කිඹන්පන් රාහපප අපප් හන්තහ ක්රි ට් ණ්ඩහඹභවෙ  

අිළ අඹ ශ යුවෙපවෙ ඒ භතප  ඉරහඹ කිඹන එයි. භෆත 

හරප  ඔවුන්පප දක්තහ තුිතන් ඔවුන් පඳන්නහ, අනහතප  

රාහපප  හන්තහ ක්රි ට් ක්පතත්රසඹ දියුණු යන්න  පුළුන්ඹ 

කිඹන හයණඹ. ඒ විතයක් පනුපයි. පරෝඹ  ඉදිරිිළ  රාහපප  

හන්තහ ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ  ළදවෙ තළන  එන්න පුළුන්ඹ 

කිඹන හයණඹ ඔවුන් පඳන්නුම් යනහ. දළන  ඒ අඹ පරෝප  

ඳස න තළන  ඇවිල්රහ තිපඵනහ. ඒ අඹපප පඳෞද්ලි ජීවිත 

ළන  භහධවර  ඳශ පරහ  තිපඵනහ අිළ දළක්හ. ඒ භවය  

ක්රීගඩිහන්පප නිහර  තවෙවෙඹ, ඒ අඹපප ආර්ථි ඳසුබිභ, ඒ 

අඹපප පල්ර තවෙවෙඹ, ඒ අඹපප පදභපිළඹන්පප ආදහඹම් 

තවෙවෙඹ ළන ඵළලුපුවෙ ක්රි ට් ක්රීගඩහ කිඹන්පන් සුිළරි 

ඳන්තිඹ  අයිති  ක්රීගඩහක්ඹ  කිඹන භට් පම් පනුපයි ඒහ තිබිරහ 

තිපඵන්පන්. ඔවුන්පප ඩධර්ඹඹ තභයි සුිළරි තවෙවෙප  තිබිරහ 

තිපඵන්පන්. ඔවුන්පප ඩධර්ඹඹ තභයි අා එ  තිබුපණ්.  ඒ  

නිහ ඇවෙපතන්භ රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහපප  විපලත අධහනඹ 

පඹුමු ය හන්තහ  ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ  විපලත  අනුේවඹන් රඵහ 

පදන්න භළදිවවෙ  පන්නඹ කිඹහවෙ  භභ ඉල්රනහ. 

ඒ විතයක් පනුපයි. ක්රි ට් ක්රීගඩයින්  තිපඵන තවෙවෙඹ 

ළන පභතුභන්රහ පුපවුභ දකිනහද කිඹහ අඳ  පවෙපයන්පන් 

නළති වුණවෙ, අද ක්රි ට් ණ්ඩහඹපම් ක්රීගඩඹන්  තභන්  ි ද්ධ 

න අහධහයණඹක් ළන, තභන්  ි ද්ධ න ළරැද්දක් ළන 

කිඹන්න තළනක් නළවළ. භහධව ඉදිරිඹ  ඇවිවෙ අදවස ඳශ කිරීපම් 

අයිතිඹක් ඔවුන්  නළවළ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අදවස ඳශ යන්න ඕනෆ තයම් අසථහන් තිපඵනහ. ක්රි ට් 

ඳහර භණ්ඩරඹ , අිළ ශඟ  එන්න ඕනෆ තයම් අසථහන් 

තිපඵනහ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ කිඹන එ නිළරැදියි. ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරඹ 

ඉදිරිඹ  ඇවිවෙ අදවස දක්න්න, පවෙරීම් මිටු ඉදිරිඹ  ඇවිවෙ 

අදවස දක්න්න, ඕනෆභ ළ ලුක් එතළන  ඇවිවෙ කිඹන්න 

තිපඵන ඉඩඩ සහධීන ඹථහර්ථඹක් ඇතුපශත තිපඵන්න ඕනෆ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ක්රි ට් ක්රීගඩඹන් පද්ලඳහරනඹ ළන ථහ 

යන්නයි, පපදිහර ථහ යන්නයි, පන පද්ල් ථහ 

යන්නයි ගිපඹුවෙ ඒ පුල්පරෝ ක්රි ට් වන්පන් නළවළ. ක්රි ට් 

ක්රීගඩයින් ගිවිසුභක් අවෙන් යනහ. ඒ අනු ඒ අඹ  ඹම් ඹම් 

පුන්පද්ි  තිපඵනහ. ඳසු ගිඹ හරප  ක්රි ට් ක්රීගඩපඹෝ 

ඳරිඳහරඹන් පන්න ගිඹහ; පවෙරීම් මිටුපප බහඳති පන්න 

ගිඹහ. ඒ තභයි විනහලඹ. ඒ අඹ  තිපඵන්පන් ක්රීගඩහ යන්නයි. අිළ 

ඒ අඹ  අලව ි ඹලු ඳවසුම් පදනහ. අිළ ඒ පුල්රන්  ක්රීගඩහ 

යන්න පදනහ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ වරි. ප්රපලසනඹ පම්යි. එපවභ තිපඵන්පන් ඉවශවෙ 

නිර්පද්ලඳහරනීයණඹ පරහ තිපඵන ඹථහර්ථඹක් තුශයි. ක්රි ට් 

ක්රීගඩහපප පන්න පුළුන්, පන ඕනෆභ ක්රීගඩහ පන්න පුළුන්, 

ඉවශ භට් පම් ි   පද්ලඳහරනීයණඹක් නළවෙනම් ඔඵතුභහ 

කිඹන එ නිළරැදියි; ඔඵතුභහ කිඹන හයණහපප කිි  ළ ලුක් 

නළවළ. එතපු  එතළන පද්ලඳහරනඹ නළවළ පන්. එතළන 

තිපඵන්පන් ක්රීගඩහ විතයයි. අද පද්ලඳහරනඹයි, ක්රීගඩහයි එ  

ඵද්ධ පරහයි තිපඵන්පන්. දළන් පම් ක්රීගඩඹන් අයණ පරහ 

ඉන්පන් ක්රීගඩහ විතයක් තිපඵන තළන පනුපයි; ක්රීගඩහ භඟ 

පද්ලඳහරනඹ තිපඵන නිහයි. ඒ විතයක් පනුපයි. එහි 

ප්රපතිපරඹක් වළටිඹ  ක්රීගඩඹන් වෙ පද්ලඳහරන ඳිත ළනීම් යන 

නිහවෙ අද ක්රීගඩඹන් අයණ පරහ ඉන්නහ. අන්න එභ නිහ 

තභයි පභභ අහධහයණ තවෙවෙඹ පනස න්න ඉඩක් වළපදන්න 

ඕනෆභ තිපඵන්පන්. භහ දන්පන් නළවළ, එඹ  වදන rවඹ 

පභුක්ද කිඹරහ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භෆත හරප  ක්රීගඩයින්  කිි දු අහධහයණඹක් ි ද්ධ පරහ 

නළවළ. 
 
රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භවතහ 
(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ දළන් පභුපවුත  ලිනුවෙ කිපපප,  අිළ හිතමු, පව  

ඔඵතුභන්රහ තිරහන් භයවීය Selection Committee එ ඉදිරිඹ  

පන්නහ කිඹරහ. එහිදී ඔඵතුභන්රහ  තිරහන් භයවීයපන් 

අවන්න පුළුන්, "ඔඹහ ි ඹලුභ ක්රීගඩහන්පන් අයින් පන්න 

ඹන්පන් පභුද? ඔඹහ retire න්පන් පභුද? ඔඹහ  matches 

කිහිඳඹක් රළබුපණ් නළති නිහද?" ඹනහදී ලපඹන් පභුනහ පවෝ 

පද්ල්. වළඵළයි ඒ ළන ය  දන්පන් නළවළ පන්. එතුභහ  ඒ ළන 

ය   කිඹන්නවෙ ඵළවළ. එභ පදඹයි කිඹන්න තිපඵන්පන්. "භභ 

අයින් වුණහ"යි කිඹන එ විතයයි කිඹන්න තිපඵන්පන්. එළනි 

අසථහ ඕනෆ තයම් ඇති පනහ. ඳසු ගිඹ හරප  යර් 

ක්රීගඩඹන් මිඹ ගිඹහ. ඒ ප්රපෘවෙතිඹ විතයයි ප්රපචහයඹ න්පන්. වළඵළයි 

එඹ ඇතුපශත පද්ලඳහරන ක්රි ඹහලි ඕනෆ තයම් තිපඵනහ. ඒයි 

තිපඵන ප්රපලසනඹ.  

ඵළඩ්මින් න් පනුවන සුයහජ් දන්පදනිඹ ජහති ඵළඩ්මින් න් 

ාභප  බහඳති ලපඹන් ඳවෙ ය න්න පවතතුක් ඔඵතුභහ  

තිපඵනහ. ඔඵතුභහ  කිඹන්න පුළුන්, "එභ තනතුය වහ 

ඉල්ලුපප එක් පනහයි" කිඹරහ. එඳභණයි. වළඵළයි ඒ 

පනුපයි, යපට් තිපඵන තවෙවෙඹ. සුයහජ් දන්පදනිඹ එඹ  

ම්ඵන්ධ වුණු විධිඹ, ඳරිවයණඹ යපු විධිඹ ම්ඵන්ධපඹන් 

ළ ලු තිපඵනහ. එභ නිහ ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ වහ භහ 

කිඹන්පන්, ක්රීගඩයින්පප ඉල්ීයම්, ඔවුන්පප දුක්ළනවිලි මී  ඩහ 

ඳළවළදිලි පඳපනන විනිවිදබහඹක් හිත ඉදිරිඳවෙ යන්න 

තළනක් වළපදන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. එළනි rවඹක් නිර්භහණඹ 

න්න ඕනෆ. අඳ  පඳපනන්පන් නළවළ, එභ හයණඹ පභභ 

නිපඹෝ තුශ ඵළරෑරුම් විධිඹ  රහ තිපඵනහඹ කිඹරහ.  

විපලතපඹන්භ නළතවෙ භහ අධහයණඹ යනහ, ප්රපලසනඹ 

තිපඵන්පන් පද්ලඳහරයින් ක්රීගඩහ  එන එ පනුපයි; 

පද්ලඳහරනඹ ක්රීගඩහ  එන එයි කිඹරහ. අන්න ඒ තවෙවෙඹ 

ශක්න්න. ඒ විතයක් පනුපයි. ක්රීගඩයින්පප ආවෙභහභිභහනඹ, 

ඔවුන්පප පෞයඹ, ඔවුන්පප ආවෙභ පෞයඹ හිත ක්රීගඩහ 

යන්න ඉඩඩ වදන්න අලව ඳසු බිභ පභභ නි පඹෝ තුශ  

පපනන්න ඔඵතුභහ  පුළුන්භ තිබුණහ. වළඵළයි එඹ 

ප්රපපපලපභන් යන්න ඕනෆ. පභුද, අිළ දන්නහ, අපප් යපට් 

ක්රීගඩහ ඇභතිතුභන්රහ  ි දු වුණු අබහහච අවෙ දළකීම් තිපඵන ඵ. 

අපප් රු සී.බී. යවෙනහඹ ඇභතිතුභහ ක්රීගඩහපප ක්රීගඩහක් ශහ. 

එතුභහ ක්රීගඩහ ඇතුපශත ක්රීගඩහක් යන්න උවෙහව ශහ. වළඵළයි 

ඒපන් එතුභහ ඳයහජඹ වුණහ. ඒ අිළ වුරුවෙ ිළිතන්නහ. 

එතුභහ විලහර හර්ඹ බහයඹක් යන්න පුළුන් රු ඇභතිතුපභක්.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

අද එතුභහ පඳෞද්ලි ඵස පතප  තිපඵන ළ ලු විමින්, 

ළමුණු විපජ්යවෙන භවවෙභඹහවෙ එක් යණ්ඩු අල්රමින් ඉන්නහ. 

එතුභහ ඒ තළන  ඳවෙ වුණහ. එළනි අබහහච තවෙවෙඹක් 

ඔඵතුභහ  ඇති පනුපපහයි කිඹන ප්රපහර්ථනහවෙ හිත තභයි අද 

අඳ පම් ථහ යන්පන්. රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන ඇභතිතුභහ  

හපප භහධව හච්ඡහ තිඹන්න පවෝ රු සී.බී. යවෙනහඹ 

ඇභතිතුභහ  අවෙ වුණු ඉයණභ  පවෝ අවෙ  පනුවී ක්රීගඩහ ඹම් කිි  

දියුණු තළන  පපන්න, පම් නිපඹෝවෙ භඟ තවෙ නිපඹෝ ඇති 

ය න්න ඔඵතුභහ  වළකි පපහයි කිඹහ අඳ ප්රපහර්ථනහ යනහ. 

අපප් අසර් භන්ත්රීංතුභහ නිතය කිඹනහ පන්, නීති ඩන්න ඵළරි 

වුණහ  නීති නන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ හපප නීති ඩනහ 

පනු  නීති නරහ වරි පම් පද්ල් යන්න ඕනෆ. භභ 

කිඹන්පන් ඒ   පම් වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ.  පම් rවඹ 

ලක්තිභවෙ ය න්න ඕනෆ.  

ක්රි ට් නිරයණඹ ශඟදි ඳළළවෙපනහ. රු ඇභතිතුභනි, 

දළන් ඔඵතුභහ මීඳප  ඉන්න අපප් තිරා සුභතිඳහර භන්ත්රීංතුභහවෙ 

එඹ  ඉදිරිඳවෙ පනහ. අහනප  අපප් ප්රපහර්ථනහ ක්රි ට් 

ක්රීගඩහපප උන්නතිඹයි. ක්රි ට් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ පනුපන් පම් 

ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන නිපඹෝවෙ, තවෙ පද්ලුවෙ එතු ය න්න 

ඔඵතුභන්රහ  වළකි පනහ නම් අඳ හිතනහ එඹ අපප් යපට් 

ජඹේවණඹක් කිඹරහ. ක්රීගඩහපප ජඹේවණඹ රඵන්න නම් 

විපලතපඹන්භ පම් තිපඵන ඳසුබිභ, පම් ඳරියඹ පනස පන්න 

ඕනෆ. පම් ඳරියඹ පනස යන්න වළකිඹහක් වදහ න්න ඕනෆ. 

අන්න ඒ තවෙවෙඹ ඇති ය න්න පුළුන්භ රළපේහයි  කිඹහ 

ප්රපහර්ථනහ යමින් භපප අදවස දළක්වීභ අන් යනහ. 

පඵුපවුභ සතුතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි. මීශඟ  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීංතුභහ. 
 
[අ.බහ. 4.41] 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. රු සුනිල් 

වඳුන්පනවෙති භන්ත්රීංතුභහපප ථහපන් ඳසු චන කීඳඹක් ථහ 

යන්න අසථහ රළබීභ ළන භභ න්පතෝ පනහ.  

2013 අා 01 දයන ජහති ක්රීගඩහ ාම් නිපඹෝ ඹ පවෙ ථහ 

යන පම් අසථහපප රු  සුනිල් වඳුන්පනවෙති භන්ත්රීංතුභහ දි භ 

ථහ පශත ක්රීගඩහ පද්ලඳහරනීයණඹ වීභ ළනයි. එතුභහ යර් 

ක්රීගඩහ ළන ථහ ශහ. රු භන්ත්රීංතුභනි, යර් ක්රීගඩහපපදී ව 

වෙපවෙ අද විතයක්  පනුපයි. තමුන්නහන්පතරහපප 

ඵරහපඳුපයුවෙතු, ල්ඳනහ තිපඵන්පන් නහභල් යහජඳක් 

භන්ත්රීංතුභහ යර් වන පු , එපවභ නළවෙනම් පඹෝෂිත යහජඳක් 

භවවෙභහ යර් වන පු  ඒ  පද්ලඳහරන වයිඹ තිපඵන නිහ 

උණුසුම් පරහ යර් ක්රීගඩඹන් අතය ප්රපලසන ඇති පනහඹ, 

පප්රපතක්ඹන් අතය ප්රපලසන ඇති පනහඹ කිඹරහ. වළඵළයි නහභල් 

යහජඳක් භන්ත්රීංතුභහ යර් වන්න ඉසයවෙ, පඹෝෂිත යහජඳක් 

භවවෙභඹහ යර් වන්න ඉසයවෙ යර් තයරදී ඕනෆ තයම් 

උණුසුම් තවෙවෙඹන් නිර්භහණඹ පරහ තිපඵනහ. පප්රපතක්ඹන් 

අතය ඕනෆ තයම් ඇන පු හ ළනිලි, ව ළනිලි, ක්රීගඩඹන් අතය 

ප්රපලසන ඇති පරහ තිපඵනහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්පතරහ ඹම් 

පද්ලඳහරන හි ඹක් රඵහ ළනීභ වහ එළනි පචෝදනහ කිරීභ අඳ 

පම් පරහපප ප්රපතික්පතඳ යනහ.  

සුනිල් වඳුන්පනවෙති භන්ත්රීංතුභනි, ඔඵතුභහ කිපහ අස 

දලප  ඔඵතුභන්රහ ක්රි ට් දිවහ ඵරඵරහ හිටිඹහඹ කිඹරහ. අඳ 

නම් දළක්පක් අස දලප  ජනතහ විමුක්ති පඳයමුණ ක්රි ට් වන 

දිවහ ඵරඵරහ හි පු ආහයඹක්  පනුපයි. ඔවුන්පප ජීවිත ආයක්හ 

ය ළනීපම්  නයි පඹදී ි ටිප .  ඒ ඵවෙ අඳ විපලතපඹන් 

භතක් යන්න ඕනෆ. වළඵළයි අඳ එ හයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. 

ක්රීගඩහ  විතයක් පනුපයි, වළභ පද් භ පද්ලඳහරන 

නහඹවෙඹ අලවයි. ඳසු ගිඹ දිනර ඇති වුණු ක්රි ට් ගිවිසුම්ත 

වීපම් ප්රපලසනවෙ එක් භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භළතිතුභහ ක්රීගඩහ 

අභහතවයඹහ වළටිඹ  වෙත නිි   මන්දු,  මයණ විපලතපඹන්භ පම් 

යපට් ි ඹලුභ පදනහ අඹ ශහ. ඒ පරහපප ත යුතු  මන්දු එඹයි 

කිඹරහ ජනභහධවපපදීන් ඳහ ඒහ අනුභත ශහ.  

අඳ වුරුවෙ දන්නහ අද අපප් යපට් ක්රි ඹහවෙභ න්පන් 

නිදවස අධවහඳන ක්ර භඹක් ඵ. දරුපක් ඳහර  ඇවිවෙ ඉපන 

පන, විලසවිදවහරඹ  ගිහින් උඳහධිධහරිපඹක් පරහ භහජඹ , 

ය   පතඹ යන්න ආහ  ඳසපත ඔහු  යුතුභක් තිපඵනහ 

තභන් ඒ තවෙවෙඹ  පනහපු ි ඹලු පදනහ පනුපන් ඹම් කිි  

හර්ඹ බහයඹක් ඉටු යන්න. ඒ හපපභ ජහති භට් භ , ජහති 

ාිකතඹ , ජහති ක්රීගඩහ ණ්ඩහඹභ  -ක්රි ට් පපහ, 

පුලිපඵෝල් පපහ, ඕනෆභ ක්රීගඩහක් පපහ- ඒ තවෙවෙඹ   ඔහු 

නිම්භ එන්පන් නළවළ.  ඳහල් හරප දී ගුරුරු ඔහු පුහුණු 

යනහ.  ඒ පනුපන් යජඹ, පම් යපට් ජහති ආර්ථිඹ ඹම් 

ළඳ කිරීභක් ය තිපඵනහ.  ඒ නිහ ය  ජහති භට් පම් ක්රීගඩහ 

ණ්ඩහඹභ  පවෙරී ඳවෙ පන ඕනෆභ ක්රීගඩපඹක්, ක්රීගඩිහක් 

තභන්පප මුදරභ ිළටිඳසපත ඹන්පන් නළති තභන්පප යුතුම් 

ව කීම් පු කුවෙ ය  පනුපන් ඉටු ශ යුතු 

තිපඵනහ.  ි ඹලුභ ක්රීගඩඹන් ඒ ිළිතඵවෙ  ල්ඳනහ යන එ 

පවුයි.  

රු සුනිල් වඳුන්පනවෙති භන්ත්රීංතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු එ 

පදඹක් ම්ඵන්ධපඹන් භභ ඔඵතුභහ භඟ එඟ පනහ. 

ඔඵතුභහ අපප් හන්තහ ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ ිළිතඵ කිපහ. අද අඳ 

තුටු පනහ, අපප් ිළ රිමි ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ හපපභ හන්තහ 

ක්රි ට් ණ්ඩහඹභවෙ හුඟක් ඉදිරිඹ  ඇවිවෙ තිබීභ ළන. ඳසු ගිඹ දහ 

ඳළළති හන්තහ පරෝ කුරහන ක්රි ට් තයහලිප දී ඳස න 

සථහනඹ  එන්න ඔවුන්  වළකිඹහ රළබුණහ. අපප් කුරුණෆර 

දිස්රි ක්ඹ නිපඹෝජනඹ යන ක්රීගඩිහනුවෙ එභ ණ්ඩහඹපම් 

ඉන්නහ.   

අිළ පඳෞද්ලි දන්නහ, විවිධ ආර්ථි අඳවසුතහ භධවප  

අද හන්තහ ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ පවු භනක් ඹන ඵ. එභ නිහ 

රු ක්රීගඩහ අභහතවයඹහපපවෙ, ක්රීගඩහ අභහතවහාලප  ි ඹලුභ 

නිරධහරින්පපවෙ අධහනඹ පඹුමු පරහ හන්තහ ක්රි ට් 

ණ්ඩහඹභවෙ අපප් ිළරිමි ක්රි ට් ණ්ඩහඹපම් තවෙවෙඹ භ පන 

එන්න ව ඊ  ඩහ ඉදිරිඹ  පන ඹන්න අලව දිරිඹ, ලක්තිඹ 

රඵහ පදන්න ඕනෆ කිඹන හයණප දී අිළ ි ඹලුභ පදනහ අවෙ 

පදභ උසනහ කිඹරහ පම් පරහපපදී භතක් යන්න  ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, විපලතපඹන්භ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහපප නහඹවෙපඹන් පම් ය  ත්රසසතහදපඹන් 

නිදවස ය වෙතහ  ඳසු ඹහඳන ප , එපවභ නළවෙනම් ය  පුයහ 

ඕනෆභ තළන ක්රීගඩහ යන්න නිදව, අසථහ, අයිතිඹ අද රඵහ 

දීරහ තිපඵනහ. අිළ අපප් යපට් අධවහඳනඹ  අධහනඹ පඹුමු 

යනහ හපපභ, අිළ පෞව ක්පතත්රසඹ  අධහනඹ පඹුමු 

යනහ හපපභ අිළ අනිහර්ඹපඹන්භ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ වෙ 

අධහනඹ පඹුමු යරහ අපප් විඹ බහය අභහතවතුභහ 

ඵරහපඳුපයුවෙතු න, ඒ හපපභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඵරහපඳු පයුවෙතු න ක්රීගඩහ ාසෘතිඹ නිර්භහණඹ යරහ යපට් 

වළභ පුයළි පඹකුභ ක්රීගඩහවෙ භඟ ඉන්න පුද්රපඹක් ඵ  
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ඳරිර්තනඹ කිරීභ වහ අිළ භනක් ඹහ යුතු තිපඵනහ. එ 

ඳළවෙතකින් ජහතවන්තය ලපඹන් කීර්තිඹ අවෙ ඳවෙ ය න්න 

අපප් ය  හක් තයහලිඹ දිනන්න ඕනෆ; ආි ඹහනු තයහලිඹ 

දිනන්න ඕනෆ; පඳුදු යහජව භණ්ඩීයඹ තයහලි දිනන්න ඕනෆ; 

පරෝ කුරන හපපභ ඔලිම්ිළක් තයර  වබහගි පන්න 

ඕනෆ; අිළ ඳදක්ම් දිනහ න්න ඕනෆ. ඒ එ ඳළවෙතක් විතයයි. 

නමුවෙ ඒ තවෙවෙඹ , ඳදක්ම් දිනහ පන ජහතවන්තය ලපඹන් 

අපප් ය   කීර්තිඹක් අවෙ යරහ පදන්න ඹන භන  අභතය 

තවෙ හයණහ තිපඵනහ. අිළ දන්නහ, අපප් යපට් ජහති 

ආර්ථිඹ  විලහර ඵහධහක් න පඵෝ පනුන පයෝලින් 

ජනතහ පේයහ ළනීභ වහ ි ඹලු පදනහපපභ ලහරීරි 

පඹෝවතහ ඇති කිරීභ නළවෙනම් විවිධ ලහරීරි ක්රි ඹහහයම්ර  

පඹුමු කිරීපම් හර්ඹ බහයඹ අද අපප් ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ , 

අධවහඳන අභහතවහාලඹ , හපපභ පෞව අභහතවහාලඹ  ඳළරී 

තිපඵන  කීභක් ඵ. එභ නිහ, විපලතපඹන්භ පුද්රඹකු , 

ඳවුර  ඒ හපපභ ය   පම් පෞව ම්ඳන්න බහඹ ඉතහ 

ළදවෙ පනහ ආර්ථිඹ ඳළවෙපතන් වෙතහභ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ භභ විපලතපඹන් 

පම් පරහපප අඹ යන්න  ඕනෆ හයණඹක් තිපඵනහ. පම් 

න වි  අපප් ය  තුශ, පම් උවෙතරීතය ඳහර්ලිපම්න්තුපප හපපභ 

ළදවෙ  මන්දු  මයණ න්න අභහතව භණ්ඩරඹ ඇතුළු ි ඹලු 

තළන්ර හච්ඡහ යමින් තිපඵන ඉතහභ ළදවෙ අසථහන් 

තුන  අිළ මුහුණ පදනහ. එක් තභයි ජහති තරුණ 

ප්රපතිඳවෙතිඹ. අපප් ය   පභපතක් තිබුපණ් නළති ජහති තරුණ 

ප්රපතිඳවෙතිඹක් වදන්න අද රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භළතිතුභහ 

භළදිවවෙ පරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහපප උඳපදස අනු  යුතු 

ය පන ඹනහ. ඒ හපපභ අද අඳ  පරුකු ප්රපලසනඹක් පරහ 

තිපඵන හයණඹක් තිපඵනහ. අපප් ය  ඉදිරිඹ  පන ඹන්න 

පුළුන්, අපප් යපට් ආර්ථිඹ ලක්තිභවෙ යන්න පුළුන් 

විපලතඥයින් අද තිපඵන අධවහඳන ක්ර භඹ තුිතන් බිහි පන්පන් 

නළවළ. ඒ නිහ න අධවහඳන ඳනතක් පන ඒභ වහ විපලත 

ළඩ ිළිතපශක් පම් න වි  නිර්භහණඹ පරහ, ඉදිරිප දී ඒ 

පටුම්ඳත අධවහඳන අභහතවයඹහ විි න් ඳහර්ලිපම්න්තු  

ඉදිරිඳවෙ යන්න  නිඹමිත තිපඵනහ. ඒ හපපභ ඉතහභ ළදවෙ 

හයණඹ පභඹයි.  

විපලතපඹන් භභ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසප  හි පු පපනක් වළටිඹ  

පඵුපවුභ ඳළවළදිලි පම් ිළිතඵ දන්නහ. පභපතක් ඉතිවහප  

ි ටි ක්රීගඩහ අභහතවරුන් පම් වහ ඹම් ඹම් උවෙහවඹන් දළරුහ 

හපපභ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ  උය පදන, ය පදන නිරධහරින් විලහර 

ලපඹන් ඇඳ වුණහ, ළඳ වුණහ අපප් ය  තුශ ඹම් ක්රීගඩහ 

ප්රපතිඳවෙතිඹක් ස යන්න . නමුවෙ ඒ අසථහ උදහ වුපණ් 

නළවළ. ර්තභහන ක්රීගඩහ අභහතවයඹහපප නහඹවෙඹ තුශ අද ක්රීගඩහ 

ප්රපතිඳවෙතිඹක් වඳුන්රහ පදන්න  වළකිඹහ රළබිරහ තිපඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අිළ දළක්හ ඳහල් ක්රීගඩහ එ 

ඳළවෙත, ඒ හපපභ ක්රීගඩහ අභහතවහාලප  ක්රීගඩහ ත ඳළවෙත, 

ඳහල් ක්රීගඩහ ාම් පනභ, ජහති ක්රීගඩහ ාම් පනභ, ඒ හපපභ 

භවළලි ක්රීගඩහ පනභ, ජහති ශිව ඵ  ඵරහපඹන් යන ක්රීගඩහ 

පනභ, ජහති පඹෞන ක්රීගඩහ උපශර පනභ. පම්හප  නිි  

ම්ඵන්ධීයණඹක් තිබුපණ් නළවළ. දළන් පම්හ ඉතහභ පවු 

තළන  පනළල්රහ තිපඵනහ.  

2012 ඳශමුපනි භහප  22 පනි දහ අභහතව භණ්ඩර 

ාපද්ලඹක් ඉදිරිඳවෙ වුණහ. ඒ ඉතහභ ළදවෙ. පම් යපට් 

අධවහඳන අභහතවයඹහ, උස අධවහඳන අභහතවයඹහ ව ක්රීගඩහ 

අභහතවයඹහ ඹන තුන් පදනහභ එතු පරහයි පම් අභහතව 

භණ්ඩර ාපද්ලඹ ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන්පන්. අිළ තුටු නහ, 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහපප නහඹවෙපඹන් අභහතව භණ්ඩරඹ 

ඒ  අනුභළතිඹ රඵහ දීරහ තිපඵනහ. මී  පඳය එන්න තිබුණ 

තළන , එන්න නිඹමිත තිබ තළන  අපප් ය  පන ඒභ  අිළ 

පම් න වි   යුතු යරහ තිපඵනහ. පම් තවෙවෙඹවෙ එක් අිළ 

විලසහ යනහ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ තුශ අඳ  දිගු භනක් ඹන්න  

වළකිඹහ රළපඵනහ කිඹරහ.  

 

ඒ හපපභ අිළ වුරුවෙ දන්නහ, ක්රීගඩහ දියුණු යන්න නම් 

අනිහර්ඹපඹන්භ ඳහල් ක්රීගඩහ ිළිතඵ අධහනඹ පඹුමු 

යන්න  ඕනෆ කිඹන හයණඹ. විදවහහයඹකින් ඳරීක්ණඹක් 

යරහ ඹම් පදඹක් ිළිතඵ ඹම් නිභනඹ  එනහ හපප 

ඳහල් ක්රීගඩහ ිළටිඹ තභයි ක්රීගඩපඹක් බිහි යන විදවහහයඹ 

පන්පන්. 

ඳහල් ක්රීගඩහ නළාවීභ වහ විපලත ළඩ ිළිතපශල් 

පඹුදනහ හපපභ පම් හයණඹ පපයහිවෙ අපප් අධහනඹ 

පඹුමු  යන්න  ඕනෆ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඳහල් 

ක්පතත්රසප   ප්රපහථමි අාලප  දරුන් ක්රීගඩහ යන්පන් ි ඹඹ  

5 වෙ අඩු ප්රපභහණඹක් වීභ අද නහටු  හයණඹක්. පභඹ 

ද්වීතියි අාලඹ  ඹනපු  ි ඹඹ  3 වෙ ඩහ අඩු භට් භ  

එනහ. උස අධවහඳන තවෙවෙඹ  එනපු  පභඹ ි ඹඹ  

2 වෙ ඩහ අඩු භට් භ   එනහ.  පම් ඉතහභ නය 

තවෙවෙඹක්. පරෝප   දියුණු පඵුපවෝ ය ර  පම් ප්රපතිලතඹ 

ි ඹඹ  50  උඩිනුයි තිපඵන්පන්. එභ නිහ පම් ිළිතඵ 

පදභවුිළඹන්පප අධහනඹ පඹුමු යන්න  ඕනෆ. දරුන් 

පඳුතඳත භ හිය ය, ඔවුන් තයහරී අධවහඳනඹ  තුශභ  පුටු 

ය පන ඉන්පන් නළති ලහරීරි ක්රි ඹහහයම්ර  වෙ පඹුමු 

ශ යුතු පනහ. එපවභ නළති වුපණුවෙ විලහර ප්රපලසනර  මුහුණ 

පදන්න  ි දු පනහ. වළඵළයි, අඳ  එ ප්රපලසනඹක් තිපඵනහ.  

ඳහල්ර ක්රීගඩහ නළාවීභ  නම් අනිහර්ඹපඹන්භ ලහරීරි 

අධවහඳන උඳපද්ලරුන් ඉන්න ඕනෆ. අද අඳ වුරුවෙ 

ිළිතන්නහ ලහරීරි අධවහඳන උඳපද්ලරුන්පප -ක්රීගඩහ 

ගුරුරුන්පප- පරුකු හිඟඹක් තිපඵනහඹ කිඹහ. පම් ිළිතඵ  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහවෙ එක් අඳ හච්ඡහ ශ අසථහපපදී 

එතුභහවෙ පම් ම්ඵන්ධ විපලත අධහනඹ පඹුමු ය අලුවෙ ළඩ 

ිළිතපශල් කිහිඳඹ  එන්න  අධවහඳන අභහතවතුභහ වෙ, 

පෞව අභහතවතුභහ වෙ උඳපදස දී තිබීභ ඉතහභ ළදවෙ.   

ඳසු ගිඹ හරඹ තුශදී  ඉතහභ අහනහන්ත ි ද්ධීන් 

ණනහක් වුණහ.ඳහල් නිහහන්තය  ක්රීගඩහ තයර   වබහගි 

වුණු දරු දළරිපඹෝ තුන් පදපනක් ඒ තයර  වබහගි පමින්  

ි ටිඹදී  ජීවිතක්ඹ  ඳවෙ වුණහ.  පම්  විපලත පවතතුක් 

තිපඵනහ. පඵුපවෝ ඳහල්ර ක්රීගඩහ ිළිතඵ පවු දළනුභක් 

තිපඵන පුහුණුරුපක්, එපතවෙ නළවෙනම්  ලහරීරි අධවහඳන 

උඳපද්ලයපඹක් නළවළ. භවය ශභයින් ඇඟ උණුසුම්  

යන්පන් පුයි ආහයපඹන් ද කිඹහවෙ දන්පන් නළවළ. 

නිහහන්තය ක්රීගඩහ තය ඳළළවෙපන පු  දහවෙ මී ර් 

1,500ක් දුරහ නළති දරුකු  කිඹනහ, "පුපවුභ වරි  ගිහින් 

අපප් නිහඹ පනුපන් මී ර් 1,500 දුන්න" කිඹහ. ඒ ශභඹහ 

ිතභ නහ පන මී ර් 1,500 දුන්න   ඹනහ. ලහරීරි 

ක්රි ඹහහයම් ි දු න්පන් පුපවුභද, පප්ශීන්පප ක්රි ඹහහරිවෙඹ 

ි දු න්පන් පුපවුභද කිඹහ කිි භ අපඵෝධඹක් නළති  ඒ 

දරුහ දුන්න ගිඹ අසථහපපදී ි දු ව අහනහන්ත ඉයණභ අඳ 

දළක්හ. ඒ හපපභ  දහවෙ මී ර් 5,000ක් දුරහ නළති 

දරුපකු  කිඹනහ, "භළයතන්  තයඹ  ඉදිරිඳවෙ පන්න,  අපප් 

නිහඹ  රකුණක් අහිමි පනහ, භළයතන් තයඹ  

අනිහර්ඹපඹන්භ ඉදිරිඳවෙ පන්න" කිඹහ. මලි  පුහුණුක්  රඵහ 

නළති දරුපෝ  ඒහ  ඉදිරිඳවෙ යන්න  ඹහභ තුශ පභළනි 

අහනහන්ත ි ද්ධීන් හර්තහ වුණහ හපපභ විවිධ 

පයෝහඵහධර  රක් වුණු දරුන් ළනවෙ අඳ  අවන්න  

රළබුණහ. එභ නිහ ඳහල්ර  ලහරීරි අධවහඳනඹ  ිළිතඵ  දළඩි 

අධහනඹක් පඹුමු යන්න  ි දු පරහ තිපඵනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

[රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ] 

පම් ිළිතඵ තදුය වෙ ථහ යද්දී මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, අද අපප් ඳහල්ර හභහනවපඹන් ප්රපහථමි අාලප , 

ණිසඨ අාලප  දරුන්  නිළයදි ඉ න්නහ අහයඹ, නිළයදි 

භන් යන ආහයඹ, නිළයදි ඉරිඹප ඳවෙන ආහයඹ 

ිළිතඵ කිඹහ පදන්න ඳහ ලහරීරි අධවහඳනඹ  ිළිතඵ  දළනුභක් 

තිපඵන ගුරුරුන්  නළති අසථහ අඳ   දකිනහ.  

එභ නිහ පම්හ ිළිතඵ රු ජනහධිඳතිතුභහ විපලත අධහනඹ 

පඹුමු ය, විදවහ පීඨලින්  පවෝ පනවෙ ආහයඹ  පවෝ ක්රීගඩහ 

ගුරුරුන්  ඵහ න්නහ හපපභ විපලතෂිත ආහයඹ   ක්රීගඩහ 

ගුරුරුන් 250ක්  අපප්  යපට් අධවහඳන ඳද්ධතිඹ    ඵහ න්න  

විපලත  මන්දුක් අය පන තිපඵනහ. ඒ ිළිතඵ අඳ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ වෙ, ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ  වෙ, අධවහඳන 

අභහතවතුභහ වෙ  අඳපප  පෞයඹ ව සතුතිඹ ඳශ  යන්න  

පභඹ අසථහක් ය න්නහ.  

ඒ හපපභ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අඳ අද ඕනෆභ 

පදඹක් ළරසුම් යද්දී අපප් ආර්ථිඹ ිළිතඵවෙ ළරකිල්ර  

න්න   ඕනෆ. අිළ ාචහය වහඳහයඹ ළන ළරසුම් යද්දී  අපප්  

ආර්ථිඹ ිළිතඵ ළරකිල්ර  න්නහ. ක්රීගඩහ ආර්ථිඹක් 

ිළිතඵ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද ිකන්තනඹ තුශ පඵුපවුභ 

ඳළවළදිලි කිපහ. ක්රීගඩහ තුිතන් අඳ  පරුකු ආර්ථි ලක්තිඹක් 

රඵහ න්න   පුළුන්භ  රළපඵනහ. ඒ  අලව ජහතවන්තය 

ක්රීගඩහාණ ටි අපප් ය  තුශ නිර්භහණඹ පමින් ඳතිනහ. 

පවුභ උදහවයණඹක් තභයි  වම්ඵන්පතු . වම්ඵන්පතු  එ 

ඳළවෙතකින් යහඹ නිර්භහණඹ පරහ.  ඒපක් ළඩ  යුතු  ආයම්බ 

න පු   වම්ඵන්පතු  ප්රපපද්ලඹ   අලව තිබුණු  ජහතවන්තය 

ක්රි ඩහාණඹවෙ  අද  පම් න පු   ඉදි  පරහ තිපඵනහ. ඒ 

හපපභ ඒ ප්රපපද්ලඹ  අලව පරහ තිපඵන ජහතවන්තය  ගුන් 

පතුටුඳශ ඉදි පරහ තිපඵනහ.  පම් විධිඹ  වෙතහභ  ඒ ප්රපපද්ලප  

ආර්ථි ලපඹන් පුළුල්  දියුණුක්, ාර්ධනඹක් ඇති  යන්න   

විපලතපඹන්භ වළකිඹහ  රළබී තිපඵනහ.  දකුපණ් තිපඵන ක්රීගඩහ 

ාර්ධනඹභ  උ තුපර් කිලිපනුච්ික ප්රපපද්ලප වෙ ඇති යන්න , ඒ 

භට් භ  පන එන්න  ජහතවන්තය ක්රීගඩහාණ ඉදි යමින් අලව 

 යුතු  යන  ඵ පම් අසථහපපදී භතක් යන්න   ඕනෆ. පම් 

අනු ක්රීගඩහ තුිතන්  අපප්  යපට් ආර්ථිඹ  ලක්තිභවෙ යන්න   

පුළුන් ආහයඹ  ළඩ ිළිතපශ නිර්භහණඹ පරහ තිපඵනහ.  

ඒ හපපභ ඹටිතර ඳවසුම් රඵහ පදමින් ක්රීගඩහ භ  පන 

ඹෆභ වහ  යුතු කිරීභ ිළිතඵ භභ අපප් රු ක්රීගඩහ 

අභහතවතුභහ  විපලතපඹන්භ සතුතින්ත පනහ. යහජව 

නිරධහරින්, ක්රීගඩහ අධවක් ජනයහල්තුමිඹ ඇතුළු ඒ ි ඹලු 

නිරධහරින් එක් අවෙ ළල් ඵළ පන, ඳශහවෙ ක්රීගඩහ අභහතවහාල 

ි ඹල්ර එක් අවෙ ළල් ඵළ පන අද පවු ළඩ ිළිතපශක් 

ආයම්බ යරහ තිපඵනහ. ඉදිරිප දී අපප් යපට් ජහති ක්රීගඩහ න 

පුලිපඵෝල් ක්රීගඩහ ඉදිරිඹ  පන ඹෆභ වහ ෆභ ේහභ නිරධහරි 

භභ පුලිපඵෝල් ක්රීගඩහ ිළටිඹක් ආයම්බ කිරීභ වහ අලව 

ළඩ ිළිතපශ නිර්භහණඹ යන්න එතුභහ  යුතු යරහ 

තිපඵනහ. ඒ ඉතහභ ළදවෙ. ඒ වහ ආර්ථිභඹ ලපඹන් 

පරුකු විඹදභක් ඹන්පන් නළවළ. පඳුඩි ඉඩඩක් ඇතුපශත පම් 

දරුපෝ ටි  ව  එතු පරහ ක්රීගඩහ යන්න පුළුන් භට් භ 

ඒ තුිතන් උදහ නහ. ඒ හපපභ ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහ 

භට් භ  එන පු  ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහඹ  අා 

ම්පර්ණ ක්රීගඩහාණඹක්, ඒ ක්රීගඩඹහ පවෝ ක්රීගඩිහ ප්රපහපද්ශීඹ 

පල්ම් පුට්ඨහපඹන් ඳශහවෙ භට් භ  එන පු  ඳශහවෙ 

භට් පම් අා ම්පර්ණ ක්රීගඩහ ාකීර්ණඹක්, ඒ හපපභ  ඔහු 

පුශම  එන පු  පුශම අා ම්පර්ණ ක්රීගඩහ ාකීර්ණඹක් 

ඉදි යන්න  යුතු යරහ තිපඵනහ. අිළ දළක්හ යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීංතුභහ එ පරහදී කිපහ ක්රීගඩහ ළන 

පභුනහ ථහ ශවෙ ක්රීගඩහ  අලව ඳවසුම් නළවළ කිඹරහ. 

වළඵළයි, පුශම අවල් ක්රීගඩහාණඹ වදනහ, අවල් ක්රීගඩහාණඹ 

ළඩිදියුණු යනහ, ඒහ  විඹදම් යන මුදල් ඉතිරි ශහ නම් 

නිහ වදන්න පුළුන් කිඹරහ කිඹනහ. එ ඳළවෙතකින් කිඹනහ 

ක්රීගඩහ  අලව ඳවසුම් නළවළ, ඹටිතර ඳවසුම් ාර්ධනඹ 

යන්පන් නළවළ කිඹරහ. තවෙ අසථහදී කිඹනහ, පම්හ 

ාර්ධනඹ යන්න ළඹ ව මුදල්ලින් පල් වළදුහ නම් ඊ  

ඩහ පවුයි කිඹරහ. විඳක්ඹ ඔපවුභ තභයි. විඳක්ඹ  වළභ 

පද්භ පවෙපයන්පන් පුඩක් පපරහ ගිඹහ  ඳසපත, වරිඹ  ඵෆන් 

කි මන් භවවෙභඹහ  හපප. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීංතුභහ, දළන් ඔඵතුභහපප ථහ අන් ශ යුතුයි. 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ඵෆන් කි මන් භවවෙභඹහ දි භ කිපහ අපප් යපට් පන ඹන 

ළඩ ිළිතපශ ළරැදියි, ඒහප  ප්රපලසන තිපඵනහ කිඹරහ. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

භපප ථහ අන් යන්නම් මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි. ඵෆන් කි මන් භවවෙභඹහ අද කිඹනහ, ශ්රීග රාහපප 

ළඩ ිළිතපශ පවුයි, දළන් පවු ප්රපපපලඹ  ඇවිල්රහ 

තිපඵනහ;  යුද්ධඹ නිභහ වුණහ  ඳසපත ශීඝ්ර  ාර්ධනඹ  

ඹමින්, විපලතපඹන්භ ප්රපතිඳවෙතිඹක් වළටිඹ  ඉදිරිඳවෙ යපු ළඩ 

ිළිතපශ අද ක්රි ඹහවෙභ යමින් ක්ර භහනුකර ඒ ප්රපපද්ලර නළත 

ඳදිාික කිරීම් ව ඒ ප්රපපද්ලර ාර්ධනඹවෙ, භසත යපට්භ 

ාර්ධනඹවෙ අද නිි  ආහය ඹ  යමින් ඉදිරිඹ  ඹනහ කිඹරහ. 

ඵෆන් කි මන් භවවෙභඹහ වෙ  ඒ භතක් වුපණ්, ඔහු ඒ පවෙරුම් 

වෙපවෙ ඳසුයි. විඳක්ප  රු භන්ත්රීංතුභන්රහ වෙ පම්හ දිවහ 

ඵරහ පන හි පුහභ පම් ය  පන ඹන්පන් පුතළන ද කිඹහ 

පවෙපයයි.  

ක්රීගඩහ ක්පතත්රසපඹන් හපපභ අපනකුවෙ ක්පතත්රසලිනුවෙ අපප් 
ය  ඉදිරිඹ  ඹනහ. ඒ නිහ ඔවුන් වෙ ඉදිරි හරප දී 
අනිහර්ඹපඹන්භ ඒ තවෙවෙඹ  ඳවෙ පන්න ි දු පනහ කිඹන 
එ භතක් යනහ. ලක්තිභවෙ නහඹඹකු න අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහපප උඳපදස ඳරිදි භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප 
භළතිතුභහ ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ වළටිඹ  විවිධ අභිපඹෝ, විවිධ ප්රපලසන 
එද්දී ලක්තිභවෙ පනුබිඹ ඒහ  මුහුණ පදමින්, ඒ ි ඹලු 
පෞයඹන් ආයක්හ ය පන ක්රීගඩහ පද්ලඳහරනීයණඹ 
යන්පන් නළතු ක්රීගඩහ අාලපඹන් අපප් ය  ඉදිරිඹ  පන ඹන්න 
 යුතු කිරීභ ිළිතඵ එතුභහ  අිළ සතුතින්ත පමින්, ඒ ළන 
අපප් තු  ප්රපහල යමින් භපප චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

[අ.බහ.4.58] 

 
රු එස. සී.  මුතුකුභහයණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு வ.ெல. பவ்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භභ පම් අසථහපප න්පතෝ 

පනහ ර්තභහන ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහ ක්රීගඩහ ඳනත ඹ පවෙ ඉදිරිඳවෙ 

ශ නිපඹෝ ිළිතඵ චන සල්ඳඹක් ථහ කිරීභ  අසථහ 
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රළබීභ ළන. අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ඉදිරිඳවෙ යමින්, නතන පරෝප  ක්රීගඩහ 

භහජප  ජ ම්ඳන්න තරුණඹන්  ඳභණක් පනු ඵහර භවලු 

ළභ පදනහ භ විෘත වක් ඵවෙ, නිපයෝගිබහඹ, භහනි  

ර්ධනඹ ව හමහිවෙඹ ඹන පම් ි ඹල්රභ දියුණු යරහ 

නිපයෝගි ම්ඳන්න භහජඹක් බිහි කිරීභ වහ ක්රීගඩහ  ළඩි 

තළනක් දිඹ යුතුයි කිඹහ ප්රපහල ශහ. එතුභහ ඒ හර්ඹ බහයඹ ඉටු 

කිරීභ වහ දක් ඇභතියපඹක් ඳවෙ ශහ. ඇභතිතුභහ තභන්  

ඳළරුණු හර්ඹ බහයඹ වරිඹහහය ඉටු ශහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ 

ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ ගිඹ භන පභුක්ද, ක්රීගඩහ ක්පතත්රසප  ි දු ව 

උන්නතිඹ පභුක්ද කිඹරහ පවු අපඵෝධඹක් රඵහ පන තභයි 

1973න් ඳසු එතුභහ පම් ඳනත ඹ පවෙ නිපඹෝ ඳනන්න 

උවෙහව වෙපවෙ. ඒ පනුපන් එතුභහ  අපප් පෞයඹ පම් 

අසථහපප පුද යනහ. 

අිළ දන්නහ ක්රීගඩහ ාම්ර නිරයණඹ ඳවෙනහ කිපහභ 

ඒ මුළු රාහපපභ එදිපනදහ ථහ ඵව  රක් න ි ද්ධිඹක් වී 

තිපඵන ඵ. 

භවය නිරධහරින් ක්රීගඩහ ාම් ඵදු අයපන ි ටිනහ. භවය 

නිරධහරින් ඒ ඔවුන්පප වෙභක් ලපඹන් තිඹහ පන ි ටිනහ. 

පම් ිළිතඵ අපඵෝධඹක් ඇතු එතුභහ අද නිපඹෝ භහරහක් පම් 

රු බහ  ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵනහ. පම් නිපඹෝ අනු 

බහණ්ඩහහරි, බහඳති, පල්ම් ඹන නිරධහරින්පප හරඹ 

අවුරුදු පද  සීභහ කිරීභ තුශ ඇවෙත ලපඹන්භ ක්රීගඩහ ිළිතඵ 

තිපඹන උනන්දු, ළඳවීභ ඔවුන් පම් හර සීභහ තුශ ඉටු ශ 

යුතුයි. ඒ හපපභ පම් අවුරුදු පද  එවහ ඹනහ නම්, ඔවුන් 

නළත එභ නිර ඉල්ීයභ  උවෙහව යනහ නම්, ඒ වහ 

ඇභතියඹහපප ලිඛිත අයඹ රඵහ ත යුතුයි. එභ නිර්පද්ලඹ 

රඵහ දීපම්දී ඇභතියඹහ විි න් ළරකිල්ර  ත යුතු රුණු  ළන 

පම් නිපඹෝර වන් නහ.  නළත පවෙරී ඳවෙවීභ වහ 

අපප්ක්හ යනු රඵන නිරධයඹහපප අදහශ ධුය හරඹ 

ළරකිල්ර  පන, ජහතවන්තය භට් භ  ක්රීගඩහ ඉවශ නළාවීභ, 

අදහශ ජහති ණ්ඩහඹපම් කුරතහ භට් භ ළඩි කිරීභ, දක්තහ 

හිත ක්රීගඩඹන් වඳුනහ ළනීභ, ක්රීගඩහ ඳරිඳහරනපඹහි විනිවිදබහඹ 

වති කිරීභ ිළිතඵ න්නහ රද ිළඹයවෙ ළරකිල්ර  පන 

ඇභතියඹහ  ඊශඟ අවුරුදු පද වහ ඔවුන්  අයඹ රඵහ දිඹ 

වළකියි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ ෆභ ජහති 

ාභඹභ විධහඹ මිටු වහ ඳහල් ාම්ලින් අභ 

ලපඹන් නිපඹෝජිතඹන් පදපදපනකුවෙ ි ටිඹ යුතු ඵවෙ පභභ 

නිපඹෝර වන් ය තිපඵනහ. පම් ඉතහභ ළදවෙ. ඳහල් 

ක්රීගඩහ ාභඹ භඟ ජහති ාභ ඹ ම්ඵන්ධ න වි  ඳහල් ක්රීගඩහ 

ක්පතත්රසඹ ඉතහ ඉවිතන් දියුණු කිරීභ   යුතු යන්න පුළුන් 

පනහ. ඒ හපපභ ක්රීගඩයින්  අලව ඳවසුම් රඵහ දීභ ළන 

ඵරන වි  ඇවෙත ලපඹන්භ භභ ඉතහභ අඹ යනහ, පම් 

ඇභතියඹහ ඳවෙ වුණහ  ඳසු ේහමීඹ භට් පම් ක්රීගඩහ ක්පතත්රසර -

ේහමීඹ භට් පම් ක්රීගඩඹන්පප- තිපඵන ඳවසුම් අද අපප්  ප්රපපද්ල 

ළනි දුසය ප්රපපද්ලර ඳහ ඇති ය තිබීභ ළන. විපලතපඹන්භ 

දිස්රි ක්ඹක් වළටිඹ  වෙතහභ අනුයහධපුය දිස්රි ක්ප  ෘවසත 

ක්රීගඩහහයඹක් ඉදි පමින් ඳතිනහ. ඒ හපපභ ජර ක්රීගඩහහයඹක් -

ිළහිනුම් ත හඹක්- දළන  ඉදි පමින් ඳතිනහ.  අඳපප 

අනුයහධපුය දිස්රි ක්ඹ හපප දුය ඵළවළය ප්රපපද්ලර ක්රීගඩයින්  

ඒ ඉතහ ළදවෙ පනහ. ඔවුන්  ඒ තුශ ටිනහභක් තිපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ යවස ඡන්දඹක් 

ඳළළවෙවීභ ඉතහභ ළදවෙ නහ. අිළ දකිනහ, ක්රීගඩහ ාම්ර 

භළතියණ හරප දී ඇවෙත ලපඹන්භ නිරධහරිපඹකු පතෝයහ ඳවෙ 

යන හරඹ න වි  භවය ඒහ යුද ිළටි ඵ  ඳවෙ පරහ 

තිපඵනහ කිඹරහ. යවස ඡන්දඹක් තිබීභ තුිතන් ඇවෙත ලපඹන්භ 

ඡන්දදහඹපඹකු  ඡන්දඹ ඳහවිච්ික යරහ නිරුඳද්රිලත -කිි  

යදයඹක් නළතු- තභන්පප පදය  ඹන්න පුළුන් තවෙවෙඹක් 

උදහ ය න්න පුළුන් පනහ. අපප් ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහ ඳසු ගිඹ 

හනු තුශ ඉතහ පවු අපඵෝධඹක් රඵහ පන පම් 

නිපඹෝඹ පන එන්න ඇතළයි කිඹහ භහ හිතනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ එතුභහ ඉදිරිඳවෙ 

ය තිපඵනහ ඹම් මුද්රිලත පවෝ විදrවෙ භහධවපඹන් ෘවෙතිඹභඹ 

ජනභහධවපපදිඹකු පවෝ එළනි ජහරඹ හිමිරුන්  පම් 

තයර  -පම් නිරයණර - වබහගි වීභ  පනුවළකි ඵ. 

ඇවෙපතන්භ ඒවෙ විපලත හයණඹක් වළටිඹ  අිළ දකිනහ. අද 

මුද්රිලත පවෝ විදrවෙ භහධව තුිතන් භවය ප්රපලසන ළඩි යනහ. ඒ 

ඉදිරිඳවෙ යන අපප්ක්ඹහ  ළඩි හි දහඹ තවෙවෙඹක් 

නිර්භහණඹ ය දීරහ ඔහුපප ජඹේවණඹ වහ  යුතු යන ඵ 

අිළ ඳළවළදිලි දකිනහ. ඒහ භහධව තුශ වසුරුන්න පුළුන් 

ආහයඹක් ළේ පරහ තිපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අද යජඹ පභඳභණ උවෙහව 

වෙතවෙ ේහමීඹ ක්රීගඩහ පද ඵළලුහභ ේහමීඹ ක්රීගඩහ තිපඵන්පන් 

භවය හනුර ඳභණයි. අවුරුද්පද් එක් හරඹ තභයි 

ේහමීඹ ක්රීගඩහ අඳ  දකින්න රළපඵන්පන්. අපප්රපතල් භහඹ කිට්ටු 

අවුරුදු උවෙඹ  භහමී ේහමීඹ  ක්රීගඩහ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ  

ඇවිවෙ එ ඳහය භ  ඵළවළරහ ඹනහ; ඒ නළතු ඹනහ. ේහමීඹ 

ක්රීගඩහ නළාවීභ වහ  යුතු යන්නඹ කිඹහ රු ඇභතිතුභහපප 

අධහනඹ  පඹුමු යනහ. පුලිපඵෝල් ක්රීගඩහ ිළටි ේහමීඹ 

භට් පභන් වදරහ තිපඵනහ. නමුවෙ අද ඒහ ල් බිහි පරහ. 

ඒහ  රුිළඹල් රක් ඳව දවඹ විඹදම් ය තිපඵනහ. පභහිදී භහ 

රු ඇභතිතුභහපන් ඉල්ීයභක් යනහ, ේහමීඹ  ක්රීගඩහ නිරධහරින්, 

ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහ බහය ක්රීගඩහ නිරධහරින් තභන්පප 

ක්රි ඹහලිඹ හර්ඹ බහයඹ වරිවළටි ඉස  යනහද කිඹන එ ඇවෙත 

ලපඹන්භ පුඹහ ඵරන්න කිඹහ. එපත ඵළලුපුවෙ තභයි, ඒ 

ිළිතඵ අධහනඹක් පඹුමු පශුවෙ තභයි, ඒ ළන ඳසු විඳයභක් 

පශුවෙ තභයි යජඹ ඵරහපඳුපයුවෙතු පන ආහයඹ   ේහමීඹ 

භට් පභන් ක්රීගඩහ දියුණු යන්න  පුළුන් න්පන්. නළවෙනම් 

ඒ ඒ තයම් දුය  හර්ථ න ඵක් අඳ  දකින්න  නළවළ. ඒ 

වහ ඇභතිතුභහපප අධහනඹ පඹුමු යන පර ඉල්රහ 

ි ටිනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ ේහමීඹ ක්රීගඩහ භහජ 

ළනවෙ කි යුතුයි. මී  පඳය ථහ ශ භන්ත්රීංතුභහවෙ ප්රපහල ශහ 

හපප ප්රපහපද්ශීඹ එපවභවෙ නළවෙනම් ේහභ පතහ තුරහනඹ  

ක්රීගඩහ භහජඹක් බිහි කිරීභ ප්රපහපඹෝගි ඉතහ අඳවසු ඵ 

පඳපනනහ. ප්රපහපද්ශීඹ බහ භළතියණ පුට්ඨහ භට් පභන් 

පවෝ නළවෙනම් ේහභ පතහ ම් කීඳඹක් එක්හසු යරහ ක්රීගඩහ 

භහජඹක් බිහි යරහ ඒ ක්රීගඩහ භහජඹ නළාවීභ වහ  යුතු 

කිරීභ ඇවෙත ලපඹන්භ ඉතහභවෙ ටිනහ කිඹන එ භපප 

වළඟීභයි.  

අද ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ වෙතහභ අඳ දකිනහ, ක්රීගඩඹන් 

ජහතවන්තය පවෝ පනවෙ ආහයඹකින් ගිහිල්රහ ජඹේවණඹ 

ශහභ අිළ ක්රීගඩඹන්  ර්ණනහ යනහ; වළභ භහධවඹක් තුිතන්භ 

විවිධ ආහයපඹන් අඹනහ. වළඵළයි ඹම් කිි  ආහයඹකින් ය  

පනුපන් ගිහින් ඳයහජඹ  ඳවෙ වුණහභ නළති අගුණ ප්රපහල 

යමින්, ඒ ක්රීගඩඹහ නළවෙනම් ඒ ක්රීගඩහ ණ්ඩහඹභ අඳවහඹ  

රක් යනහ. ඔවුන් ඹන පු  ඔවුන් අපප් ජහති ම්ඳතක් 

කිඹරහ කිපහ  ඵරහපඳුපයුවෙතු න ජඹේවණඹ පනුරළබුණහ  

ඳසු ඔවුන් විපපචනඹ යන ඵ තභයි අිළ දකින්පන්. භහ හිතන 

වළටිඹ  ඒ ශුබ  යුවෙතක් පනුපයි; අිළ අඹ ශ යුවෙතක් 

පනුපයි. පභුද, ක්රීගඩහ කිඹන්පන් ජඹ ඳයහජඹ පදභ එ වහ 

භහන ඵරහපඳුපයුවෙතු විඹ වළකි පදඹක්. ජඹේවණඹ රඵන 

පරහපප ක්රීගඩඹන්  භල්භහරහ දභහ ිළිතන්නහ  ඩහ ක්රීගඩඹහ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

[රු එස. සී.  මුතුකුභහයණ භවතහ] 

ය  පනුපන් ගිහින් ඳයහජඹ රඵරහ එන අසථහපප භල් භහරහ 

දභහ ිළිතළනීපම් යුඹක් අිළ  බිහි ශ යුතුයි කිඹහ  භහ පම් 

අසථහපප භතක් ය ි ටිනහ. ඒ අනු අඳ  පුළුන් විඹ යුතුයි, 

ක්රීගඩහ නළාවීපම්දී - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීංතුභහ, දළන් ඔඵතුභහපප පපරහ අන්.  

 
රු එස. සී.  මුතුකුභහයණ භවතහ 
(ரவௌபுறகு வ.ெல. பவ்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

භ  ත විනහඩිඹක් පදන්න මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීංතුභනි.  

ක්රීගඩහ ිළටි, ේහමීඹ භට් පම් ක්රීගඩහ,  නයහන්න ක්රීගඩහ 

හපපභ ේහමීඹ භට් පභන් ක්රීගඩඹන් බිහි වීභ ළනවෙ කිඹ යුතුයි. 

ේහමීඹ භට් පභන් ක්රීගඩඹන් බිහි න වි  ඔවුන් දක්තහ 

පඳන්නුපුවෙ තභයි ඔවුන්  ඹටිතර ඳවසුම් රළපඵන්පන්. අිළ 

දකිනහ, ඹටිතර ඳවසුම් රළපඵන ආහයඹ.  පඳුපශුන්නරු 

ප්රපපද්ලපඹන් ඵය ඉි ීමපම් ක්රීගඩඹහ බිහි න පු  ඳශහවෙ 

බහපන් මුදල් ආධහය ඉල්ලුහ. නමුවෙ එභ ඳශහවෙ බහපන් කිි  

ආධහයඹක් දුන්පන් නළවළ. ඔහු ජහතවන්තයඹ  ගිහිල්රහ 

ජඹේවණඹ යරහ එන පු  තභයි  ඳශහවෙ බහපන් ල්ලි 

පදන්න ළභළති වුපණ්; අපප් සතු කිඹරහ ිළිතවෙපවෙ;ඳශහපවෙ 

ම්ඳත කිඹරහ ිළිතවෙපවෙ. පම් හපප ේහමීඹ භට් පම් ක්රීගඩඹන්  

මී   ඩහ ඹටිතර ඳවසුම් රඵහ දීභ තුශ ජහතවන්තය භට් පම්වෙ 

භසත රාහ භට් පම්වෙ ක්රීගඩඹන් බිහි  කිරීභ  වළකිඹහක් 

රළපඵන ඵ භහ වන් යන්න  ළභතියි. ඒ වහවෙ අපප්  රු 

ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහපප අධහනඹ පඹුමු පපහයි ඳතමින් භහ නිවඬ 

නහ.  

[අ.බහ. 5.08] 

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි,  ක්රීගඩහ ඳනත ඹ පවෙ විඹ බහය 

අභහතවයඹහ විි න් හදනු රඵන නිපඹෝ භහරහක් අඳ  රඵහ 

දීරහ ඒ නිපඹෝ භහරහ ඳහර්ලිපම්න්තුපප අනුභළතිඹ වහ 

ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන අසථහක්, පම්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඵණ්ඩහයභ භවජන 

ක්රීගඩහානඹ ඳවසුම් හිත දියුණු ක්රීගඩහාණඹක් ඵ  ඳවෙ කිරීභ 

වහ සථීයහය ක්රි ඹහ භහර් ළනීභ ිළිතඵ භහ ඳශමුපන්භ 

රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ  සතුතිඹක් ඳශ යන්න අලවයි. පම් 

ක්රීගඩහාණඹ එක්වෙ ජහති ඳක්ප  හි පු අභහතවයඹකු න 

යහජහ භයනහඹ භළතිතුභහ විි න් ඉඩම් අවෙඳවෙ ය පන මලි 

ාර්ධන  යුතු යරහ තිබුණු ක්රීගඩහාණඹක්; දිස්රි ක්ප  

තිපඵන විලහර ඉඩඩක් ඇති ක්රීගඩහාණඹක්. නමුවෙ ඉන් ඳසු 

ය දවඹ, දහවත ඳභණ හරඹ න පතක්භ -පම් ආණ්ඩු 

ඳළතුණු හරඹ තුශවෙ- පම් ක්රීගඩහාණප  කිි භ ාර්ධනඹක් 

ි ද්ධ වුපණ් නළවළ. භහ පම් ඳහර්ලිපම්න්තු  පවෙරී ඳවෙ වුණහ  

ඳසු පම් ප්රපලසනඹ ඳහර්ලිපම්න්තුපප ප්රපලසනඹක් ලපඹන් ඇසුහ; ඒ 

හපපභ උඳපද්ල හය බහ  පඹුමු ශහ. සී.බී. යවෙනහඹ 

ඇභතිතුභහ පඳුපයුන්දු වුණහ, පම් ක්රීගඩහාණඹ වදරහ පදනහ 

කිඹරහ. නමුවෙ ඒ ි ද්ධ වුපණ් නළවළ. ක්රීගඩහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ 

තභයි පම් පඳුපයුන්දු ඉස  පශත.  ඒ ිළිතඵ  මයණඹ වෙතහ  

ඳසපත ඔඵතුභහ  ඳහර්ලිපම්න්තුපප පරුබිප දී  භහ මුණ ළහිරහ, 

"ඔඵතුභහපප ඉල්ීයභ ඳරිදි පම් ළපඩ් ි ද්ධ පනහ" කිඹන 

හයණඹ තුටින් ප්රපහල ශහ. ඒ නිහ විඳක්ප   භන්ත්රීංයපඹක් 

වළටිඹ  ඒ ිළිතඵ භපප ඵරවෙ තු  ඔඵතුභහ  ප්රපහල 

යන්න  ඕනෆ.  ඒ ක්රීගඩහාණප  ඳස ඳරහ ඳළළවෙව ඳශමුන 

තයඹ වෙ භහ පඵුයළුපුඩින් ක්රීගඩහ ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ භහපප ජීවිතප  

විවිධහහය ක්පතත්රසර නහඹවෙ ර්ධනඹන් වයවහ පඹෞන 

භහජර වහ ක්රීගඩහ භහජර හභහජිපඹක්, නහඹපඹක් විධිඹ   

භපප ජීවිතඹවෙ එක් ඵළඳිරහ තිපඵන තළනක් තභයි ඵණ්ඩහයභ 

භවජන ක්රීගඩහාණඹ.  

ඒ පඳුපයුන්දු ඉස  කිරීභ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ  විපලත 

සතුතිඹක් ිළරිනභන්න භහ පම් රළබුණු අසථහ උඳපඹෝගි ය 

න්නහ.  

රු ඇභතිතුභනි, අද ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධ අපප් යපට් තිපඵන 

ප්රපණතහ පම් විහදඹ තුශවෙ පඳන්නුම් යනහ.  අද භසත ක්රීගඩහ 

පද ඵළපරන්පන් ක්රි ට් ක්රීගඩහ වයවහයි. භසත ක්රීගඩහ පද ක්රි ට් 

වයවහ ඵළීයපභන් පම් යපට් ක්රීගඩහපප දියුණු උපදහ කිි භ 

ආහයඹ ඹවඳතක් උදහ යන්පන් නළවළ. පම් යපට් ක්රි ට් 

ක්රීගඩහ ලත ර්ඹ  අධි හරඹක් ර්ධනඹ පරහ, ඳසු ගිඹ 

ය 40 තුශ පපපඹන් ර්ධනඹ පරහ, අපප් ක්රීගඩඹන්  

පරෝ ශයතහ ජඹ න්න , අසථහ කිහිඳඹදී අනුශයඹන් 

න්න  අසථහ රළබිරහ තිපඵනහ. ඒ හපපභ කිි භ 

තර් ඹකින් පතුය අපප් ක්රීගඩඹන් ජහතවන්තය භට් පම් 

ක්රීගඩඹන් ඵ  ඳවෙ පරහ තිපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භ  භතයි 1979 පර් භහ 

ය 12 දරුකු විධිඹ  පඵුපවුභ අසීරුපන් භපප 

පදභපිළඹන්පප අයඹ අයපන පභුයටු පුයිහ 

ක්රීගඩහාණප  තිබුණු ශ්රීග රාහ-ඵ හිය ඉන්දීඹ පුපදප සීමිත 

ඕර් තයඹ ඵරන්න ගිඹ අසථහ. එදහ ඵ හිය ඉන්දීඹ  පුපදප 

ක්රීගඩ ලිචයන්, අපප් ඳන්දු ඹන්නන් විහිළු  වෙතහ. ඔහු 

ඉතහභ ළවළල්ලුපන් තභයි අඳ  විරුද්ධ ක්රීගඩහ පශත. නමුවෙ 

එදහ ි   අවුරුදු තුනක්, වතයක් ඹන පු  අඳ  ප සට් තවෙවෙඹ 

රළබුණහ; ජහතවන්තය අවෙ දළකීම් රළබුණහ. අද න පු  අඳ 

ඵ හිය ඉන්දීඹ පුපදපන් භඟ තය යන පු , underdog 

කිඹන තවෙවෙඹ  ඳවෙ න්පන් ඵ හිය ඉන්දීඹ පුපදප 

ක්රීගඩපඹෝ. අිළ දළන් වළභ දහභ ඉදිරිපඹන් ඉන්නහ. විලහර ළඳවීම් 

වයවහ ක්රි ට් ක්රීගඩහ අතින් අපප් ය  අද ජහතවන්තය භට් භ  

දියුණු පරහ ඉන්නහ. අද තිපඵන ප්රපලසනඹ තභයි, ක්රීගඩඹන්  

පවීම්  යන්පන් පුපවුභද, හන්තහ ක්රි ට් ක්රීගඩහ දියුණු 

යන්පන් පුපවුභද,  ඳහල් ක්රි ට් ක්රීගඩහ  ව ේහමීඹ ක්රීගඩහ 

භහජර  රන්පන් පුපවුභද කිඹන ප්රපලසනඹ. භ  

පඳපනන වළටිඹ  ක්රි ට් ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධපඹන් ර්තභහනප  පම් 

යපට් තිපඵන මලිභ ප්රපලසනඹ තභයි, ප්රපහපද්ශීඹ ක්රීගඩහ භහජර  

ව  ක්රි ට් ක්රීගඩහ යන ඳහල්ර  අලව යන ඳවසුම් 

ළරසීභ ඉතහභ අඩු පරහ තිබීභ. ක්රි ට් ක්රීගඩහ ිළිතඵ නිරයණ 

ඳළළවෙපන හරප  ක්රීගඩහ භහජර  මී  ඩහ ටිනහභක් 

තිබුණහ. ඒහප  අඩු ඳහඩු තිබුණු ඵ භහ දන්නහ. නමුවෙ 

නිරයණ ඳළළවෙපන පු  ක්රීගඩහ භහජඹ  ටිනහභක් 

තිබුණහ; ක්රීගඩහ භහජප  හභහජිඹහ , ක්රීගඩහ භහජප  ඡන්දඹ  

ටිනහභක් රළබුණහ.  

අපනක් අත  ඳහල්ර ක්රීගඩහ තවෙවෙඹ වෙතහභ අද ඉතහ 

ඵයඳතශ විධිඹ  ඳසුහමී තවෙවෙඹ තිපඵනහ. ඒ නිහ 

ජහතවන්තය තරප  තිපඵන ළ ලු නියහයණඹ ය න්නහ 

හපපභ, ඳහල් ක්රි ට් ක්රීගඩහ ව ප්රපහපද්ශීඹ ක්රීගඩහ භහජ වහ 

ප්රපභහණවෙ තයම් ආධහය ඳඹන්නවෙ, තර්හනුකර වහ හධහයණ 
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ක්ර භඹ  ඒ ආධහය පඵදහ පදන්නවෙ අලව ඩධර්ඹ ව හනහ 

රු ඇභතිතුභහ  රළපේහ කිඹහ භහ ප්රපහර්ථනහ යනහ. ඒ වහ 

භඟ පඳන්වීභ ශ්රීග රාහ ක්රි ට් ආඹතනඹ තුිතන් යන්න  අලව 

ලක්තිඹ ඔඵතුභහ  රළපේහ කිඹහ භහ ප්රපහර්ථනහ යනහ.  

රු ඇභතිතුභනි,  භරර ක්රීගඩඹකු වළටිඹ , ඳහල් හරප  

භරර ක්රීගඩහ පනුපන් ළඳ වුණු පනකු වළටිඹ  පම් යපට් 

භරර ක්රීගඩහ ිළිතඵ භපප පරුකු ම්ඳනඹක්, ම්ඳහක් 

තිපඵනහ. එදහ ඩන්න් යිට් රන්ඩන් ඔලිම්ිළක් උපශපල්දී මී ර් 

400 ඩුලු ඳළනීපභන් රිදී ඳදක්භක් දිනහ වෙතහ. ඉන් ඳසපත  

නහලිාම් එ මර් වීයි ාවම් උ ඳළනීපම් ක්රීගඩහපන් ජහතවන්තය 

තය ජඹේවණඹ ශහ. ලූන් පඵනඩික් පයෝහ භළයතන් ව 

මී ර් 5,000 වහ 10,000 ළනි දුය දිවීභ තයලින් ජහතවන්තය 

ජඹේවණ රඵහ වෙතහ. ඩේලිප. විභරදහ, සුවෙ තිරයවෙන, 

දභඹන්ති දර්ලහ හපප ක්රීගඩ ක්රීගඩිහන් ඉවශ ජඹේවණ රඵහ 

වෙතහ. ඉන් ඳසපත සුන්තිහ ජඹි ාව ජඹේවණ රඵහ වෙතහ. 

ඇවෙත ලපඹන්භ  අහනප  ඇපප ජඹේවණඹ රිදී ඳදක්භක් 

ඵ  ඳවෙ වුණහ, ඒ තයප දී ඳශමුළනි සථහනඹ දිනහ වෙත 

පම්රිඹන් පජෝන්සපප ඳදක්භ අහිමි කිරීභවෙ භඟ.  

   භෆත හරප  භරර ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධ අපප් යපට්  
දීප්තිභවෙ යුඹක් ඳළතුණහ. ඒ දීප්තිභවෙ යුඹ දළන් 

ම්පර්ණපඹන්භ අන් පරහ තිපඵනහ. භ  අභත යන්න 

ඵළවළ, අඳවෙ එක් පද්ලඳහරන ලපඹන් එඟ නළති වුණවෙ 

එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ ලපඹන් ඉන්න 

හරප  භරර ක්රීගඩහ ිළිතඵ පරුකු ළරකිල්රක් දක්පු 

ආහයඹ. ඒ හරප  ඉතහ ළඩි ළරකිල්රක් භරර ක්රීගඩහ තුශ  

ඒපම් ප්රපතිපරඹක් විධිඹ  ජහතවන්තය ජඹේවණ රඵන්නවෙ, ඒ 

ජඹේවණ ළරකිඹ යුතු හරඹක් ඳවෙහ පන ඹන්නවෙ පුළුන් 

ආහයප  ක්රීගඩ, ක්රීගඩිහන් යහශිඹක් අඳ  බිහි යන්න 
පුළුන්භ රළබුණහ.  

රු ඇභතිතුභනි, අද අිළ ක්රි ට්, ඳහඳන්දු ළන ථහ ශවෙ 

ඇවෙත ලපඹන්භ ෆභ දරුපකුභ තභන්පප ඳහර තුශ  භරර 

ක්රීගඩහ ඉපර  අඩු ළඩි ලපඹන් වබහගි පනහභයි. ක්රි ට් 

පනුවන දරුපෝ ඉන්නහ. Football පනුවන දරුපෝ 

ඉන්නහ. Volleyball පනුවන දරුපෝ ඉන්නහ. Basketball 

පනුවන දරුපෝ ඉන්නහ. වළඵළයි දිවීභ, ඳළනීභ, වීි කිරීභ ළනි 

ඉවු විවිධ භට් ම්ලින් දරුන් යනහ. ඒ නිහ අද ක්රීගඩහ 

ිළිතඵ ඩහවෙ මීඳ පද් ි දු පන්පන් භරර ක්රීගඩහ තුශයි. භරර 

ක්රීගඩහපප දක්තහ වඳුනහ වෙතහ  ඳසපත, ඒ දක්තහ භත අපනක් 

ක්රීගඩහර  ඹන්න පුළුන්. අිළ දන්නහ, දක් භරර ක්රීගඩඹන් 

වඳුනහ වෙතහ  ඳසපත, ධහන දක්තහ ඇති ක්රීගඩඹන්  ආයහධනහ 

යරහ ඳහපල් යර් ණ්ඩහඹපම් ළශපඳන සථහනඹන් ඔවුන්  

රඵහ පදන ඵ. භරර ක්රීගඩහ වයවහ පපනකුපප දක්තහ, ලහරීරි 

නිපුණතහන්, සබහඹ වඳුනහ වෙතහභ අිළ ඔහු  ආයහධනහ 

යනහ, basketball team එ  එන්න කිඹරහ; volleyball team 

එ  එන්න කිඹරහ; netball team එ  එන්න කිඹරහ. ඇවෙත භ 

ක්රීගඩපඹකුපප ක්රීගඩහශීලිබහඹ, ලහරීරි වළකිඹහ අිළ ළඵෆ පරභ 

වඳුනහ න්පන් භරර ක්රීගඩහ වයවහයි.  භරර ක්රීගඩහ වයවහ එන 

දරුන් භරර ක්රීගඩඹන් පරභ ක්රීගඩහ ජීවිතඹ අන් යන්න 

පුළුන් හපපභ, පනවෙ ක්රීගඩහ වහ ඔවුන් වඳුනහ ළනීපම්  

වළකිඹහවෙ අඳ  රළපඵනහ. ඒ හපපභ භසතඹක් විධිඹ  

තයහරී පර ක්රීගඩහ ශවෙ පනුශවෙ, ජීවිතඹ  අලව යන   

නහඹවෙ රක්ණ, ලහරීරි පඹෝවතහ ක්රීගඩහ වයවහ අඳ  රඵහ 

න්න පුළුන්භ රළපඵනහ. භහ ඒ හයණඹ කිඹන්පන්, අද වෙ, 

පම් ථහ යන පභුපවුපවෙවෙ තරුණ හරප , ඳහල් අධිප  

යපු ක්රීගඩහපන් රළබ තෘප්තිඹ, රළබ අවෙ දළකීම්, ඒ ලහරීරි 

පඹෝවතහ අනු රළබ ලක්තින්තම් භතක් යන භන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අද පන පු  භරර ක්රීගඩහ 

ිළිතඵ පම් යපට් කිි භ ළරළසභක් නළවළ. අද පම් යපට් භරර 

ක්රීගඩහ  නිලසිකත ප්රපමුවෙඹක් නළවළ. අද පම් යපට් භරර ක්රීගඩහ   

ටිනහභක් දීරහ නළවළ. අද භරර ක්රීගඩහ  අලව මලි ඳවසුම් 

ම්ඵද ඳහල්ර ඇවෙපවෙ නළවළ. භරර ක්රීගඩහපප ඳළනීපම් ඉප 

වහ අලව යන උඳයණ තිපඵනහ. ඒහ  mattresses 

අලවයි. ඒ හපපභ අපනකුවෙ ක්රීගඩහ උඳයණ අලවයි.  ධහන 

ඳවෙතු අලවයි. අද පම් උඳයණ ඳහල්ර ඇවෙපවෙභ නළති 

තයම්. අිළ විඳක්ප  භන්ත්රීංරු වුණවෙ ඳහර  ගිහිල්රහ අපඳන් 

පපයන්න ඕනෆ පභුක්ද කිඹරහ ඇහුහභ, හුඟක් පපරහ  ඒ 

ඳහල් ක්රීගඩහ බහණ්ඩ හිඟඹ ළන අඳ  වන් යනහ. ඒ නිහ 

අපප් විභධවත මුදල්ලින් ළරකිඹ යුතු ප්රපභහණඹක් ඒ වහ 

පන් යනහ.  

අිළ ඳහල්ර  පුඩනළිනලි වදනහ. අපනකුවෙ ඳවසුම් 

ඳඹන්න උනන්දු පනහ. නමුවෙ ක්රීගඩහ  ප්රපමුතහක් නළවළ 

කිඹන හයණඹ භහ කිඹන්න ළභළතියි. ඒ නිහ ඔඵතුභහ  භහ 

වන් යන්පන්,  ඒ ජහති ක්රීගඩහ ළරළසභ පවුයි, ඒ ිළිතඵ 

තවෙ හච්ඡහ යරහ ඉදිරිඹ  ඹහ යුතු ඵයි. වළඵළයි ඉතහ 

ඉක්භනින්භ පම් යපට් ඳහල්ර ක්රීගඩහ අධවහඳනඹ ිළිතඵ ව ඒ 

අලව ඳවසුම් ළඳයීභ ිළිතඵ, ක්රීගඩහ භහජ ව පඹෞන 

භහජ වහ අලව ඳවසුම් ළඳයීභ ිළිතඵ අිළ  යුතු 

යන්න අලවයි. ඒ ප්රපමුතහක් විඹ යුතුයි කිඹන හයණඹයි 

භහ වන් යන්පන්.  

රු ඇභතිතුභනි, භ  ප්රපලසන කිහිඳඹක් තිපඵනහ. ඔඵතුභහ 

ළභළති නම්,  පම් පභුපවුපවෙ වුණවෙ ිළිතතුරු පදන්න පුළුන්. 

ක්රීගඩහ ධුය දළරීභ ිළිතඵ පභපත වන් පනහ. "ඹම් මුද්රිලත පවෝ 

විදrවෙ භහධවපඹන් ෘවෙ මඹභඹ ජනභහධවපපදිඹකු පවෝ එළනි 

ජහරඹ අයිතිරුපකු පප නම්" කිඹරහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, භ  පවෙරුම් න්න පුළුන්. භහධවඹ 

අයිතිරුපකු කිඹන්පන් විලහර ප්රපහපධනඹක් තිපඵන පපනක්. 

එළනි පපනකු  පුළුන්භ තිපඵනහ, ඹම් ආහයඹකින් ඒ 

ධනඹ ව ඵරඹ ඳහවිච්ික යරහ ඒ ඡන්ද ක්රි ඹහදහභඹ තුශ ඵරඹක් 

ඳහන්න.  

ඳසු ගිඹ හරර අිළ පම්හ දළක්හ. වළඵළයි භ  ප්රපලසනඹක් 

තිපඵනහ. ඒ තභයි පභභ තනතුරු වහ තය යන පුද්රඹහ 

ඹම් මුද්රිලත පවෝ විදrවෙ භහධවපඹන් ෘවෙ මඹභඹ ජනභහධවපපදිඹකු 

නම්  ඒ පුද්රඹහ පම් වහ නුසුදුසකු පප කිඹරහ වන් නහ. 

දළන් පම් යපට් ෘවෙ මඹභඹ ජනභහධවපපදීන් දවස ණනක් 

ඉන්නහ. විපලතපඹන්භ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ  ම්ඵන්ධ 

ජනභහධවපපදීන් පඵුපවෝ පදපනක් අද පම් ක්රීගඩහ ිළිතඵ 

පඵුපවුභ උනන්දුපන්  යුතු යනහ. එතපු  ක්රීගඩහ 

ම්ඵන්ධ උනන්දුක් තිපඵන, ඳසු බිභක් තිපඵන ෘවෙ මඹභඹ 

ජනභහධවපපදීන් කිඹන්පන් පෝටිඳතිපඹෝ පනුපයි. ඔවුන් 

විලහර ධනතුන් පනුපයි. ඔවුන් ළටුඳ  පුවෙ ඳත පතඹ 

යනහ න්න පුළුන්. ඔවුන් රඳහහිනී පතඹ පවෝ 

ගුන්විදුලි පතඹ ළටුඳ  පතඹ යන්න පුළුන්. වළඵළයි 

ක්රීගඩහ පනුපන් අලව යන ළඳවීභවෙ, දළනුභවෙ ඔවුන්  

තිපඵනහ. පම් ෘවෙ මඹභඹ භහධවපපදිඹහ කිඹන අන්න ඒ 

හණ්ඩඹ  පම් සීභහ ඳනන්පන් ඇයි කිඹන හයණඹ ඔඵතුභහ  

ඳළවළදිලි යන්න පුළුන් නම් භභ සතුතින්ත නහ. ඔඵතුභහ 

භ  ිළිතතුයක් පදනහද? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ඹම් ඹම් ාම්ර තනතුරු දළරීපම්දී ඒ 

තභන් දයන තනතුය ඳහවිච්ික යමින් ඒ ක්රීගඩහපප විනහලඹ  ඹම් 

ඹම්  යුතු යපු උදහවයණ ව හයණහ තිපඵනහ. ඉතිවහප  

එපවභ අවෙ දළකීම් අඳ  තිපඵනහ. ඹම් ඹම් භහධවපපදීන් පම් 

හපප ඉරහ තිපඵනහ. පම් පඹෝජනහ අපප් පඳෞද්ලි පඹෝජනහ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

[රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ] 

පනුපයි. ාම්ලින් ඉදිරිඳවෙ යපු පඹෝජනහ ළරකිල්ර  

අයපන තභයි අිළ පම් නිපඹෝ ස යරහ තිපඵන්පන්. ඹම් 

භහධවපපදිඹකු  ක්රීගඩහ ාභඹ ඹම් තනතුයක් දළරුපුවෙ ඔහු  

පුළුන් ඒ ිළිතඵ ලිඹන්න ව  යුතු යන්න. ඒ හපපභ ඹම් 

ඹම් භහධව ඳහවිච්ික යමින් ඒ අලව පුද්රඹන්  ඳවය පදන්න 

ඕනෆ නම් ඒ  යුවෙතවෙ යන්න පුළුන්. ඉතිවහප  

භහධවපපදීන්පන් පරුකු ඉල්ීයභක් තිබුණහ, පම් ිළිතඵ 

නිදවපත විපපචනඹ යන්න ඔවුන්  අසථහක් රඵහ පදන්න 

කිඹරහ. පම්  යුතු ම්ඵන්ධපඹන් පම් හයණහ තභයි අිළ 

ළරකිල්ර  වෙපවෙ. 

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

පවුයි. රු ඇභතිතුභනි, ඔතළන තිපඵන ප්රපලසනඹ න්පන් 

ඔඵතුභන්රහ ඉතිවහප  හි පු එක්පපනක්, පදන්පනක් ළන 

හිතරහ පම් යපට් ඉතහභ ටිනහ පතඹක් යන ෘවෙ මඹභඹ 

භහධවපපදීන් පභභ තනතුරු වහ නුසුදුසන් ඵ  ඳවෙ කිරීභයි. 

භවය වි  ඔවුන් ක්රීගඩහ භහධවපපදීන් පනුපන්න පුළුන්. නමුවෙ 

ඔවුන් පනවෙ ක්පතත්රසර විපලතඥතහ දයන භහධවපපදීන් න්න 

පුළුන්. ඇවෙත ලපඹන්භ අතිවිලහර ප්රපභහණඹක් -දවස ණනක්- 

වුණු භහධවපපදීන් කිඹන ි ඹලු පදනහභ එ නය ණඹ  

දභහයි පම් ර්ගීයණඹ යරහ තිපඵන්පන්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප භවතහ 
(ரவௌபுறகு  யறவரணவ அபவ்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීංතුභනි, ක්රීගඩහ භහධවපපදීන්  අිළ පම් පඹෝජනහ 

ඉදිරිඳවෙ ශහ. එතුභන්රහ පම් ළන පඵුපවුභ ඳක් ථහ ශහ. 

ඒපක් අවුරක් පවෝ ප්රපලසනඹක් තිබුපණ් නළවළ.  

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ක්රීගඩහ භහධවපපදීන් කිඹරහ ි ටින ිළරි ඉතහභ සීමිතයි පන්. 

නමුවෙ පභතළන තිපඵන ළ ලු ඒ අදහශ භහධවපපදීන්පප ප්රපලසනඹ 

පනුපයි. ඳහර්ලිපම්න්තු විධිඹ  පම් නිපඹෝ රහ ඵරන 

පභුපවුපවෙ අිළ ඵරන්න  ඕනෆ, ඒ අඹපප මලි අයිතිහි ම් 

ළන, ඒ අඹ  තිපඵන භසත අයිතිහි ම් ළන, ඒ හපපභ 

අනහතප  ඔවුන්  තිපඵන අසථහන් ළනයි. එතපු  ි ටින 

භහධවපපදීන් කිහිඳ පදපනක් අඳ  ප්රපලසනඹක් නළවළ කිඹන එ 

පනුපයි ප්රපලසනඹ. ඒ අසථහ අහිමි කිරීභයි ප්රපලසනඹ. පභුද 

ෘවෙ මඹභඹ භහධවපපදිඹහ කිඹන ණඹ  ළප න භහධවපපදීන් 

දවස ණනක් පම් යපට් ි ටිනහ. පම් නිපඹෝ තුිතන් ඒ පඵුපවෝ 

පදපනක් සීභහ කිරීභ  අසථහ රළපඵනහ.  

පම් ි ඹලු පදනහ  ඔඵතුභහපප අයඹ න්නවෙ ි ද්ධ නහ. 

යපට් ඒ අදහශ ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ වුද කිඹන එ භත පම් 

අයඹ ළනීභ පවෝ පනුළනීභ ඳදනම් නහ. නමුවෙ 

විධහඹප  පු ක් න අභහතවයඹහපප පඳෞද්ලි 

අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ කිඹන එ අනලව පදඹක්. එඹ ශ යුතු 

න්පන් ඉතහභ සුවිපලත අසථහර ඳභණයි. ඒ නිහ ෘවෙ මඹභඹ 

භහධවපපදිඹහ කිඹන අර්ථඹ පභතළන  ළටීභ නුසුදුසුයි කිඹන එ 

භභ පඳෞද්ලි දකිනහ. භහධව අයිතිරුපක් කිඹන තවෙවෙඹ 

ළන භ  ළ ලුක් නළවළ.  

ඒවෙ එක්භ ත ප්රපලසනඹක් තිපඵනහ. ෘවෙ මඹභඹ 

භහධවපපදිඹහ කිඹන එපක් අර්ථඹ පභුක්ද? "Professional 

Journalist" කිඹන්පන් වුද? ෘවෙ මඹභඹ භහධවපපදිඹහ කිඹන 

අර්ථ නිරඳණඹ නිලසිකත වන් විඹ යුතුයි. භභවෙ හරඹ 

නිදවස භහධවපපදිපඹක් - freelance - ලපඹන්  යුතු ශහ. 

ඒ වෙ මුදරක් රළබුණහ. ඒ විධිඹ  මුදරක් රළපඵන පපනක් 

පම් ණඹ  ළප නහද? පභුද ඉසය ෘවෙ මඹභඹ ක්රීගඩඹහ  

Olympics ඹන්න ඵළරි වුණහ. ඒ හරප  භවය දක් ක්රීගඩපඹෝ 

ඔවුන්පප ජීවිතප  සුවිපලත අසථහ කීඳඹ මුදල්ර  තය 

කිරීභ පවතතුපන් ඳසු හරර ඔවුන්පප ඳදක්ම් අහිමි ශ ඵ 

අිළ දන්නහ. අද ඒ සීභහන් ඇවෙපවෙ නළවළ. ෘවෙ මඹභඹ 

ක්රීගඩඹන්   Olympicsර  ක්රීගඩහ යන්න ඵළවළයි කිඹරහ කිපහ. 

එපවනම් ෘවෙ මඹභඹ භහධවපපදිඹහ වුද කිඹන අර්ථඹ ළන 

නිලසිකත  මයණඹ න්න  ඕනෆ. ඒපක් දි ඳශර තිපඵන්න  

ඕනෆ. නළවෙනම් පම් වයවහ භහධව වහ ම්ඵන්ධ ඕනෆභ 

පුද්රපඹකු  ක්රීගඩහ ඳරිඳහරනඹ  ඳළමිණීභ  ඵහධහ යන්න 

පුළුන්.  

රු ඇභතිතුභනි, සදු වහඳහයඹ ෘජු පවෝ ක්ර  පඹදී ි ටී 

නම් පම් තනතුරු දළරීභ වහ නුසුදුසකු නහ කිඹරහ ඒ 

ප්රපලසනඹභ එඹ වෙ තිපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අඳ දන්නහ අද පරෝප  

ෆභ ක්රීගඩහ භ ඳහපවත පම් සදු ිළිතඵ ප්රපලසනඹ ඇවිල්රහ 

තිපඵනහඹ කිඹන හයණඹ. ඔට්ටු අල්රනහ. ජඹේවණඹ, 

ඳයහජඹ ිළිතඵ ඔට්ටු අල්රනහ. පම් අද පරෝ ාසෘතිප  

පු ක් ඵ  ඳවෙ පරහ තිපඵනහ. අඳ ඳසු ගිඹ දසර 

දළක්හ, විවිධ ක්රීගඩහ තය ඳහහ දීම් ි දු වුණු ආහයඹ. ක්රි ට් තය 

ඳහහ දීම් ි දු වුණහ. අිළ දළක්හ, ඳහඳන්දු තය ඳහහ දීම් ිළිතඵ. 

ඒ හපප විවිධ භට් ම්ර පම් ි දු පනහ. සදු වහ ම්ඵන්ධ 

පුද්රපඹෝ ක්රීගඩහ ඳරිඳහරනඹ  එතු වුණහභ තය ඳහහ දීම් 

ිළිතඵ ඔවුන්  ඵරඳෆම් යන්න අසථහක් තිපඵනහ. ඒ නිහ 

අන්තර් ජහති ක්රි ට් වුන්ි රඹවෙ ඒ ිළිතඵ ඔවුන්පප රීති 

ස යරහ තිපඵනහ. වළඵළයි ප්රපලසනඹ තිපඵන්පන් පම් අර්ථ 

නිරඳණප යි. පම් අර්ථ නිරඳණප  තිපඵනහ, සදු වහඳහයඹ 

ෘජු පවෝ ක්ර  පඹදී ි ටී නම් කිඹරහ. ෘජු පඹදී ි ටීභ ළන 

ළ ලුක් නළවළ. පභුක්ද පම් ක්ර  පඹදී ි ටීභ කිඹරහ 

කිඹන්පන්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, සදුපප ක්ර  පඹපදන 

පනහපප සබහඹ පභුක්ද? ඒ සදු වහඳහයප  ක්ර  පඹදී 

ි ටින තළනළවෙතහපප රක්ණ පභුනහද? ඉරහ හි රහ ළි පනෝ  

එ  ඹන පනහ ද, අලසඹන්  පර්ස අල්රන පපනක් ද,  

එපවභ නළවෙනම් ඔහු සදු වහඳහයඹ  ම්ඵන්ධ ඳවුර ඥහතිපඹක් 

පන එද? පම් හපප ප්රපලසන තිපඵනහ. ඇවෙත භ පම් හයණඹ 

ළන නළත යක් නිලසිකත පන්න  අලවයි. නළත යක් පභඹ 

පවෙරුම් ළනීභ අලවයි. ඒ හපපභ ඒ අදහශ පුද්රයින් වෙ, 

භහජඹ වෙ පම් ළන අර්ථඹක් අලවයි. ඒ නිහ ක්ර  ඹන්න  

ප්රපහපඹෝගි පවෙරුභ අලවයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පම් නිපඹෝර තිපඵන 

භසතඹ ළන භහ ඔඵතුභහ  සතුතිඹ ඳශ යනහ. ඒ ඉදිරි 

ිළඹයක්. ඒවෙ භහ කිඹනහ. සීමිත ප්රපලසන කීඳඹක් ළන භහ ථහ 

යන්පන්, ඒ ි ඹල්ර නයයි කිඹන අර්ථපඹන් පනුපයි. පම් 

ඉදිරි ිළඹයක් කිඹන එ ළන කිි භ ළඹක් නළවළ. නමුවෙ 

පවුභ පද් පන්පන් ම්පර්ණපඹන්භ ඹල් ඳළන ගිහිල්රහ 

තිපඵන ක්රීගඩහ ඳනතභ ාපලෝධනඹ කිරීභ කිඹන එයි භපප නම් 

අදව. භහ ය ණනහ ඉරහ පම් ළන ල්ඳනහ යන 

පපනක්. ඔඵතුභහ  ඒ ඩධර්ඹඹ රළපේහ කිඹරහ භහ ප්රපහර්ථනහ 

යනහ. වළඵළයි පම් සදු ක්රීගඩහපප ක්ර  පඹදීභ කිඹන ප්රපලසනඹ 

ළන අඳවෙ ල්ඳනහ යන්න අලවයි. පම් නිපඹෝ වදිි ප භ 

ඳහර්ලිපම්න්තු වයවහ අනුභත යන්පන් නිලසිකත පුද්රපඹකු 
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ඉරක් යරහ ද කිඹන හයණඹ ළන ප්රපලසනඹක් තිපඵනහ.      ඒ 

ළන ළ ලුක් තිපඵනහ.  එපවභ නිලසිකත පුද්රයින් ඉරක් 

යරහ නීති ඳනන එ, නිපඹෝ ඳනන එ ළරැදියි. 

ප්රපතිඳවෙතිඹ ළන අඳ  එඟ න්න  පුළුන්. ප්රපතිඳවෙති ළන ථහ 

යන්න පුළුන්. වළඵළයි පුද්රපඹකු ඉරක් නහ නම් ඒ 

ළරැදියි. අනික් අත  ඒ අර්ථ නිරඳණඹන් නිලසිකත න්න  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පම් නිපඹෝ ඳළනවහභ ත 

ප්රපලසනඹක් එනහ. ඔඵතුභහපප භතඹ අනු ෘජු පවෝ ක්ර  සදු 

ක්රීගඩහ  ම්ඵන්ධ ද නළද්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ අය පදනහ පන්න 

පුළුන්. වළඵළයි අනික් අත  යපට් අනික් පුයළි ඹන්  පම් 

නිපඹෝ වයවහ අසථහක් රළපඵනහ, ඔඵතුභහ ඒ වෙත අභිභතඹ 

අභිපඹෝ යන්න. ඳරිඳහරන නීතිඹ  ළප න Writ of Certiorari  

ආඥහක් වයවහ ඔඵතුභහපප  මයණඹ අභිපඹෝ යන්න පම් 

නිපඹෝ වයවහ අසථහක් රළපඵනහ. පම් අසථහ ලින් 

තිබුපණ් නළවළ. පම් අවුරක්. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහ  කිඹනහ, ඒ 

වයවහ අවෙ හිටු වීපම් නිපඹෝ, අධියණභඹ භළදිවවෙ වීම් හපප 

ප්රපලසන ඇති න්න  පුළුන් කිඹරහ. ඒ පුද්රයින් ළශළක්වීපම් 

අයමුණින් පම් නිපඹෝ අයපන ආහවෙ, එපවභ පනුවුණහ වුණවෙ 

පභළනි නිපඹෝ ඳළනවහභ යපට් පුයළි ඹන්  අයිතිහි ම් 

රළපඵනහ, පම් නිපඹෝ අනු ඇභතියඹහ  තභන්පප අභිභතඹ 

විධහඹ ප  නිපඹෝජිතපඹක් විධිඹ  ක්රි ඹහවෙභ ශහ ද කිඹරහ 

පවුඹහ ඵරන්න. නිපඹෝ නළතිහ  ඩහ නිපඹෝ තිපඵන 

පරහල්ර අධියණභඹ විභර්ලනඹන්  රක් වීපම්  වළකිඹහක් 

තිපඵන නිහ ඔඵතුභහ අනතුය  ඳවෙ පනහ. ඒ අනතුය එන්පන් 

ක්රීගඩහ  ව පඳුදුපප භසත ක්රි ඹහදහභඹ යි. පභුද අදහශ 

ළදවෙ ධයඹක් දයන පපනකුපප තනතුය අධියණභඹ 

ක්රි ඹහදහභඹක් වයවහ අවෙ හිප පපුවෙ එපවභ ඒ ක්රීගඩහපප දියුණු  

ඉතහ දිගු හීයන ඵරඳෆම් ඇති න්න  පුළුන්. ඒ නිහ පම් 

නිපඹෝ ඳනනහ හපපභ, නිපඹෝ ඳළනවීපම් අනතුයකුවෙ 

තිපඵනහඹ කිඹන හයණඹ භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි 

අර්ථ නිරඳණඹ ළදවෙ පන්පන්. අධියණඹ  ගිහිල්රහ 

ඳශමුළනි දපතභ තවනම් නිපඹෝඹක් පපනකු න්න ඹනහ 

නම් පම්යි අර්ථ නිරඳණඹ, ඇභතියඹහපප අභිභතඹ ක්රි ඹහවෙභ 

පශත පභන්න පම් ඳදනභ භත කිඹරහ කිඹන්න පුළුන් පන්න 

ඕනෆ. ඒ විෘත තිබුපණුවෙ එ එ විනිලසචඹහයරු 

තභන්පප පඳෞද්ලි භතඹන් අනු, තභන්පප පඳෞද්ලි 

විලසහඹන් අනු  යුතු කිරීභ  අහල තිපඵනහ. ඒහ 

අනතුරුදහඹයි. ඒයි භහ කිඹන්පන්. භහ කිඹන්පන් නළවළ, එපවභ 

පනහ කිඹරහ. භ  පඳපනනහ, පම් අනතුරු. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ 

හරප  විපලතපඹන් ක්රි ට් ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධ අධියණභඹ 

භළදිවවෙ වීභ  දළපු පනකු වළටිඹ  භහ භතක් යන්න ළභළතියි, 

පම්හ අනතුරු දහඹ ඵ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ක්රීගඩහපප දියුණු පනුපන් 

යපට් නීති පනස න්න අලවයි, පයගුරහි  වදන්න අලවයි. 

ක්රි ට්ලින් ඔේඵ  ගිඹ ක්රීගඩහක් පම් යපට් තිබිඹ යුතුයි. ඒ 

හපපභ, පම් වදන පයගුරහි  නිලසිකත, ඳළවළදිලි පයගුරහි  විඹ 

යුතුයි කිඹන හයණඹ ප්රපහල යමින් භභ නතය පනහ. 

පඵුපවුභ සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 5.30] 

 
රු පරුවහන් යවෙවෙපවෙ භවතහ 
(ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භහ හිතවෙ රු භහින්දහනන්ද 

අලුවෙභපප ඇභතිතුභහපප අභහතවහාලඹ න ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ 

ඹ පවෙ 1973 අා 25 දයන ක්රීගඩහ ඳනත  ඹ වෙ 2013 අා 01 

දයන ජහති ක්රීගඩහ ාම් නිපඹෝ ිළිතඵ විහද යන පම් 

පභුපවුපවෙ, සදහනම් පනුි ටිඹවෙ ථහ කිරීභ  අසථහක් 

රළබීභ ළන භභ පඵපවවින් න්පතෝ පනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අිළ විපලත හයණඹක් භතක් 

ශ යුතුයි. අද දින ඒ හයණඹ පඵුපවෝ පදනහ  භතක් වුපණ් 

නළවළ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005 දී පම් ය  බහයවෙ 

අසථහපපදී ප්රපලසන යහශිඹක් තිබුණහ. අද න පු  එදහ තිබුණු 

ප්රපලසනලින් ි ඹඹ  90  ළඩි ප්රපභහණඹක් විරහ අපප් ය  

ඉතහභ ශීඝ්ර පඹන් ඉදිරිඹ  භන් යන පම් පභුපවුපවෙ භහින්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ළඩ ිළිතපශ තුශ ක්රීගඩහ වහ විපලත 

අධහනඹක් පඹුමු ය තිපඵනහ. එපත අධහනඹ පඹුමු යරහ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ක්රීගඩහ ඉදිරිඹ  පන ඹෆභ  දක් ක්රීගඩහ 

අභහතවයපඹකු ඳවෙ ය තිපඵනහ. භභ අපප් රු ඇභතිතුභහ 

ඔහ තඵන්න කිඹන පදඹක් පනුපයි පභඹ. භභ එතුභහ එක් 

ළඩ ය තිපඵනහ. භහ එතුභහ ළඩ යන ආහයඹ දන්නහ නියි 

පභපවභ කිඹන්පන්. භහ හිතන විධිඹ  එතුභහ ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ 

පර ඳවෙ පරහ දළන  අවුරුද්ද  ටික් ළඩි හරඹක් ඳභණයි. 

පම් සුළු හරඹ තුශ අපප් යපට් තිපඵන ක්රීගඩහ ාම්ර ව ක්රීගඩහ 

ක්පතත්රසප  තිපඵන විවිධහහය ප්රපලසන ඉතහභ සක්සභ, පභුශඹ 

ඳහවිච්ික යරහ, වුරුවෙ යදයඹ  ඳවෙ පනුන ආහයඹ  

විමින් ඹන පම් පභුපවුපවෙ පම් නිපඹෝ පනළල්රහ ම්භත 

ය ළනීභ භිනන් එතුභහ යන්න වදන්පන් අභහතවහාලඹ  -

එතුභහ - තිපඵන ඵරතරවෙ නළත විභධවත යරහ පම් යපට් 

ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ වහ  යුතු යන්නයි. ඒ නිහ අිළ රු 

ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහ  සතුතින්ත පනහ, හුඟක් භවන්ි  පරහ 

පභභ නිපඹෝ පපනමින් අපප් යපට් ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ ඇති 

කිරීභ වහ එතුභහ යපන ඹන ක්රි ඹහ දහභඹ ළන.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, එතුභහපප ළඩ ිළිතපශ 

ඹ පවෙ ි ඹලු ඳශහවෙර ක්රීගඩහ දියුණු යමින් ඹනහ. උතුරු 

ඳශහත වෙපතුවෙ කිලිපනුච්ිකඹ ක්රීගඩහාණඹ, උතුරු භළද ඳශහත 

වෙපතුවෙ අනුයහධපුයඹ ක්රීගඩහාණඹ, නළ පඟනහිය ඳශහත 

වෙපතුවෙ ්රි කුණහභරප  Mac Haizer ක්රීගඩහාණඹ, භධවභ 

ඳශහත වෙපතුවෙ භවනුය දින ක්රීග ඩහාණඹ, ඌ ඳශහත 

වෙපතුවෙ ඵදුල්ර ක්රීගඩහාණඹ, දකුණු ඳශහත වෙපතුවෙ 

වම්ඵන්පතු  භහින්ද යහජඳක් ක්රීගඩහාණඹ, ඵසනහහිය ඳශහත 

වෙපතුවෙ දිඹභ භහින්ද යහජඳක් ක්රීගඩහාණඹ, ඹම ඳශහත 

වෙපතුවෙ පරපදය ක්රීගඩහාණඹ, ඵයමු ඳශහත වෙපතුවෙ 

යවෙනපුයඹ ක්රීගඩහාණඹ ආදි ලපඹන් ඒහප  විලහර ක්රීගඩහහය 

නඹක් ඉදි කිරීභ  දළන භවෙ ළඩ ඳ න් පන අහනයි. 

එඳභණක් පනුපයි. දිස්රි ක් භට් පභන් ක්රීගඩහාණ 25ක් තනන්න 

එතුභහ  යුතු රළවළසති යරහ තිපඵනහ. පනිඹහ, 

්රි කුණහභරඹ, යවෙනපුයඹ, පුවෙතරභ, පඳුපශුන්නරු, 

නුයඑිතඹ, මුරතිප, පභුනයහර, භහතය, භහතපල්, භන්නහයභ, 

කුරුණෆර, කිලිපනුච්ිකඹ, ෆල්ර, භවනුය, ළුතය, 

ඹහඳනඹ, වම්ඵන්පතු , ම්ඳව, හල්ර, පුශම, ඵදුල්ර, 

අනුයහධපුයඹ, අම්ඳහය ආදි ලපඹන් දිස්රි ක් භට් මින් ක්රීගඩහාණ 

25ක්, ක්රීගඩහහය 25ක් තනන්න එතුභහ  යුතු යපන ඹනහ.    

භභ හිතන විධිඹ  දළන භවෙ භවය තළන්ර ළඩ ආයම්බ 

යරහ ඉයයි. එඳභණක් පනුපයි, අපප් යපට්  - in all 324 

AGA Divsions of our country -  ඒ ි ඹලුභ AGA Divsionsර 

ක්රීගඩහාණ තනන්න එතුභහ පම් න වි  අඳ  ල්ලි පන් ය 

දීරහ ඉයයි. ඒ හපපභ  පනවෙ කිි භ හරඹ පනුරළබුණු ඉතහ 

විලහර වපඹෝඹක් පම් අසථහපප ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ භිනන් 

රාහපප ක්රීගඩහ  රඵහ පදනහ. අපප් ය  පදඩ වී ප්රපලසන 

යහශිඹ  මුහුණ දීරහ ඉරහ එයින් පුඩ එන පම් පභුපවුපවෙ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

[රු පරුවහන් යවෙවෙපවෙ භවතහ] 

ි ඹලු ජහ මන්, ි ඹලු ආම් එ  ම්ඵන්ධ යන්න පුළුන් 

පවුභ ක්ර භඹ ක්රීගඩහ කිඹරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහවෙ, රු ක්රීගඩහ 

අභහතවතුභහවෙ, ි ඹලු නිරධහරිනුවෙ ිළිතපන ඒ වහ විලහර ළඩ 

ිළිතපශක් ය පන ඹහභ ිළිතඵ එතුභන්රහ ි ඹලු පදනහ භ 

නළත  හයඹක් සතුතින්ත පනහ.  

ඒ හපපභ අද ක්රි ට් ක්රීගඩහ ළන විලහර ලපඹන් හච්ඡහ 

වුණහ. ක්රි ට් ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධපඹන් තිබුණු ප්රපලසන යහශිඹක් විරහ, 

නළත යක් නිරයණඹ  ගිහිල්රහ වරිඹහහය ඒ නිරධහරින් 

ඳවෙ ය පන ශ්රීග රාහපප ක්රි ට් ක්රීගඩහ ඉදිරිඹ  පන ඹහභ 

වහ න්නහ උවෙහවඹ ළන අිළ නළත යක් රු ක්රීගඩහ 

අභහතවතුභහ වෙ, ඒ නිරධහරින් වෙ සතුතින්ත පනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ යර්  ක්රීගඩහ 

වෙපතුවෙ අද රු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීංතුභහ වෙ, පඹෝෂිත 

යහජඳක් භවවෙභඹහ වෙ විඳක්පඹන් පභුනහ කිපවෙ, 

එතුභන්රහ පදපදනහ පනුි ටින්න  පම් යපට් යර් ක්රීගඩහ 

දහවෙ අද තිපඵන තවෙවෙඹ  පපන්න  ඵළරි පනහ. ඒ නිහ 

අිළ එතුභන්රහ පදපදනහ  පම් අසථහපප දී සතුතින්ත පනහ. 

්රි වෙ විදවහරප  යර් ක්රීගඩහ ශ ක්රීගඩඹකු වළටිඹ වෙ, භවනුය 

ක්රීගඩහ ාභප  ක්රීගඩහ ශ ක්රීගඩඹකු වළටිඹ වෙ භභ කිඹන්පන්  අද 

පම් යපට් අඳ  දකින්න රළපඵන්පන් එදහ තිබුණ යර්  ක්රීගඩහ 

පනුපයි,  ඊ  ඩහ ඉතහභ උස භට් පම් යර් ක්රීගඩහක් ඵයි. ඒ 

ළන අිළ ඉතහභ න්පතෝපඹන් එතුභන්රහ  ප්රපලාහ යනහ. 

මින් ඉදිරිඹ වෙ  එතුභන්රහපප වපඹෝඹ රළබිරහ පම් ක්රීගඩහ ත 

තවෙ ඉදිරිඹ  පන ඹහභ  ඒ ි ඹලු පදනහ භ ලක්තිඹ ඩධර්ඹඹ 

රළපේහ කිඹරහ භභ ප්රපහර්ථනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි,  motor racing  දිවහ ඵළලුවෙ 

එපවභයි. අිළ ි ඹලු පදනහභ එතු පරහ භවනුය "Kandy Night 

Race" කිඹරහ  motor racing  තයඹක් ඳ න් වෙතහ. ඒ ළන 

අපප් ක්රීගඩහ අභහතවතුභහවෙ දන්නහ. ඒ ිළ  ිළ  අවුරුදු පදක් 

ඳළළවෙවුහ.  දළන් තුන් ළනි අවුරුද්ද වෙ ඳවෙනහ.  ඒ හපපභ 

පුශමවෙ ඒ night race ඳ න් පන ඉතහභවෙ පවුඳින් ඒ ක්රීගඩහවෙ 

දියුණු පමින් ඹනහ. ඉදිරිඹ  තවෙ ඈත ඳශහවෙර ඹහඳනඹ, 

්රි කුණහභරඹ, වම්ඵන්පතු  ආදී ප්රපපද්ලරවෙ ධහන ඳථ ඇති 

යරහ පභළනි තය ඳවෙරහ අ පප් යපට් එභ ක්රීගඩහවෙ දියුණු 

කිරීභ  පුළුන් පයි කිඹරහ අිළ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භභ හිතන වළටිඹ  අද විපලත 

දක්. පභභ විහදප  දී ථහ යහශිඹ  අිළ න් දුන්නහ. 

හභහනවපඹන් පපයන්පන් විඳක්පඹන් ඇවිල්රහ ළයදි යහශිඹක් 

කිඹන එයි.  ඒ පනු  අද දින පවු ළඩක් යන පු  ඒ 

පවුද ළඩක් කිඹරහ විඳක්පඹනුවෙ කිප ඵ අිළ ප්රපහල යන්න 

ඕනෆ. ඒ ළන පම් අසථහපප විඳක්ඹ  අපප් ප්රපණහභඹ පුද 

යනහ. පභඹ විහදඹක් කිපහ  කිි භ  විහදඹක් නළවළ. ඒ නිහ 

ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ විි න් අද ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන පභභ නිපඹෝ 

අපප් යපට් ක්රීගඩහ  ඉතහභ පඹෝවඹයි. සුළු සුළු අඩු ඳහඩු 

තිබුපණුවෙ ඒහවෙ නිළයදි ය පන පම්හ ක්රි ඹහවෙභ යරහ 

අපප් යපට් ක්රීගඩහ තවෙ උස භට් භ  පන ආ යුතුයි. යර් 

ක්රීගඩහ,  ක්රි ට් ක්රීගඩහ ඳභණක් පනුපයි, එල්පල් ක්රීගඩහ, 

පුලිපඵෝල් ක්රීගඩහ හපපභ අපප් ය   අලුතින් ඇවිල්රහ තිපඵන 

baseball ක්රීගඩහ ආදී ි ඹලුභ ක්රීගඩහන් පම් යපට් ි ඹලු ඳශහවෙර , 

ි ඹලු ජහ මන් අතය  අය පන ගිහිල්රහ පම් ය  දියුණු යහ ඹන 

ශීඝ්ර  භපන් දී ක්රීගඩහවෙ දියුණු පපහ කිඹහ ප්රපහර්ථනහ යමින්, භ  

පම් අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහ  සතුතින්ත පමින් භහ 

නිවඬ පනහ. පඵුපවුභ සතුතියි.  

[අ.බහ. 5.40] 

 
රු අරුන්දි ප්රපනහන්දු භවතහ 
(ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ විි න් ක්රීගඩහ 

ඳනත ඹ පවෙ පපනන රද පම් නිපඹෝ පනුපන් පම් 

උවෙතරීතය බහ වමුපප චන කිහිඳඹක් ප්රපහල කිරීභ  අසථහ 

රහ දීභ ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහ  සතුතින්ත පනහ.  

විපලතපඹන්භ 1973  ඳසු ක්රීගඩහ ඳනත ාපලෝධනඹ යරහ 

පම් වයවහ  අපප් යපට් ක්රීගඩහ  ඹම් කිි  ලක්තිඹක් රඵහ පදන්න  

පම් යන ළඳ කිරීභ, පම් දයන්නහ ව ෆඹභ පනුපන් රු ක්රීගඩහ 

අභහතවතුභහ වෙ අදහශ නිරධහරින් වෙ අපප් ප්රපණහභඹ පුද යන්න  

ඕනෆ.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, වුරු පභුනහ කිපවෙ  

භෆත ඉතිවහඹ තුශ අපප් යපට් ක්රීගඩහපප ඉතහ විලහර ප්රපභනඹක්, 

දියුණුක් අිළ දකිනහ. අපප් යපට් ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ පරෝ 

ශයඹන් ඵ  ඳවෙ පරහ තිපඵනහ. ඊශඟ  තවෙ පරෝ ශයතහ 

තයහලි පදකින්භ ඉදිරිඹ  එන්න  අඳ  පුළුන් වුණහ. ඳසු 

ගිඹ හරඹ තුශ ක්රි ට් ක්රීගඩහපප විලහර දියුණුක් අිළ දළක්හ. ඒ 

හපපභ භරර ක්රීගඩහ ඳළවෙපතන් වෙපතුවෙ,  ඩන්න් යිට් 

භවවෙභහ  ඳසපත සුන්තිහ ජඹි ාව භවවෙමිඹ  විලහර 

ජඹේවණඹ  ඹන්න පුළුන් වුණහ. ඒවෙ භරර ක්රීගඩහපප අිළ 

දළක් පරුකු දියුණුක්; පනක්.  ඒ හපපභ  පනට් පඵෝල් 

ක්රීගඩහ ඇතුළු අපනකුවෙ ෆභ ක්රීගඩහභ විලහර දියුණුක් යපට් 

ඇති පරහ තිපඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පම් 

දියුණුවෙ එක් එ ඳළවෙතකින් ක්රීගඩහ  මිරක් රළබිරහ 

තිපඵනහ; අපප් යපට් ක්රීගඩයින්  ටිනහභක් රළබිරහ 

තිපඵනහ. ඒවෙ එක් තභයි පම් ප්රපලසන භතු න්පන්. ඳසු ගිඹ 

හරඹ තුශ ක්රීගඩයින්පප ළඳ කිරීභ, ළඳ වීභ, 

පුහුණුරුන්පප ළඳ කිරීභ, ළඳ වීභ එක් දියුණු වුණු 

ක්රීගඩහ  මිරක්, ටිනහභක් රළබුණු පරහපප ඉරහ අපප් යපට් 

ප්රපභූන්පප, වහඳහරි පඳශළන්තිප , පද්ලඳහරන අධිහරිප  

අධහනඹ ක්ර භක්ර භපඹන් පම්  පඹුමු පන්න ඳ න් වෙතහ.    ඒ 

රඵහ වෙත දියුණුවෙ එක්  තභයි අද ඹම් ඹම් නිරයණර , 

ාම්ර බහඳති ධුයර  ඒ  වළභ පනහභ එන්න වදන්පන්.  

ඉතින් ඒපක්දී තභන්පප පච්තනහ ඳරිශුද්ධ නම් කිි  යදක් 

නළවළ. තභන් ඒ නිරතරර  එන්පන් ක්රීගඩහපප දියුණු වහ 

ඹභක් යන්න  නම්, ම්ර ඉන්න අහිා ක්රීගඩ ක්රීගඩිහන්  

අත පදන්න  නම්, අපප් යපට් දක්තහ දක්න ක්රීගඩ ක්රීගඩිහන් 

ජහතවන්තයඹ  පන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන ිළරිි දු ඳයභ 

පච්තනහපන් නම් ඒපක් කිි  ළ ලුක් නළවළ. ඕනෆභ පනකු  

පම්  එන්න අසථහ තිබිඹ යුතුයි.  ඒපදී  හයණ  ඳනහ 

නළවළ. පම් ාපලෝධන දිවහ ඵරද්දී වුණවෙ එපවභ පරුකු හයණ 

නළවළ. ඹම් ඹම්  සීමිත හයණ විතයයි ඳනහ තිපඵන්පන්. රු 

ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහ ඕනෆභ පනකු   එන්න  අසථහ දීරහ 

තිපඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ පම් ක්පතත්රසඹ තුශ 

පද්ලඳහරනඹ තිපඵන්න  ඵළවළ. පභඹ නිර්පද්ලඳහරනීයණඹ විඹ 

යුතුයි. ක්රීගඩහ කිඹන්පන් ිළරිි දු පදඹක්. පම් තුශ පද්ලඳහරනඹවෙ, 

උස ඳවවෙම්වෙ  තිපඵන්න ඵළවළ. ඒ නිහ  පම් නිරයණර , 

නිරතරර  එන අඹ ඳක් පද්ලඳහරනපඹන් පතුය පවු 

පච්තනහවෙ එක් ඇවිවෙ ක්රීගඩහපප දියුණු   යුතු යනහ නම් 

එඹ ඉතහභවෙ පවු පදඹක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි,  රු ඇභතිතුභහපප  

අධහනඹ  පඹුමු යන්න ඕනෆ හයණහ කිහිඳඹක් තිපඵනහ.  

අද භවය පරහ  අඳ  හිපතනහ, අපප් භරර ක්රීගඩහ ඇතුළු 

ඳහල් ක්රි ට් ක්රීගඩහ ඳසුඵෆභ  රක් පරහපදෝ කිඹරහ. අපප් රු 

159 160 



2013 භහර්තු 05 

අසර් භන්ත්රීංතුභහවෙ දන්නහ ඇති, ඉසය ඳහල් ක්රීගඩහ තයඹක් 

නයමන්න  විලහර  ිළරික් හිටිඹහ.  විලහර උද්පඹෝඹක් තිබුණහ. 

ඳහල් ක්රි ට් ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධපඹන් පරුකු උනන්දුක් තිබුණහ. 

මුලින්භ ඳහල්ර ක්රීගඩහ තයලින් තභයි දරුන් දක්තහ දක්හ 

ඉදිරිඹ  එන්පන්. ඊශඟ  තභන්පප ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් 

පුට්ඨහප  තිපඵන තයලින්.  

ඊශඟ  තභන්පප රහඳප , තභන්පප ඳශහත තුශ ජහති 

ක්රීගඩහලින් දක්තහ දක්රහ තභයි ඉදිරිඹ  එන්පන්. රු 

ඇභතිතුභනි, කිඹන්න නහටුයි භවය ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් 

පුට්ඨහර ක්රීගඩහ තය ළන ඵරන්න  වුරුවෙ නළවළ. ඒහ  

මුදල් පන් ය තිබුණහ  භවය පරහ  ඒ මුදල් අඳපවෙ 

ගිහිල්රහ. භවය පරහ  මුදල්  නළවළ. භවය  ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් 

පුට්ඨහඹ ක්රීගඩහ තයඹක් වහ මුදල් පුඹහ න්න අඳ 

ශඟ වෙ එන අසථහ තිපඵනහ. ඒහප  කිි භ ිළිතපශක් නළවළ. 

රු ඇභතිතුභනි, භවය පරහ  පම් ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් 

හර්ඹහරර ි ටින ක්රීගඩහ නිරධහරින් ළඩ යන්පන් නළවළ. අිළ 

ඒ දළරහ තිපඵනහ. ඒ අඹ පනවෙ පනවෙ  යුතුර 

පඹපදනහ. වළඵළයි තභන්පප ළටුඳ රඵහ න්නහ. භහ පභතළනදී 

ඒ නිරධහරින් ි ඹලු පදනහභ පම්  ර ල යන්පන් නළවළ. 

පභුද, ළඩ යන අඹ  එහි පෞයඹ රළපඵන්න  ඕනෆ. නමුවෙ 

ළඩ පනුයන අඹවෙ යහශිඹක් ි ටිනහ. ඒ ිළිතඵවෙ භහ 

ඔඵතුභහපප අධහනඹ පඹුමු යන්න  ළභළතියි.  

ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහඹ ක්රීගඩහ තයඹක් ඳවෙන්න 

නම් ඒ වහ අයමුදරක් තිපඵන්න  ඕනෆ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, ම් භට් පම් බිම් භට් පම් ි ටින ක්රීගඩහ වහ දක්තහ 

දක්න දරුන්  විපද්ල තය වහ වබහගි න්න  ඹන්න 

ඳවෙතු පදක් න්න ල්ලි නළති න අසථහ තිපඵනහ. භවය 

පරහ  ඒ අඹ  ගුන් භන් ඵරඳත්රසඹ රඵහ න්න ල්ලි නළවළ. 

එළනි අසථහර ඒ අඹ අිළ ශඟ  එනහ. භවය පරහ  අිළ 

දළරහ තිපඵනහ, ඒ අඹ වහඳහරි පඳශළන්තිඹ ඳසුඳ ඹනහ; 

පම් ි ටින ප්රපභූරුන් ඳසුඳ ඹනහ. භවය පරහ  ඒ දරුන් 

අයණයි. නමුවෙ පම් වහ ලක්තිභවෙ ක්රීගඩහ අයමුදරක් ෆභ 

ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහඹභ තිපඵනහ නම් ඒ පරුකු 

ඳවසුක් නහඹ කිඹරහ අිළ හිතනහ. පුට්ඨහ ක්රීගඩහ 

තයලින් ඳසු එතළනින් එවහ   රහඳ තයර  එනහ. 

රහඳ තයර තවෙවෙඹවෙ එපවභයි. රු ඇභතිතුභනි,  

තමුන්නහන්පත ජහති ක්රීගඩහ ඇභතියඹහ වුණවෙ, පම්  අධවහඳන 

අභහතවහාලඹ ඹ පවෙ තිපඵන ඳහල් භරර ක්රීගඩහ ිළිතඵවෙ 

අධහනඹ පඹුමු යන්න. ඒ අධවහඳන අභහතවහාලඹ  නළති 

ඔඵතුභහ ශඟභ තිබුණහ නම් පවුයි කිඹරහයි භභ හිතන්පන්. 

පභුද අිළ ඳසු ගිඹ හරප  දළක්හ, අධවහඳන අභහතවහාලප  

ක්රීගඩහ බහය ි ටින භවය නිරධහරින් ිළ  ය  හරි වනහ; ඒ 

අඹ ල්ලි වම්ඵ ය න්නහ; ඒ ල්ලි විඹදම් ය න්නහ. 

තභන්පප ඳහල්ර  ක්රීගඩහ දියුණු යන්න වෙ, ඒ ඒ ඳහල්ර 

භරර ක්රීගඩයින් පවෝ අපනකුවෙ  ක්රීගඩයින් ජහතවන්තයඹ  පන 

ඹන්නවෙ ඒ අඹපප ළඩ ිළිතපශක් නළවළ. ඒ ළනවෙ අධහනඹ 

පඹුමු යන්න කිඹරහ අිළ තමුන්නහන්පත  විපලතපඹන්භ භතක් 

යන්න ළභළතියි.  

අිළ ඉතහභවෙ තුටු නහ, අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ ක්රීගඩහ  ආදයඹ යන පපනක් වීභ ළන. එතුභහ භරර 

ක්රීගඩහ ාභප  - AASL - බහඳති වළටිඹ   යුතු යපු 

පපනක්. ඉතින් එපවභ නහඹඹකු ඹ පවෙ පම් ක්රීගඩහ දියුණු 

යන්න රු ඇභතිතුභහ  පරුකු නිදවක් රළබිරහ තිපඵනහ 

කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒ හපපභ අපප් තරුණ ඳහර්ලිපම්න්තු 

භන්ත්රීංරුන් -විපලතපඹන්භ නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීංතුභහ ඇතුළු  

පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපප පදඳළවෙපවෙභ ි ටින ඳක් විඳක් තරුණ 

භන්ත්රීංරුන්- ි ඹලු පදනහපපභ අධහනඹ  පම් ක්රීගඩහ දියුණු කිරීභ 

පපයහි පඹුමු පරහ තිපඵනහ. පම් යපට් නභ ඉදිරිඹ  පන 

ඹන්න  පම් ක්රීගඩහ දියුණු යන්න  අඳ  වුභනහයි. ඒ වහ 

අපඳන් අලව යන ඕනෆභ වපඹෝඹක්  පදන්න අිළ ළභළතියි.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ රු ඇභතිතුභහ  

අපප් සතුතිඹ පුද යන්න  ඕනෆ. තමුන්නහන්පත පම් ක්රීගඩහ ිළට් නි 

දියුණු යන පරහපපදී පද්ලඳහරනඹ ඵළලුපප නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ  පවුභ උදහවයණඹක් 

තභයි භපප භළතියණ පුට්ඨහඹ න පන්නප්පු භළතියණ 

පුට්ඨහප  ර් ඇල්ඵට් එෂස.  පීරිස ක්රීගඩහාණඹ.  එඹ ඉදි පශත  

හි පු ධීය අභහතව  පෂස ස පඳපර්යහ භළතිතුභහයි. ඳසු ගිඹ 

හරප  දී රු ඇභතිතුභහ ෆභ පුට්ඨහඹභ, ෆභ ඳශහතභ, 

ෆභ දිස්රි ක්ඹභ ක්රීගඩහ ිළටි ාර්ධනඹ ශහ. ඒ ක්රීගඩහ ිළටි 

ාර්ධනඹ කිරීපම්දී අවෙ වළය දභහ තිබුණු, අධහනඹ පඹුමු පනුවී 

තිබුණු පන්නප්පු ඇල්ඵට් එෂස.  පීරිස ක්රීගඩහාණඹ -භභ 

හිතන්පන් ඹම ඳශහපවෙ තිබුණු පවුභ  ෘවසථ ක්රීගඩහාණඹ- 

පපයහි ඔඵතුභහ අධහනඹ පඹුමු ශහ, පද්ලඳහරනඹ ඵළලුපප 

නළවළ.  ඒ හපපභ පම් හයණඹ ළනවෙ රු ඇභතිතුභහ  භපප 

ප්රපණහභඹ පුද යන්න  ළභළතියි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, 

භභ භළදිවවෙ පරහ රක් 100 මුදරක් විඹදම් යරහ  

පන්නප්පු භළතියණ පුට්ඨහප  ව පුවෙතරභ 

දිස්රි ක්ප  අහිා ඳහල් දරුන් පනුපන් ආයම්බ යපු -  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීංතුභහ, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹයි තිපඵන්පන්.  

 
රු අරුන්දි ප්රපනහන්දු භවතහ 
(ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

පවුයි.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භභ නිර්භහණඹ 

යපු ඒ ිළහිනුම් ත හප   යුතු නිභ යන්න  රු 

ඇභතිතුභහපප අධහනඹ පඹුමු යරහ අලව වපඹෝඹ රඵහ 

දීරහ තිපඵනහ. ඒ හපපභ භහ පම් අසථහපප දී තමුන්නහන්පතපප 

අධහනඹ  පඹුමු යන්න ළභළතියි, විපලතපඹන්භ දාපුටු 

ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහප  වරිවභන් ක්රීගඩහ ිළටිඹක් නළවළ;   

ක්රීගඩහ යන්න වරිවභන් සථහනඹක් නළවළ කිඹන හයණඹ. ඒ 

ළනවෙ අධහනඹ පඹුමු යන්න කිඹරහ අපප් ආනඹ 

පනුපන්   භහ  භතක් යනහ.  

ඒ හපපභ පුවෙතරම් දිස්රි ක්ඹ කිඹන්පන් අ මත ප දී  භරර  

ක්රීගඩහ   විලහර ලපඹන් ක්රීගඩඹන් දහඹ  ශ දිස්රි ක්ඹක්.  

ර්තභහන ක්රි ට් ණ්ඩහඹභ ළන  ඵළලුවෙ  පුවෙතරම් දිස්රි ක්ඹ 

නිපඹෝජනඹ  යන  ක්රීගඩඹන් එහි ඉන්නහ. ඒ නිහ  අිළ රු 

ඇභතිතුභහපප අධහනඹ පඹුමු යනහ, එතුභහ නිර්භහණඹ 

යන ක්රීගඩහ ිළට් නිඹ හපපභ අනිකුවෙ ක්රීගඩහන් වහවෙ අලව 

වපඹෝඹ  පුවෙතරම් දිස්රි ක්ඹ  රඵහ පදන්නඹ කිඹහ. රු 

ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්පත තරුණ ජඹක්  තිපඵන, ක්රි ඹහශීීය, 

ළඩ යන අභහතවයපඹක්. ඔඵතුභහ නහරිළටිඹ ාර්ධනඹ ය 

තිපඵන ආහයඹ අිළ දළක්හ. ඒ නිහ තමුන්නහන්පත  පම් 

 යුතු යන්න ලක්තිඹ තිපඵන ඵ අඳ දන්නහ. පම් 

 යුවෙපවෙදී ඳක්,  විඳක් ි ඹලු පදනහභ එතු  ය න්න 

ඕනෆ.  තිරා සුභතිඳහර භන්ත්රීංතුභන්රහ ළනි අඹ එතු ය 

න්න. එතුභන්රහ  ඒ  ලක්තිඹ තිපඵනහ. නිලහන්ත යණතුා 

භළතිතුභන්රහ ළනි අඹවෙ භගි ය පන, ි ඹලු පදනහ එතු ය 

පන  ක්රි ට් ක්රීගඩහ  දියුණු යනහ හපපභ අනිකුවෙ ක්රීගඩහ දියුණු 

යන්නවෙ අලව ලක්තිඹ තමුන්නහන්පත  තිපඵනහ. ඒ ලක්තිඹ 

රඵහ පන  පම් ක්පතත්රසඹ දියුණු යන්නඹ කිඹමින්, ඒ 

 යුවෙපවෙදී අඳ  පදන්න පුළුන් වපඹෝඹ  රඵහ පදනහඹ 

කිඹමින් භපප චන  සල්ඳඹ අන් යනහ. සතුතියි. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Thilanga Sumathipala. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

Tharanath Basnayaka to take the Chair? 
 
රු යවුෂස වකීම් භවතහ (අධියණ අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ - லற அஷவைெவ) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

I propose that the Hon. Tharanath Basnayaka do now 

take the Chair. 

 
ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வபொவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු රු ආර්. පඹෝයහජන්  භවතහ මරහනපඹන් ඉවෙ 

වුපඹන්, රු තහයහනහවෙ ඵසනහඹ භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 
அவ தறநகு, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ அவகவ 

அவெகறரெணவ்றணறவபொ அகனஶ, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக 

அவகவ ஷனஷ கறவ்ரவகவ.    

  Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE 

HON. THARANATH BASNAYAKA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.51] 

 
රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ 
(ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, 1973 අා 25 දයන ක්රීගඩහ 

ඳනපවෙ 31ළනි න්තිඹ  ඹ වෙ 2013 අා 1 දයන ජහති 

ක්රීගඩහ ාම් නිපඹෝ පම් උවෙතරීතය බහ  ඉදිරිඳවෙ යන 

අසථහපපදී චන සල්ඳඹක් ථහ යන්න  රළබීභ ළන භභ 

ඉතහභ න්පතෝ පනහ.  රාහපප අතිලඹ  ළදවෙ අාලඹක් න  

ක්රීගඩහපප අනහතඹ ිළිතඵ අදවෙ පව වෙ  -දින  පදක් පුයහ- පම් 

උවෙතරීතය බහපප ඳළවෙපන පම්  විහදඹ  වබහගි  පන්න  

රළබීභ ළන  තරුණ භන්ත්රීංරුන් වළටිඹ  අිළ න්පතෝ පනහ. 

ඒ  හපපභ අඳපප ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහ පම් ිළිතඵ දළක්ව උනන්දු, 

භවන්ි ඹ අිළ අඹ යනහ. භහ 1995 ි   ජහති ක්රීගඩහ 

ාම්ර  ම්ඵන්ධ  පරහ  ළඩ ශ පපනක්.  භහ අවුරුදු 18ක් 

තිසපත පම් යපට් ජහති ක්රීගඩහ ාම්ර ජහති ාභඹ -

විපලතපඹන් ක්රි ට් ඳහර භණ්ඩරප - උඳ බහඳති වළටිඹ   

ඳ න් අයපන එදහ පභදහතුය ක්රීගඩහ ඇභතිරුන් හපපභ 

අභහතවහාලප  නිරධහරින් එක් ළඩ ය තිපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ප්රපථභපඹන්භ භභ රු 

ඇභතිතුභහ  සතුතින්ත පනහ. පම් යපට් ක්රීගඩහ අභහතවහාලපඹන්  

ළට් ඳත්රස    පුපතකුවෙ ඉදිරිඳවෙ ශවෙ  එඹ නීතවනුකර භවහ 

බහ  එපවභ නළවෙනම් ජහති බහ න පභභ උවෙතරීතය 

බහ  ඉදිරිඳවෙ ශ යුතු තිබුණවෙ දහවෙ ඒහ ඉදිරිඳවෙ ය 

තිබුපණ් නළවළ. අද නිම්භ නිම් ළට් එක් ඉදිරිඳවෙ  යන 

දක් පනුපයි.  පම් යපට් ජහති  ක්රීගඩහ ප්රපතිඳවෙතිඹ 2012 භළයි 

16න  ඵදහදහ ළට් යරහ එඹ පම්  උවෙතරීතය බහ  ඉදිරිඳවෙ 

යන්න ළරසුම් යන අතයතුය  අඳපප ක්රීගඩහ නීතිඹ   නිපඹෝ 

භහරහක් පපනනහ.  පම් නිපඹෝ ඉදිරිඳවෙ කිරීපභන් ක්රීගඩහ 

ඳනත  අනු න්ති 56ක් පම් ළට් ඳත්රසපඹන් අලුතින් ඉදිරිඳවෙ 

යනහ.   පභඹ ක්රීගඩහ නීතිඹ ම්පර්ණපඹන්භ පනස යනහ වහ 

භහන ඉතහ විලහර බහය දය ර්තවඹක්. නමුවෙ විලහර භවන්ි ඹක් 

පරහ තිහක් ඇති යපන ක්රීගඩහ ාම්ර , ජහති  

ාම්ර  ථහ යරහ  එතුභහ පම් ක්රි ඹහදහභප  නිඹළපරනහ. 

පභහිදී අඳ  පන් පන් ලපඹන් ථහ කිරීපම් වළකිඹහක් 

තිපඵනහ. පභහිදී  නිපඹෝ 56ක් ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵනහ. මලි 

ි ද්ධහන්තඹක් වළටිඹ  වෙපතුවෙ රු ඇභතිතුභහපප  අයමුණ 

පරහ තිපඵන්පන් පම්යි.  1973දී ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන පම් ක්රීගඩහ 

ඳනත    පම් නපු  අවුරුදු 40ක් ත පරහ තිපඵනහ.  

වළපභෝභ කිඹනහ ක්රීගඩහ ඳනත අලුවෙ  පන්න ඕනෆඹ, පනස  

පන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එභ ක්රීගඩහ ඳනත  තිපඵන අතයතුය නිපඹෝ 

තුිතන්  එපවභ  නළවෙනම් ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහ  තිපඵන ඵරතර  

ඳහවිච්ික යමින් ඹම් කිි   දුය  ක්රි ඹහ දහභඹක් ඇති යරහ ප්රපධහන 

ජහති ක්රීගඩහ  ප්රපතිඳවෙතිඹක් යහ ය  පභපවඹන ක්ර භපපදඹක් 

එතුභහ ඳශමු තහ  පම් තුිතන්  පඳන්නුම්  ය තිපඵනහ. 

 අිළ පම්හ පන් පන් ලපඹන් වෙපතුවෙ ප්රපධහන රුණු 

වළටිඹ  භහ දකින්පන් ජහති ක්රීගඩහ ාම්ර ප්රපතිඳවෙතිභඹ 

එඟතහක් ඇති කිරීභ වහ විනඹක් ඇති කිරීභයි. වළභ ජහති 

ාභඹක්භ ඒ ඳහරන හරප දී ප්රපතිඳවෙති ප්රපහලනඹක් ඇති 

කිරීභ, දීර්ක හීයන ළඩ වනක් ඇති කිරීභ, මරවභඹ 

ඳරිඳහරනඹක් ඇති කිරීභ, ඳරිඳහරන ක්පතත්රසප  ඉන්න අඹ  ඹම් 

කිි  විනඹහනුකර ළඩ වනක් ඇති කිරීභ ආදි රුණු ඇතුශවෙ 

ක්ර භවෙ වහ විධිභවෙ අයමුණකින් පභභ නිපඹෝ ඉදිරිඳවෙ ය 

තිපඵනහ. දවල් හරප  ි   විඳක්ප  පනුපඹකුවෙ භන්ත්රීංරු 

පභභ ාහදඹ  වබහගි වුණහ. ඇවෙත භ  භ  හරඹ පන් 

පරහ තිබුපණ් පව  දපත ථහ යන්නයි. නමුවෙ භහ හිතුහ, අද 

න්ධවහපප ථහ කිරීභ පඹෝවයි කිඹරහ. එභ නිහ ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් භහ ඉල්ීයභක් ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පභභ නි පඹෝ අනු ජහති 

ාභඹක් ලිඹහ ඳදිාික කිරීභ ළන ඇභතිතුභහ ප්රපථභපඹන්භ ථහ 

ශහ. ඒ වහ ර්තභහන යුඹ  හපප්ක්ෂිත ඹම් කිි  මුදරක් 

ළඩි යරහ ක්ර භපපදඹක් ස ය තිපඵනහ. ලිඹහ ඳදිාිකපඹන් 

ඳ න් පන ඳහල් ාම් ව ජහති ාම් අතය ඩහවෙ මීඳ 

ඵතහක් ඇති කිරීභ වහ නිපඹෝ ඳනහ තිපඵනහ. එඹ 

අතිලඹ ළදවෙ. පභුද, ඳහල් ඳද්ධතිඹ තිපඵන්පන් අධවහඳන 

අභහතවහාලඹ ඹ පවෙයි. ක්රීගඩහ තිපඵන්පන් ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹ 

ඹ පවෙයි. අද ඳශහවෙ ක්රීගඩහ ඇභතිරු ඉන්නහ; ඳශහවෙ අධවහඳන 

ඇභතිරු ඉන්නහ. පභහි වම්ඵන්ධතහක් තිපඵන්න ඕනෆ. ඒ 

වම්ඵන්ධතහ ජහති ප්රපතිඳවෙතිඹවෙ භඟ එ  ඹන්න ඕනෆ. 

එභ නිහ ඒ ළන විපලත අධහනඹක් පඹුමු කිරීභ ළන අිළ 

එතුභහ  ප්රපලාහ ශ යුතුයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඊශඟ  ජහති ාම් වහ 

ඳවෙ යන නිරධහරි භණ්ඩරඹ ක්රීගඩහ උපදහ ඩහවෙ ක්ර භවෙ ව 

පරදහයී පතහක් රඵහ දීභ වහ නිපඹෝ ඳනහ තිපඵනහ. 

පභහිදී එතුභහ පන් ථිහක් ඇති ය පන ළඩ වනක් 

ස ය තිපඵනහ. ජහති ාභඹ  සථහයබහඹක් රඵහ දීභ 

වහ ඹම් කිි  පනකු ජහති ාභප  ඹම් කිි  ධුයඹක් දයන 

එක් අවුරුදු හර සීභහ අවුරුදු පද දක්හ ළඩි ය තිපඵනහ. ඒ 

අනු එහි අවුරුදු 2 පතහක් ශ පනකු  ඊශඟ තහපප 

නිරයණඹ  ඉදිරිඳවෙ න්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පභභ නිපඹෝ තුශ භහ දකින 

ඉතහ ළදවෙභ පද් ළට් නිපපදනප  13. (2) ඹ පවෙ වන් 

නහ. එඹ පභපතයි: 

" නළත පවෙරී ඳවෙවීභ අපප්ක්හ යනු රඵන නිරධයඹහපප අදහශ 

ධයහරඹ ළරකිල්ර  පන ව විපලතපඹන්භ ඳවත වන් රුණු 

ිළිතඵ ළරකිල්ර  පන අභහතවයඹහ විි න් අධවක් ජනයහල්යඹහ 

විභහ, එනම්- 

(අ) ඳශහවෙ, දිස්රි ක් ව රහඳ භට් ම්ර ක්රීගඩහ ාර්ධනපඹහි නියුක්ත 
වී ඇති ආහයඹ ිළිතඵ ;" 
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ඵරන්න, එඹ පුඳභණ ටිනහද කිඹරහ. තනතුරුර  ඳවෙ 

න අපප් භවය නිරධහරින්  ම් භට් පම්, දිස්රි ක් භට් පම්, 

රහඳ භට් පම් ක්රීගඩහ ළන කිි භ අපඵෝධඹක් නළවළ. එභ නිහ 

නළත පවෙරී ඳවෙවීභ අපප්ක්හ යන්පන් නම් ඒ ළන හර්තහක් 

අලව නහ. ඊශඟ  අදහශ ජහති ණ්ඩහඹපම් කුරතහ භට් භ 

ළඩි කිරීභ වහ න්නහ රද ිළඹය ළරකිල්ර  න්නහ. එඹ 

අතිලඹ ළදවෙ. ය  තුශ පන්න පුළුන්, ජහති ණ්ඩහඹපම් 

පන්න පුළුන්, එපවභ නළවෙනම් ජහතවන්තය පන්න පුළුන් 

අඳ  ඉරක්ඹක් තිපඵන්න ඕනෆ. රඵහ න්නහ යන් ඳදක්ම් 

ප්රපභහණඹ පන්න පුළුන්, රිදී ඳදක්ම් ප්රපභහණඹ පන්න පුළුන්, 

එපවභ නළවෙනම් ජහති ක්රීගඩහ තුශ ඒ අඹපප timing පන්න 

පුළුන්, ඳනින දුය ප්රපභහණඹ පන්න පුළුන්, එළනි ඹම් කිි  

ඉරක්ඹන් දීරහ ඒහ ක්රි ඹහවෙභ නහද කිඹහ ඵරන්න ඕනෆ. 

ඊශඟ  දක්තහ හිත ක්රීගඩඹන් වඳුනහ ළනීභ ිළිතඵ න්නහ රද 

ිළඹය ළරකිල්ර  න්නහ. අද පඵුපවෝ වි  අිළ දකිනහ, 

ළපල් ිළපඳන භල් ළපල්භ ඳය පරහ ඹනහ. භහ ලින් කිපහ 

හපප ජහති ක්රීගඩහ ප්රපතිඳවෙතිප දී ක්රීගඩහ ඇභතිතුභහ කිඹනහ, පම් 

යපට් වජ වළකිඹහක් ඇති උඳදින වළභ දරුකු භ ය  

නිපඹෝජනඹ යන්න හධහයණ අසථහක් තිපඵන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ. ය  නිපඹෝජනඹ යන්න හධහයණ අසථහක් තිපඵනහ 

නම්, ජහති ාම් තුිතන් ඕනෆභ ක්රීගඩහක් ක්රි ඹහවෙභ පනහ 

නම් ය  පුයහ පුළුල් විහිදුණු ඒ දක්තහන් තිපඵන අඹ වඳුනහ 

ළනීභ  ඒ අඹ  පුළුන්භ තිපඵන්න ඕනෆ. වඳුනහ වෙ 

ක්ර භපපදඹවෙ භඟ ඔවුන්  පුහුණු වහ අසථහක් පදන්න, 

එපවභ නළවෙනම් ඒ අඹ  ඉදිරිඳවෙ පන්න අසථහක් පදන්න, ඒ 

පුහුණු වුණු අඹ ජහති භට් මින් ාිකතඹ  එතු යන්න, 

එතු වුණු අඹ යහ පන ජහති ණ්ඩහඹභ නිර්භහණඹ 

යන්න පුළුන්භ තිපඵන්න ඕනෆ. එඹ අතිලඹ ළදවෙ. ඊශඟ  

ක්රීගඩහ ඳරිඳහරනපඹහි විනිවිදබහඹ වති කිරීභ ිළිතඵ න්නහ 

රද ිළඹය ළරකිල්ර  න්නහ. එඹවෙ අතිලඹ ළදවෙ. භවය 

ාම්ර හර්ෂි හර්තහක් නළවළ. ඒ හර්තහ වදන්පන් 

නිරයණඹ  ති තුන , ති වතය  පඳයයි. එහි ඉදිරි 

ළරළසභක් නළවළ. ඒ හපපභ ඳවෙ වුණහ  ඳසපත ඳරිඳහරනප  

නිරධහරින් එතු ය පන මිටුක් ඳවෙ යනහ. ඒ මිටු 

විි න් management committee එක් පවෝ ඳවෙ ය පන 

අවුරුද්ද පුයහභ ඳවෙහ පන ඹනහ.  

ඒ හපපභ ක්රීගඩහ ඳරිඳහරනප  විනිවිදබහඹ ළන කිපහ.  

ඊශඟ අවුරුද්පද් තභන්පප දර්ලනඹ, තභන් ළඩ යන වළටි ජහති 

ණ්ඩහඹභ , ජහති බහ , නළවෙනම් ජහති ම්පම්රනඹ  

ඉදිරිඳවෙ යන්න කිඹනහ. ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ පම් ළන පනභභ 

රහ ඵරහ, අනුහමී ත එක් යක් වහ ව හර සීභහක් වහ 

එකී තළනළවෙතන් නළත ඳවෙ කිරීභ වහ අයඹ ප්රපදහනඹ 

යන්න නීති හ තිපඵනහ.   

ඹම් පපනක් කුභන පවෝ පඳුපයුන්දුක් දීරහ ක්රීගඩහ 

ඳරිඳහරනඹ  ආහඹ කිඹරහ අිළ හිතමු. ඔහු ඒ කිඹපු පද්ල් යරහ 

නළවෙනම්, හභහජිවෙඹ  ඔහුපප අලවතහක් නළවෙනම් 

ඇභතිතුභහ  කිඹන්න පුළුන්, "භහ පම් ළන පවු  පවුඹරහ 

ඵළලුහ, ඵහුතයඹපප ළභළවෙතක් ඔඵතුභහ  නළවළ, භ  

වපඹෝඹ පදන්න අභහරුයි" කිඹරහ. එඹ තභයි ය  ක්රීගඩහ 

නිපඹෝජනඹ යන ඇභති පපනකු තු නිපතධ ඵරඹ. ඒ 

පනුපන් පභහි ලිඛිත නීති ස ය තිපඵනහ. ජහති 

ාභඹ  කීභක් වෙපතුවෙ ඇවෙත භ අිළ ඵඹයි. අපප් හිපවෙ 

ඹම් කිි  පීඩනඹක් තිපඵනහ, ''පම් අවුරුද්ද ඉය පන්න ලින් 

භහ පම් පම් පද්ල් යන්න ඕනෆ'' කිඹරහ. ඒ පවුයි. ඒ පීඩනඹ 

තිපඹන්න ඕනෆ. පවුකී පන්න පුළුන්, football පන්න 

පුළුන්, යර් පන්න පුළුන්,  එළනි ාභඹ තනතුරු දයන්න 

තිපඵන ආහ  තනතුරු අයපන එළනි ාභඹක් පභපවඹ 

න්න ඵළවළ. ඊ  අදහශ නීති ළසීභ ළන භහ ඇභතිතුභහ  ප්රපලාහ 

යනහ. එතුභහ කිපහ පඵුපවුභ පවු  අවුරුදු වඹක් ඉන්න 

පුළුන් කිඹරහ.  

වළඵළයි අවුරුදු වඹක් නිම් ඉන්න ඵළවළ. අවුරුදු පද  

ඳසපත ත තහක් එභ තනතුය  ඉල්රනහ නම් තභන් යපු 

ළඩ ිළිතඵ හර්තහක් පදන්න ඕනෆ. ඊ  ඳසපත ත තහක් 

ඉල්රනහ නම් ඹිතවෙ හර්තහක් පදන්න ඕනෆ. පම් ඉතහභ 

පවු පදඹක්. එපවභ පදඹක් නළවෙනම්, වුරු ක්රීගඩහ ඇභති වුණවෙ 

ඹම් අඹ ඇවිවෙ එතුභහ  පීඩනඹක් එල්ර යනහ, ''භ  අය 

පදන්න, භ  ඡන්දඹ ඉල්රන්න ඕනෆ''  කිඹරහ. භවය වි  ඒ අඹ  

විලහර ඡන්ද ඵරඹක් පවෝ ප්රපජහතන්ත්රසහදඹ ිළිතඵ ළභළවෙතක් 

නළවළ. ඔවුන් පම් තනතුරුර  ඇවිල්රහ පම් ආඹතන ාර්ධනඹ 

යනහ  ඩහ ඒහ  පනුපඹකුවෙ විධිප  ඵරඳෆම් ඇති යනහ, 

තභන්පප ඳළළවෙභ වහ. පම් තවෙවෙඹ හුඟක් ක්රීගඩහ භහජර භහ 

දළ තිපඵනහ. ක්රි ට් විතයක් පනුපයි, අනික් පඳුඩි පඳුඩි 

ක්රීගඩහ ාම්  තුශ පම් ප්රපලසනඹ තිපඵනහ.  

ඊශඟ  තවෙ ළදවෙ හයණඹක් තභයි ජහති ාම්ර 

නිරතර දළරීභ වහ සුදුසු පුද්රඹන් පතෝයහ න්නහ ක්ර භඹ. පම් 

හයණප දී භහ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, ර්තභහනප  තිපඵන 

ක්රීගඩහ නීතිඹ  අනු සුදුසුම්  ිළිතඵ 15 න්තිප  අලුතින් 

පනුපඹකුවෙ පඹෝජනහ ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන ඵ. පභහි ක්රීගඩහ 

බහණ්ඩ විකුණන අඹ ළන කිඹහ තිපඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, 

භ වෙ ක්රීගඩහ බහණ්ඩ පන්න ආඹතනඹක් තිබුණහ. භභ ඒපන් 

ඉවෙ වුණහ. පභුද, භභ ක්රි ට් නිරයණඹ  ම්ඵන්ධ වුණහභ 

නළති ප්රපලසනඹක් ඇති පන නිහ. භපප බහර්ඹහපප නභ වෙ ඒ 

ආඹතනප  පු ස තිබුණහ. භභ එතුමිඹ වෙ ඒපන් ඉවෙ 

පන්න කිපහ. පම් නීති පනහපු එ ඉතහභ පවුයි. රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ විහදඹ ආයම්බප දීභ කිපහ හපප,                  

ශ්රීග රාහ ක්රි ට් ආඹතනප  ර්තභහන බහණ්ඩහහරි භවවෙභඹහ  

අඹවෙ ක්රීගඩහ බහණ්ඩ පන්න ආඹතනඹක් තිපඵනහ. ඒ 

ආඹතනපඹන්  ඳසු ගිඹ අවුරුදු තුපන් මිලිඹන 80 විතය බහණ්ඩ 

ශ්රීග රාහ ක්රි ට් ආඹතනඹ අයපන තිපඵනහ. භහ හිතන්පන් 

නළවළ ක්රි ට් ආඹතනඹ ල්ලි දීරහ ක්රීගඩහ බහණ්ඩ න්න පු , 

බහණ්ඩහහරිපප ආඹතනඹ අයින් යරහ ඒහ න්න පුළුන් 

කිඹරහ. එතපු  ප්රපලසනඹක් තිපඵනහ. භභ නම් ඩදනි 

වහඳහයර ඉන්න පපනක් පනුපයි.  පම් නීතිඹ පනහපු එ 

පවුභ පදඹක්. ඹම් පපනකු ක්රීගඩහ බහණ්ඩ අපශවි යනහ නම්, 

ඒ වහඳහයඹ  ම්ඵන්ධ නම්,  shuttlecock එක්,  racket එක් 

පන්න පපනකු නම්,  පුහුණුරුකු නම්,  ඒ ඳහර 

භණ්ඩරප  ඉන්නහ නම් ඔහු   දරුන්  කිඹනහ, "පම් තභයි 

පවුභ එ, පම් න්න, පම් වෙපතුවෙ පවු   වන්න 

පුළුන්" කිඹරහ. ඉතින් අය අහිා දරුන්, පදභපිළඹන් ඒ ළන 

හිතරහ ඹම් කිි  ඵළීමභක්, ආර්ණඹක් ඇති යනහ පම් දරුහ  

පවුභ පදඹ රඵහ පදන්න. පම් ඳහර භණ්ඩරර තනතුරුර 

ඕනෆභ ක්රීගඩහ  අඹවෙ ක්රීගඩහ බහණ්ඩ අපශවි යන අඹ ඉන්නහ 

නම් ඒ විලහර ප්රපලසනඹක් කිඹරහ භහ හිතනහ.  එඹ ළශළක්වීපම් 

නීති පන ඒභ ිළිතඵවෙ භහ ඇභතිතුභහ  රු යනහ. 

සදු වහඳහයප  පඹදීභ ළනවෙ 15 න න්තිප  වන් ය 

තිපඵනහ. අපප් අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භන්ත්රීංතුභහවෙ ඒ ළන ථහ 

ශහ, එඹ ෘජු ව ක්ර  පපයනහ කිඹරහ. ඒවෙ නිළයදි වීභ 

පපනකුපප කීර්ති නහභඹ  අතිලයින්භ  පවුයි.  භහවෙ පම්හ  

ම්ඵන්ධ යරහ පනුපඹකුවෙ භහධවලින් ථහ යනහ.  භ  

ඒහ  මුහුණ පදන්න පුළුන්. පභුද, ෘජු පවෝ ක්ර  පවෝ 

පඳෞද්ලි ඒහ   භපප කිි භ ම්ඵන්ධඹක් නළවළ. රු 

ඇභතිතුභනි,  පභහිදී ඔඵතුභහපප ඳයභහර්ථඹ න්පන් පුද්රපඹක් 

පනුපයි, ක්රීගඩහපප සුඵි ද්ධිඹ ව කීර්ති නහභඹයි. ඔඵතුභහ 

ළඩිපඹන්භ කීර්ති නහභඹ ළන හිතනහ කිඹරහයි භහ හිතන්පන්. 

භභ හිතනහ ඒ පවු පදඹක් කිඹරහ. ක්රීගඩහපප පෞයඹ 

තිපඵන්පන් ක්රීගඩහ පපයහි තිපඵන විලසහඹ භත ඳදනම් 

පරහයි. භළච් එදී අඳ ළභළති team එ ඳළයදුණහභ ඒ ක්රීගඩහ  

ආදයඹ යන, ක්රීගඩහවෙ එක් ම්ඵන්ධ අඹ ළ යනහ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

පභතළන පභුක් පවෝ පදඹක් වුණහද කිඹරහ. සදු වහඳහයඹ නිහ 

ඒ ළඹ ළඩි පන්න පුළුන් කිඹරහ භහ හිතනහ. එහි ඹම් කිි  

ම්ඵන්ධතහක් තිපඵනහ. ඒ නිහ භහ හිතනහ ඔඵතුභහ 

පඵුපවුභ ද්බහපඹන්, අා පච්තනහපන් තභයි පම් නීති  

පනහපප කිඹරහ. ඒ ළන අපප් ප්රපහදඹ ඳශ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ පභහි අලුතින් 

දකින රුණු යහශිඹකින් තවෙ එක් රුණක් තභයි නහභ 

පඹෝජනහ රඵහ දීපම් ක්ර භවෙ ක්ර භඹක් ඇති කිරීභ. පඵුපවෝ ක්රීගඩහ 

භහජර භවය අඹ නහභ පඹෝජනහ පදන්න ඉසපල්රහ, තභන්  

පවෙරී ඳවෙ පන්න අභහරු නම් -තභන්  දිනන්න අභහරු නම්- 

තභන් භඟ තය යන අපනක් පුද්රඹහ  නහභ පඹෝජනහ 

රළබුපණ් නළවළ කිඹපු අසථහ තිපඵනහ. වළඵළයි, රු 

ඇභතිතුභහපප ථහපපදී කිපහ හපප ඒ නහභ පඹෝජනහ 

ළන්පන් ජහති ාභපඹන් නම්, නහභ පඹෝජනහ බහය දිඹ 

යුවෙපවෙවෙ ජහති ාභඹ  විඹ යුතුයි කිඹහයි අිළ හිතන්පන්. 

ඔඵතුභහ අඳ  කිපහ ඒ ඉදිරිප දී ාපලෝධනඹ යනහ කිඹරහ. 

ඒ පවුයි. පභුද, ඒ නහභ පඹෝජනහ අධීක්ණඹ  යරහ 

එපල්භ ිළ ඳතක් ක්රීගඩහ අභහතවහාලප  නිරධහරිපඹකු  රඵහ   

දීරහ,- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීංතුභහ, ඔඵතුභහ  ථහ යන්න ත විනහඩිඹ 

හරඹක් තිපඵනහ. 

 
රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ 
(ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
භභ හිතුපප ත විනහඩි 20ක් තිපඵනහ කිඹහයි. පම් ක්රීගඩහ 

නීතිඹ ිළිතඵ පනුපඹකුවෙ ථහ තිපඵනහ. පපත පතවෙ රු 

ඇභතිතුභහ අද පන ආ නිපඹෝ ඳළවළදිලිභ පම් යපට් ක්රීගඩහපප 

අනහත සුඵි ද්ධිඹ වහ ද්බහපඹන් පන ආහඹ කිඹන 

විලසහඹ අඳ  තිපඵනහ. අද පනුපඹකුවෙ ක්රීගඩහ භහජ අඳවෙ 

එක් ම්ඵන්ධ පරහ ඉන්නහ. භහින්දහනන්ද අලුවෙභපප 

භවතහපප යුඹ ක්රීගඩහපප පනක්, ක්රීගඩහපප උන්නතිඹ වහ 

අා ළඵෆ පනක් කිරීපම් අඩිතහරභක් -පවු foundation 

එක්- දළමීපම් ආයම්බඹ, එපවභ නළවෙනම්  ඵය අඩි තිඹරහ ඳ න් 

න්නහ ආයම්බ යුඹක්. ඔඵතුභහ ගිඹ අවුරුද්පද්වෙ පම් 

අරුද්පද්වෙ අා න්නහ ව භවන්ි ඹවෙ, ජහති ක්රීගඩහ 

ප්රපතිඳවෙතිඹ වහ පම් පනහ නිපඹෝවෙ නිහ පම් යපට් අනහත 

ක්රීගඩහපප දීර්ක භන ආයම්බඹක් පයි කිඹහ අිළ හිතනහ. එළනි 

ආයම්බඹක් න්න පුද්රඹහ , පනක් ඵරහපඳුපයුවෙතු න 

පුද්රඹහ  එය පම් ඇති න ප්රපලසනර  මුහුණ පදන්න වරි 

අභහරුයි. පභුද, පම් ක්රීගඩහර ඇීය ළීය ි ටින පනුපඹකුවෙ 

ණ්ඩහඹම් ඉන්නහ. භභ ඒ ළන දන්නහ.  

භභ ක්රි ට්ර  ම්ඵන්ධ පපනක්. භභ භළපයනල් ක්රි ට් 

ක්රීගඩහ  ම්ඵන්ධයි. ඒ අපප් ආලහ; අපප් ළභළවෙත. වළඵළයි, ඒ 

වුණවෙ ඔඵතුභහ පම් නිපඹෝ පනළල්රහ ක්රීගඩහ පනුපන් 

හධහයණ ක්ර භපපදඹක් වඳුන්හ පදන්න. ඔඵතුභහ  පම් ප්රපලසනලින් 

ඇති න  පීඩනඹ දයන්න අභහරුයි. නමුවෙ භභ දන්නහ ඔඵතුභහ  

ඒ ලක්තිඹ තිපඵනහ කිඹරහ. එපත න්න අභහරුයි කිඹන්පන් පම් 

නිහයි. ජහති ක්රීගඩහ භහජ ිළටුඳ අඳ  පඳපනනහ  ඩහ විලහර 

ශල්රක් තිපඵනහ. ඒ ශල්ර තුශ ජහතවන්තයප  

පු සරුපෝවෙ ඉන්නහ. භභ ඒ ළන කිඹන්නභ ඕනෆ රු 

ඇභතිතුභනි. රඳහහිනී විහලන අයිතිඹ අපශවි කිරීභ ිළිතඵවෙ 

කි යුතුයි. ඔඵතුභහ පභතළන  ඇවිල්රහ අවුරුදු පදක් හපප 

හරඹක් තිසපත ළඩ පු ක් ය පන ඹනහ. ඹම් ඹම් 

නිරධහරින් , බහඳතිරුන්  රාහපප ක්රි ට් ඳහරනපඹන් ඉවෙ 

පන්න ි ද්ධ වුණු එ පවතතුක් තභයි ඒ ජහතවන්තය ශල්ර. 

රාහපප ක්රීගඩහ ඳහරනඹ යන්න ඕනෆ මරවභඹ ලක්තිඹ අනු 

ක්රි ඹහ යන අඹ ඒ ශල්ර තුශ ඉන්නහ. ඒ නිහ අිළ වළභ 

තිසපතභ ඔඵතුභහ  ඹථහර්ථඹ අා ඉදිරිඳවෙ යන්න 

ඵරහපඳුපයුවෙතු පනහ. ඔඵතුභහ  ඒ  යුතු යන්න ලක්තිඹ 

රළපේවි. විපලතපඹන්භ අපප් ි ඹලුභ තරුණ භන්ත්රීංරුන් හිතන 

විධිඹ  අලුවෙ යුඹ ආයම්බඹයි තමුන්නහන්පත ඉන්පන්. ඒ 

ආයම්බඹවෙ එක් පම් යපට් ක්රීගඩහපප අනහතඹ අලුවෙ තරඹ  

පන ඹන්න න්නහ උවෙහවඹ, භවන්ි ඹ හර්ථ පපහයි කිඹහ 

අිළ අාභ ප්රපහර්ථනහ යනහ. තමුන්නහන්පත පවුඳින් 

ල්ඳනහ යරහ ඒ කිඹපු ජහතවන්තය ශල්ර තුශ විධිභවෙ 

ක්රි ඹහවෙභ පයි කිඹහ අිළ විලසහ යනහ. පභුද, ඒ 

ණ්ඩහඹභ අපප් පම් උවෙතරීතය බහපප ඉන්න ණ්ඩහඹභ  ඩහ 

පඵුපවුභ පුළුල්, ඵරවෙ ණ්ඩහඹභක්. ඒ අඹ රාහපප ඉරහ 

පනුපයි ඒ නිපඹෝජනඹ යන්පන්. එපත කිඹමින් භ  පම් 

අසථහ රඵහ දීභ ළන සතුතින්ත පමින් පම් යපු පනි න් 

අපප් ක්රීගඩහ අලුවෙ පරු , අලුවෙ යුඹ  ඳළමිපණ්හ කිඹහ 

ප්රපහර්ථනහ යමින් භහ නිවඬ පනහ. 

 
[අ. බහ. 6.09] 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ (පෞව නිපඹෝජව 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக - சுகரர தறற அஷவைெவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පෞව නිපඹෝජව 

අභහතවයඹහ වළටිඹ  ක්රීගඩහ විඹ ළන ථහ යන්න  රළබීභ 

ළන භහ තුටු පනහ. පභුද, පම් ය පඵෝ පනුන පයෝ 

ළශළක්වීපම් ය වළටිඹ යි නම් යරහ තිපඵන්පන්. අපප් 

පයෝවල්ර මිඹ ඹන ාවහපන් ි ඹඹ  70ක් මිඹ ඹන්පන් පඵෝ 

පනුන පයෝලින්. පඵෝ පනුන පයෝ කිඹරහ කිඹන්පන් 

වෘදඹ පයෝ, දිඹළඩිඹහ හපප පයෝර යි. එභ පයෝර  

ප්රපධහන පවතතුක් න්පන් ලරීයඹ පපව පනුකිරීභයි. ඒ නිහ අද 

ජහති භට් මින් ඵරන පු  ඹවඳවෙ වහ පෞව ම්ඳන්න 

ජීවිතඹ  ක්රීගඩහ ඉතහභ ළදවෙ පනහ. 

අපප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්පම් 66 

න ිළටුපහි පභපත වන් යරහ තිපඵනහ: 

" නතන පරෝප  ක්රීගඩහ ඹනු භහජප  ජ ම්ඳන්න තරුණඹන්  

ඳභණක් අඹවෙ වක් පනු ඵහර භවළු ළභ පදනහ භ විෘත වකි. 

නිපයෝගීවෙඹ, භහනි  ර්ධනඹ ව හමහිවෙඹ ඹන පම් ි ඹල්රභ 

ක්රීගඩහ භ එකිපන  ම්ඵන්ධඹ. එඵළවින් ක්රීගඩහ ාර්ධනඹ කිරීභ 

ඹනු අනහත භහජ ඳළළවෙභ වහ අතවහලව න්නහව ආපඹෝජනඹක් 

ඵ භභ විලසහ යමි. එඵළවින් ක්රීගඩහ තුිතන් පුද්රඹහ ර්ධනඹ කිරීභ 

වහ ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ  සුවිපලතෂී ලක්තිඹක් රඵහ දීභ  භභ ක්රි ඹහ 

යන්පනමි." 

අිළ තුටු නහ, රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහපප ඒ අයමුණ එපවභ නළවෙනම් ඒ ඉරක්ඹ යහ 

ඹන්න , ඳශමුපන්භ ජහති ක්රීගඩහ ප්රපතිඳවෙතිඹක් ස කිරීභ 

ළන. පම් ප්රපතිඳවෙතිඹ ස කිරීපම්දී එතුභහ ප්රපහපඹෝගි වුණහ.  

භභවෙ ඳශහවෙ බහ නිපඹෝජනඹ ශ අභහතවයපඹක්. එතුභහ 

ඳශහවෙ ක්රීගඩහ අභහතවරුන් පන්වහ. දවතුන්න ආණ්ඩුක්ර භ 

වසථහ ාපලෝධනඹ ඹ පවෙ අද  ක්රීගඩහ විභධවත පරහයි 

තිපඵන්පන්. ඒ අනු ඳශහවෙ බහර ක්රීගඩහ අභහතවරුන් ි ටිනහ. 

ඔවුන් විලහර පතහක් යනහ. එතුභහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් 
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[රු තිරා සුභතිඳහර භවතහ] 



2013 භහර්තු 05 

ඳශහවෙ අභහතවරුන් දළනුවෙ ශහ. පභඹ ඳශහවෙ භට් පභන් 

හපපභ මුළු යපට්භ ක්රි ඹහවෙභ පනහ. ඒ අනු ඳශහවෙ 

අභහතවරුන් දළනුවෙ යරහ ඒ අඹපප වපඹෝඹ රඵහ වෙතහ. 

ඒ ඉතහභ ළදවෙ පනහ. ඒ හපපභ අපප් ක්රීගඩහ අභහතවයඹහ 

පද්ලඳහරනප  ශ ගුණ දන්නහ පපනක්. එතුභහ හි පු 

ඇභතිරුන් අභත පශත නළවළ. එතුභහ පම් ප්රපතිඳවෙතිඹ ස 

කිරීපම්දී, හි පු ක්රීගඩහ අභහතව රු හමිණී පරුකුපප ඇභතිතුභහ 

හපපභ රු සී.බී. යවෙනහඹ ඇභතිතුභහ පභභ හයණඹ ඉදිරිඹ  

ඇද පන ආපු එ අඹ ශහ. එතුභහ, "භභ" කිඹරහ ි ඹලුභ 

රකුණු දහ න්න ගිප  නළවළ. හි පු ඇභතිරු පදපදනහවෙ පම් 

හයණප දී විලහර දහඹවෙඹක් රඵහ දුන්නහ කිඹරහ එතුභහ භතක් 

ශහ. ඒ ඉතහභ ළදවෙ. පභුද පවතතු? පම් පද්ලඳහරන භන් 

භ පේදී එඹ ළදවෙ පනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පම්  ක්රීගඩහ ඳනත  ඹ පවෙ 

පන එන රද  17 න  නිපඹෝප  වන් යවස ඡන්දඹ   ක්රීගඩහ 

ාම්ර  ඉතහ ළදවෙ  නහ.  ඒ ක්රීගඩහ ාභඹ භවය වි  

ළවළල්ලු ඳන්දු ක්රි ට් ාභඹක් පන්න පුළුන්. ළවළල්ලු ඳන්දු 

ක්රි ට් ාභඹ බහඳතියඹහ වළටිඹ  භභ කිඹන්පන් පභඹයි. 

පපල් ක්රි ට් වන එ , ඉසපෝපල් ඹන හරප  ඳහල් 

ඵෆ ප  උඳයණ  දහ පන  ගිහින් ක්රි ට් වන එ  ඹම් කිි  

අභිභහනඹක් තිපඵන්න  ඕනෆ. පම් න නිපඹෝ භිනන් යවස 

ඡන්දපඹන් නිරධහරින් ඳවෙ කිරීභ වයවහ එඹ  අභිභහනඹක්  රඵහ 

දීරහ තිපඵනහ. එඹ ඉතහභ ළදවෙ පනහ.  ක්රීගඩහ ාම්ර  

නිරධහරින් ඳවෙ කිරීපම්දී අතක් උසරහ ඡන්දඹ දීපම්දී  පරුකු 

හම්භීයවෙඹක් නළවළ.  ඒ නිහ පම් යවස ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කිරීභ 

ළදවෙ පනහ, පම් ාම් නිපඹෝජනඹ යන්න  පුළුන්, 

කීභක් පන  යුතු යන්න  පුළුන් නිරධහරින් ඳවෙ ය 

ළනීභ . 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හපපභ නිර හරඹ කිඹන 

පදඹවෙ  ළදවෙ පනහ. මී  ලින්,  ඳවෙ න ඒ නිරධහරින්පප 

නිර හරඹ එ අවුරුද්දයි. නිර හරඹ ළන වන් යන්න  

ලින් භභ පනවෙ ළදවෙ හයණඹක් කිඹන්න  ළභළතියි. පභභ 

ඳනත ඹ පවෙ  පන එන  8 න  නිපඹෝඹ අපප් ඳහල් ක්රීගඩහ  

ඉතහ ළදවෙ පනහ.  ඒ තභයි ෆභ ජහති ාභඹභ විධහඹ 

මිටු වහ අදහශ ඳහල් ාම්ලින් අභ ලපඹන් 

නිපඹෝජිතයින් පදපදපනකුවෙ ි ටිඹ යුතුයි කිඹන හයණඹ. ඒ 

ඉතහභ ළදවෙ. පභුද, පම් ක්රීගඩහපප මුල් ආයම්බඹ තිපඵන්පන් 

එතළන. අපප් රු අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීංතුභහ අද විඳක්ඹ 

ඳළවෙපවෙ ි ටිඹවෙ, එතුභහවෙ ඉසපෝපල් ක්රි ට් වරහ තභයි අඳ  

ක්රි ට් පරෝ කුරහනඹ පනහපප. එතුභහ  ඉදිරිඹ  ඹන්න මුල් 

වුපණ් ඳහරයි. ඳහර තුිතන් තභයි විලහර ක්රීගඩයින් ාවහක් 

බිහි පන්පන්. ඒ හපපභ ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහ වයවහ 

ක්රි ඹහවෙභ න ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහ තයහලිඹ 

තිපඵනහ. ඳහල්ර ජහති තයහලි තිපඵනහ. පම් තුිතන් 

තභයි ක්රීගඩහපන් ඉදිරිඹ  එන්පන්. භරර ක්රීගඩයින් බිහි 

න්පන්වෙ ඒ විධිඹ යි.  ඒ ඳහල් ක්රීගඩඹහ  ජහති ාිකතර  

ඹන්න පුළුන් අසථහ රඵහ දීරහ තිපඵනහ. එ ඳළවෙතකින් 

ඳහල් ශිවඹහ  නහඹවෙඹ ම්ඵන්ධ කීභක් ඵහය දීරහ 

තිපඵනහ. නහඹවෙපඹන් ිළරි පවු පුයළි පඹක් බිහි යන්න  

පභඹ ඉතහභ ළදවෙ පනහ. ඉතහභ හපරෝිකත නිපඹෝඹන් 

ඉදිරිඳවෙ කිරීභ ළන අපප් රු අභහතවතුභහ  සතුතින්ත න්න  

ඕනෆ.  

අපනක් හයණඹ තභයි, අපප් අන්තර් අභහතවහාල 

ම්ඵන්ධඹක් පනුභළති වීභ. අිළ තනි භනක් ඹන්පන්.  එපවභ 

ඵළවළ. අධවහඳන අභහතවහාලඹයි, ක්රීගඩහ අභහතවහාලඹයි අතය කිට්ටු 

ම්ඵන්ධඹක් තිපඵන්න ඕනෆ. ඒ හපපභ රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ 

ඳසු ගිඹ හරප  කිඹරහ තිබුණහ, ඳහල් ඹන දරුපක් 

අනිහර්ඹපඹන්භ ක්රීගඩහ යන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඳහල් දරුකු  

ක්රීගඩහ අලවයි. පභුද, අද ක්රීගඩහ කිඹන පද් ළදවෙ පනහ. 

තරුණ ඳයපුය  අද පඵුපවෝ දුය  ඉසීභ අඩුයි. ජඹ - ඳයහජඹ වි 

ළනීපම් වළකිඹහ අඩුයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, එදහ අිළ 

ආදයපඹන් ඳයහජඹ වුණහභ ි න්දුක් ලිපහ; නිදළස විඹක් 

ලිපහ. "භදු භර පර මුදු භපප ප්රිදඹහදය මිහියහවිඹ පත යි" 

කිඹරහ ලිපහ. නමුවෙ අද එපවභ පනුපයි. අද විලසවිදවහර 

ශිවඹහ ආදයපඹන් ඳයහජඹ වුණහභ පභුද යන්පන්?  එක්පෝ 

ඵස එපක් ඹන පු  ඇි ඩ්  වනහ. එපවභ නළවෙනම් ිළහිපඹන් 

ඇනරහ භයහ දභනහ.  ඔවුන් එළනි   තවෙවෙඹ  අද ඳවෙ පරහ 

තිපඵනහ. 

ඇයි ඒ?  ඔහු ක්රීගඩහ යරහ  නළවළ.  හහිතව පඳුතක් කිඹරහ 
නළවළ. හහිතවප  තිපඵන සුන්දයවෙඹ දළරහ නළවළ. ඒ 
සුන්දයවෙඹ දළක්  පුද්රඹහ ,  ක්රීගඩහ  ශ පුද්රඹහ  ජඹ 
ඳයහජඹ වි ළනීපම්  වළකිඹහක්  තිපඵනහ.  එළනි  පඳෞරුඹක්  
ඇති දරුපක් බිහි යන්න  ක්රීගඩහ  ළදවෙ පනහ. රු 
අභහතවතුභහ පඹෝජනහ  ය තිබුණහ, විලසවිදවහරඹ   ඹනපු   
අධවහඳන පඳුදු  වති ඳත්රස ( උස පඳශ ) විබහප   රකුණු 

එතු කිරීපම්දී ජහති භට් පභන්, ජහතවන්තය භට් පභන් 
වබහගි වුණු ක්රීගඩහර වෙ ඹම් කිි   රකුණු  ප්රපභහණඹක්  එතු 
ශයුතුයි කිඹරහ.   ඒ ඉතහ ළදවෙ.  අද හුඟක් පදභපිළඹන්පප  
ඵරහපඳුපයුවෙතු පභුක්ද? ඳව පර්  ශිවවෙඹ  භවෙ ය 
ළනීභ,  අධවහඳන පඳුදු  වති ඳත්රස (උස පඳශ)  විබහපඹන් 
භවෙ පරහ , විලසවිදවහර  අධවහඳනඹ  ඹළවීභ.    ඒ ටි විතයයි 
ඔවුන් ඵරහපඳුපයුවෙතු න්පන්.  ඒ තුිතන්    බිහි න  නීතිඥඹහ ,   
පද්ලඳහරනඥඹහ ,  ඩදවයඹහ  භහජඹ ළන දළනීභක්  නළවළ.  
එභ නිහ   පවු පුයළි පඹක් බිහි යන්න    රු ඇභතිතුභහ ය 

ඇති ඒ පඹෝජනහ ඉතහභවෙ ළදවෙ පනහ.  
ඊශඟ  ඳහල්  ාම්ර නීති-රීති ළනවෙ කියුතුයි.  ඳහල් 
ාම්  විි න්  අදහශ  ක්රීගඩහ ම්ඵන්ධපඹන් ව ජහති ාභප  
රීති  ව නිපඹෝර  එඟ ක්රි ඹහ ශ යුතුයි. ඳහල් ාභප  
වසථහ විඹ යුවෙපවෙ ජහති ාභප   වසථහභයි.  ඒ 
ඉතහභවෙ ළදවෙ.  එතපු  ඒ අඹ  ඒ   ාභඹ ළන ඹම් කිි  
අපඵෝධඹක් ඇති පනහ. ඳහල්ර  ාම් යනහ.  ජහති 
තරප  ක්රීගඩහ ාභඹවෙ   ඳහර  ම්ඵන්ධ ය ළනීභ ඉතහ 
ළදවෙ පනහ.  එඹ  පම් අසථහපපදී භහ  ඉතහ අඹ යනහ.   

පම් ළට් නිපපදනප  වන් 10 න නිපඹෝඹ   අනු,   
ඹම් ජහති ාභඹ මිටු රැසවීභ ෆභ භ භ යක්වෙ 
ඳළළවෙ විඹයුතුයි.  ඒ හපපභ ඳහල්  ාම්ලින්   අභ ලපඹන් 
එක් නිපඹෝජිතඹකු   එකී  රැසවීම්ර    වබහගි විඹයුතු පනහ.   
ඔවුන්  ඒ  අයිතිඹ දී  තිපඵනහ. එතපු   ජහති ාභඹ 
මිටු රැසවීභ  භහඹ  යක්වෙ ඳළළවෙපනහ. ඒ  ඳහල් 
ාභපඹන්  අභ ලපඹන් එක් නිපඹෝජිතපඹකුවෙ වබහගි 
පනහ. ඵරන්න,  ඳහල් ශිවඹන්   ජහති භට් පම් ක්රීගඩහ ළන 
පරුකු දළනීභක්, අපඵෝධඹක් ඇති පනහ. ක්රීගඩහ ප්රපතිඳවෙති   

ළන න්න  පුළුන්. නීති රීති ළන න්න  පුළුන්. ඔවුන්  ඒ 
අපඵෝධඹ  රඵහ ළනීභ ඉතහ ළදවෙ  පනහ.  

ඊශඟ  12 (1) න නිපඹෝප  ජහති ාභඹ 
නිරධහරින්පප  නිර හරඹ ළන  වන් නහ.  පභභ ළ ට් 
නිපපදනප   12 (1)  නිපඹෝඹ  අනු, අවුරුද්ද නිර හරඹ 
අවුරුදු පදක්  ය තිපඵනහ. ඒ ඉතහ ළදවෙ පනහ.  

අවුරුද්ද හරඹක් තුශ ඹම් නිරඹ  යුතු යන්න  අභහරුයි  
මරහනහරඪ රු  භන්ත්රීංතුභනි. අවුරුද්ද හරඹක්  කිඹන්පන්  
ඉතහ පටි හරඹක්. අවුරුදු පද හරඹක් -භහ 24 
හරඹක්-  නිර හරඹ ලපඹන් රඵහ දීරහ  ඵරහපඳුපයුවෙතු න  
අයමුණු යහ ඹන්න  ඒ නිරධහරින්  ඵරඹ රඵහ දී  තිපඵනහ. 
නිර හරඹ අවුරුදු පද   එවහ ඹනහ නම් රු අභහතවතුභහ   
ඒ ඵරඹ අය පන තිපඵනහ. රු ඇභතිතුභහ ඒ ඵරඹ අය පන 
තිපඵන්පන් තනිභ පනුපයි. රු ඇභතිතුභහපප ලිඛිත අයඹ 
න්න  ඕනෆ, ධුය හරඹ අවුරුදු පදපන් එවහ  ඹනහ නම්.   

  13(2) නිපඹෝඹ ඹ පවෙ නළත පවෙරී ඳවෙවීභ අපප්ක්හ 
යන රඵන නිරධයඹහපප අදහශ  ධුය හරඹ ළරකිල්ර   පන   
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අභහතවයඹහ විි න් අධවක් ජනයහල්යඹහ විභහ, ජහතවන්තය 
භට් භ  ක්රීගඩහ ඉවශ නළාවීභ; අදහශ ජහති ණ්ඩහඹපම් කුරතහ 
භට් භ ළඩි කිරීභ;  දක්තහ හිත ක්රීගඩඹන් වඳුනහ ළනීභ;  ක්රීගඩහ 
ඳරිඳහරනපඹහි විනිවිදබහඹ වති කිරීභ ආදී රුණු 
ළරකිල්ර  නු රඵනහ.  පම් රුණු හයණහ ම්පර්ණ ය 
තිපඵනහ නම්,  තවෙ  අවුරුද්දක්  පදක් එවහ   ධය හරඹ  
දයන්න   ඔහු  අයඹ රළපඵනහ. ඒ අලවයි. පභුද 
නිම්භ පුටු යවෙ ය හිීමපභන් ළඩක් පන්පන් නළවළ. ඒ ක්රීගඩහ 
තුිතන් ජහති භට්  පම් ක්රීගඩඹන් බිහි කිරීභ, ජහතවන්තය භට් භ  
ඒ ක්රීගඩහ පන ඹහභ ළදවෙ පනහ. එතපු  පම් ක්රීගඩහ 
ාම්ර නිරතර දයනහ විතයක් පනුපයි, ඒ ඉරක්  
ම්පුර්ණ ය ළනීභ වහවෙ පම් නිරධහරින්  ඹම් කිි  භනක් 
ඹන්න  පඳශපමනහ. එභ නිහ නිර හරඹ  අවුරුදු පදක් කිරීභ  
ක්රීගඩහපප දියුණු   ඉතහභවෙ ළදවෙ පනහ.  

14 න නිපඹෝඹ ඹ පවෙ ඒ ධුය දළරීභ   නුසුදුසුම්   
පභුනහ ද කිඹන එ ළන වන් නහ. ඹම් තළනළවෙතකු 
අධියණඹ දී දඬුම්  රළඵ ි ටීභ, ඹම් මුද්රිලත පවෝ විදrවෙ 

භහධවපඹන් ෘවෙ මඹභඹ  ජනභහධවපපදිඹකු පවෝ එළනි ජහරඹ 
අයිතිරුකු වීභ; එභ නිලසිකත  ක්රීගඩහ ජහති ාිකතප  පවෝ 
ජහති ණ්ඩහඹපම් තයරුකුපප පදභහිළපඹකු පවෝ පවෝදය 
 පවුදයඹකු වීභ ඹනහදී රුණු එභ නිපඹෝඹ ඹ පවෙ වන් 
නහ. පම් රුණු හයණහ තුිතන්  ඒ ධුයර  ඳවෙන අඹ  ඹම් 
ඵරඳෆභක් යන්න, ක්රීගඩහ ක්පතත්රසඹ වයවහ  ඔවුන්පප   ඳරියඹ 
තුශ ඇති න ඵරඳෆභ  ක්රීගඩහ තුශ  පන ඒභ  වළකිඹහක් නළති 
පනහ. එභ නිහ ඒ ළදවෙ පනහ.  ඳසු ගිඹ හරර අඳ  
දළ තිපඵනහ.  ඹම් ඹම් ඳහඳන්දු ාම්ර    විවිධ නිරධහරින් 

ඳවෙ ය පන  විවිධ විධහඹ බහ  ඳවෙ ය පන   විපද්ලලින් 
රළපඵන මුදල් ක්රීගඩහ  යුතුර  පඹුදහ න්පන් නළති, ය   
පරදහයී පනුන විධිඹ  තභන්පප හිතූ භනහඳඹ   පඹුදහ පන 
තිබුණු ආහයඹ අඳ භහධව තුිතන් දළ තිපඵනහ. විනඹක් ඇති 
 යුතු පපයනහ නම්  සුදුසු නිරධහරින් ඳවෙ නහ නම් එළනි 
පද්ල්  ි දු න්පන් නළවළ. ඒ ඳවෙ න නිරධහරින්පප සුදුසුම් 
ිළිතඵ දළඩි නීති තවෙවෙඹක් ඇති කිරීභ ළදවෙ පනහ.     

ෆභ ජහති ාභඹක් විි න් භ ෆභ මුදල් ර්ඹක්භ අන් 
වී භහ තුනක් ඇතුශත එභ මුදල් ර්ඹ ම්ඵන්ධපඹන් ව යරවෙ 

ණහධිහරියඹකු විි න් වති යන රද විණනඹ ශ 
ගිණුම් ප්රපහලඹක් ව හර්ෂි හර්තහ අභහතවයඹහ පත 
ඉදිරිඳවෙ යනු රළබිඹ යුතුඹ. පම් ළදවෙ. පභුද පවතතු, 
පම්හ භවජන මුදල්. අද ක්රි ට් ක්රීගඩහ වෙපතුවෙ අති විලහර මුදල් 
ම්බහයඹක් විපද්ල විනිභඹ වළටිඹ  පපනනහ. පම්පන් ළඩි 
ප්රපභහණඹක් ක්රීගඩඹන්  ව ක්රීගඩහ භහජ නඩවෙතු  තභයි  ළඹ 
යන සපන්. පම් තුශ අිළ ළදවෙභ දකින්න ඕනෆ. පම් පපනන 
මුදර, ක්රීගඩඹන්පප දක්තහ තුශ ය   කීර්තිඹවෙ භඟ රඵහ 
පදන මුදර වරිඹහහය විඹදම් වුපණ් නළවෙනම් භහ හිතන්පන් අඳ  

අඳකීර්තිඹක් පන එන්න ඒ තුඩු පදනහ කිඹරහයි.  

අද ක්රි ට් ක්රීගඩහ පද ඵළලුහභ ඹම් ඹම් නිරධහරින් ඳවෙ වීභවෙ 
භඟ ඒ නිරධහරින්පප ක්රි ඹහ රහඳඹන් නිහ ඒ ක්රීගඩඹන් 
භවන්ි  පරහ ය   පන එන කීර්තිඹ, ඒහපඹන් පපනන මුදල් 
ප්රපභහණඹ ක්රීගඩඹහ  නළවෙනම් ය   ළශපඳන ආහයඹ  විඹදම් 
න්පන් නළවළ. ක්රීගඩහ ාම්ර  රු ඇභතිතුභහ වඳුන්හ දුන් රීති 
ඳද්ධතිඹ ඉතහභ ළදවෙ පනහ. පභුද,  ඵළලූ අ පවෙ ඹන්පන් 
නළතු, අඹහපල් ඹන්පන් නළතු, ඹම් ක්ර භපපදඹ  ක්රීගඩහ පන 
ඒභ වහ විනඹහනුකර පම්  යුතු කිරීභ ඉතහ ළදවෙ පනහ. 

අිළ පඵුපවුභ තුටු පනහ. ක්රීගඩහ කිඹන එ ඉතහභ අතවලව 
පදඹක්. එක් තභයි නිපයෝගී ඳයපුයක් බිහි කිරීභ. ඉි ලින්ත 
ජඹ ඳයහජඹ වි න්න පුළුන් පඵුපවුභ පවු නහඹවෙඹක් 
තිපඵන පුයළි ඹන් බිහි යන්න ක්රීගඩහ ළදවෙ පනහ. අද අපප් 
ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ ඉතහ පවු ජහති ක්රීගඩහ ප්රපතිඳවෙතිඹ වඳුන්හ දීභ 
තුිතන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහපප අපප්ක්හ ඉටු ය න්න 

සුවිපලත ළඳ කිරීභක් ඉටු ය තිපඵනහ. ඳහල් භට් පම් තය 
තිපඵනහ. භශර ක්රීගඩහ වෙතහභ ක්රීගඩහ තය තිපඵන හරඹ  
ඳභණයි පම් ක්රීගඩපඹෝ බිහි න්පන්. ප්රපහපද්ශීඹ ක්රීගඩහ තය, 
දිස්රි ක් ක්රීගඩහ තය, ඳශහවෙ ක්රීගඩහ තය ජහති භට් භ  එන  වි  
පභභ ක්රීගඩඹන් වහ භනහ ම්ඵන්ධීයණඹක් කිරීභ අලව 

පනහ. ප්රපහපද්ශීඹ භට් පම් ක්රීගඩහ භහජ තිපඵනහ. පම් ක්රීගඩහ 
භහජ ඉතහ ළදවෙ හර්ඹඹක් ඉටු යනහ. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීංතුභනි, පම් යපට් ඳතින  ක්රීගඩහ භහජ ළඩි ප්රපභහණඹක් 
වෙතහභ ඒ ක්රීගඩහපප ජඹ, ලක්තිඹ මුර තභයි ක්රීගඩහ භහජ. 
පඹෞන භහජ ඵර භණ්ඩරඹ පන්න පුළුන්; පම් ක්රීගඩහ 
භහජඹ තුිතන් තභයි ලක්තිඹ රඵහ පදන්පන්. අන්න ඒ නිහ    භ 
තුිතන් බිහි පන භශර ක්රීගඩඹන් පුහුණු ළඩ වන් වහ 
ගිඹහ  භනහ පුහුණුක් රළපඵන්පන් නළවළ.  ක්රීගඩහ ිළිතඵ නීති-
රීති පභන්න පම් හපප පද්ල් ේහමීඹ භට් පභන් වෙතහභ ඳහල් 

භට් පභන් වෙතහභ  පභතළන අිළ අඩු ඳහඩුක් දකිනහ. අිළ පම් 
අඩු ඳහඩු න්න ඕනෆ.  

ේහමීඹ භට් පම් භවය ක්රීගඩඹන් භශර ක්රීගඩහ  ආහභ 

ඔවුන්  ඒ පුහුණු වහ නිඹභ උඳපද්ලනඹ වරිඹ  රළපඵන්න 

අිළ  යුතු යන්න ඕනෆ. පම් ඳහල් භට් පභන් ව ක්රීගඩහ 

භහජ භට් පභන් ඉටු ශ යුතු පදඹක්. පඵුපවෝ දුය  වෙතහභ 

ප්රපහපද්ශීඹ ක්රීගඩහ තය තිපඵනහ. ඳසු ගිඹ භහප  ප්රපහපද්ශීඹ ක්රීගඩහ 

තය ප්රපහපද්ශීඹ පල්ම් පුට්ඨහ භට් මින් ඳළළවෙවුණහ. පම් 

වහ එන ණ්ඩහඹභක් ි ටිනහ. ක්රීගඩහ භහජ ඳභණයි පම්  

ම්ඵන්ධ න්පන්. ඳහර වළය ගිඹ, එක්පෝ ඳහපල් ඉන්න 

ක්රීගඩහ  ශළදි කිහිඳ පදපනක් ඳභණයි ක්රීගඩහ භහජ තුශ ඉන්පන්. 

පභන්න පම් ක්රීගඩහ භහජ ත පුළුල් යන්න ඕනෆ.  ඳහල්ර 

ඉන්න ක්රීගඩඹන්, ප්රපපද්ලප  ඉන්න ක්රීගඩඹන් ම්ඵන්ධ වීභ 

තවෙ පුළුල් ය ඒ ක්රීගඩහ භහජර ඉන්න ක්රීගඩඹන්  සුවිපලත ව 

පුහුණුක් රඵහ න්න අලව  යුතු යන්න ඕනෆ. අිළ ඳශහවෙ 

භට් මින් වෙතවෙ, ඳශහවෙ බහ භට් මින් වෙතවෙ, ජහති 

භට් මින් වෙතවෙ අපප් රු භන්ත්රීංතුභන්රහ තභන්පප විභධවත 

අයමුදලින් ඹම් ඹම් ක්රීගඩහ  යුතු වහ මුදල් පන් යනහ. ඒ 

ඉතහ ළදවෙ. ඒ ළවළල්ලු ඳන්දු පන්න පුළුන්, ඳහඳන්දු 

පන්න පුළුන්, පුලිපඵෝල් පන්න පුළුන්. ඒ ඉතහ ළදවෙ. 

පභුද, ක්රීගඩහපප දියුණු වහ, ක්රීගඩහ භහජ වයවහ ි දු පන 

දියුණු නළවෙනම් ඒ පුහුණු අිළ අඹ යන්න ඕනෆ.                      

පම් වළභ ක්රීගඩහභ අිළ ඵරන්න ඕනෆ, අහනඹ. අහන 

ප්රපතිපරඹ ජහතවන්තය ජඹේවණඹ නම් තභයි පම් ක්රීගඩහපප 

ළදවෙභ රැ පන්පන්. අද අිළ ක්රි ට් ක්රීගඩහපන් පම් 

තවෙවෙපඹන් ඉන්පන් අිළ ඒ තවෙවෙඹ රඵහ වෙ නිහ; පරෝ 

කුරහනඹ අිළ රඵහ වෙ නිහ. ඒ හපපභ සුන්තිහ ළනි 

ක්රීගඩිහන් ඔලිම්ිළක් උපශර  නිපඹෝජනඹ යරහ ඒ ඳදක්ම් 

දිනහවෙ නිහ අපනක් අඹවෙ ඒ ඉරක්ඹ  ඹන්න පඳශළඹීභක් 

ි ද්ධ පනහ. ඒ නිහ අිළ පුළුන් තයම් ඒ ජහතවන්තය තරප , 

ජහති භට් පම් ක්රීගඩඹන් බිහි කිරීභ වහ ත තවෙ ඒ  යුතු 

යන්න ඕනෆ. ඒ හපපභ ළදවෙ නහ, ඳහපරන්  බිහි න 

ක්රීගඩඹහ නළාවීභ ව ඳහපරන් බිහි න ක්රීගඩඹහ ඳහපරන් 

ඉවෙ ඹෆභවෙ එක්භ ක්රීගඩහ භහජඹ  ම්ඵන්ධ කිරීභ තුිතන් ඔහු 

ජහති තරඹ  පන එන්න  අලව  යුතු කිරීභ. නළවෙනම් ඔහු 

ඳහපරන් බිහි පරහ එතළනින්භ අවෙ වළපයනහ. එපවභ 

පන්පන් නළතු  ඔහු ඉදිරිඹ  පපනන්න ළඩ වන් අිළ 

ක්රි ඹහවෙභ යන්න ඕනෆ. ඔහු වඳුනහ වෙතහ  ඳසු, ඳහපල්  වඹ 

වත පේතණිපඹන් ක්රීගඩහ ඳ න් න්නහ ක්රීගඩඹහ අහනප  

ජහති තරඹ  පන ඒභ දවහ ඔහු  එතළන ි  භ අණ්ඩ 

පතඹක් ි දු පන්න ඕනෆ. ක්රි ට් ක්රීගඩපඹක් වුණවෙ 

ඳහල්ලින් ක්රීගඩහ යන්න  ඒ ක්රීගඩඹන්  අලව ාිකත ඇති 

යරහ ඒ දක්තහ දක්න ක්රීගඩඹන්  ප්රපහපද්ශීඹ භට් පභන් 

ජහති ණ්ඩහඹභ  එක් න්න  අලව ඒ ඳවසුභ අිළ රඵහ 

පදන්න ඕනෆ. ඉතින් ඒ නිහ පභළනි තවෙවෙඹක් ඇති කිරීභ 

තුිතන් තභයි අතිරු  ජනහධිඳතිතුභහ ඵරහපඳුපයුවෙතු න පම් 
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ක්රීගඩහ භ  පන ඹෆභ , ඒ හපපභ ජහති භට් පභ ශයඹන් බිහි 

කිරීභ  වළකිඹහක් ඇති ක්රීගඩහක් ඵ  ඳවෙ න්පන්. ඒ ළන ථහ 

කිරීපම්දී රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ ව  ඒ හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඉතහභ 

සුවිපලතෂී ව  යුතු ඉටු යනහ. ඒ තුිතන් අඳ  ඉදිරි පටි 

හරඹක් තුශ පම් ය  තුිතන් නළත තහක් අඳ  ජහතවන්තය 

තරප  ව ජහති තරප  ජඹේවණඹන් රඵහ න්න පුළුන් 

ක්රීගඩඹන් රැක් බිහි කිරීභ  වළකිඹහ ලක්තිඹ රළපඵයි කිඹහ 

විලසහ යනහ. රු ක්රීගඩහ අභහතවතුභහ  පම් ළඩ වනවෙ 

එක් තභන්පප නිරධහරින් එක්  යුතු යමින් ඉදිරි 

අනහතප දී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඵරහපඳුපයුවෙතු න 

ආහයඹ  පම් ය   කීර්තිඹක් පදන, පවු විනඹ රු ක්රීගඩ 

ක්රීගඩිහන් බිහි කිරීභ  අලව ලක්තිඹ රළපේහයි කිඹහ ප්රපහර්ථනහ 

යමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

පම් ිළිතඵ ළඩිදුය විහදඹ පව  දින  ල් තඵමි.  
 
එල්හි පපරහ අ.බහ.  6.30 වුපඹන්,  යුතු අවෙහිටුහ විහදඹ 

ල් තඵන රදී. 
එතළන් ි   විහදඹ 2013 භහර්තු 06 න ඵදහදහ ඳවෙනු රළපේ. 
 

அவௐஶதரது தற. த. 6.30 றரகறறடஶ, அபவகவ 

இஷடறபொவ்வௐதவோடு, றரவ எவ்றஷவெகவௐதவோடது. 

றரவ  2013 ரவவை  06, புவகறஷ லபவ் வரடவேகுவ.    
   
It being  6.30  p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  

Debate to be resumed on Wednesday, 06th March, 2013. 
 

 

ල්තළබීභ 
எவ்றஷவௐபு 

ADJOURNMENT 
 

රු යවුෂස වකීම් භවතහ  
(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, "ඳහර්ලිපම්න්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ පඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්රපලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுவ்றவதவௐவதவநது. 

Question proposed. 

 
ඇඳ රඵහ දීපම් භහනහවෙභතහ  
தறஷ வேகபௌவ ெவ்துவ  

EQUITY IN GRANT OF BAIL 
 

රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, බහ ල් තඵන අසථහපපදී 

භභ ඳවත වන් පඹෝජනහ  ඉදිරිඳවෙ යනහ:  

" යජඹ අඳයහධ නඩු විධහන ාේවඹ (විපලත විධිවිධහන) ඳනත ඩිනමින් 
ම්භත යන රද නමුදු, ඇඳ රඵහ දීපම් තවෙවෙඹන් ම්ඵන්ධපඹන් ව 
විධිවිධහන අදහශ ය ළනීභ ිළිතඵ  මයණඹ කිරීභ  කිි දු ප්රපහපඹෝගි 
භහර්පෝඳපද්ලඹක් ලිඹහ දක්හ පනුභළති ඵ පඳපන්.  

 පභභ තවෙවෙඹ භත වහකර ව එකිපන  පනස ආහයප  
ඳයහමි මන් විවිධ පඳුලිස සථහන විි න් පඹුදහ නිමින් තිපේ. එඵළවින් 
ආණ්ඩුක්ර භ වසථහ භිනන්  වති ය ඇති මලි අයිතිහි භක් 
ව නීතිඹ ඉදිරිප  භහන ඵ ිළිතඵ ව මරධර්භඹ  වහනි ි දු පප.  

 පභභ ඳනපවෙ විධිවිධහන ප්රපහය ඒහහය හර්ඹ ඳටිඳහටි මවඹක් 

ඳළනවීභ යජප  අදව න්පන්ද ඹන්න රු අධියණ ඇභතිතුභහ 

විි න් පභභ බහ  දළනුම් පදන්පන්ද?"  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අපප් යපට් ආණ්ඩුක්ර භ 

වසථහ අනු පම් යපට් ෆභ පුයළි පඹකු භ නීතිඹ ඉදිරිප   

භහන රැයණඹ නහථ ය තිපඵනහ. යදක් ිළිතඵ ළ  

පු  අවෙ අඩාගු  වෙ තළනළවෙපතක් තව ලපඹන්භ  ඔහු 

යදරුපක් පන්නවෙ පුළුන්, නළති පන්නවෙ පුළුන්. ඒ ෆභ 

පුද්රඹකු භ නීතිප  රැයණඹ භහන න්න  අලවයි. පම් 

යපට් ආණ්ඩුක්ර භ වසථහ අනු මලි අයිතිහි භක් වළටිඹ  

පම් හයණඹ වන් ය තිපඵනහ. ඒ හපපභ අවෙ අඩාගු  

ළනීභ ිළිතඵ විපලතෂිත නීති වඳුන්හ පදන පු , අවෙ අඩාගුපප 

තඵහ ත වළකි හරඹ ඳළඹ 24  ි   48 දක්හ ළඩි යන වි  රු 

අධියණ ඇභතිතුභහ පම් පෞයනීඹ බහපපදීවෙ, ඒ හපපභ 

උඳපද්ල හය බහපපදීවෙ වන් ශහ, පම් අවෙ අඩාගු 

ළනීම් ව යහ ළනීම් ිළිතඵ ළඩිභනවෙ පයගුරහි  ඳනනහ, 

ඒ ිළිතඵ ඳටිඳහටින් වඳුන්හ පදනහ කිඹරහ. නමුවෙ අිළ 

දකින්පන් නළවළ, ඳළඹ 24  ඳළඹ 48 යරහ, අවෙ අඩාගු  ඳවෙ ව 

තළනළවෙතන්පප අයිතිහි ම් ිළිතඵ සීභහ කිරීම් ඇති වුණහ 

මික් ළඩිභනවෙ පයගුරහි  ඇති වුණු තවෙවෙඹක්.  

පම් තවෙවෙඹ ිළිතඵ අපප් ආණ්ඩුක්ර භ වසථහපප 

විපලතපඹන් වන් ය තිපඵනහ. අපප් ආණ්ඩුක්ර භ 

වසථහපප 136.(1) (ඇ) අනු වසථහ  අනු, ඳහර්ලිපම්න්තු 

ඇඳ දීභ ිළිතඵ රීති ඳනන්පන් නළති වි  පේතසඨහධියණඹ  

ඵරඹ තිපඵනහ ඇඳ දීභ ිළිතඵ රීති ඳනන්න. දළන් එපවභ 

ඳනරහවෙ නළවළ. පම් යපට් ඇඳ ිළිතඵ අදහශ න ප්රපධහන නීතිඹ 

ඇඳ ඳනතයි. ඒ ඇඳ ඳනත භිනන් ඹම් ඹම් මර ධර්භ වඳුන්හ දී 

තිපඵනහ. ඇඳ දීභ රීතිඹ විඹ යුතු ඵවෙ, ඇඳ පනුදීභ වතිපර්ඹ 

විඹ යුතු ඵවෙ වන් ය තිපඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, පඳුීයි පඹන් ඇඳ රඵහ න්න තිපඵන ඵරඹ  අිළ 

කිඹනහ පඳුලිස ඇඳ කිඹරහ. පඳුලිස ඇඳ ක්රි ඹහවෙභ කිරීපම්දී 

සථහනහධිඳතියඹහ  යුතු යන්න ඕනෆ පභුන හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ 

අනුද, ඔහු විි න් අනුභනඹ ශ යුතු ප්රපමි මන් පභුනහද කිඹරහ 

ඇඳ ඳනපවෙ නළවළ. ඒ හපපභ භපවසත්රසහවෙයපඹකු විි න් පවෝ 

භවහධියණ විනිලසචඹහයයපඹකු විි න් ඇඳ රඵහ දීපම්දී 

අනුභනඹ යන්න ඕනෆ ප්රපතිඳවෙති පභුනහද කිඹරහ 

විසතයහවෙභ ාේවඹක් පනුපයි ඇඳ ඳනත. දළන් පම් තවෙවෙඹ 

තුශ පම් යපට් අහිා ජනතහ පරුකු අනතුය  ඳවෙ පරහ 

තිපඵනහ.  

ශ්රීග රාහ නිදවස ඳක්ප  භව පල්ම්යඹහ සුළුඳටු 

පුද්රපඹකු පනුපයි. එතුභහභ වන් යන ආහයඹ  

ජනහධිඳති යහජඳක් භළතිතුභහ  ලින් පම් යපට් අභළතියඹහ 

න්න  හි පු පුද්රඹහ; ආයහධනහ රඵපු පුද්රඹහ එතුභහයි. 

එපවභ පුද්රපඹකුපප දරුහ ඳහි කුඩහරදී නිපඹෝජව 

පඳුලිසඳති විදවහරාහය භවවෙභඹහපප දරුහ එක් ආයවුරක් 

ඇති ය වෙතු පපරහපප පම් යපට් හභහනව මිනිසුන්  අදහශ න 

නීතිඹ ක්රි ඹහවෙභ වුණහද? හභහනව ප්රපතිඳවෙතිඹ අනු 

තුහරරුපකු පයෝවපල් ඉන්නහ නම් පඳුලිස ඇඳ පදන්පන් 

නළවළ. උහවිඹ වුණවෙ ඇඳ පදන්පන් නළවළ. ඒ තභයි හභහනව 

ප්රපතිඳවෙතිඹ. වළඵළයි ඒ පුපවතවෙ ලිඹරහ නළවළ. ඒ තභයි අිළ 

හභහනවපඹන් අනුභනඹ යන ප්රපතිඳවෙතිඹ. ඒ ිළිතඵ අවෙ 

දළකීම් තිපඵන අඹ පම් රු බහපපවෙ ඉන්නහ. වළඵළයි පම් යපට් 

ඵරතුභ, ලක්තිභවෙභ ඳහර න්ධහනප  ප්රපධහන ඳක්ප  භව 

පල්ම්යඹහපප, අනහතප  -පව  අනිද්දහභ- අභළති ධුයඹ 

රඵහ ළනීපම් ඵරහපඳුපයුවෙතුපන්, ආහපන් වහ ළභළවෙපතන් 

ඉන්න පුද්රඹහපප දරුහපප අතින් නිපඹෝජව 

පඳුලිසඳතියපඹකුපප -දන්පන් නළති පුද්රපඹකු පනුපයි. 

ප්රප  නිපඹෝජව පඳුලිසඳතියපඹක්- දරුහ ඳවය ෆහභ ඒ 

ිළිතඵ අදහශ- 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. This matter is sub judice.  

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

පවුයි භභ ඒ ිළිතඵ අධහනඹ පඹුමු යන්නම්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] පවුයි, භභ ඒ ප්රපහලඹ ඉල්රහ අස ය න්නම්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භභ ඒ ප්රපහලඹ ඉල්රහ අස ය 

න්නම්.  

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නඩු ඳයරහ නළවළ පන්. 

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භපප අහන හව භභ 

ඉල්රහ අස ය න්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] පඳුඩ්ඩක් ඉන්න පෝ. 

රඵර පන්න එඳහ, රඵර පන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

පඵුපවුභ පවුයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, භභ භපප 

අහන හව අස ය න්නහ.  

දළන් පම් යපට් සුප්රප  පද්ලඳහරනඥපඹකුපප දරුපකු, පම් 

යපට් ඉවශභ පඳුලිස නිරධහරිපඹකුපප දරුපකු  ඳවය දුන්නහභ 

එළනි පරහ  යුතු යන්න ඕනෆ ආහයඹ පභුක්ද? 

පද්ලඳහරනඥපඹකුපප දරුන්  පම් යපට් නීතිප  විපලත 

යප්රපහද තිපඵනහද? පම් යපට් පඳුලිස නිරධහරින්පප දරුන්  

විපලත යප්රපහද තිපඵනහද? පභුක්ද පම්පක් තවෙවෙඹ? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පම් යපට් පඳුලිස නිරධහරින් 

අතරින් නීතිඹ, හභඹ ආයක්හ යන හධහයණ නිරධහරින් 

ළරකිඹ ප්රපභහණඹක් ඉන්නහ. වළඵළයි භවය පඳුලිස නිරධහරින් 

හිතහ පන ඉන්නහ ඳතින යජඹ  පඩ් ගිඹහභ, ඳතින යජප  

ඇභතිරුන්පප ිළටු ඳසපන් ගිඹහභ, පභුක්ද ඇභතිතුභහ 

පපයන්න ඕනෆ, පභුක්ද භන්ත්රීංතුභහ පපයන්න ඕනෆ කිඹරහ 

ඒ පද්ල් යරහ දුන්නහභ තභන්  පවු   වරි ඹනහ කිඹරහ. 

වළඵළයි ආණ්ඩුපප භළති ඇභති පපනකු වහ තභන්පප දරුපකු 

අතය ප්රපලසනඹක් ඇති වුණහභ තභයි ඒ පුල්රන්  පවෙපයන්පන්, 

"අපන්, පඳුීයි ප  අිළ පුච්චය අයණද; අිළ පුච්චය දුක්ඛිත 

තවෙවෙඹ  ඳවෙ පනහද" කිඹරහ.  

ඒ නිහ ඳසු ගිඹ දහ ි දු වුණු විපලත ප්රපලසනඹ පම් යපට් පඳුලිස 

නිරධහරින්  පවු ඳණිවුඩඹක් රඵහ පදනහ, පම් යපට් හභහනව 

අහිා මිනිසසුන්  යපට් හභහනව නීතිඹ ක්රි ඹහවෙභ 

පනුපශුවෙ ඒ ඳහඳඹ, ඒ රුභඹ තභන් ඳසු ඳවෙ එනහ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අපනක් අත  පම් යපට් ත 

ප්රපලසනඹක් තිපඵනහ. අිළ හිතනහ, පම් යපට් ජීවිත බඹ ඇති 

පන්පන්, භයණ බඹ ඇති පන්පන්, භයහ දළමීභ ිළිතඵ අදහනභ 

ඇති පන්පන් ආණ්ඩු  විරුද්ධ පද්ලඳහරනඹ යන, 

ආණ්ඩුපප ප්රපතිඳවෙති පවශහ දකින, ආණ්ඩුපප ප්රපතිඳවෙතිර  

එපයහි  යුතු යන පද්ලඳහරනඥඹන් , පද්ලඳහරන 

ක්රි ඹහහරිඹන්  ව භහධවපපදීන්  ඳභණක්ඹ කිඹරහ. වළඵළයි 

පම් යපට් ඊ ශඟ  අභළති පන්න හිතහ පන ඉන්න පුද්රඹහවෙ 

කිඹනහ, "භහ භයන්න රළවළසති පනහ" කිඹරහ. ඔහු භයහ 

දභන්න රළවළසති පනහ ලු. එක්වෙ ජහති ඳක්පඹන්             

ඒ පුද්රඹහ භයනහ පන්න ඵළවළ. ජනතහ විමුක්ති පඳයමුණ  

දළන් ඒ හපප යහජහරිඹක් යන්න වයිඹක් ඇවෙපවෙවෙ නළවළ; 

යන්පන්වෙ නළවළ. එල්ටීටීඊඹ ම්පර්ණපඹන්භ විනහල ශහ 

කිඹරහ ආණ්ඩු කිඹනහ. එපවභ නම්, ඩභත්රීං ි වෙ නිතය ඇති ඵ 

කිඹන ඔඹ පද්ලඳහරනඥඹහ  තභන්පප ජීවිතඹ ළන බඹක් ඇති 

පන තවෙවෙඹක් පම් යපට් ඇති පරහ තිපඵනහ. රු අධියණ 

ඇභතිතුභනි, පම් යපට් ඉන්න ප්රපඵරභ, ලක්තිභවෙභ ආයක්හ 

ඹ පවෙ ඉන්න පුද්රඹන් වෙ ජීවිත බඹ ඇති පනහ නම්, එළනි 

තවෙවෙඹක් පම් යපට් ඇති පරහ තිපඵනහ නම් අධියණ 

ඇභතිතුභහ වළටිඹ  ඔඵතුභහ න්නහ ක්රි ඹහ භහර් පභුනහද කිඹරහ 

ඳළවළදිලි කිරීපම් යුතුභක් ඔඵතුභහ  තිපඵනහ.  

ඒ විතයක් පනුපයි. පම් යපට් ඵයඳතශ මිනී භළරුම් නඩුර 

පචෝදනහ  රක්  වුණු, අධි පචෝදනහ පුනු යනහ කිඹරහ 

නීතිඳතියඹහ විි න් දළනුම් දීරහ තිපඵන එක්තයහ පුද්රපඹකු 

විපද්ලත ි   අද ඳහන්දරින් රාහ  ආහ. යපට් හභහනව 

නීතිඹ ක්රි ඹහවෙභ පනහ නම් ටුනහඹ ගුන් පතුටුපඳුපශත 

ඳරිණර තිපඵන පතුයතුරු අනු ගුන් පතුටුපඳුපශතදී ඒ 

පුද්රඹහ අවෙ අඩාගු  න්න අලවයි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහ. ඵයඳතශ යද  ළ 

පු  අවෙ අඩාගු  න්න ඕනෆ පුද්රපඹෝ ටුනහඹ ගුන් 

පතුටුපඳුපශතදී අවෙ අඩාගු  න්පන් නළතු ඉන්නහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, උඳපදස න්න ඕනෆ සුදුසු 

පුද්රඹන්පන්. ටුනහඹ ගුන් පතුටුපඳුපශත ඉන්න අඹවෙ 

උඳපදස න්න ඕනෆ සුදුසු පුද්රඹන්පන්. ඒ සුදුසු උඳපදස 

රළබුණහ නම් ටුනහඹ ගුන් පතුටුපඳුපශතදී අවෙ අඩාගු  

ළනීභ ි දු පන්න ඕනෆ. නමුවෙ එපවභ අවෙ අඩාගු  ත යුතු 

පුද්රපඹකු රාහ  ඇවිල්රහ, රාහපප තභන්  මයණඹ ය 

න්නහ නහතළන් පඳුශර නතය පරහ ලින් සදහනම් ය 

වෙතු ඳරිදි සළභළවෙපතන් අවෙ අඩාගු  ඳවෙ පනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ප්රපලසනඹ තිපඵන්පන් පභතළනයි. 

පම් යපට් හභහනව මිනිවහ  ඒ අයිතිහි භ තිපඵනහද? පම් 

යපට් පද්ලඳහරනඥපඹක් අඳයහධඹක් ම්ඵන්ධපඹන් ළ පු  

අවෙ අඩාගු  ළනීභක් ි දු වුණහභ ඔහු යහ තඵන්පන් 

ඵන්ධනහහයප  පනුපයි. ඔහු ඉන්පන් ඵන්ධනහහය පයෝවපල්. 

සුිළරි ි යරුපක් නම් ඔහු ඉන්පන් පඳෞද්ලි පයෝවර. 

පම් යපට් හභහනව මිනිවහ  ඵරඳහන නීතිඹද? නළවළ. පම් 

ිළිතඵ අද ඵයඳතශ ප්රපලසනඹක් තිපඵනහ.  

රු අධියණ ඇභතිතුභනි, අඳයහධ නඩු විධහන ාේවඹ 

(විපලත විධිවිධහන) ඳනත  ාපලෝධන ඉදිරිඳවෙ යන 

අසථහපපදී පම් යපට් ළරුන්පප අයිතිහි ම් පනුපන් 

විපලත පයගුරහි  නීති ඳනනහ, විපලතපඹන් රැයණඹ රඵහ 

පදනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිපහ , එපවභ ි දු පරහ නළවළ. ඒ 

හපපභ ආණ්ඩුක්ර භ වසථහපප ප්රපතිඳහදන ප්රපහය ඇඳ ිළිතඵ 

රීති ඳනන්න අලවයි. ඒහ ි දු පරහ නළවළ. යපට් හභහනව 

මිනිසසුන්  විතයක් පනුපයි, අපනක් වළපභෝ භවෙ ජීවිත බඹ 

ඇති පන විධිප  භවහ බඹහන තවෙවෙඹක් ඇති පරහ 

තිපඵනහ. ය  නීතිඹ වහ හභඹ නළති පනහ නම්, යපට් නීතිඹ 

වහ හභඹ ිළිතඵ ළ ාහ භතු පනහ නම්, මිනිසසුන්  ජීවිත 

බඹක් ඇති පනහ නම්, ආණ්ඩුපප හිටිඹවෙ, විඳක්ප  හිටිඹවෙ 

ඹම් ඹම් පුද්රඹන්පප පද්ලඳහරනි ක්රි ඹහහයම් නිහ ඔවුන් 

භයහ දළමීභ  රක් පනහ කිඹරහ වළඟීභක් ඇති පනහ නම් පම් 

යපට් යුද ජඹේවණපඹන් ඳසපත අවුරුදු තුනක් ත පන තළන 

ඇති පරහ තිපඵන්පන් පභුන හපප තවෙවෙඹක්ද කිඹන 

හයණඹ ළන අිළ වළපභෝභ ළරකිල්ර  රක් ශ යුතු 

තිපඵනහ. 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පම් යපට් නීතිඹ ිළිතඵ 

පවුඳින් දන්නහ අධියණ ඇභතියපඹක් අඳ  ඉන්නහ. නමුවෙ 

පම් යපට් ඳහරනඹ තුිතන් පම් යපට් ඇති යරහ තිපඵන ප්රපතිඳවෙති 

වියහිත, ප්රපජහතන්ත්රසහදී මර ධර්භර  එපයහි හතහයණඹ තුශ ඒ 

ඳහරන තන්ත්රසප  රඩඹක් පර ඉන්නහ වළපයන්න අධියණ 

ඇභතිතුභහ  යන්න පන යහජහරිඹක් අද ඉතුරු පරහ නළවළ.  

ඒ නිහ පම් යපට් වළපභෝ භ නීතිඹ එ වහ භහනයි; පම් යපට් 

වළපභෝ භ එ පර නීතිඹ ක්රි ඹහවෙභ නහ; පම් යපට් දුප්ඳවෙ 

පඳුපවුවෙ වළපභෝ භ නීතිඹ එ වහ භහනයි; පම් යපට් පඳුලිස 

නිරධහරිඹහ වෙ, පද්ලඳහරනඥඹහ වෙ, පම් ඉන්න ි රිපතන වෙ, 

ගුණ ම වෙ, නිභල් වෙ, සුනිල් වෙ නීතිඹ එ වහ භහන 

ක්රි ඹහවෙභ නහ; ඒ හපපභ පම් යපට් ි ටින සුබ්රපභනිඹම් වෙ, 

හුපතන් වෙ නීතිඹ එ වහ භහන ක්රි ඹහවෙභ නහ කිඹරහ 

නහථ යන භහජඹක් අද ඇති යන්න අලවයි.  

පම් යපට් ඳළළති යුද්ධප දී අහිා මිනිසසුන්පප ජීවිත ද 

දවස ණනක් ළඳ යරහ, යුද පඵළු භහතෘ භූමිඹ භත තභ 

රුධියඹ පජහ යමින් ත්රසසතහදඹ ඳයහජඹ  ඳවෙ යරහ පම් ය  

ජඹේවණඹ පශත පම් යපට් ප්රපජහතන්ත්රසහදඹ සථහඳනඹ යන්නයි. 

ප්රපජහතන්ත්රසහදපඹන් පතුය, මිනිසසුන්පප භහන හිමිම් 

ආයක්හ කිරීපභන් පතුය, මිනිසසුන්පප මලි අයිතිහි ම් 

ආයක්හ කිරීපභන් පතුය නීතිඹ ඉදිරිප  භහනතහ ිළිතඵ 

මලි මර ධර්භඹ ආයක්හ යන්පන් නළති පම් යපට් ඉදිරි 

භනක් නළවළයි කිඹන හයණඹ භභ ප්රපහල යන්න ළභළතියි. 

රු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ ඇති පරහ තිපඵන පම් තවෙවෙඹන්  

ිළිතතුයක් ලපඹන් න්නහ ක්රි ඹහ භහර් පභුනහද, ඒ ිළිතඵ 

ක්රි ඹහ භහර් න්පන් දහද, ඒ ක්රි ඹහ භහර් න්පන් කුභන 

අසථහද කිඹන හයණඹ භභ ඔඵතුභහපන් නිලසිකත දළන 

න්න ළභළතියි. පඵුපවුභ සතුතියි. 

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

පඵුපවුභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. පම් ඇඳ 

රඵහ දීභ ම්ඵන්ධපඹන් තිපඵන ප්රපලසනඹ දිගින් දි භ ආපු 

ප්රපලසනඹක්. රු ඇභතිතුභනි, අජිවෙ පඳපර්යහ භළතිතුභහවෙ, භභවෙ 

උඳපද්ල හය බහපපදී දිගින් දි භ පම් ම්ඵන්ධපඹන් 

ඔඵතුභහ දළනුවෙ ශහ.  අද ඉතහභවෙ වහකර තවෙවෙඹ  පම් 

ප්රපලසනඹ ඳවෙ පරහ තිපඵනහ. ලිනුවෙ පම් තවෙවෙඹ තිබුණහ.  

Sir, before I get on to the subject, I must congratulate 

the Hon. Minister for the lovely wedding of his daughter, 

who got married to the son of Senior President’s Counsel, 

Ikram Mohamed. It was a beautiful wedding and a 

graceful occasion.   

Then, getting back to the topic, පම් අසථහපප නීතිඳති 

පදඳහර්තපම්න්තුපප නිපඹෝජිතපඹෝ පම් සථහනප  ඇති. රාහපප 

ඇඳ ම්ඵන්ධ නීතිඹ තිපඵන්පන් ඉතහභවෙ නය තවෙවෙඹයි. 

භභ පුඩහක් දුය  වළදෆ රුපප ි විල් නීතිඹයි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, විඳක්ප  භන්ත්රීංරුන්  පනුශ ළයදිර  

ි යත පන්න ි දු න ඵ ඔඵතුභහවෙ දන්නහ. ඒහ 

ම්ඵන්ධපඹන් භභ පුඩහක් පරහ  ඇඳ ඉල්ීයම් ඉදිරිඳවෙ 

යරහ ඇඳ රඵහ පන තිපඵනහ. විපලතපඹන්භ අලිහන් කිඹන 

ප්රපහපද්ශීඹ බහ විඳක් නහඹතුභහ ම්ඵන්ධවෙ, තවෙ පම් හපප 

වතය ඳස පදපනකු පනුපනුවෙ භභ ඇඳ රඵහ පන තිපඵනහ. 

රු ඇභතිතුභනි, ඇඳ ම්ඵන්ධපඹන් නීතිඹ වදහයන්න භ  

අසථහ රළබුණහ. රු ඇභතිතුභනි, ඉතහභවෙ නය තවෙවෙඹයි 

පම් ඇඳ ම්ඵන්ධ නීතිඹ තිපඵන්පන්. ඇඳ පදන්පන් හ ද, ඇඳ 

පනුපදන්පන් හ ද කිඹරහ  මන්දු න්පන් ඵරපුළුන්හයම් 

භතයි. ඔඵතුභහ  භභ දිගින් දි භ පම් ළන කිපහ. නීතිඳති 

පදඳහර්තපම්න්තුපප අඹ වෙ කිපහ. නීතිඳති පදඳහර්තපම්න්තු 

 ඉතහභවෙ පවු පදඳහර්තපම්න්තුක්. වරිඹ  ළඩ යන තළනක්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, වළඵළයි පම් පද්ලඳහරන වසතඹ  

අහු වුණහ  ඳසපත ඔවුන්  වරිඹ  ළඩ යන්න ඵළවළ. තභන් , 

තභන්පප ිළඹහ , තභන්පප දරුහ , තභන්පප පවෝදයපඹකු  

පම් පද් පන ල් දළපනන්පන් නළවළ. තභන් ඒ පද් විඳින පු  

තභයි පවෙපයන්පන්. රු ඇභතිතුභනි, දහ වරි විඳක්ඹ  

ළටිරහ ඔඵතුභහ පවෝ ඔඵතුභහපප ඳවුපල් පපනකු  පම් පද් 

වුපණුවෙ ඔඵතුභහ වෙ පම් ළන පවෙපර්වි. ඔඵතුභහ දන්නහ, දළන් 

මුසලිම් ජහතිඹන්  -ඉසරහම් බක්තිඹන් - බිඹ දනන 

හතහයණඹක් යපට් ඇති පරහ තිපඵනහ කිඹරහ.  

අ විනිසුරුතුමිඹ ම්ඵන්ධ ක්රි ඹහදහභඹ ඔඵතුභහ දන්නහ.  

එාරන්තප  හමියපඹක්  ම්ඵන්ධපඹන් දීරහ තිපඵන  මන්දු 

ළන ඔඵතුභහ දන්නහ. පම් ඔක්පෝභ නීතිප  ඩහ ළටීම්.  

රු ඇභතිතුභනි, අද ඔඵතුභහ දන්නහ, Slave Island ප්රපපද්ලඹ 

ම්ඵන්ධ නඩු ිළිතඵ. මුසලිම් ජහතිපඹෝ විලහර ිළරිපප 

ඉතහ ටිනහ නිපස තිපඵන භූමිඹ ඉන්දිඹහනු භහභ  දීපම් 

හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ය පන ඹනපු  ඒ අදහශ ිළරි උහවිඹ  

ගිඹහභ උහවිපඹන් රළපඵන  මන්දු දිවහ ඵරන්න. නඩුහයරු 

තභන්පප හර්ඹ බහයඹ  අදහශ පනුන ආහයප  වළි රීම් 

ඉදිරිඳවෙ යරහ පම් ළන විපලත අධහනඹක් පඹුමු යරහ පම් 

පද්ල් තභන්පප වසතඹ  රඵහ පන තිපඵන නිහ අද නීතිඹ 

ඩහ ළටීභ  රක් පරහ තිපඵනහ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි.  

පම් යපට් තභයි අඳ ජීවෙ පන්පන්.  නීතිඹ ඉතහභවෙ ඳවවෙ 

තවෙවෙඹ  ඇද දභන තවෙවෙඹක් අද  තිපඵන්පන්. තභන් ළඩ 

ශ සථහනප  අධවක්යපඹක් පන්න පුළුන්; ඒ හපප  

උවෙතයරුපප විලහර ම්ඵන්ධම් තිපඵන නඩුහයරු අද නඩු 

අවන්න ඳ න් අයපන තිපඵනහ. පම්හ අඳ ඉතිවහප  

දහවෙ අවරහ තිබුපණ් නළති පද්ල් රු ඇභතිතුභනි. නීතිඹ 

කිඹන එ යපට් පද්ලඳහරන වසතඹක් ඵ  ඳවෙ පරහ 

තිපඵනහ. පද්ලඳහරන ඵරඹ තිපඵනහ නම්, මුදල් ඵරඹ 

තිපඵනහ නම් අද නීතිඹ තභන්පප ආධිඳතවඹ ඵ  ඳවෙ පරහ 

තිපඵනහ. ඇඳ ම්ඵන්ධපඹන් කිි භ නීතිඹක් නළවළ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. රු ඇභතිතුභහ, පම් ඔඵතුභහ 

පවු  හිත  න්න. ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භළතිතුභහපප පුතහපප  

ි දු වීභ ම්ඵන්ධපඹන් එතුභහ අදවස දළක්වහ.  

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Point of Order එක් නළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි.  

 
 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Point of Order එක් තිපඵනහ. පම් බහපප නළති 

භන්ත්රීංයපඹකුපප නභ වන් යන්න ඵළවළ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

පුතහ ළන ථහ යන්න කිි භ ඵහධහක් නළවළ.  පුළුන් නම් 

පඳන්න්න, පුතහ ළන ථහ යන්න ඵළවළ කිඹරහ රීතිර 

තිපඵනහ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පභතුභන්රහ රීති දන්පන් 

නළති ථහ යනහ. නඩු අාඹක් නළති, ඒහ ඉදිරිඳවෙ 

යන්පන් නළති, ඒ ම්ඵන්ධපඹන් විරුද්ධ පන්න ඵළවළ. එඹ 

ඔඵතුභන්රහභ - Deputy Chairman of Committees විි න්- දුන්නු 

 මන්දුක්.  ඒ නිහ ඵහධහ යන්න එඳහ කිඹරහ භහ ඉල්රහ ි ටිනහ.  

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

පභුක්ද තිපඵන්පන්? 

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

පභුක්ද තිපඵන්පන් කිඹන හයණඹ ිළිතඵ ඔඵතුභහ  භහ 

ඳසු කිඹරහ පදන්නම්. භ  දළන් පපරහ නළවළ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, ඒ අසථහපප දී ඹම් කිි  ි දු වීභක් පන්න ඉඩ 

තිබුණහ. ඇභතියපඹකුපප පුපතක් පන්න පුළුන්. 

ජනහධිඳතිතුභහපප පුතහ පන්න පුළුන්. භන්ත්රීංයපඹකුපප පුතහ 

පන්න පුළුන්. ඒහ හභහනව ි දුවීම්. අඳ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ථහ 

යන්පන් නළවළ.  ඒ සථහනප  පභුන විධිප  වරි  ි දු වීභක්  වුණහ 

නම් ඇභතියඹහ වරි වුරු වරි හභහනව පුද්රපඹකු  අදහශ 

නීතිඹභ ඒ පුද්රයින් වෙ අදහශ පන්න ඕනෆ. පභුක්ද ි දු 

වුපණ්? විලහර පද්ලඳහරන ළශඹීභක් යපට් ඇති වුණහ. 

ඳළමිණිලිරු ඉසිළරිතහරප  ඉන්න පු  පඳුීයි පඹන් 

ළරු  ඇඳ රළබුණහ. ඔඵතුභහ දන්නහ, ඳළමිණිලිරු 

ඉසිළරිතහරප  ඉන්නහ නම් පඳුීයි ඹ  ඇඳ පදන්න ඵළරි ඵ. 

උහවිඹ ඇඳ පදන්පන්වෙ නළවළ.  

අිළ නීතිඥරු. රු රලිවෙ දිහනහඹ නිපඹෝජව ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහවෙ නීතිඥයපඹක්. ඔඵතුභහවෙ ඒ ළන දන්නහ. අපප් 

නිපඹෝජව භවපල්ම්තුභහවෙ ඒ ළන දන්නහ. එතුභහ හි පු පවු 

විශිස  නඩුහයපඹක්. රු යවුෂස වකීම් ඇභතිතුභහවෙ ඒ ළන 

දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ අඳයහධ නඩු විධහන ාේවඹ ඳනත 

ාපලෝධනඹ යරහ ඇඳ පදන එ ඳළඹ 24 ඉරහ ඳළඹ 48 දක්හ 

දිප ශහ. එහි පුන්පද්ි  පභුනහද? ඒහ වුරුවෙ දන්පන් 

නළවළ. ඕනෆ නම් පඳුීයි ඹ ඇඳ පදනහ. ඕනෆ නම් පඳුීයි ඹ ඇඳ 

පනුපදනහ. උහවිඹ  ගිඹහභවෙ එපවභයි, රු ඇභතිතුභනි. 

උහවිප  නඩුහයතුභන්රහවෙ භවය පරහ  ඇඳ  දිඹ පනුවළකි 

යදක් නම් ඇඳ පදන්නභ ඵළවළ කිඹරහයි හිතන්පන්. නඩුක් 

තිබුපණ් නළතවෙ පඳුීයි ඹ වන් ශහභ ඇඳ පදන්පන් නළවළ.  

විපලතපඹන්භ යජප  පද්ඳශක් ඵ  ඳවෙ යරහ ඒ මුදල් ප්රපභහණඹ 

වරිඹ  දළක්වහභ ඇඳ පදන්න ඵළවළ. නඩුහයරු ඵරන්පන්වෙ 

නළවළ, පභුක්ද නඩු කිඹරහ.  

ජනතහ  යපට් ඳතින නීතිඹ ළන කිි භ විලසහඹක් නළති 

ආහයප  තවෙවෙඹක් අද ඇති පරහ තිපඵනහ, රු 

ඇභතිතුභනි. වළඵළයි ඔඵතුභහ පම් ළන ළරකිලිභවෙ පන්න. 

ඔඵතුභහපප හරඹ තුශ තභයි නීතිඹ පම් ආහයපඹන් 

වළි පයන්පන්. භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ වෘදඹ හක්ෂිඹ  එඟ ක්රි ඹහ 

යන පුද්රපඹක් කිඹරහ. භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ පම්හ  ළභළති 

නළවළ කිඹරහ. පම් යපට් නහඹඹහ  වරි, පම් නීති ඳනන 

පුද්රයින්  වරි  කිඹන්න ඕනෆ, අනිහර්ඹපඹන්භ පම් නීති 

ඳනන පු  විපලතපඹන්භ දුප්ඳවෙ භනුසඹහ  හිාහහරී 

ආහයපඹන් පම්හ ඳනන්න එඳහ කිඹන හයණඹ.  

නීතිඹ ඒ ළටිපඹන්භ ක්රි ඹහවෙභ නහ නම් පම්හ ප්රපලසන 

පනුපයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. අිළ  ථහ යන්න 

පද්කුවෙ නළවළ. වළඵළයි ඵරන්න, ඒ ි දු වීපභන් පභුද වුපණ් 

කිඹරහ. පඳුීයි පඹන් ඇඳ දුන්නහ. ඒ හයණහ අඳ  එතළනින් 

අභත යන්න පුළුන්. යදක් වුණහ නම් ඒ නිළයදි යන්න, 

අනිහර්ඹපඹන්භ ක්රි ඹහවෙභ පන්න කිඹරහ අඳ  කිඹන්න 

තිබුණහ. වළඵළයි ඊ  ඳසපත පභුද වුපණ්? ආණ්ඩුපප ඵරවෙභ 

පුද්රඹකු  කිඹන්න වුණහ, "භපප ජීවිතඹ අද අනතුපර්" කිඹරහ. 

පුඩක් පරහ  භභවෙ ආණ්ඩු  විරුද්ධ ථහ යන පු  

භවය ට්ටිඹ කිඹනහ, ඔඵතුභහපප ජීවිතඹවෙ අනතුපර් 

තිපඵන්න පුළුන් කිඹරහ. වළඵළයි අඳ නම් අඬන්පන් නළවළ. අඳ 

කිඹන්පන් පුළුන් නම් අඳ භයඳල්රහ කිඹරහයි. පභුද ඇවෙත 

ථහ යන්න, යදක් පඳන්හ පදන්න අඳ බඹ නළවළ, රු 

ඇභතිතුභනි. අඳ  අපප් පදභපිළපඹෝ ඒ ලක්තිඹ දීරහ තිපඵනහ. 

වළඵළයි අඳ  ඹම් කිි  අනතුයක් වුපණුවෙ ඒ අනතුය ි දු පන්පන් 

ආණ්ඩුපන් කිඹන එවෙ අඳ පිතන්භ කිඹනහ. විපලතපඹන්භ 

ජහතවන්තය ාවිධහනර  හපපභ තහනහඳති හර්ඹහර  අඳ 

ඒහ ිළිතඵ අනිහර්ඹපඹන්භ දළනුවෙ යනහ. පභුද අඳ 

කහතනඹ යන්න පම් යපට් ත්රසසතහදීන් නළවෙනම්, පම් යපට් 

පනවෙ පුද්රයින් නළවෙනම් අපප් ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන 

ඇභතිතුභහ කිපහ හපප ඒ පන්පන් යජපඹන්. අඳ පනුපයි 

එපවභ කිඹන්පන්, ආණ්ඩුපප ප්රපඵර අභහතවයපඹක්. එතුභහ ඉතහ 

දුකින් ථහ ශහ.  

අවුරුදු 45 පද්ලඳහරන ඉතිවහඹක් තිපඵන, ශ්රීග රාහ 

නිදවස ඳක්ප  පජවසඨ නහඹපඹක් එතුභහ. එදහ එතුභහ   

අභළති ධුයඹ බහය දුන්නවෙ, එතුභහ එඹ බහය වෙපවෙ නළවළ කිපහ. 

එතුභහ එහිදී වන් ශහ, එතුභහ අභළති ධුයඹ බහය පනුවෙ 

නිහ තභයි ජනහධිඳතිතුභහ  පම් ජනහධිඳති පුටුපප හඩි පන්න 

අසථහ රළබුපණ් කිඹරහ.  

වළඵළයි, එපවභ යපු පුද්රඹහ ම්ඵන්ධපඹන් අද ක්රි ඹහ 

යන්පන් පුපවුභද? භහ හිතන වළටිඹ  ඒ එතුභහ වෙ පවු 

ඳහඩභක්. ඒ ඔාිකල්රහ ඳද්දන පු , අවිනිසුරුතුමිඹ අයින් 

යන පු , පම් යපට් නීතිඹ ඩහ ළප නහ, නීතිඹ ඵල්රහ  

ඹනහ, ඒ ඔාිකල්රහ ආඳහු  තභන් ශඟ වෙ එනහඹ කිඹන එ 

එදහ එතුභහ වෙ පවෙරුම් න්න තිබුණහ. අද ඒ ඔාිකල්රහ ළයකිරහ 

ඇවිල්රහ ළදුපණ් ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භවවෙභඹහ යි. දළන් තභයි 

එතුභහ  තරු පඳනුපණ්.  නීතිඹ ඩහ දළම්භහ  ඳසපත  නීතිඹ ඩහ 

දභපු වසතඹ භ ඒ ප්රපතිපර රළපඵන්න පුළුන්. දහ වරි එඹ 

ළයකිරහ ආඳසු එනහ. ඒහධිඳති විඹරුපප, ඹව ඳහරනඹ 

පනුභළතිපම්, නීතිඹ ඩහ ළටීපම් ප්රපතිපර දහ වරි ආඳහු 

ඔඵතුභන්රහ වෙ රළපඵනහ රු ඇභතිතුභනි. අන්තිභ  ඒහ පම් 

ඇභතිරුන්  දින පු  "නඹහ නපෝ, නපෝ" කිඹරහ  ෆ 

වයි. වළඵළයි එතපු  ඳයක්කු ළඩියි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීංතුභනි, ය  පනුපන් පම් නීති ආයක්හ යන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි එළනි පදඹක් අද යපට් ි දු න්පන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, විපලත හයණඹක් භහ 

ඔඵතුභහපප අධහනඹ  පඹුමු යනහ. පම් යපට් ක්රීගඩහ 

නාන්න කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ සුපෝඳපබෝගි පර්ස හර් පනහහ. 

රළම්පඵෝගිනි, භළයහටි හපප හර් පනහහ. ඒහප  ටිනහභ 

රුිළඹල් රක් 1,500යි, රුිළඹල් රක් 1,700යි.  මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීංතුභනි, පනසුයහදහ රෑ ඒ හර් පදක් පර්ස ගිඹ නිහ 

ඳහපර් ගිඹ පුද්රඹකු අනතුය  රක් පරහ ICU එපක් ඉන්නහ. 

වළඵළයි පුල්ලුිළටිඹ පඳුීයි ඹ පම් න පතක් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් 

ක්රි ඹහවෙභ පරහ නළවළ රු ඇභතිතුභනි. ඒ පර්ස හර් ඳළදව 
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පුද්රඹන් පදපදනහ වුද කිඹරහ ඵරන්න. ඒ අඹ හපප පුවෙතුද? 

වුද ඒ වන්පන්? වුද ඒ වාන්පන්? ඇඳ නීතිඹ ඒ අඹ  

ඵරඳහනහද? ඳළඹ 24 ද, 48 ද, සුභහනඹක්ද, භහඹක්ද 

ඵරඳහන්පන්? ඔඵතුභන්රහ ඒ ළන ඳරීක්හ ය ඵරන්න. නීතිඹ 

වරිඹ  ක්රි ඹහවෙභ යන්න රු ඇභතිතුභනි. පම් හයණඹ භහ 

ඇභතිතුභහපප අධහනඹ  පඹුමු යනහ. පම් ම්ඵන්ධ ප්රපෘවෙති 

ඔඵතුභහ  දළන න්න රළපේවි රු ඇභතිතුභනි.  ඔඵතුභහපප 

දරුන් පනුපන්, පම් යපට් ඉදිරි අනහතඹ පනුපන් නීතිඹ 

වරිඹහහය ක්රි ඹහවෙභ යන්න භවන්ි  නහ නම්, අධියණ 

ඇභතියඹහ පර  ඔඵතුභහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් අනිහර්ඹපඹන් 

ක්රි ඹහවෙභ විඹ යුතුයි. පනසුයහදහ ව ඒ ි දුවීභ ම්ඵන්ධපඹන් පම් 

න පතක් පඳුීයි ඹ කිි  පරකින්වෙ ක්රි ඹහවෙභ පරහ නළවළ. 

පඳුීයි ඹ එඹ වානහ; ඹ  වනහ. පභුද, ඒ  ඉතහ ඵරවෙ 

පුද්රඹන් පදපදපනක්.  

ඔඵතුභන්රහ කිඹන විධිඹ  යපට් ක්රීගඩහ නාන්න පනහපු 
පර්ස හර් නිහ ි ද්ධ ව අනතුයක් ඒ.  වුද ඒ පර්ස හර් 
පනහපප? පුපවන්ද පනහපප?  කීඹද ඒහ  පපු මුදල් 
ප්රපභහණඹ? කීඹක් පර්ගු  පපහද? පම්හ ඳරීක්හ යරහ 
ඵරන්න. භවය ඒහ  පවීම් යරහ නළවළ. අන්න ඒ පුද්රපඹෝ 
අද අහිා ජනතහපප ජීවිතවෙ එක් පල්රම් යනහ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. අද වදිි  ප්රපතිහය ඒප  ඳසු 
පනහ ඒ අනතුය  රක් ව පුද්රඹහ. එපවභ නම්, පෝ 
ඔඵතුභන්රහපප නීතිඹ? පෝ ඳළඹ 24 නීතිඹ? පෝ ඳළඹ 48 
නීතිඹ? රු ඇභතිතුභනි, පම් නීතිඹ ඵරඳහන්පන් නළවළ යපට් ඵර 
පුළුන්හයඹන් . පම් නීතිඹ ඵරඳහන්පන් නළවළ ල්ලිහයඹන් . 
පම් නීතිඹ ඵරඳහන්පන් නළවළ ඔඵතුභන්රහපප දරුන් . පම් 
නීතිඹ ඵරඳහන්පන් නළවළ යපට් ඉවශභ නහඹඹහපප ඳවුර . පම් 
නීතිඹ ඵරඳහන්පන් විඳක්ප  ඉන්න අඳ වෙ, යපට් ඉන්න අහිා 
දුප්ඳවෙ මිනිසුන් වෙ ඳභණයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. 

වළඵළයි ඔඵතුභන්රහ පවු  දළන න්න, ඩදප  යදභ අනු 
ඔඵතුභන්රහ වෙ දහ වරි ඒ ඳහඩභ ඉපන න්න ි දු පනහ 
කිඹරහ. තභන්පප දරුකු, තභන්පප පවෝදයඹකු, තභන්පප 
නෆඹකු පභළනි අනතුය  රක් වුණහ  ඳසපත ඒ ඵර 
පුළුන්හයඹකු ඊ  උඩින් ි ටිපඹුවෙ ඔඵතුභන්රහ වෙ පම් 
ආනිලාඹ භ මුහුණ පදන්න ි දු පන ඵ.  

අිළ තුන්වතය ළයඹක් පම් ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහ දළනුවෙ 
ශහ රු ඇභතිතුභනි. භභ දන්නහ, ඔඵතුභහපප හිපවෙ, 
ඔඵතුභහපප ඳපුපප පභඹ ළඩ යනහ කිඹරහ. වළඵළයි 
ඔඵතුභහ වෙ න්න පුළුන් ක්රි ඹහ භහර් ඉතහභ අතපශුසයි. 
පභුද, ඔඵතුභහ ආණ්ඩු ඉදිරිප  මුනිත යකින්න ඕනෆ. වළඵළයි 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ වෘදඹ හක්ෂිඹ  එඟ ඔඵතුභහපප 
දරුන්පප නහභපඹන්, ඔඵතුභහපප දරුන් පනුපන් නීතිඹ, ඹව 

ඳහරනඹ තිපඵන ය ක් නිර්භහණඹ යනහ නම් ඔඵතුභහ  
කීභක් තිපඵනහ ඒ ම්ඵන්ධපඹන්  යුතු යන්න. භභ 
විලසහ යනහ ඔඵතුභහ ළන. පනවෙ ඇභතියඹකු ඔඹ ඇභති 
ධුයප  ි ටිඹහ නම් භහ ඇවෙත භ පම් ආඹහචනඹ යන්පන් නළවළ. 
ඔඵතුභහ  වෘදඹ හක්ෂිඹ  එඟ ක්රි ඹහ කිරීපම් ඹම්කිි  
වළකිඹහක් තිපඵනහඹ කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. රු 
ඇභතිතුභනි, පම් යපට් නීතිඹ ඳවශ  ඇද දභන්න එඳහ. පම් යපට් 
නීතිඹ ඵල්රහ  ඹන්න පදන්න එඳහ. ඒ නිහ ඇඳ රඵහ දීභ 
ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ නිි  ක්ර භපපදඹක් වදන්න රු ඇභතිතුභනි. 

නීතිඳති පදඳහර්තපම්න්තුපප නිරධහරින් පභතළන ඉන්නහ. නීතිඳති 
පදඳහර්තපම්න්තුපප ඉන්න භහ අඹ යන පජවසඨ නීතිඥරු පම් 
සථහනප  ඉන්නහ.       

ඔඵතුභන්රහවෙ පඳුඩ්ඩක් ළරකිලිභවෙ පන්න. භහ මී  

ලිනුවෙ පම් ම්ඵන්ධපඹන් කිපහ. ඔඵතුභන්රහ පම් පපනන 

නීතිඹ, ඳළඹ 24 හරඹක්  යක්ෂිත බහයප  යහ තඵහ ළනීභ  

ඳළඹ 48ක් දක්හ දීර්ක යපු  නීතිඹ  ඵරඳහන්පන් පම් විඳක්ප  

ි ටින අඳ යි, යපට් ි ටින දුප්ඳවෙ අඹ යි. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහ  

තභ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ළරකිලිභවෙ පන්න අසථහක් උදහ 

න්පන් නළවළ. පභුද, ඔඵරහ  පම් ආනිලාඹ තභ රළබිරහ 

නළති නිහ. ඔඵතුභන්රහපප ඳවුපල් හ  වරි ඒ තවෙවෙඹ උදහ 

වුපණුවෙ තභයි ඔඵතුභන්රහ  පවෙරුම් ඹන්පන් පම් නීතිඹ ඉතහභ 

අදහනම් තවෙවෙප  තිපඵනහඹ කිඹන එ.    

විපලතපඹන්භ ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන භළතිතුභහ  භහ දන්නහ 

විධිඹ  හධහයණ පුද්රපඹක්. ඒ හපපභ එදහ එතුභහ ඒ සථහනප  

වළි රුණු ආහයඹ ම්ඵන්ධපඹන් අඳ  ළඩිභනවෙ දවෙත රළබිරහ 

නළවළ. වළඵළයි, එතුභහපප පුතහ ව ඩදවරාහය භවතහපප පුතහ 

අතය ි දු වුණු ි ද්ධිඹ ම්ඵන්ධපඹන් නීතිඹ ක්රි ඹහවෙභ වණු 

ආහයඹ ළන අිළ ෆහීභ  ඳවෙ න්පන් නළවළ ඇභතිතුභනි. ඒ 

ළන ඔඵතුභහ අඳ  ිළිතතුයක් පදන්න. ඔඵතුභහ ඉතහභ ිළරිි දු 

පනහපු, අඳයහධ නඩු විධහන ාේවඹ  අනු ඇඳ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධපඹන් ව නීතිඹ  පම් පදපඳුශ  ක්රි ඹහවෙභ පනුවුපණ් 

ඇයි? පම් ි ද්ධිඹ  ම්ඵන්ධ එ පුද්රපඹක් තභවෙ 

පයෝහතුය ඉසිළරිතහරප  ඉන්නහ.  ඒ නිහ අපනක් ඳහර්ලසඹ  

ඇඳ පදන්න කිි භ වළකිඹහක් නළවළ.  වළඵළයි, ඊ  ඳසු ි දු වුණු 

ි දු වීභ ඊ  ඩහ ප්රපඵර ආහයපඹන් යපට් පද්ලඳහරන ළශඹීභක් 

ඵ  ඳවෙ වුණහ. ආණ්ඩු පදදයහ ඹන තයපම් පදඹක් ඵ  ඒ 

ි ද්ධිඹ ඳවෙ වුණහ.  ඒ ඇභතිතුභහ  කිඹන්න  ි දු වුණහ, "භභ පම් 

ළයදිරහ කිඹන පදඹක් පනුපයි. හිතහ භතහභ භපප පද්ලඳහරන 

භන දුර්ර යන්න, භර්දනඹ යන්න, විනහල  යන්න ිළරික් 

ආණ්ඩුපප ි ටිනහ" කිඹරහ.  ඒ විතයක් පනුපයි,  එතුභහ එපවභ 

විනහල යන්න ඵළරි නම්, එතුභහපප ජීවිතඹ ඳහ විනහල යන්න 

පම් ිළරි සදහනම් ඵවෙ වන් ශහ,  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. ඔඹ ප්රපහලඹභ විරුද්ධ 

ඳක්ප  ි ටින භ වෙ ප්රපහල යන්න  ි දු නහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීංතුභනි, භපප සීඹහ, භපප ිළඹහ  භ  පවු 

පඳෞරුවෙඹක්, පවු පුන්දක් දීරහ තිපඵනහ. පිතන් ථහ 

යන්න පුළුන්, පුයම් පනුයන, පුයභ දළක්හභ ඒ 

ිළිතඵ පිතන් ථහ යන්න පුළුන් වළකිඹහ එක්වෙ ජහති 

ඳක්ප  තරුණ භන්ත්රීංයඹකු න භ   අපප් ඳවුපරන් රළබිරහ 

තිපඵනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි.  එපවභ නම්- [ඵහධහ 

කිරීභක්] අිළ බඹ නළවළ. අිළ නළපභන්පන් නළවළ. අිළ පිතන් ථහ 

යනහ. ඕනෆභ පුද්රපඹකු  පුළුන් නම් ඕනෆභ පදඹක් 

යන්න කිඹරහ අිළ අභිපඹෝ යනහ. වළඵළයි, දළන න්න.  පම් 

ි ඹලු පද් තහනහඳති හර්ඹහරර , අපනකුවෙ  ි ඹලු තළන්ර - 

[ඵහධහ කිරීභක්] අසර් භන්ත්රීංතුභහ  පම්හ හණක් නළවළ. ඔඵතුභහ 

එපව වෙ ඳනිනහ; පභපව වෙ ඳනිනහ. ඔඵතුභහ  පම්හ 

ප්රපලසනඹක් නළවළ. එන එන ඳළවෙපවෙ ඵඵහරහ ඩහපන ඔඵතුභහ 

එපව  පභපව  පුට්  අල්ර අල්රහ ඉන්නහ. ඔඵතුභහ  ඕහ 

ප්රපලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි පිතන් පද්ලඳහරනඹ යන, වරිඹ  

පද්ලඳහරනඹ යන න්දි බට් ඹන් පනුන අඳ  ඔඹ ප්රපලසනඹ 

තිපඵනහ. වළඵළයි අිළ බඹ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ හපප අිළ ඳක්ඹ 

ඳහහ පදන්පන්වෙ නළවළ; ගිහිල්රහ අපනක් අඹපප ශභයි 

ඩහන්පන්වෙ නළවළ;  ගිහිල්රහ පුට්  අල්රන්පන්වෙ නළවළ. 

ඹ අඩු වුණවෙ අපඳන් ඒහ ඉපන න්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි,  ල්ලිර , තහනහන්තයර  

තභන්පප ඳහක්ෂිඹන් ඳහහ පදන්පන් නළති ප්රපතිඳවෙති අනුකර 

පද්ලඳහරනඹ ශහ නම්, යපට් නීතිඹ පනුපන්, ඹව ඳහරනඹ 

පනුපන්, ප්රපජහතන්ත්රසහදඹ පනුපන් පඳනී ි ටිඹහඹ කිඹරහ 

අඳ   ආඩම්ඵයපඹන් භළපයන්න පුළුන් නම්, ඒ තභයි අිළ 

පද්ලඳහරනපඹන් රඵහ වෙ ළදවෙභ ඳහඩභ කිඹරහ භහ අහන 

ලපඹන් ප්රපහල යන්න ළභළතියි.  පද්ලඳහරනඹ  වරිඹ  ශහ 

නම්, දහ වරි ඇභතිතුභහ වෙ  ආඩම්ඵය න්න  පුළුන් තභන් 

එඹ වරිඹ  ශහඹ කිඹරහ. යපට් නීතිඹ, ඹව ඳහරනඹ, 

ප්රපජහතන්ත්රසහදඹ ආයක්හ කිරීපම්  ක්රි ඹහලිප  දී අිළ මුලින්භ 

ි ටිඹහඹ කිඹරහ අඳ  අන්තිභ හුසභ පවශන්න  පුළුන් නම්, එඹ 

අඳ  පද්ලඳහරනපඹන් රඵහ න්න  පුළුන් ළදවෙභ ඳහඩභ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

නහ හපපභ, අපප් පදභපිළඹන් වෙ, ඒ පදභපිළඹන්පප 

පදභපිළඹන් වෙ  ඒ භිනන් ිළන් අවෙය පදන්න පුළුන්  කිඹන 

එවෙ භතක් යමින් රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භන්ත්රීංතුභහපප 

පඹෝජනහ සථිය යමින් භපප චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

පඵුපවුභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි.  

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ (පෞව නිපඹෝජව 
අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக - சுகரர தறற அஷவைெவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි,  රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ 
භන්ත්රීංතුභහ අඳයහධ නඩු විධහන ාේවඹ  (විපලත විධිවිධහන) ඳනත 
ඹ පවෙ පනහ ාපලෝධන ම්ඵන්ධපඹන් ඉදිරිඳවෙ යන රද ල් 
තළබීපම් පඹෝජනහ  අදහශ රුණු කිඹමින්  පඵුය දිප   භහළු 
ඵහන්නයි උවෙහව පශත.  විඳක්ප  පද්ලඳහරනඹ ළන 
අමුතුපන් කිඹන්න පදඹක් නළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි. 
ඔඵතුභහපප ිළඹහවෙ, අිළවෙ එක්වෙ ජහති ඳක්ඹ ඔඹ කිඹන 
පද්ලඳහරනඹ  එදහ මුහුණ දුන්නහ. එදහ 1989 දී භහ ඳහර්ලිපම්න්තු 
භළතියණඹ  තය යපු  පපනක්. ඒ නිහ විඳක්ප  
පද්ලඳහරනඹ ළන, පජ්. ආර්. ජඹර්ධන, ආර්. පප්රපතභදහ 
භවවෙරුන්පප පද්ලඳහරනඹ ළන අඳ  කිඹරහ පදන්න ඕනෆ 
නළවළ. එදහ අිළ නහභ පඹෝජනහ බහය දුන්නහ  ඳසු   6.00, 
7.00 නපු  පදය  ඳළමිණිඹ යුතු තිබුණහ. පභුද, රෑ 
පනපු  ිළරික් අපප් ඳක්ප  අඹපප පල්ර  ඇවිල්රහ 
පදුය  තට්ටු යරහ, අපප් ඳක්ප  මිනිසුන්  පජ්වීපී හයපඹෝ 
කිඹරහ අල්රහපන ගිහිල්රහ, ෆල්පල් තිබුණු වික්ර භි ාව 
ඵාරහපප හිය පදය  දභරහ කහතනඹ යපු යුඹ තභයි අිළ 
පද්ලඳහරනඹ පශත.  තමුන්නහන්පතරහ හපප පනුපයි, අිළ එදහ 
1989 දී ඡන්දඹ ඉල්ලුහ.  

එදහ අඳ  එ ඳළවෙතකින් පජ්වීපීහයඹන්පන් භයණ ඵඹ 
තිබුණහ; අපනක් ඳළවෙපතන් යඑන්පීහයඹන්පන් භයණ ඵඹ 
තිබුණහ. අිළ දන්නහ,  එදහ පම් යපට් තරුණ තරුණිඹන් 60,000ක් 
ඳයපරු ඹපු ආණ්ඩුක් තභයි යනිල් වික්ර භි ාව භවවෙතඹහපප 
ආණ්ඩු. පද්ලඳහරනඹ ළන පම් රු භන්ත්රීංතුභන්රහ  ථහ 
යන්න පදඹක් නළවළ. ඒ නිහ තමුන්නහන්පත -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීංතුභහ,  ඔඵතුභහ ඉදිරිඳවෙ යන point of Order එ 

පභුක්ද? 

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

The Hon. Deputy Minister mentioned the name of the 

Hon. Leader of the Opposition and said that 60,000 

people - [Interruption.]  
 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එපවභ නම් රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන ඇභතිතුභහ ළන කිපපප 

පභු ද? 

රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, he cannot mention names. 
 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. ඒ පදභ එයි. ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන 

ඇභතිතුභහ ළන පුච්චය කිපහද? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සථහය නිපඹෝර  ඳ වළනි පදඹක් තිපඵනහ නම් ඒහ 

වළන්හඩ් හර්තහපන් ඉවෙ යනහ.  

රු නිපඹෝජව ඇභතිතුභහ ථහ යන්න. 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

න්න ඕනෆ වුණහභ ඵයපුඹහවෙ තරපුඹහ පනහ.  

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

පුපවද ඹන්පන්, භල්පර පඳුල්. 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

  එක්වෙ ජහති ඳක්ප වෙ, පජ්වීපීහයඹන්පපවෙ තුක්කුවෙ 

එක් තභයි අිළ පද්ලඳහරනඹ පශත. ඒ නිහ අිළ නම් ඒහ  ඵඹ 

පන්පන් නළවළ. ඵඹ පන්න ඕනෆ ඕහ  පනුපයි. අවන්න 

අපඳන්. අවන්න පභතුභන්රහපන්. තහවෙතරහ පද්ලඳහරනඹ 

යන පු  පභතුභන්රහ පුාික හරප  පල්ර හිටිප  

පුපවුභද කිඹරහ අවන්න. දරුපෝ පඵුපවුභ අභහරුපන් 

හිටිප . ඒ නිහ ඉපන න්න. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්පතරහ  

භීණඹ ළන අවන්න ඕනෆ නම්, භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහපප ආණ්ඩුපන් අවන්න එඳහ, යනිල් වික්ර භි ාව 

භවවෙතඹහපන් අවන්න. ඔඹ පදන්නහ භ- [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ. 

අිළ පද්ලඳහරනඹ යන පු  අය පභුක්ද  එපක්වෙ 

තමුන්නහන්පතරහ නළවළ.  දළන් පභතළන ෆ වනහ. ඒ නිහ 

ළඩිඹ අවන්න එඳහ. භීණඹ ළන ථහ යන්න ඕනෆ නම් යනිල් 

වික්ර භි ාව භවවෙතඹහපන් අවන්න. පන හපන්වෙ අවන්න 

එඳහ. එතුභහ කිඹරහ පදයි.  පද්ලඳහරනඹ ශ වළටි අිළ දන්නහ. 

1989 පද්ලඳහරනඹ පශත පුපවුභද කිඹරහ අිළ දන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පභතුභන්රහ අඳයහධ නඩු 

විධහන ාේවඹ ළන ථහ යනහ. ඳළඹ 24  ඩහ පඳුලිස 

බහයප  තිඹහ න්න පුළුන් නීතිඹක් පම් යපට් තිබුණහ. ශභහ 

අඳචහය ම්ඵන්ධපඹන් අඳයහධ නඩු විධහන ාේවඹ ාපලෝධනඹ 

ශහ. ඒ අනු ඳළඹ 24  ළඩිඹ තිඹහ න්න පුළුන්. ඒ හපපභ 

ඳසු ගිඹ හරප  නීතිඹක් ක්රි ඹහවෙභ වුණහ. උහවිඹ  -

විනිලසචඹහයයඹකු - ඉදිරිඳවෙ යරහ ඳළඹ 48ක් තිඹහ න්න 

නීතිඹක් අවුරුදු පද හරඹක් ක්රි ඹහවෙභ වුණහ. අද පම් යපට්  

විලහර ලපඹන් අඳයහධ ි ද්ධ පනහ; අඳයහධ රැල්රක් 

තිපඵනහ. පඳුීයි ඹ  අඳයහධඹක් නියවුල් ය න්න, එපවභ 

නළවෙනම් ළරුකුපන් පුඹහ වෙ ඹම් බහණ්ඩඹක් 
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[රු සුජී පතනි ාව භවතහ] 
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ම්ඵන්ධපඹන් ළඩිදුය විභර්ලන  යුතු යන්න විලහර හරඹක් 

ත පනහ. ඒ නිහ ඒ ඳරීක්ණඹ  උදවු යන්න තභයි පම් නීති 

පනහපප. නිම්භ පනුපයි. පඳුලිස නිරධහරිඹහ අදහශ ළරු  

භපවසත්රසහවෙයඹහ පත ඉදිරිඳවෙ යරහ තභයි ඒ නිපඹෝඹ න්න 

ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] වහය පඳුලිස අධිහරියඹකුපප 

හර්තහක් තිපඵනහ.  [ඵහධහ කිරීම්] ඒ නිහ පම් අඹ- 

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ භපප ථහපන් ඳසපත ථහ යන්න. 

තමුන්නහන්පත ඳළඹ බහඹක් විතය ථහ ශහ පන්.  පභන්න පම් 

රුණු හිත  න්න ඕනෆ.  පභඹ ළයදි විධිඹ  අර්ථ නිරඳණඹ 

යන්න එඳහ.  

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, පම් භහතෘහ ඇඳ ිළිතඵ 

ප්රපලසනඹක්.  

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔප. ඇඳ ළන තභයි ථහ යන්පන්.  

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ ි ද්ධිප දී ඳරීක්ණ  යුතු යන්න හරඹ අලව නම් 

පඳුීයි පඹන් ඇඳ දුන්පන් ඇයි? 

 
රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

හඩිපන්න, රු භන්ත්රීංතුභහ. තමුන්නහන්පත ථහ පශත ඇඳ 

ළන ද? [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්පත ථහ පශත ඩභත්රීංඳහර 

ි රිපතන ඇභතිතුභහ ළන. දළන් පභතළන  නීති  ළන ථහ යන්න 

එනහ. හඩිපන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඇඳ ළන නීතිඹ දන්පන් නළවළ. 

භභවෙ 1980 දී දිවුරුම් දුන්න නීතිඥයපඹක්. අිළවෙ උහවිර 

 යුතු යරහ තිපඵනහ. ඔඵතුභන්රහ පම් ළන දන්පන් නළවළ. 

දණ්ඩ නීති ාේවප  314 න න්තිඹ කිඹන්පන් ඇඳ පදන්න 

පුළුන් යදක්. පඳුීයි ඹ  ඇඳ පදන්න පුළුන් ළයදි තිපඵනහ. 

පභතුභන්රහ ල් තළබීපම් පඹෝජනහක් පනළල්රහ පස ඳළපශන 

තර් ඉදිරිඳවෙ යරහ කිඹන්න ඹන්පන් පභුක්ද?  පනවෙ 

ි ද්ධිඹක් ළන. ඒ ි ද්ධිප  තුහරහයඹහපප අම්භහ තහවෙතහවෙ ඒ 

ි ද්ධිඹ ළන ථහ යරහ නළවළ. පම් අඹ පභපවත ආණ්ඩු 

පඳයශන්න ඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්] පම් පුල්පරෝ ආණ්ඩු 

පඳයශන්න ඹනහ. 

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එතුභහ ඳක්ප  භව පල්ම්. 

රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ 
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 අද පම් අඹ  - එක්වෙ ජහති ඳක්ඹ - ළඩ  වනක් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, අද එක්වෙ 

ජහති ඳක්ඹ  ළඩ ිළිතපශක් නළවළ. ළඩ ිළිතපශක් නළති 

වුණහභ පභුක්ද යන්පන්? ඔඹ   චනඹක්, එපවභ නළවෙනම් 

හපප වරි ි ද්ධිඹක් අල්රහ පන ඒපන් ආණ්ඩු පඳයශන්න 

ඹනහ. ඒ වරිඹ  අය එළුහ ඳසපන් ඹනහ හපප තභයි. 

ළප යි,  ළප යි කිඹරහ ඵරහ පන ඉන්නහ. රු භන්ත්රීංතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහපප තරුණ හරඹ අඳයහපද්.  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

පම් ය  ආණ්ඩු යන්න වෙපවෙ 2005 පර් ි  යි.  

තමුන්නහන්පතරහපප ආණ්ඩු හරප  පරුක්පෝ උතුය  ගිඹහ 

ද? ඒ හරප  උතුය  ඹන්න ඵළවළ. එල්ටීටීඊහයයින්  -

පුටින් - දණ වරහ තභයි ඹන්න වුපණ්. එදහ තමුන්නහන්පත 

භවනුය උහවිප  නළවෙනම් පුශම උහවිප  පඳනී ි ටින 

පු  ඹහඳනප  ජනතහ පඳනී ි ටිප  එල්ටීටීඊ උහවිප . ඒහ 

තමුන්නහන්පත  අභතද? අපප් අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ තභයි පම් ය   තිපඵන්පන් එ අධියණඹයි 

කිඹන තවෙවෙඹ  ඳවෙ පශත. එදහ පුටි පඳුීයි  තිබුණහ. අද 

පඳුීයි  ළන ථහ යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, එදහ 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 2005 දී  ජනහධිඳති ධුයප  ළඩ 

බහය න්න පු  පම් යපට් පුටි පඳුීයි  තිබුණහ; පුටි 

අධියණ තිබුණහ. ජනතහ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  

ඡන්දඹ දුන්න නිහ අද පම් යපට්  පුටි පඳුීයි  නළවළ; පුටි 

අධියණ නළවළ. එදහ අිළ 1994දී ආණ්ඩු ඵරඹ න්න පු , පම් 

පුල්රන්පප ආණ්ඩු හරප  තභයි තරුණ තරුණිපඹෝ 

60,000ක් අතුරුදවන් යරහ තිබුපණ්.   

ඳයහර ඇණ වරහ, මිනිසසුන්පප පඵලි ඳරහ භයහ දභහ 

තිබුණහ. එ දක් උපද්  අයණහඹ ඉරහ භභ භපප දරුහ 

ධර්භයහජ විදවහරඹ  එක් පන ඹන පු   ඳහය අයිපන් මිනී 

තිබුණහ අිළ දළක්හ. ඳවශ ඩුන්නහ ඳසු යරහ ඹන පු  

 ඹර් දහරහ මිනීර  ගිනි තිඹරහ තිබුණහ. භශ ි රුරුර වෙ 

රුවෙඹක් තිබුපණ් නළවළ; ඒහ ඵල්පරෝ ඵශල්ලු න 

තවෙවෙඹ  ඳවෙ යරහයි තිබුපණ්. ළු දුභ අසපන් තභයි අිළ 

එදහ භවනුය   ගිප . ඒහ අඳ  අභත නළවළ. තමුන්නහන්පතරහ 

භීණඹ ළන ථහ යන්න තහනහඳති හර්ඹහරර  ඹනහ.  

භීණඹ ළන ඉපන න්න ඕනෆ නම් අ මතප  

තමුන්නහන්පතරහපප ආණ්ඩු හරප  තමුන්නහන්පතරහපප 

නහඹතුභන්රහ ශ පද්ල් ළන අපඳන් අවන්න.  අිළ 

කිඹන්නම්.  

ඒ විතයක් පනුපයි. තමුන්නහන්පතරහපප හි පු ජනහධිඳති, 

පජ්.ආර්. ජඹර්ධන භවවෙභඹහපප ආණ්ඩු හරප  නීතිඹ  රු 

යපු වළටි භභ කිඹරහ පදන්නම්.  එදහ ම්ඳව විවිඹන් ගුණර්ධන 

භන්ත්රීංතුමිඹපප මලි අයිතිහි ම් ඩ ශහ, එතුමිඹ භන් ශ 

පඳශඳහිතඹ  පඳුීයි ඹ රහ සරහ. සුප්රිදම් උහවිඹ ඒ 

පඳුලිස නිරධහරිඹහ  දඩඹක් ළහුහ. එදහ පජ්.ආර්. ජඹර්ධන 

භවවෙභඹහපප ආණ්ඩු ඒ දඩඹ පපහ. ඒ පඳුලිස නිරධහරිඹහ  

promotion   එකුවෙ  දුන්නහ. පම් හපප පද්ල් යපු අඹ තභයි 

අද ඔඹ ඵණ කිඹන්පන්. ඒ තභයි ජනතහ ඒ පුල්රන් 

විලසහ යන්පන් නළවෙපවෙ. අද යපට් එපවභ තවෙවෙඹක් නළවළ. 

එදහ පුච්චය ඳළවළය පන ඹහම් තිබුණහද? රෑ  ඇවිල්රහ පදුය  

තට්ටු යරහ ඳළවළය පන ඹනහ.  විලසවිදවහර ශිවඹන්  

පල්ර ඉන්න නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, ඒ හරප  එ අම්භහ 

පනකු භහ භඟ කිපහ, "අපන්! බුදු ර් වස පන පු  අඳ  

උණ ළපනනහ; භපප දරුහ ඉන්පන් විලසවිදවහරප  නිහ" 

කිඹරහ. පම්හ අඳ  කිඹහපු පද්ල්. අයණහඹ රිවි  භධව භවහ 
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විදවහරප  ශිවහක් ඳළවළය පන ඹහභ ම්ඵන්ධ භ  දළන 

න්න රළබුණු ඳසු භභ යහ්රි ප  වමුදහ camp එ  ථහ යරහ ඒ 

ළන ඇහුහ.  එතපු  කිපහ,  "අිළ ළවළනු ශභයි පපනන්පන් 

නළවළ, භවවෙතපඹෝ.  අිළ හ matronsරහ නළවළ" කිඹරහ. ඳසුදහ 

දළන න්න රළබුණහ ඒ ළවළනු ශභඹහ දණඹ ය  භයහ දභහ 

තිපඵනහ කිඹරහ. එදහ ඒ වමුදහ නිරධහරින් තුන්පදනකු  විරුද්ධ  

භහනළල්ර උහවිප  පඳනී ි ටිප  භභ. අිළ අපප් ජීවිතර  බඹ 

වුපණ් නළවළ. රිවි විදවහරප  ඒ ඳහල් ශිවහ දණඹ ය 

භළරුහ.  ඒ හපපභ   භහ නිපඹෝජනඹ යන අයණහඹ ආනප  

ධනඳහර එිළ වෙත භවවෙභඹහපප ඹහළුහ -රිඹළදුරු භවවෙතඹහ-  

හවනඹවෙ එක් අයපන ගිහිල්රහ භළරුහ. Technical College 

එපක් හිටිප . ඒ භවතහපප පනෝනහභවවෙතඹහ අද අතයභා පරහ. 

අිළ තභයි නඩු  ථහ පශත. පම්හ එදහ එක්වෙ ජහති ඳක්ඹ 

ඇතුපශත ි ද්ධ වුණු පද්ල්. පම්හ අධියණප  ලිඹළවිරහ 

තිපඵනහ. අිළ ඒහ  පඳනී ි ටිඹහ. අිළ බඹ වුපණ් නළවළ. අිළ 

භීණඹ  බඹ වුපණ් නළවළ.  අිළ  අපප් යහජහරිඹ යරහ තභයි පම් 

හපප නිදවක් අද උදහ යපන තිපඵන්පන්.  

පඳුීයි ඹ  ඵරඹ අලවයි. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ථහ යද්දී, භහ 

එ හයණඹක් කිඹන්න ළභළතියි.  ඔඵතුභන්රහ වවෙපවෙ 

කහතන ළන ථහ ශහ. වවෙපවෙ කහතන ඳවපශුක් ි ද්ධ 

වුණහ. ඒ ළරුන් අද අල්රරහ තිපඵනහ. ඒ  හරඹක් 

ගිඹහ. පුපවුභද ඒහ ි ද්ධ වුපණ් කිඹන එ අද දළන න්න 

රළබිරහ තිපඵනහ. තාල්පල් ප්රපහපද්ශිඹ බහ බහඳති 

විපද්ශිඹකු  පඩි තිඹරහ භයන පු  ජනහධිඳතිතුභහපප භ 

කිඹරහ නිම් හිටිප  නළවළ. නඩු දහරහ ඒ අඹ remand ය තිබුණහ. 

ඳසුදහ එිතඹ  ඹළපහද? නළවළ. ඒ හපපභ ළරණිප  ි ද්ධිඹ 

පරහපප ඒ අදහශ අඹ ඳසුදහ න පු  අවෙ අඩාගු  වෙතහ. 

ඊශඟ   වවෙපවෙ ි ද්ධිඹ  අදහශ ප්රපහපද්ශීඹ බහ භන්ත්රීංරු අදවෙ 

ඉන්පන් remand එපක්. අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ, 

පම් ආණ්ඩු ඒ ි ද්ධිරදී ඵරඹ ඳහවිච්ික ශහද? නළවළ.  හ වෙ 

වරිඹ  නීතිඹ  ක්රි ඹහවෙභ ය තිපඵනහ. රු රිහඩ් ඵදියුදීන් 

ඇභතිතුභහ උහවිඹ  තර්ජනඹ ශහ කිඹරහ කිපහ. ඒහ  නිම් 

හිටිඹහද?  නළවළ. නඩු දළම්භහ එතුභහ  විරුද්ධ. එතුභහ උහවිප  

පඳනී ි ටිඹහ. අිළ දන්නහ ඒ හරප  පම් යපට් තිබුණු තවෙවෙඹ 

පභුක්ද කිඹරහ. අනුරුද්ධ යවෙවෙපවෙ ඇභතිතුභන්රහ  අතව 

පචෝදනහ දහරහ, විවිධ පද්ල් යරහ අවෙ අඩාගු  වෙත වළටි, 

පරුවහන් යවෙවෙපවෙ භළතිතුභන්රහ  එල්ලුම් ව  ඹන්න  යුතු 

ශ වළටි අිළ දන්නහ. ඒ ි ද්ධිරදී අිළ තනිඹභ උහවිර   ගිඹහ. 

අිළ බඹ වුපණ් නළවළ. එදහ පතල්පදනිඹ උහවිඹ  ගිහිල්රහ 

යවෙවෙපවෙ ඇභතිතුභහ පනුපන් අිළ පඳනී ි ටිඹහ. ඇයි ඒ? 

ප්රපජහතන්ත්රසහදඹ පනුපන්. ඒ නිහ පම්හ පවෙරුම් න්න ඕනෆ.  

අද අිළ තුටු පනහ,  තමුන්නහන්පතරහ  එදහ යන්න  ඵළරි 

වුණු පදඹක් අපප් අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඉටු 

කිරීභ ළන. අද අපප් යපට් අධියණ අභහතවයඹහ ලපඹන් 

 යුතු යන්පන් රු යවුෂස වකීම් භළතිතුභහ. පම් තභයි 

බුද්ධිභවෙ පද්ලඳහරනඹ. තමුන්නහන්පතරහපප ඳක්ප  ි ඹලු 

නහඹපඹෝ තමුන්නහන්පතරහපප ඳක්පඹන් ළඩිරහ අපප් 

ආණ්ඩු  එනහ. පන   ඒයි.  රු යවුෂස වකීම් භළතිතුභහ 

ළනි නහඹයින් අද අඳවෙ එක් එතු පරහ පම් භන 

ලක්තිභවෙ ඹනහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්පතරහ  දණඹ ළන, 

භීණඹ ළන අවන්න ඕනෆ නම් ළඩිඹ දුය ඹන්න එඳහ. යනිල් 

වික්ර භි ාව භවවෙභඹහපන් අවන්න.  නළවෙනම් අපඳන් අවන්න.   

නළවෙනම් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභහපන් අවන්න. එතුභහපප 

තහවෙතහ එ  පද්ලඳහරනඥඹකු වළටිඹ    යුතු ශහ. ඒ නිහ 

පම් භීණඹ ළන තමුන්නහන්පතරහ ථහ යන්න එඳහ. අිළවෙ 

භීණඹ  විරුද්ධයි. අිළවෙ නීතිරු, යුක්තිරු භහජඹක් 

තභයි ඵරහපඳුපයුවෙතු න්පන්.  අද එළනි භහජඹක් නළවළ 

කිඹරහ තමුන්නහන්පතරහ භන්න වළදුහ  ළඩක් නළවළ.  අද  

ඹහඳනඹ  ඹන පු  ජනතහ දන්නහ ඒ හරප  පුපවුභද ඒ 

ප්රපපද්ල තිබුපණ් කිඹරහ. අද භහයිම් ම්භහන නළවළ.  පුටි පඳුීයි  

නළවළ.  උතුය, නළ පඟනහිය ප්රපපද්ල නිපඹෝජනඹ යන මුසලිම් 

භන්ත්රීංරු පම්හ දන්නහ. එදහ ත්රසසතහදීන් විි න් සහමීන් 

වන්පතරහ භළරුහ.  හවෙතන්කුඩි ඳල්ලිප  ආමි  යුතුර 

පඹපදමින් ි ටි අඹ ඳල්ලිඹ ඇතුපශතභ භළරුහ. ජඹශ්රීග භවහ පඵෝධීන් 

වන්පත න්දනහ යන්න ගිඹ අඹ භළරුහ.  නමුවෙ  අද එපවභ 

පද්ල් ි දු න්පන් නළවළ. අද නීතිඹක් තිපඵන යජඹක් 

තිපඵන්පන් කිඹන එ ප්රපහල යන්න ළභළතියි. ඒ නිහ පඵුය 

දිප  භහළු ඵහන්න ඹන්න එඳහ. රු ඩභත්රීංඳහර ි රිපතන 

ඇභතිතුභහ ළන කිඹරහ පවෝ පන පදඹක් ළන කිඹරහ පවෝ අපප් 

ආණ්ඩු පඳයශන්න තමුන්නහන්පතරහ  පම් පප්දි ඵළවළ කිඹන 

එ ප්රපහල යමින් භහ නිවඬ පනහ. පඵුපවුභ සතුතියි.     

  
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is no point of Order. He has completed his 

speech. Ask him to sit down. - [Interruption.]   වළයපඹක්  
 

[මරහනප  අණ ඳරිදි ඉවෙ යන රදී.] 
[அவெகறரெணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳහර්ලිපම්න්තු  ඇවිල්රහ තිපඵනහ. එඹහප පඵල්ර ඳන්න  

වදන්පන් එක්වෙ ජහති ඳක්ප  ි රිපුත. අන්න ඒ  

දළනන්න.  

Sir, under the guise of - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සුජී පතනි ාව භන්්රි තුභනි, ඉතහ ඉක්භනින් - 

 
රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, obituary notice හපයි 
අපප්  හි පු ඇභතියඹහ ථහ පශත. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

There is no point of Order.  Throw him out and that is 

the point of Order.  

Sir, under the guise of extricating certain information 

regarding the Criminal Procedure Code (Special 

Provisions) Act - 
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[රු රලිවෙ දිහනහඹ භවතහ] 
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රු සුජී පතනි ාව භවතහ 
(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Traitor! 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

We know who the traitors are at Sirikotha. One is you, 

yourself. Your neck is in the guillotine. You must 

understand that. You had better save your life from that 

and not from the Government. No Government will dare 

to kill  ළයඬි.  පම් හ පප ළයඬි භයහ ඳප  පුයහ න්න පනහ. 

Sir, under the guise of extricating certain information, 

my Friend, the Hon. Ajith P. Perera, has shamefully 

endeavoured to cast aspersions on the judiciary and to 

throw mud at all the Judges in the Supreme Court and the 

other courts. 

We, as responsible Members of the Government and 

as Members of a civilized society, wish to exonerate all 

Judges from the accusations made so ashamedly in this 

House today by the two Hon. Members of the Opposition, 

who spoke before me. 

Judges are selected on a firm basis. Judges are very 

honourable people and that has to be accepted. Inasmuch 

as you point a finger at us, we can point 100 fingers at 

you to prove as to how you tampered with justice.  

Therefore, it is very unfair to cast such aspersions on the 

Hon. Members of the Judiciary who discharge their duty 

in the dispensation of justice.  

 පම් හපප ඳහපඳෝච්චහයණ උහවිඹදී යන්න ගිඹහ නම් 

නීතිඹ ඩහ ළප නහ. උහවිඹ  අිළ රු යන්න ඕනෆ. අේ 

විනිලසචඹහයතුමිඹ ිළිතඵ එදහ පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපපදී  ථහ 

යනපු  විරුද්ධ ඳක්ප  පභතුභන්රහ පභුක්ද කිපපප?  අිළ 

පේතසඨහධියණ ප  ඵරඹ විධහඹඹ අත  වෙතහඹ කිඹහ පචෝදනහ 

ශහ. අද පම් භන්ත්රීංතුභන්රහ පදපදනහ පභු ක්ද යන්පන්? ඊ   

වහවෙඳි න්භ පනස විධිඹ   තභන්පපභ චන තභන්භ ගිර 

න්නහ.  

The Judiciary separates from the Legislature and the 

Legislature separates from the Executive. We all have 

powers well defined under the Constitution. 

ரவ இவவை ெஷதறஶன எபை றடவ்ஷவை வெரவன 

ஶவௌடுவ. ணது வௌதவ அஷவைெவ ரவௌபுறகு வுவௐ யவெகலவ 

இவபொ இவ அெரவேகவ்துவெகு தனறவெக எபை ெவெறரகவ் 

றகவௗகறவநரவ. அவ கரரகவ்ரவ றவவெகவோெறறணவ 

அபைவெகு றரக எவவரபை றரண ஶவபூவௌடு 

ஶகரவ பவௐபுவகு - குவ பவௐபுவகு - 

பஷணவறபைவெகறநரவகவ. ரவௌபுறகு அஷவைெவ டவெபவ 

ஶரணவர அவகவ அெரவேகவ்றவ ெவெறரக இபைவது 

டவெகறஶன தரரற அதறறபைவ்றவ் றவோடவேகஷப பவவணடுவ்து 

பைகறவநரவ. ஆணரவ, றவௗரவோடிபௌபைவது இவேஶக வது 

வேகபௐஷட றவௗ லணவகபௐவெகு அறரவ வெவதுறவோடு 

வெவகறவநரவகஶப! அஷவௐதவநறவெ அவேகு ஶகவோதவகு 

ஷஶகரவுவெகு - ஶகரதரனெரறவெகு - பதுவகபவபு இவஷனர? 

இனவேஷகவ் தூகவ்துவெகு பவணரவ றவபொவகரவௌடு 

ஆவவௐதரவோடவ வெவகறவநரவ இவ! ரவ ர இவவெ 

ஶகரதரனெரற? ஶகரதரனெரற ஶகரதரவ தவவதரடி - 

பவெகுவௐவதரடி ஶதரவநவ! அவவெ கரனவ்றவ ரவேகவ 

தவவதரடி ஶதரவோடுவ்ரவ தவகஷபவ் துனவெகுஶரவ. இவவௐ 

தவவதரடி அவகுவ உரது. இஷவௐ ஶதரவநவகவ 

வேகபௐஷட அெறவ ரவௗவுவெகு வறரண 

வெகுறவனரரவ இவௐதடிரக அவேஶக ஆவவௐதரவோடவ 

வெவகறவநரவகவ. றவகஶபர, பவபௌவகஶபர, ெறவேகப 

வகஶபர ரரக இபைவரபவ இவ ரவோடிவ வேகஷபவௐ 

தரதுகரவௐதது வேகபௐஷட அெரவேகவரவ!  

 

இவபொ தரபைவேகவ! றவௗவ் ஶெறவெ கூவோடஷவௐபு 

உபொவௐதறணவகவ வ ணலரவுவெகுவௐ ஶதரறபைவெகறவநரவகவ. 

ெவதவவ ர அவகவ அவேகு வெவபொ வெரவகறவநரவ, "து 

டவரபவ இனவேஷகவெகு றரண ெவஶெ றெரஷ 

எபைரவ டவஶ லபைவ" வபொ.  இனவேஷகறவ அெறவ 

ரவௐதறவதடி ெவதவவ ர அவகவ வெவது 

ஶெவ்துஶரகரண எபை வெவ! ரவ அபைவெகு இவ 

அறகரவ வகரடுவ்து? இவ அெ ெஷதறவ தறறறறகபரக 

இபைவெகுவ அவகவ, வபறரடுகபௐவெகுவை வெவபொ ரவோடுவெகு 

றஶரரண வெவதரடுகபறவ ஈடுதடுகறவநரவகவ. வபற 

ரவோடுவை ெவெறகவ வபொவ ஶவகவ்ற ரடுகவ அவ்ஷக 

டடிவெஷக டுவெகுவவபொ வெரவதுவ அஷண 

இபொறஷறஶன வபுதுவ றறணவ்ஷஶ இறவுதடுவ்வெ 

கூடி, வபவு வவோகவெஶகடரண எபை வெவ! பவணவ 

வவரபை றபைவ அவௐதடிவை வெவறவஷன.  

அவபொ ஶெவ வதரவ. இரரவ, ஶெவ வதரவ. 

அபைரெனவ ஶதரவநவகவலது பவபௌவகவ வ்றறஶன ெறன 

அதறவௐதறர ஶதவேகவ இபைவஶதரதுவ அவகவ ஆவேகறஶன 

ஆவோெறவெகு றஶரரக, இவ ரவோடுவெகரகவௐ ஶதரரடி 

ணரவரவ இவபொ றவெகவௐதடுகறநரவகவ. அவௐதடிரண 

அபைவவதபைவ ஷனவகபறவ ரறஷெறவரவ டரவெடவ ரற.தற. 

 ரர அவகபௐவ இடவவதபொகறநரவ வதஷ ரவ 

வெரவபௌவெவகரவப றபைவபுகறவஶநவ.  

இவேஶக ெறன உபொவௐதறணவகவ bail தவநறவெ ஶகவோகறவநரவகவ. 
நறவைெவோ டி வெரவெர அவகபறவ வகரஷனவை ெவஶக தபைவெகு bail 

வகரடுவெகவௐதவோடர? அவ வௐதடி வகரஷனவெவவௐதவோடரவ, 

வண குவநவ்ஷவை வெவரவ, வதது இவபொஷ 

வபறவைெவ்துவெகு றவஷன. வபவ ஶகரறவ பவநபௌஶன, 

பவணரவ அஷவைெரக இபைவ ணது வபைவேகற வௌதவ 

ரவௌபுறகு ஶகவவ அவகபௐஷட ெஶகரவலது 

அெறவோ வீெறது ரவ? இவபொஷறஶன அஷவெ 

கவௌடுதறடிவ்றபைவெகறவநரவகபர? இவவௐ தறஶஷஷவெ 

வகரவௌடு பைகறவநவகபௐவெகு வ, அஷவௐ தவநறவை வெரவன 

படிரது? ஆணரவ, னவஶதரகறணற தவநற அடிவெகடி 

வெரவகறவநரவகவ. இவகவ வெவகறவந அறரவேகபௐவெகரக 

வனவேகர பவபௌவ கரவேகறவ கவோெறறவ வெனரபவ ரகவ 

யெவ அபௌ அவகவ லறவநவ வெவன ஶவௌடுவ. 

வணணறவ, இவௐதடிரணவகபௐவெகு றரக வெகுவ் 

வரடவகறவந கடவௐதரடு அபைவெகு உவௌடு. இவபொ இவ 

ரவோடிபவப வதரபொவௐபுரவவ எபை பவபௌவ அெறவ 

கவோெறறவ வெனரபவ ரகவ வந பஷநறஶன அவ 

இஷணவை வெவ ஶவௌடுவ; வ்ஷண guinea 

ஶவௌடுரணரபவ ரவேகறவெவகரவபனரவ. இவௐவதரபது 

ெஷதறவ அபைவெகு அபைகரஷறவ அவவறபைவெகறவந 
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வகப அவனவ அவகபௐவெகுவ இவவௐ வதரபொவௐபு 

இபைவெகறவநது. ணஶ, இவகவ ஷணஶரஷவ் 

தூறவெகுவஶதரது அது அவகஷபஶ றபைவதவுவ 

ரவெகுகறவநது வதஷ ரவ இவேகு சுவோடிவெகரவோட 

றபைவபுகறவஶநவ. இவ ரவோடிவ லற பஷநகபறஶன 

வேகபௐவெகு வதறவெஷக இபைவெகறவநது. ஆகஶ, 

லறதறகபௐஷட வகபவ்ஷவெ கரவௐதது இவவெ வகப 

ெஷதறவ கடஷ ஆகுவ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 
(ஷனஷரவேகுவ  உபொவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

පඵුපවුභ සතුතියි රු භන්ත්රීංතුභනි, අන් යන්න. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
இபொறரக, வகப ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ 

அவகஶப, றவவெகவோெறவ் ஷனவ ரவௌபுறகு றவ 

றவெகறெறவேக அவகவ, ெறநறஶகரவ்ரறஶன 'ரலஆ' 

ெவோடவ்ஷவெ வகரவௌடுபைரகவை வெரவகறவநரவ. 'ரலஆ' 

ெவோடரணது பவபௌவகபௐவெகுரறது. ெறநறஶகரவ்ரறபவப 

அஷணஷபெவ பவபௌவகபரகவெ கபைறர, அவ இவ 'ரலஆ' 

ெவோடவ்ஷ அவேகு வகரவௌடு வௌணுகறநரவ? ஆகஶ, இவ 

'ரலஆ' ெவோடவ்ஷ “வெகனடிவெகவெ கூடரது” வபொ ரவ 

ரவௌபுறகு றவவெகவோெறவ் ஷனஷ வைெரறவெக 

றபைவபுகறவஶநவ. ரவவௐதபறவ்ஷவெகரக உவேகபௐவெகு வநற 

வரறறவ்து, வதஷட உஷஷ றஷநவுவெவது 

வகரவபௐகறவஶநவ. 

 
රු යවුෂස වකීම් භවතහ (අධියණ අභහතවතුභහ) 
(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ - லற அஷவைெவ) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි,  අද දින බහ ල් තඵන 

අසථහපපදී ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීං රු අජිවෙ  පඳපර්යහ භළතිතුභහ  

විි න්  ඉදිරිඳවෙ ය තිපඵන  පඹෝජනහපප මුව ඳයභහර්ථඹ 

න්පන්  භෆතදී ම්භත යන රද ''අඳයහධ නඩු විධහන ාේවඹ 

(විපලත විධිවිධහන) ඳනත'' භිනන් ඇඳ රඵහ දීපම්දී  පඳුීයි ඹ 

අනුභනඹ ශ යුතු  ප්රපහපඹෝගි භහර්පෝඳපද්ලඹන් දක්හ 

පනුභළති ඵ  අඳපප  අධහනඹ  පඹුමු යවීභයි.  භහ මුලින්භ 

වන්  යන්පන් එභ  විපලත විධිවිධහන ඳනත භිනන් පභපතක් 

ඇඳ රඵහ ළනීභ ම්ඵන්ධපඹන් තිබ කිි භ නීතිභඹ  

විධිවිධහනඹ  ය පවෝ ආහයඹ  තවාිකඹක්, සීභහක් පවෝ 

ඩතුයහක්  ඳනහ පනුභළති ඵයි. ඇඳ රඵහ ළනීභ 

ම්ඵන්ධපඹන් මලි  ලපඹන්  ක්රි ඹහවෙභ න්පන් 1997 අා 

30  දයන ඇඳ ඳනතයි. එපතභ අඳයහධ  නඩු විධහන ාේවප   115 

ළනි න්තිඹද පම් ම්ඵන්ධපඹන් ළඩිදුය වෙ අදහශ න  ඵ  

රු බහපප අධහනඹ  පඹුමු යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීංතුභනි, එභ රු භන්ත්රීංතුභහ  විි න් 

ඉදිරිඳවෙ ශ පඹෝජනහ  පඳුීයි ඹ ම්ඵන්ධපඹන් අදහශ පනුන 

ඵ භහ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ. අධියණඹ විි න් ඇඳ දීපම්දී 

අනුභනඹ ශ යුතු මලි භහර්පෝඳපද්ලන නවහඹන් ඇඳ 

ඳනපවෙ 2 න න්තිප  දක්හ තිපඵනහ. ඒ අනු ඇඳ දීභ රීතිඹ  

විඹ යුතු අතය ඇඳ ප්රපතික්පතඳ  කිරීභ වතිපර්ඹ පර දක්හ ඇති 

ඵවෙ, එඹ ිළිතවෙ  ාල්ඳඹක් ඵවෙ  -මරධර්භඹක් ඵවෙ- අිළ 

වුරුවෙ දන්නහ. එපතභ  භපවතසත්රසහවෙතුභහ  වුද අවෙතපනෝභති 

පර තභ අභිභතඹ බහවිතහ පු  ළරුපක් යක්ෂිත 

ඵන්ධනහහයත කිරීභ ශ පනුවළකි අතය ඔහුද  ඇඳ ඳනපවෙ 14 

න න්තිප  දක්හ ඇති භහර්පෝඳපද්ලන නවහඹඹන් 

අනුභනඹ කිරීභ   ඵළීම ි ටින ඵද රු භන්ත්රීංතුභහ පවුඳින් 

දන්නහ හයණඹක්. ඹම් පවඹකින් භපවතසත්රසහවෙතුභහ පනවෙ 

ආහයඹ උඳන මන්  අනුභනඹ පු   මන්දුක් පදනු රළ බුපප 

නම්  එඹ   විරුද්ධ අභිඹහචනඹක්, ප්රපතිපලෝධන ඉල්ීයභක් 

කිරීපම් වළකිඹහක් ළරු  තිපඵන ඵවෙ  රු භන්ත්රීංතුභහ 

පවුඳින් දන්නහ හයණඹක්.  නමුවෙ අද පම් බහ ල් තඵන 

අසථහපප පන එන පම් විහදඹ රු භන්ත්රීංතුභන්රහ වාපඹන් 

-ක්ර හහයපඹන්-  ප්රපපඹෝජනඹ  න්පන් පනවෙ පද්ලඳහරන 

අයමුණු පනුපන්ඹ කිඹන එ අිළ  දළක්හ. විපලතපඹන් 

භෆතදී ි දු වුණු  භවය ි ද්ධීන් ම්ඵන්ධපඹන්  ප්රපභූරුන් 

ිළිතඵවෙ පභහිදී වන් ශහ.   

විපලතපඹන්භ එ පදඹක් ිළිතඵ භහ ථහ යන්න ඕනෆ. 

ඇඳ ඳනපවෙ 6න විධිවිධහනඹ  අනුකර ඹම් ළරුකු 

පයෝවපල් ි ටින වි  ඇඳ රඵහ පදන්පන් නළවළයි කිඹන එ 

ිළිතඵ  පභහිදී වන් ශහ. භහ අභිපඹෝ යනහ, එඹ වන් 

වී තිපඵන්පන් පුතළනද කිඹහ අඳ  පඳන්න්න කිඹරහ. ඇඳ 

ඳනපවෙ වන් එභ  විධිවිධහන ිළිතඵ කිඹනහ නම්, එහි තිපඵන 

අභිභතඹ පඳුීයි ඹ භිනන් -  

 
රු අජිවෙ පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
නළඟී ි ටිප ඹ. 
பவரவ. 

rose. 

 
රු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔඵතුභහ දළන් ථහ ශහ. භහ ථහ ශහ  ඳසපත ථහ 

යන්න.  

1997 අා 30 දයන ඇඳ ඳනපවෙ 6. (1) ඹ පවෙ පභපත 

වන් නහ: 

"පඳුලිි ඹ භගින් විභර්ලනඹ යනු රඵන යදක් ඇඳ දිඹ වළකි යදක් 

න අසථහ දී, පඳුලිස සථහනඹ බහය නිරධයඹහ බහ යප  ි ටින 

ළරු එභ යද ම්ඵන්ධපඹන් අධියණ ඵරඹ ඇති 

භපවසත්රසහවෙයඹහ පත ඉදිරිඳවෙ යන පර එභ සථහන බහය 

නිරධයඹහ  නිඹභ යනු පනුරළබිඹ යුතු නමුවෙ එභ ළරු 

අවෙඅඩාගු  පන ඳළඹ විි වතයක් තවීභ  පඳය, එභ නිරධයඹහ 

විි න් ලිඛිත පඳුපයුන්දුක් භත එභ ළරු මුදහ වළය, නිඹභ යනු 

රඵන දිනඹ දී භපවසත්රසහවෙයඹහ පත ඉදිරිඳවෙ න පර එභ 

ළරු  නිඹභ යනු රළබිඹ යුතු ඹ :" 

එපත වුද, විභර්ලනඹ  ඳහත්රස ඇති, ි දු යන රදළයි කිඹනු 

රඵන යද ම්ඵන්ධපඹන් විඹ වළකි භවජන ප්රපතිචහයඹ භගින් 

හභඹ ඩවීභක් ඇති වීභ  ඉඩ ඇති ඵ සථහන බහය 

නිරධයඹහපප භතඹ න අසථහ විතයක් ඒ අභිභතඹ පනවෙ 

ආහයඹ  ශ යුතුයි කිඹන එයි එහි වන් පරහ 

තිපඵන්පන්. එඵළවින් පයෝවර පවෝ එළනි පනවෙ සථහනඹ 

ළරුකු ප්රපතිහය රඵනහඹ කිඹන තවෙවෙඹන් උඩ එඹ 

ප්රපතික්පතඳ යනහඹ කිඹන එ කිි  වි  පම් ඇඳ ඳනපවෙ 

වන් පනුන ඵ අිළ භත තඵහ ත යුතුයි. 

There is a practice, a sort of a convention that has 

grown purely because when you look at an issue of hurt, 

whether it is a simple hurt or a grievous hurt, there maybe 
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a situation where the officer in charge may not be able to 

come to a conclusion. But if he finds that a particular 

issue is just an aberration and does not amount to a 

serious hurt, if there are no bones broken and if there is no 

necessity for a JMO’s report or even if a JMO comes and 

sees, then he exercises his discretion. This is only a 

convention; I do concede that there can be abuse of this. 

And, because of the fear that some of the lower grade 

police officers have towards senior police officers, they 

may not be exercising their discretion. But, I must very 

clearly say our present attitude towards this. During the 

earlier debate, I gave you certain assurances and even this 

morning, in my discussion with the new Chief Justice, 

this matter was once again emphasized by him: the 

decision to appoint special Magistrates to go to prisons, 

sit there and have inquiries into granting of bail, because 

bail must be the rule, and not granting bail is an 

exception. It is a matter that has to be strictly followed. 

This is an issue regarding which the new Chief Justice’s 

sentiments are very much with the policy of the 

Government where  we would like to take immediate 

steps to see that no one should unnecessarily be kept in 

remand for an offence where bail could be easily granted. 

Therefore, to go and inspect and inquire into these 

matters, special courts to be sitting in the prisons itself is 

a decision that has been taken by His Lordship the Chief 

Justice and that will be implemented very soon.  

Together with that, I must very clearly say that though 

there was an attempt made to portray some of the recent 

events as if the Government or politicians are interfering 

with the administration of justice, it is not so. Clearly, 

whatever incident has happened, the police on 

examination of the assaulted person, has come to the 

conclusion that it is a simple hurt. Under Section 314 of 

the Penal Code, if the offence is to be reported to the 

courts, definitely the police officer has the discretion to 

enlarge the suspects on bail and that has what has 

happened.  I do not see why the Opposition is making 

such a hue and cry simply because the incident involved a 

VIP’s son. But, then, definitely when you look at these 

issues, what the police has done is what normally the 

police should do. They need not unnecessarily keep in 

remand a suspect who is involved in an issue of hurt. 

Therefore, whatever is provided for under the Criminal 

Procedure Code, as what has happened, is what the police 

has done.  

Therefore, let us not use these incidents to score 

brownie points for political purposes but look at the 

administration of justice in a dispassionate manner. I 

would invite the Opposition to co-operate with the 

Government to bring in more reforms, introduce these 

reforms and see that the unnecessary sufferings that the 

public is put into, by reason of our police officers and 

other people involved with the administration of justice, 

not being sensitive to the available provisions relating to 

discretionary power of both the police officers and the 

judicial officers, and to exercise them in keeping with the 

accepted norms.  

Thank you very much, Mr. Presiding Member. 

 
එල්හි පපරහ අ.බහ. 7.30 වුපඹන් මරහනහරඪ භන්ත්රීංතුභහ 

විි න් ප්රපලසනඹ පනුවිභහ ඳහර්ලිපම්න්තු ල් තඵන රදී. 
ඳහර්ලිපම්න්තු ඊ  අනුකර, 2013 භහර්තු භ 06න ඵදහදහ 

අ.බහ.1.00න පතක් ල් ගිප  ඹ. 
அவௐவதரபது, தற.த 7.30 றரகறறடஶ ஷனஷரவேகுவ 

உபொவௐதறணவ அவகவ றணர றடுவெகரஶனஶ தரரபௐவநவ்ஷ 

எவ்றஷவ்ரவ. 

அவதடி தரரபௐவநவ,  2013 ரவவை 06, புவகறஷ தற.த  1.00 

றஷ  எவ்றஷவெகவௐதவோடது 

It being 7.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 06th March, 

2013. 
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිපම්න්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් පන්හ ළනීභ අලව 
නම් හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. පුශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාඩ ඳහය, අා 102, 
ිළඹි රි පුඩනළගිල්පල් යජප   ප්රපහලන  හර්ඹහාලප   අධිහරී  පත  ෆභ  ර්ඹභ  පනුළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රපථභ දහඹ  මුදල් පහ ඉදිරි ර්ප  දහඹවෙඹ රඵහ පන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිපනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳවෙ බහය නු පනුරළපේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெவர ; யவெரவோ அறகர அநறவெஷகறவ பைடரவ ெவர பதர 2,178. யவெரவோ ணறவௐதறற பதர 18.15. தரவ 

வெனவு பதர 2.50. பைடரவ ெவர பவதரக அவ்றவோெகவ, அெரவேக வபறபவோடபனகவ, இன. 102, 

தறெறநற கவோடிடவ, தரவகஷட வீற, கறபைபவௐதஷண, வகரபவபு 6 வந றனரெவ்றவகு அதவௐதற தறறகஷபவௐ  

வதவபொவெவகரவபனரவ. எவஶரரவௌடுவ வதவ 30 ஆவ ஶறவெகு பவ ெவரவௐதவ  

அதவௐதவௐதட ஶவௌடுவ. தறவறவெ கறஷடவெகுவ ெவர றவௌவௐதவேகவ  

வபொவெவகரவபவௐதடரவோடர. 
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අ.බහ. 1.00  ඳහර්ලිපපතන්තු රැස විඹ.   

ථහනහඹතුභහ [රු චභල් යහජඳසත භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 

பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர்  அலர்கள்  [ஶண்புஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] ெமயம 

லகஷத்ெஶர்கள். 

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

 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හික ිළිතතුරු අපේසතහ යන  ප්රරලසන.  

 
ප්රරලසනර  හික ිළිතතුරු 

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ම්පඳමත ඵස නළතුපතඳශ : බහවිතඹ  පනමළනීභ 
கட்டுதபஶத்ெ ரபபைந்து  ெஶஷப்பு நஷமயம்: 

மகலஷடப்பட்டம 
KATUPOTHA BUS STAND: ABANDONMENT  

1945/’11 

1.  රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
 (ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ අභහතරතුභහපන් ඇස                  

ප්රරලසනඹ - (2) :   

(අ) (i) කුරුණෆර දිසත්රි සතප , කුලිඹහිළටිඹ ප්රරහපද්යඹ 
බහ ඵරප්රරපද්ලප , ම්පඳමත නයප  ඉදිය 
ඇයා ඵස නළතුපතඳශ මී  ර් දහවතය  ඳභණ 
පඳය වි ත ශ ඵ ක; 

  (ii) වි ත ශ දින සි  බහවිතඹ  පනමළනීභ  සහ 
පශ කුටි 12 සත ඇතුළු ්භ පමඩනළගිලි විනහල 
පමින් ඳයාන ඵ ක; 

 ්තුභහ දන්පනහිද? 

(ආ)  (i) ්භ ඵස නළතුපතඳශ වහ පශ කුටි ප්රරපඹරජනඹ  
පනමපන අත වළය දළමීභ  පවේතු පර්ද; 

 (ii) ්භ පමඩනළගිලි නළත ප්රරයාාසයණඹ ය 
ජනතහ අයියාඹ  ඳයහ දීභ   යුතු යන්පන්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ  වන් යන්පනහිද?  

 (ඇ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 

உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶைசமபகள் அமச்சமக் ரகட்ட 

லஷனஶ:   

(அ) (i) குபைைஶகல் ஶலட்டத்ெஷல் குரஷஶப்பஷட்டி 

பஷரெச சமப ஆளுமகப் பஷரெசத்ெஷல் 

கட்டுதபஶத்ெ நகஶஷல் நஷர்ஶைஷக்கப்பட்டுள்ர 

ரபபைந்து ெஶஷப்பு நஷமயம் இற்மமக்கு சுஶர் 

பெஷனஶன்கு ஆண்டுகளுக்கு பன்னர் 

ெஷமந்துமலக்கப்பட்டதென்பமெபெம்; 

 (ii) ெஷமந்து மலக்கப்பட்ட நஶரஷலிபைந்து 

பன்படுத்ெப்படஶமஷன் கஶைத்ெஷனஶல் 12 

லஷற்பமனக் கூடங்கள்  அடங்கஷ குமஷத்ெ 

கட்டிடம் அறஷலமடந்து லபைகஷமது ன்பமெபெம் 

        அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்படி ரபபைந்து ெஶஷப்பு நஷமயத்மெபெம் 

லஷற்பமனக் கூடங்கமரபெம் பன்படுத்ெஶது 

மகலஷட்டுள்ரமக்கஶன கஶைங்கள் ஶமல 

ன்பமெபெம்; 

 (ii) ரற்படி கட்டிடத்மெ ஸண்டும் புனமத்து 

க்கள் உஶஷமக்கு எப்பமடப்பெற்கு 

நடலடிக்மக டுப்பஶஶ ன்பமெபெம்; 

       அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Bus Stand which was constructed in 

Katupotha town in Kuliyapitiya Pradeshiya 

Sabha area of Kurunegala District was 

opened about 14 years ago; and 

 (ii) the aforesaid buildings including 12 stalls 

are decaying as they have not been used 

since the opening? 

(b) Will he state - 

 (i) the reasons for abandoning the aforesaid 

Bus Stand and the stalls without making of 

any use; and 

 (ii) whether action will be taken to reconstruct 

the aforesaid buildings and to hand them 

over to public ownership? 

(c)  If not, why? 

 

රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහ ක ඳහරන වහ 
ඳශහ ක බහ  සපඹරජර අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு இந்ெஷக பண்டஶநஶக்க - உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை 

சமபகள் பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

රු ථහනහඹතුභ ස, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ 

අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය පදනහ.  

(අ)  (i)  ඔව්.  

       (ii) නළත. 

195 196 



ඳහර්ලිපපතන්තු 

(ආ)  (i)  ඵස නළතුපතඳශ වහ පපශ කුටි ප්රරපඹරජනඹ  
පනමපන අත වළය දළමීභසත සිදු ී පනමභළත. 

        (ii)   ඳළන පනමනඟී. 

(ඇ)    ඳළන පනමනඟී. 
 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ ස, භභ පපත ප්රරලසනඹ පඹමමු යරහ දළන් 

ටි හරඹසත පනහ. පපත න වි  ්භ සථහනඹ ප්රරයාාසයණඹ 

ය යාපඵනහ. පපේ පත ක, දළන් ්පවභ ත ක කඹසත නළයා 

ඵ  ිළිතතුයසත රඵහ දීභ ිළිතඵ රු  සපඹරජර ඇභයාතුභහ  

සතුයාන්ත න අතය, ්ඹ ප්රරයාාසයණඹ කිරීභ ිළිතඵ ක අපේ 

තු  ඳශ යනහ.  
 

ශ්රීග රාහපව්  භළයායණ : විසතය 
இயங்மகஷல் நமடதபற்ம ரெர்ெல்கள்: லஷபம் 

ELECTIONS  IN SRI LANKA: DETAILS 

            2190/’11 

2.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
      (ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

      (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) ඳසු ගිඹ ර් 10 හරඹ තුශ ශ්රීග රාහ තුශ 
ඳ කන රද භළයායණ ාරහ පමඳභණද;  

 (ii) සිඹලු ඳශහ ක බහ භළයායණ ්සත දිනඹදී 
ඳ කුව රළබුපව්ද;  

 (iii) පනම්පේ නපත, ්භ භළයායණ ් ය 
පනමඳළළ කීභ  පවේතු  පර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ වන් යන්පනහිද?         

(ආ) (i) 2005 ජනහරි 01 ළ සදහ සි  පපත දසතහ හරඹ 
තුශ ඳ කන රද ්සත ්සත භළයායණඹ වහ 
දයන රද භසත ිළරිළඹ පන් පන් ලපඹන් 
 පමඳභණද;  

 (ii) ඊශ  ඳශහ ක බහ භළයායණඹ ඳළළ කීභ  
 සඹමිත දිනඹ පර්ද;  

       (iii)     ශ්රීග රාහපව් භළයායණ රවභඹ තුශ විදයු  ක ්න්ද රවභඹ 
බහවිත පනමකිරීභ  පවේතු පර්ද;  

          ඹන්න ක ්තුභහ වන් යන්පනහිද?         

(ඇ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 

பஷெ அமச்சபைம் தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சபைஶனலமக் ரகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) கடந்ெ 10 லபைடங்கரஶக இயங்மகஷல் 

நமடதபற்ம ரெர்ெல்கரஷன் ண்ைஷக்மகமபெம்; 

 (ii) அமனத்து ஶகஶை சமபகளுக்குஶன ரெர்ெல் 

எர ெஷனத்ெஷல் நமடதபற்மனலஶ ன்பமெபெம்; 

 (iii) இல்மயதனஷல், அமல ன் என்மஶக 

நமடதபமலஷல்மயதன்பமெபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(ஆ)  (i) 2005 சனலஶஷ 1 பெல் இற்மமத் ெஷகெஷ லம 

நமடதபற்ம எவ்தலஶபை ரெர்ெலுக்குஶன 

தஶத்ெ தசயமல ெனஷத்ெனஷஶகவும்; 

 (ii) அடுத்ெ ஶகஶை சமபத் ரெர்ெமய ப்ரபஶது 

நடத்துலெற்கு உத்ரெசஷக்கப்பட்டுள்ரது 

ன்பமெபெம்; 

 (iii) இயங்மகஷன் ரெர்ெல் பமமகளுள் 

இயத்ெஷனஷல் லஶக்தகடுப்பு பமம ன் 

நமடபமமப்படுத்ெப்படலஷல்மயதன்பமெபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 
 

  

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of elections held in Sri Lanka 

for the last 10 years; 

 (ii) whether elections for all Provincial 

Councils have been held on one day; and 

 (iii) if not, as to why they were not held 

together? 

(b) Will he also state - 

 (i) the total cost per election held since 1st 

January 200 to date separately;  

 (ii) as to when the next Provincial Council 

election is due; and 

 (iii) as to why the  electronic voting system is 

not being implemented within the election 

system of Sri Lanka? 

(c) If not, why? 

 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරපතඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතරතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසප  ප්රරධහන 
ාවිධහඹතුභහ) 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயமப்பு அமச்சபைம் அசஶங்கத் ெப்பஷன் 

பெற்ரகஶயஶசஶனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභ ස, අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය 

පදනහ.  

(අ)  (i)  ඳසු ගිඹ ර් 10 හරඹ තුශ ජනහිඳයායණ 
02සත ද, ඳහර්ලිපපතන්තු භළයායණ 03සත ද, ඳශහ ක  
බහ ්න්ද විභසීපත 03සත ද  (2012.09.08 දින ඳළයා 
ඳශහ ක බහ ්න්ද විභසීභද ඇතුළු) ඳශහ ක ඳහරන 
ආඹතන ්න්ද විභසීපත 03සත ද දින 24දී ඳ කහ 
ඇත.  

  (ii)  නළත.  1993.05.17 දින ්  ඒහඵද්ධ ඳළළයා 
උතුය වහ නළ ප නහිය ඳශහ ක බහ වළය ඉයාරි 
ඳශහ ක බහ සිඹල්පරහිභ ්න්ද විභසීපත ඳ කහ 
ඇත.  

 (iii)  ්භ ඳශහ ක බහ ්න්ද විභසීපත ් ය 
පනමඳළළ කීභ  පවේතු:  
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[රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ  භවතහ] 



2013  භහර්තු  06 

   ්භ දිනඹ ්න්ද විභසීභ ඳළළයා ඳශහ ක බහ 
වුද ඳශමුප ස ඳශහ ක බහ රැසී භ  සලසිකත 
්භ දිනඹදී පනමඳළළ කීභ  සහ විවිධ 
දිනඹන්හි ධුය හරඹ අන් ීභ.       

  ඳශහ ක බහර ධුය හරඹ අන් ීභ  ප්රරථභ 
විවිධ අසථහර ඳශහ ක බහ විසුරුහ වළරීභ. 
  

(ආ) (i) 2005 ජනහරි 01ළ ස දින සි  2011 ර්ප  
අහනඹ දසතහ වූ හරඹ තුශ ඳ කන රද 
භළයායණර භසත ිළරිළඹ ඳවත දසතහ ඇත. 

 

 

  ්සත ්සත භළයායණ වහ පන පනභ ිළරිළඹ 
වන් යරහ යාපඵනහ. භසතඹසත ලපඹන් 
total ්සත නළවළ. 

 (ii)  කිසිඹපත ඳශහ ක බහ ්න්ද විභසීපභන් ඳසු 
ඳළළ කපන ඳශමු රැසී පත දිනප  සි  ය 
ඳවකින් ධුය හරඹ අන් පව්. ධුය හරඹ 
අන් වූ දින සි  යාඹසත ඇතුශත ්න්ද විභසීපත 
ඳළළ කීභ වහ නහභ පඹරජනහ දළන්ීපත ඳශ 
කිරීභ   සඹමිතඹ. ධුය හරඹ අන් ීභ  පඳය 

්න්ද 
විභසීපපත 
දිනඹ 

්න්ද විභසීපපත නභ භසත ිළරිළඹ 
(රුිළඹල්) 

2005.11.17 ජනහිඳයායණඹ   715,937,310.65 

2006.03.30 ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන 
්න්ද විභසීභ (ආඹතන 
286) 

  992,625,194.98 

2006.05.20 ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන 
්න්ද විභසීභ (ආඹතන 22) 

  

2008.03.10 ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන 
්න්ද විභසීභ (භඩරපු 
දිසත්රි සතප  ආඹතන 09) 

  

2008.05.10 නළ ප නහිය ඳශහප ක 
ඳශහ ක බහ ්න්ද විභසීභ 

147,319,093.89 

2008.08.23 උතුරු භළද ව ඵයමු 
ඳශහ කර ඳශහ ක බහ 
්න්ද විභසීභ 

285,602,383.80 

2009.02.14 භධරභ ව ඹම 
ඳශහ කර ඳශහ ක බහ 
්න්ද විභසීභ 

394,448,757.21 

2009.04.25 ඵසනහහිය ඳශහප ක ඳශහ ක 
බහ ්න්ද විභසීභ 

404,537,399.46 

2009.08.08 ඌ ඳශහප ක ඳශහ ක බහ 
්න්ද විභසීභ 

 131,524,639.96 

2009.08.08 ඹහඳනඹ භව නය බහපව් 
වහ ව් සඹහ නය 
බහපව් ්න්ද විභසීභ 

   16,227,083.97 

2009.10.10 දකුණු ඳශහප ක ඳශහ ක 
බහ ්න්ද විභසීභ 

  219,092,032.43 

2010.01.26 ජනහිඳයායණඹ 1,856,830,997.25 

2010.04.08 ඳහර්ලිපපතන්තු භළයායණඹ 1,953,845,873.09 

2011.03.17 ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන 
234 ්න්ද විභසීභ 

2,126,812,337.97 

2011.07.23 ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන 
65 ්න්ද විභසීභ 

  

2011.10.08 ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන 
23 ්න්ද විභසීභ 

  

2012.09.08 උතුරු භළද, නළ ප නහිය 
වහ ඵයමු ඳශහ කර 
ඳශහ ක බහ ්න්ද විභසීභ 

672,750,000.00 

ආණ්ඩුරවභ රසථහපව් නීයාභඹ ප්රරයාඳහදන භත 
ඳශහ ක බහ විසුරුහ වළරීභසත සිදු වුපවම ක, ්පේ 
ඳශහ ක බහ විසුරුහ වශ දින සි  යාඹසත 
ඇතුශත ්න්ද විභසීභසත වහ නහභ පඹරජනහ 
දළන්ීභ ඳශ ශ යුතු පව්. 

 (iii) භළයායණ නීයා ාපලරධනඹ අයමුණු ය පන 
අන් ය  ඳළළයා ඳහර්ලිපපතන්තු ප කරීපත හය 
බහ විදයු  ක ්න්ද රවභඹ ශ්රීග රාහපව් බහවිත 
කිරීභ ප්රරයාඳ කයාඹසත ලපඹන් ිළිතපන ඇත. 
්පව ක පභපතසත ඒ වහ ්න්ද විභසීපත නීයා 
ාපලරධනඹ ී පනමභළත. 

(ඇ) අදහශ පනමපව්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ඔඵතුභහපප අන්යාභ උ කතයඹ ඳදනපත ය පන වයස 

ප්රරලසන අන්න  ඳ න් න්නපත. භභ හිතන වළටිඹ  ඔඵතුභහ 

භළයායණ රවභඹ ළසීභ අනගි පේඹසත යරහ යාපඵනහ. ඒ 

පතඵන්ධපඹන්  සිඹඹ  20 30 ප්රරයාපරඹසත තභයි යාපඵන්පන්. 

විඳසත නහඹතුභහ ක, අඳ ක ්න්ද පමභහරිසයඹහ වමු පන්න 

ගිඹ අසථහපව්දී ්තුභහ ක පපත පතඵන්ධපඹන් අදවස ඉදිරිඳ ක 

ශහ. සිඹලුභ  සර්පද්ල දීරහ යාපඵනහ නපත, පපත ඳහර්ලිපපතන්තු 

ඳළඹ 24න් ළඩ යන්න පුළුන් වළකිඹහ ඔේපු යරහ යාපඵනහ 

නපත ඇයි ඔඵතුභහ  පපත විදයු  ක ්න්ද රවභඹ වඳුන්රහ පදන්න ඵළරි 

න්පන්? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විදයු  ක ්න්ද රවභඹ වඳුන්හ දීභ  අලර ඹන්්ර් ඳහ පභමයම් 

විලසවිදරහරඹ ඳරීසතහ  රසත ය යාපඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ ඵ 

දන්නහ. රු ථහනහඹතුභ ස, දළන් ඳශහ ක ඳහරන භළයායණ 

්න්ද රවභඹ පනස පරහ යාපඵනහ. අිළ උ කහවප  පඹදිරහ 

යාපඵනහ විදයු  ක ්න්ද රවභඹ රාහපව් ක ඇයා කිරීපපත ඉරසතඹ 

ඉස  යන්න.  ඒ ්න්ද රවභඹ ඩහ පවම නපත ආණ්ඩු ක විරුද්ධ 

ඳසතඹ ක ්තු පරහ  සර්පද්ල ශ ඳරිදි ්ඹ ඇයා කිරීභ  

 යුතු යමු. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිපපතන්තුපව් ක යාපඵනහ, නමු ක ඳහවිච්ික යන්පන් 

නළවළ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ඳහර්ලිපපතන්තුපව් ක අවුරුදු ණනහසත 

ඳහවිච්ික පනමශ විදයු  ක ්න්ද රවභඹසත යාපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභසත] 

්භ  සහ අඳ  ත ක ප්රරපව්පත පන්න  පරහ යාපඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභසත] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභහපප අතුරු ප්රරලසනඹ  උ කතයඹසත        

පදනහ ද? 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු ඇභයාතුභ ස, භපප පදන අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි. අද  

ජනතහ අතය ්න්ද රවභඹ ක, ්න්දඹ ක ළන විලසහඹ 

පතපර්ණපඹන්භ බිඳී යාපඵනහ. ඒ හපපභ පභඹ ඔඵතුභහ ක  

දන්නහ  රුණසත. දළන් ඒ යවර පදඹසත  පනමපයි. ඳසු ගිඹ 

ජනහිඳයායණප  වා ඳළ ව් පතඳපවන් ්නහ. ුවය්ිතප   

ඒහ ය කනපුයපඹන්  ්නහ.  පපත  හයණඹ පරමකු ප්රරලසනඹ  තුඩු  

දී යාපඵනහ. ්භ  සහ විදයු  ක ්න්ද  රවභඹ වඳුන්හ පදන ්  අයා  

විපලේයි.  ඒ හපපභ ඒ වහ ඹන විඹදභ ක අඩුයි. [ඵහධහ කිරීභසත]  

ඔන්න ඉයාන් ඉදිරිඹ  ඹන්න වදන පම  ඳස  අදින්න වදනහ.  

රු ථහනහඹතුභ ස, ඔඵතුභහ ක පපත පතඵන්ධපඹන් ඉතහභ ක 

විශිස  ප්රරහල ක ය යාපඵනහ. ඇයි පපත පතඵන්ධපඹන් අඳ  

්   යුතු යන්න  අසථහ ඇවිල්රහ නළ කප ක?  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, අඳ පපත පතඵන්ධපඹන් අධරඹනඹ  ය 

යාපඵනහ. භළයායණ පමභහරිසතුභහ ක අධරඹනඹ ය 

යාපඵනහ. ඒ ළන නීයා පම්පතඳ ක -[ඵහධහ කිරීභසත]  ඒ  නීයා 

පම්පතඳ ක පතඳහදනඹ කිරීභ දීර්ක පයන්න   ඕනෆ පදඹසත. 

ඒ වභහය වුණහ  ඳසපේ  ්ඹ ඉදිරිඳ ක කිරීපපත  යුතු ආයපතබ  

යන්න  පුළුන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභ ස, ඳශහ ක බහ ්න්දඹ  මිලිඹන තුන් 

වහය සිඹඹසත විතය විඹදපත යනහ.  භහ හිතන විිඹ  ඳසු ගිඹ 

අවුරුදු ණනහ  ඳශහ ක බහ ්න්දර  පරටි නදහවසත ඳභණ 

විඹදපත ය යාපඵනහ. පපත හපප අසථහ අඳ සිඹලු පදනහභ 

්තු පරහ   යුතු යන්න  ඕනෆ.  ්න්ද පමභහරිසතුභහ  ක 

ප්රරලසනඹසත යාපඵනහ.  

අපේ විඳසත නහඹතුභහ ඇහුහ, ඳශහ ක බහපව් සිටින 

භන්ත්රීවරුන් crossover යන අසථහපව් ඇයා න ඒ  interim 

period change ් ළන.  අපේ ්සත ක ජහයා ඳසතපඹන් 

භන්ත්රීවරු දව පදපනකු ක ඔඵතුභන්රහපන් පදමපශමස පදපනකු ක 

ඉන්නහ. ඇයි, ඒ  පතඵන්ධපඹන් පුළුන් තයපත ඉසතභ සන් 

 උ කතයඹසත රඵහ න්න ඵළරි? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්. අිළ ඒ ළන විරුද්ධ ඳසතඹ  ක දළුවපත දීරහ යාපඵනහ. 

ඉතහ ඉසතභ සන් ඒ  යු කත යන්න අදහශ පන නීයා පපනන්න 

ඕනෆ නපත අිළ නීයා පපනනහ. භළයායණ පමභහරිසතුභහ  ක 

්පේ ඳ ක යන්න පුළුන් ඵ  ක අර්ථ  සරඳණඹසත දීරහ 

යාපඵනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වුද දීරහ යාපඵන්පන්? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අදහශ නීයා අාලලින් දීරහ යාපඵනහ.  

ජන පණ  සහ ණඹ පඹරජනහ රවභඹ : විසතය 
ஜனதசலன வீடமப்புக் கடன் ெஷட்டம்: லஷபம் 

JANA SEVANA HOUSING LOAN SCHEME : DETAILS  
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3.  රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉදිකිරීපත, ඉාජිපන්රු පේහ,  සහ වහ පඳමදු ඳවසුපත 

අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ - (2):   

(අ) "භහින්ද ිකන්තන - දිනමු ශ්රීග රාහ" ප්රරයාඳ කයා භහරහපව් 
ජන පණ ළඩ වන ඹ ප ක, ඳශමු ර් ඳපවේදී 
පඳමලිඹ ඳභණසත පීපපත ඳවසුභ හිත  සහ ණඹ 
පඹරජනහ රවභඹසත ඇයාකිරීභ  පඳමපයමන්දුසත දී ඇයා ඵ 
්තුභහ  දන්පනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත  පඳමපයමන්දු ඳරිදි ්භ  සහ ණඹ පඹරජනහ 
රවභඹ ආයපතබ ශ ර්ඹ පර්ද; 

  (ii) පපත නවි  ්කී  සහ ණඹ රඵහ දී ඇයා ඳවුල් 
ාරහ පමඳභණද; 

 (iii)  සහ ණඹ රඵහදීපපතදී ප්රරයාරහීනන් පතරයහ  ක 
ඳදනභ පර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?         

(ඇ)  පනම්පේ නපත, ඒ භන්ද? 

 
நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் ரசமலகள்,வீடமப்பு, தபஶது 

லசெஷகள் அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) "கஷந்ெ சஷந்ெமன- இயங்மகம தலற்மஷதபமச் 

தசய்ரலஶம்" தகஶள்மககரஷல் ஜனதசலன 

நஷகழ்ச்சஷத்ெஷட்டத்ெஷன்கஸழ், பெல் ந்து ஆண்டுகரஷல் 

லட்டிம ட்டும் தசலுத்துலெற்கஶன 

லசெஷமக்தகஶண்ட வீடமப்புக் கடன் 

ெஷட்டதஶன்மம உபைலஶக்குலெஶக 

லஶக்குபொெஷரஷக்கப்பட்டுள்ரதென்பமெ அலர் 

அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்படி லஶக்குபொெஷஷன் பஷகஶம் உஶஷ 

வீடமப்புக் கடன் ெஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்ட 

லபைடம் ஶதென்பமெபெம்; 

 (ii) இதுலம ரற்படி வீடமப்புக் கடன் 

லறங்கப்பட்டுள்ர குடும்பங்கரஷன் ண்ைஷக்மக 

த்ெமனதன்பமெபெம்; 

 (iii) வீடமப்புக் கடன் லறங்கப்படும்ரபஶது 

பனஶரஷகள் தெஶஷவுதசய்ப்பட்ட அடிப்பமட 

ஶதென்பமெபெம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the Jana 

Sevana Programme of “Mahinda Chintana - 

Dinawamu Sri Lanka” manifesto that a housing 

loan scheme with the facility of paying only the 

interest within the first five years would be set up ? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) the year in which the above-mentioned loan 

scheme was initiated as per the aforesaid 

pledge; 

 (ii) the number of families to which the above-

mentioned loans have been granted so far; 

and 

 (iii) the basis on which the beneficiaries of 

housing loans were selected ? 

( c )     If not, why ? 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීපත, ඉාජිපන්රු 

පේහ,  සහ වහ පඳමදු ඳවසුපත  සපඹරජර අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு யசந்ெ அயகஷலன்ன - நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் 

ரசமலகள், வீடமப்பு, தபஶதுலசெஷகள் பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ඉදිකිරීපත, ඉාජිපන්රු පේහ,  සහ වහ 

පඳමදු ඳවසුපත අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය 

පදනහ.  

(අ)  ඔව්. 

(ආ) (i) ඳශමු ය ඳපවේදී පඳමලිඹ ඳභණසත පීපපත 
ඳවසුපත හිත ණඹ පඹරජනහ රවභඹසත පුව  
ඉතහ අඩු පඳමලිඹ  ව ත ක යප්රරහද ණනහසත 
ඇතුශ ක යමින්  සහ ණඹ රඵහ දීපපත පඹරජනහ 
රවභඹසත 2005 සි  පපත දසතහ ක්රිමඹහ කභ පව්.  
ඇමුණුභ බහත* යමි.  

 (ii)  ඳවුල් 94,834යි. 

 (iii)   සහ ණඹ වහ ප්රරයාරහීනන් පතරයහ ළනීපපතදී 
 සහ අලරතහඹ ඇයා, ඒ වහ පඳය සුදහනපත 
වහ ආඳසු පීපපත වළකිඹහ ඇයා අඹදුපතරුන් 
 පතරයහ ළනීභ ඳදනභ පව්. 

(ඇ)  අදහශ පනමපව්. 

 
*බහපපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சபஶபீடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட இமைப்பு : 

   Annex tabled: 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භපප ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි රු ථහනහඹතුභ ස. 

පඳමලිඹ ඳභණසත පීපපත ඳවසුපත හිත  සහ ණඹ 

පඳමපයමන්දු රඵහ දුන්පන් 2005 දීයි. 2005 දී රඵහ දුන්ුව පපත 

පඳමපයමන්දු  අද න පම  ය අ සත ත පරහ ක, පභතුභහ 

රඵහ දුන්ුව ාරහ පල්නර  අුව පපත ණඹ රවභඹ                       

රහේත   යරහ යාපඵන්පන් 94,000  ඳභණයි.  නමු ක   ාරහ 

පල්නර  අුව අපේ යපේ තභන්පපභ ඹළයි   සසත පනමභළයා 

ඳවුල් රසත 15සත ඉන්නහ. ඔඵතුභන්රහ ය  ඔඹ 10,000 

ඳභණ ප්රරභහණඹ  පපත  සහ ණඹ ළඩ වන රහේත යරහ 

පපත යපේ  සහ පනමභළයා ඳවුල් රසත 15  සහ ප්රරලසනඹ 

වින්න  යුතු යන්පන් පමපවමභද කිඹරහ භභ අවන්න 

ළභළයායි.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு யசந்ெ அயகஷலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභ ස, භෆතදී යන රද ජන පල්න වහ 

ාරහ පල්න   පදඳහර්තපපතන්තුපව් මීසතණඹ  අුව රු 

භන්ත්රීවතුභහ කිව් ාරහ ළයදියි.  ්තයපත  සහ අලරතහසත 

අද අපේ යපේ නළවළ. විපලේපඹන්භ ්භ ජන පල්න වහ       

ාරහ පල්න පදඳහර්තපපතන්තුපව් මීසතණඹ  අුව ඊ  ඩහ 

ඉතහභ ක අඩු  සහ ාරහසත තභයි අපේ ය   අලරතහ 

යාපඵන්පන්. පපත න වි  රසතඹ  ආන්න ප්රරභහණඹ  ණඹ 

 සකු ක ය යාබීභ අිළ තුම් විඹ යුතු රුණසත විිඹ යි භභ 

පඳෞද්ලි දකින්පන්.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භපප පදප ස අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි රු ථහනහඹතුභ ස. 

අද න වි  මී  පඳය රඵහ දුන්ුව  සහ ණඹ නළත යසත අඹ ය 

ළනීපපත ක්රිමඹහලිඹසත  ක්රිමඹහ කභ නහ. දළන් පභතළනදී පරමකු 

යදසත යාපඵනහ. මී  පඳය ක්රිමඹහ කභ වුණු, යජඹන් තුිතන් ඳහ 

වළරිඹ ණඹ ක අද ඵරව කහයපඹන්  අඹ යමින් ඹනහ.  

රු  සපඹරජර ඇභයාතුභ ස, විපලේපඹන්භ භහින්ද ිකන්තන 

දිනමු ශ්රීග රාහ ළඩ වන ඹ ප ක රු ජනහිඳයාතුභහ සිඹලුභ 

 සහ ණඹ ඳහ වරින්න පඹරජනහ ය යාපඵන පභමපවමත, 

 සහ ණඹ ඳහ වරිනහ ඳභණසත පනමපයි, සින්නසතය 

අයියාඹ ක රඵහ පදනහඹ කිඹන පඳමපයමන්දු යාපඵන 

පභමපවමත,  ජනහිඳයාතුභහපප ඒ ප්රරයාඳ කයාඹ  ක ඳ වළ ස ඒ 

 සහ ණඹ නළත යසත ඵරව කහයපඹන් අඹ ය පන ඹන  

කහතඹහ වුද කිඹරහ භහ ඔඵතුභහපන් අවන්න ළභළයායි. 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு யசந்ெ அயகஷலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ණඹසත කිඹනපම භ අපනසත 

ඳළ කපතන් කිඹළපනහ ්ඹ ආඳසු පන්න ඕනෆඹ කිඹන ්. 

අපේ යපේ ඉයාවහප  පභමනභ හරඹ ක ණඹ ඳහ වළයරහ ක 

නළවළ, ණඹසත දුන්නහ  ඳසපේ ඒ   සදවසත රඵහ දීරහ ක නළවළ. 

ඒ රඵහ දුන් ණඹ පුවපන් රළපඵන මුදල් නළත තහසත ණඹ 

රඵහ දීපපත ක්රිමඹහලිඹසත තභයි චක්රීනඹ රවභඹ  සිද්ධ පන්පන්. 

්භ  සහ පභතුභහ කිඹපු රුණ ළයදියි රු ථහනහඹතුභ ස. 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භපප තුන්ළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ පපතයි රු ථහනහඹතුභ ස.  

පපත හයණඹ කිඹන්න ඔඵතුභහ භ  පඳමඩි අසථහසත රඵහ 

පදන්න. භහින්ද ිකන්තන, දිනමු ශ්රීග රාහ පඳමප ක, 22 න ිළම්පව් 

පභපේ වන් නහ:  

"දිඹය, දිඹය විසිරි, ජන උදහන, පත උදහන ආදී විවිධ නපතලින් ඉදිය 
ඇයා  සහ පඹරජනහ රවභ ඹ ප ක රඵහ දී ඇයා  සහ ණඹ වහ පඳමිතඹද 

ඳහ වළය ්භ  සපසර සින්නසතය අයියාඹ රඵහපදමි."  

්පර කිඹන්පන් භහ පනමපයි. භහින්ද ිකන්තන ප්රරයාඳ කයා 
භහරහපව් 22 න ිළම්පව් දිනමු ශ්රීග රාහ ළඩ වන ඹ ප ක 
තභයි ්පවභ කිඹන්පන්. රු  සපඹරජර ඇභයාතුභ ස, භහ නළත ක 
ඔඵතුභහ  සිහි ළීභසත යන්න ළභළයායි. පභමද, ්න්දඹ 
හරප  කිඹපු පද්ල් දළන් අභත පරහ ඇයා. රුණහයරහ 
භ  කිඹන්න, ජනහිඳයාතුභහපප ඒ ප්රරයාාහ දහද 
තමුන්නහන්පේරහ ක්රිමඹහ කභ යන්පන්? දදහ ඳහ වළරිඹ ඒ 
 සහ ණඹ නළත අඹ කිරීපපත  සන්දිත ක්රිමඹහලිඹ නතය 
යන්පන්?  
    

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு யசந்ெ அயகஷலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභ ස,  භභ ිළිතතුයසත රඵහ දුන්නහ. අපේ යපේ 
භළයායණ ඉයාවහප දී ඉදිරිඳ ක යපු ප්රරයාඳ කයා ප්රරහලනලින්, 
භළයායණපඹන් ඳසපේ ක ථහ යන ප්රරයාඳ කයා ප්රරහලනඹසත 
යාබුණහ නපත ඒ "භහින්ද ිකන්තන" ප්රරයාඳ කයා ප්රරහලනඹයි. ඒ අුව 
්හි වන් භවය රුණු පඳමපයමන්දු වුණ හරඹ  ක ලින් ඉම් 
යරහ යාපඵනහ. ඒ හපපභ මී  රඵහ දීපු යප්රරහදර  ඩහ 

ළඩිපඹන් රඵහ දීපු ණඹ පඹරජනහ රවභ ක්රිමඹහ කභ යරහ 
යාපඵනහ. ්භ  සහ භහ හිතන වළටිඹ   පපත රු භන්ත්රීවතුභහපප 
ප්රරලසනඹ අදහශ ්සත පනමපයි. 

 
වරහත ධීය ප්රරජහ උද්පකරණඹ :  පඩි තළබී පපත 

සිද්ිඹ 

சஷயஶபம் பஷரெச ஸனலர் ஆர்ப்பஶட்டம் : சூட்டுச் 

சம்பலம் 
FISHERFOLK DEMONSTRATION AT CHILAW : SHOOTING 

INCIDENT 
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4.  රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
      (ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ -  (1) : 

(අ) (i) ඉන්ධන මිර ඉවශ දළමීභ  ්පයහි 2012.02.15 
ළ ස දින පවර ඊ  ආන්න දින වරහත 
ඳ පිද්ලප  උද්පකරණප  පඹදුණු ධීයපඹකු  
පඩි තඵහ කහතනඹ ය යාපේද; 

 (ii) ්පේ  නපත, කහතනඹ  රසත වූ අඹපප නභ පර්ද; 

 (iii) ඔහුපප භයණඹ  අදහශ වදර හර්තහ ඉදිරිඳ ක 
යන්පන්ද; 

 (iv) ්භ කහතනඹ සිදු කිරීභ  අණ දුන් තළනළ කතහ 
වුරුන්ද; 

 (v) ්භ කහතනඹ පතඵන්ධපඹන් යජඹ පන ඇයා 
ිළඹය පර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 

பஷெ அமச்சபைம், தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சபைஶனலமக் ரகட்ட லஷனஶ:   

(அ) (i)   ஶஷதபஶபைள் லஷமய அெஷகஶஷக்கப்பட்டெற்கு 

ெஷஶக 2012.02.15ஆம் ெஷகெஷ அல்யது அெற்கு 

அண்ஷத்ெதெஶபை ெஷனத்ெஷல் சஷயஶபம் 

பஷரெசத்ெஷல் ஆர்ப்பஶட்டத்ெஷல் ஈடுபட்டிபைந்ெ 

ஸனலர் எபைலர்ஸது துப்பஶக்கஷப்பஷரஶகம் ரற் 

தகஶள்ரப்பட்டு தகஶமயதசய்ப்பட்டுள்ரஶஶ  

ன்பமெபெம்; 

 (ii) ஆதனஷல், தகஶமய தசய்ப்பட்டலஶஷன் தபர் 

ஶது ன்பமெபெம்; 

 (iii) இலஶஷன் ைம் சம்பந்ெஶன பைத்துல 

அமஷக்மகம சர்ப்பஷப்பஶஶ ன்பமெபெம்; 

 (iv) ரற்படி தகஶமயமச் தசய்லெற்கு உத்ெலஷட்ட 

நபர் ஶர் ன்பமெபெம்; 

 (v) ரற்படி தகஶமய தெஶடர்பஶக அசஶங்கம் ரற் 

தகஶண்டுள்ர நடலடிக்மககள் ஶமல  ன்ப 

மெபெம் 

        அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether a fisherman who took part in a 

demonstration to protest against the 

increase of fuel prices has been shot dead at 

Chilaw area on or around 15.02.2012;   

 (ii) if so, the name of the person who was 

killed; 

 (iii) whether the medical reports pertaining to 

his death will be submitted; 

 (iv) the person who gave orders to kill the 

aforesaid person; and 

 (v) the steps that have been taken by the 

Government with regard to the aforesaid 

killing ? 

(b) If not, why? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ ළන 

පඳමඩි ඳළවළදිලි කිරීභසත යන්න ඕනෆ. පපත ප්රරලසනඹ  අදහශ 

හයණඹ පතඵන්ධපඹන් වරහත අියණප  අා 121/12 

ඹ ප ක නඩුසත විබහ පමින් ඳයානහ. මිනී භළරුභ  

පතඵන්ධ රුණසත  සහ පපත ළන ිළිතතුරු දීභ සුදුසු නළවළයි 

කිඹන ්යි ඔඵතුභහ  කිඹන්න යාපඵන්පන්.   

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ ස, භභ පපත අවන ප්රරලසනඹ  නඩු  

පතඵන්ධ හයණඹසත පනමපයි. පපත ප්රරලසනපඹන් භභ අවරහ 

යාපඵන්පන්,''ඉන්ධන මිර ඉවශ දළමීභ  ්පයහි 2012.02.15ළ ස 

දින පවර ඊ  ආන්න දින වරහත ප්රරපද් ලප  උද්පකරණප  
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පඹදුණු ධීයපඹකු  පඩි තඵහ කහතනඹ ය යාපේද'' කිඹරහයි. 

ඔව්ද, නළද්ද කිඹරහයි භභ අවන්පන්. 

කහතනඹ ය යාපේ නපත කහතනඹ  රසත වූ අඹපප නභ පර්ද 

කිඹහ භහ අවරහ යාපඵනහ. ්ඹ  ිළිතතුය පදන්න පුළුන්. ඔහුපප 

කහතනඹ සිදු ී ඇ කප ක පපේද කිඹහ භහ අවරහ යාපඵනහ. ්ඹ  

ිළිතතුය ලපඹන් "පඩි තළබීභකින්" කිඹහ කිඹන්න පුළුන්. 

්පවභ කිඹන්න පුළුන් පන්. ්ඹ  අදහශ වදර හර්තහ පභභ 

රු බහ  ඉදිරිඳ ක යන්පන්ද කිඹහ භහ අවරහ යාපඵනහ. 

වදර හර්තහසත ඉදිරිඳ ක යන්න ඵළරිභසත නළවළ පන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්ඹ උහවිප  හර්ඹඹසත. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වදර හර්තහ ඉදිරිඳ ක යන්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹරහ භහ 

අවනහ. ඉදිරිඳ ක යන්න ඵළරි නපත ඵළවළ කිඹන්න, පුළුන් නපත 

ඉදිරිඳ ක යන්න. ්ඳභණයි. රු ථහනහඹතුභ ස, පභඹ  අදහශ 

නඩුසත උහවිප  ඳයානහඹ කිඹහ ප්රරලසනඹ  උ කතය පදන්පන් 

නළවළ. භූමි පතල් ටිසත ඉල්රහ ධීයඹන් උද්පකරණඹ යන 

පම  පපත යපේ ආණ්ඩුපන් පඩි තඵහ භුවර කහතනඹසත සිදු 

ශහභ, ඒ පතඵන්ධපඹන් අඳ  ඳහර්ලිපපතන්තුපව් ථහ යන්න 

ඵළරි නපත අිළ ඒ ළන ථහ යන්පන් පමපවේ ගිහින්ද?  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ඔඵතුභහ තීයණඹසත පදනහ නපත 

ඔඵතුභහපප අයඹ ඳරිදි ප්රරලසනප   (අ) (i) ව (ii)   උ කතය දිඹ 

වළකියි.  

(අ)  (i)   පභභ උද්පකරණප දී රවහරි අන්දමින් 
වළසිරුණු උද්පකරඹන් භළඩ ඳ කහ ඳශහ 
වළරීභ වහ - 

 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උ කතයඹ යාපඵනහ පන්. ඔඵතුභහ ශ  උ කතයඹ තඵහ පන 

උ කතය පදන්පන් නළවළ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භ  උ කතයඹසත ්පු ඳිතඹ  ්ඹ කිඹන්න ඵළවළ. භහ  

කීපභන් උ කතයඹ පදන්න ඕනෆ. විරුද්ධ ඳසතප  ඔඵතුභන්රහ 

වළභ පදඹසතභ අවයි. නමු ක පපත බහපව් ආයසතහ ය යාපඵන ඹපත 

කිසි ප්රරයාඳ කයාඹසත යාපඵනහ. පමයි ඳළ කප ක සිටිඹ ක ඒ ප්රරයාඳ කයා 

ආයසතහ කිරීභ  අිළ ඵළඳී සිටිනහ. Sub judice නීයාඹ ඹ ප ක 

නඩු  අදහශ න පදඹසත කිඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ ඉල්රන  සහ 

ප්රරලසනප  (අ) (i) ව (ii) පතඵන්ධපඹන් භහ උ කතයඹ පදන්නපත. 

ඉයාරි පම සර  භ  උ කතය පදන්න ඵළවළ.  

(අ)  (i)   පභභ උද්පකරණප දී රවහරි අන්දමින් වළසිරුණු 

උද්පකරඹන් භළඩ ඳ කහ ඳශහ වළරීභ වහ 

පඳමලිස  සරධහරින් විසින් පඩි තළබීභසත සිදු ය ඇයා 

අතය, ්පේ උද්පකරඹන් ඳශහ වළරීභ වහ තඵන 

රද පඩි ළදීපභන් ර්ණකුරසරිඹ ඇන් නී ප්රරනහන්දු 

නභළ කතහ මිඹ පමස ඇත. 

ඔඵතුභහ අවන රද හයණඹ  ් ිළිතතුයසත ඒ. 

 (ii)   වරහත, ළල්ර, ්පමඩළල්ර පමර සප  ඳදිාික 

ර්ණකුරසරිඹ ඇන්  ස ප්රරනහන්දු. භ  ිළිතතුරු දිඹ 
වළසතපසත ්ඳභණයි. පපත පතඵන්ධපඹන් 
අියණප  නඩුසත යාපඵන  සහ ඉයාරි පම ස 
තුන  භ  අද දිනප  ිළිතතුරු පදන්න ඵළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
්භ කහතනඹ පතඵන්ධපඹන් යජඹ පන ඇයා ිළඹය ක 

කිඹන්න පුළුන්. 
 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යජඹ පන ඇයා ිළඹය ලපඹන් අදහශ නඩු අාඹ ක දළන් භභ 

කිපඹව්හ. [ඵහධහ කිරීභසත]පපත අහිාඹන් කිඹන අඹ පුවපන් 

ඔඵතුභහ පඳනී සිටිනහද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඒ අඹ පුවපන් පඳනී සිටිනහ. 
 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පඵමපවමභ පවමයි. පභමද අපනසත අඹ වුරු ක ඹන්පන් 

නළවළ.  
 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අිළ පඳනී සිටිනහ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විඳසතප  ඔපවමභ භන්ත්රීවයපඹසත සිම භ පමච්චය පවම 

පදඹසතද? 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ප්රරලසනඹ  රු ඇභයාතුභහපප ිළිතතුය ප්රරභහණ ක. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ ස, අන්යාභ ප්රරලසනඹ  ක උ කතය පදන්න 

පුළුන්. තභ ප්රරජහතන්්ර්හදී අයිතීන් දිනහ ළනීභ උපදහ හභහමී 

උද්පකරණඹ පඹපදන්නන් ව  ඳවය දීභ ඔඵතුභන්රහ අුවභත 

යනහද, නළද්ද? ඇභයාතුපභසත විිඹ  ඒ  ිළිතතුය කිඹන්න 

පුළුන්. ඒ උහවිඹ ප්රරලසනඹසත පනමපයි පන්. ඔඵතුභහ පභඹ 

අුවභත යනහද, නළද්ද? යජප  ප්රරයාඳ කයාඹ ළන අවන්පන්. 

අන්යාභ ප්රරලසනඹ? 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පභමසතද අන්යාභ ්? 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ ස, ඔඵතුභහ හි පු පඳමලිස  සරධහරිපඹසත. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්තපම  පවම  පඩි යාඹන්න දන්නහ. ඒ  සහ ප්රරලසනඹසත 

නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ ස, යජඹ පන ඇයා ිළඹය කුභසතද? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යජඹ පන ඇයා ිළඹය භභ කිව්හ පන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අන්යාභ ප්රරලසනඹ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අන්යාභ ප්රරලසනඹ යාපඵන්පන් පභපවභයි. පනම්පේ නපත, ඒ 

භන්ද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, තභ ප්රරජහතන්්ර්හදී අයිතීන් දිනහ ළනීභ උපදහ 

හභහමී උද්පකරණඹ පඹපදන්නන් ව  ඳවය දීභ ඔඵතුභන්රහ 

අුවභත යනහද, නළද්ද?  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
්පවභ ්සත නළවළ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්පවභ ්සත නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ඉ ක යරහ. භභ ්ව් ප්රරලසනඹ පපත කිඹන්පන්. භභ 

්ව් ඒ ප්රරලසනඹ ඉ ක යරහ. ඵරධහරිඹහ විසින් ඳහ වරින රදී. 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අා 5 - 2972/'12-(1), රු අකිර වියහජ් හරිඹපත 

භවතහ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹපත භවතහ 
(ஶண்புஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභ ස, භභ ්භ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(ஶண்புஷகு இந்ெஷக பண்டஶநஶக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ 

අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ යා 

පද හරඹසත ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ   සපඹර යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

හ ඇයා කුඩහඳහන ණිසඨ විදරහරඹ : 
පමඩනළඟිලි  

படப்பட்ட குடஶபஶன கனஷஷ்ட லஷத்ெஷஶயம் : 

கட்டிடங்கள் 
CLOSED KUDAPANA JUNIOR SCHOOL : BUILDINGS 
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8.   රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
    (ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

    (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධරහඳන අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1):  

(අ) (i) භහතය දිසත්රි සතප , මුරටිඹන පමේඨහ 
අධරහඳන හර්ඹහරඹ භඟින් ඳහරනඹ වූ භහය/
කුඩහඳහන ණිසඨ විදරහරඹ මී  ර්  දවඹ  
ඳභණ පඳය සි  හ දභහ ඇයා ඵ ක; 

  (ii) පපත න වි  ඳහර තු පමඩනළඟිලි විනහල 
පමින් ඳයාන ඵ ක; 

 (iii) ඳහර තු භූමිඹද විවිධ පුද්රඹන් විසින් අ කඳ ක 
යළනීභ  උ කහව දයන  ඵ ක; 

 ්තුභහ දන්පනහිද? 

(ආ) (i) භහය/කුඩහඳහන ණිසඨ විදරහරඹ තු භූමිඹ වහ ්භ 
පමඩනළඟිලි පන ක පරදහයී ආර්ථි  යු කතසත 
වහ පඹමදහ ළනීභ   යුතු යන්පන්ද; 

 (ii) ්පේ නපත, ්භ ඳහර පඹමදහ ළනීභ  අපේසතෂිත 
 යු කත පර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?     

(ඇ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 
கல்லஷ அமச்சமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ஶத்ெமம ஶலட்டத்ெஷன் பயட்டின ரகஶட்டக் 

கல்லஷ அலுலயகத்ெஷனஶல் நஷர்லகஷக்கப்பட்ட 

ஶமம/குடஶபஶன கனஷஷ்ட லஷத்ெஷஶயம் இற் 

மமக்கு பத்ெஶண்டுகளுக்கு பன்னர் தெஶடக்கம் 

படப்பட்டுள்ரதென்பமெபெம்; 
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 (ii) ெற்ரபஶது பஶடசஶமயக்குஶஷ கட்டிடங்கள் 

அறஷலமடந்து லபைகஷன்மன ன்பமெபெம்; 

 (iii) பஶடசஶமயக்குச் தசஶந்ெஶன நஷயத்மெபெம் 

மகப்பற்பொலெற்கு பல்ரலபொ நபர்கள் பற்சஷக் 

கஷன்மனதன்பமெபெம் 

       அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ஶமம/குடஶபஶன கனஷஷ்ட லஷத்ெஷஶயத்ெஷற்கு 

தசஶந்ெஶன நஷயத்மெபெம் அென் கட்டிடங் 

கமரபெம் ரலபொ பன்ஷக்க தபஶபைரஶெஶ 

நடலடிக்மககளுக்கஶக பன்படுத்துலெற்கு 

நடலடிக்மக டுப்பஶஶ ன்பமெபெம்; 

 (ii) ஆதனஷல், பஶடசஶமயமப் பன்படுத்து 

லெற்கு ெஷர்பஶர்க்கப்பட்டுள்ர நடலடிக்மககள் 

ஶதென்பமெபெம் 

       அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 
 

asked the  Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) MR/Kudapana Junior School administered 

by the Mulatiyana Divisional Education 

Office in Matara District has been closed 

for nearly ten years; 

 (ii) the buildings belonging to the school are 

decaying at present; and 

 (iii) various individuals make efforts to encroach 

upon the land belonging to the school? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to utilize the 

land and the aforesaid buildings belonging 

to the MR/Kudapana Junior School for any 

other productive  economic activity; and 

 (ii) if so, of the purpose that the school is 

expected to be utilized? 

(c) If not, why? 
 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධරහඳන අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென - கல்லஷ  அமச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය පභපේයි. 
 

(අ) (i) මී  ය දවඹ  පඳය වුභනහපන් හ 
දළමීභසත ය නළයා ඵ ක ශිර ාරහ පනමභළයා 
ීභ  සහ ්කී ඳහර ළසී ගිඹ ඵ ක ්භ අධරහඳන 
හර්ඹහරඹ විසින් දන්හ ්හ යාපඵනහ. 

     කුඩහඳහන  සසඨ විදරහරඹ නමින් ය දවඹ  
පඳය ඳහරසත ඳළතී පනමභළයා අතය 271-B 
කුඩහඳහන ග්රාහභ  සරධහරි භ තුශ භහය/
පමපතඵද්දර නළ ප නහිය  සසඨ විදරහරඹ නමින් 
ඳහරසත යාබී ්ඹ 2003.01.01 දින සි  සිසුන් 
පනමභළයාමින් ළසී ඇත.  

 (ii)  ් භ ඳහර  අඹ ක පමඩනළඟිලි වහ අපනකු ක 

පද්ඳශ 2010.03.12 දින මුරටිඹන ප්රරහපද්යඹ 
පල්පත පත ඵහය දී ඇත. 

 (iii)  අදහශ පනමපව්.  ප්රරහපද්යඹ පල්පත ඒ ිළිතඵ  

කීභ දළරිඹ යුතුයි. 

(ආ)  (i)  අදහශ පනමපව්. 

 (ii)  අදහශ පනමපව්. 

(ඇ) අදහශ පනමපව්. 

 

රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ ස, භපප ඳශමුළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ 

පභපේයි. විවිධහහය පවේතු  සහ පභපේ ළසී ඹන ඳහල් ප්රරහපද්යඹ 

පල්පතයඹහ  තභයි ඳළපයන්පන්. පඵමපවර ප්රරහපද්යඹ පල්පත 

හර්ඹහර තු මරරභඹ ලරතහසත පවර ධහරිතහසත නළවළ ඒ 

ඳහල් පන ක පරදහයී -ප්රරපඹරජන ක- පදඹ  පඹමදන්න. 

පභතළන ක ්ළ ස ප්රරලසනඹසත තභයි යාපඵන්පන්. ඒ  සහ ළසී ඹන 

ඳහල් ප්රරහපද්යඹ පල්පත හර්ඹහරර භ ඳයන්පන් නළයා 

ගුරුරුන් පුහුණු කිරීභ ආදි පන ක  යුතු වහ පඹමදහ න්නහ 

ළඩ ිළිතපශ  ඹන්න අධරහඳන අභහතරහාලඹ  ඵළරි ද රු 

ඇභයාතුභ ස?  
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ඒ ඒ ඳශහ කර ාර්ධන මිම්ර 

සිටින බහඳයායඹහ පඵමපවර වි  රු ඇභයාතුපභසත; රු 

භන්ත්රීවතුපභසත. ඒ අඹ විසින් යජඹ තු ්ළ ස පද්ඳශ ඩහ 

පරදහඹ වහ හර්ඹසතභ පඹමදහ ළනීභ වහ විවිධ පඹරජනහ 

රවභ ඉදිරිඳ ක යුව රඵනහ. ඒහ ප්රරහපද්යඹ පල්පත  

ඳයන්පන්, ්පවභ පනමපශම ක පන ක අඹ විසින් ඒහ අයියා 

යුව රඵන  සහයි. ්ඹ  මුරටිඹන ප්රරහපද්යඹ පල්පත  බහය දී 

යාපඵනහ. රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ වන් ය යාපඵන 

ආහයඹ  ඒ ඳශහප ක අධරහඳන හර්ඹහරඹ  අඳ  කිඹන්න 

පුළුන්, ඩිනමින් ඹපත කිසි පරදහයි  යු කත  ්ඹ පඹමදහ 

න්න කිඹරහ. 
 

රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ ස, දළන් රු ඇභයාතුභහ වන් ශහ 

ප්රරහපද්යඹ පල්පත  ඳයපු  සහ ඒ පමඩනළඟිලි විනහල පමින් 

ඳයාන්පන් නළවළ කිඹරහ; ප්රරහපද්යඹ පල්පත  ඳයපු  සහ 

පන ක පුද්රඹන් ඒ භූමිඹ අයියා ය  සමින් නළවළ කිඹරහ. 

ප්රරහපද්යඹ පල්පත  ඳළරු ක ඒ පමඩනළඟිලි පපත පභමපවමත න 

පම  ක විනහල පමිුවයි යාපඵන්පන්. ඒහ කිසිභ ප්රරපඹරජන ක 

පදඹ  පඹමදහ පන නළවළ. පේ ඉන්න පුද්රඹන් ඒ භූමිප  

පම ස අල්රහ  සමිුවයි ඉන්පන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, විසතය ළඩසත නළවළ.  
 

රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ හපපභ, න්ධරහ හරප   විවිධ අඳචහය  යුතුර  ක 

්ඹ පඵමපවර වි  පඹමදහ න්නහ. නමු ක නභ ඹන්පන් ඳහල් 

පමඩනළඟිල්රසත කිඹරහයි. ්හි අයියාඹ ප්රරහපද්යඹ පල්පත  

ඳළරුහ  ඳහල් පමඩනළඟිල්රසත නහභපඹන් තභයි 

වඳුන්න්පන්. ඒ  සහ හ දභන ඳහල් පුවපන් ඹපත ක්රිමඹහ 

භහර්ඹ  අධරහඳන අභහතරහාලඹ  ක්රිමඹ දහඹ න්න ඵළරි 

ඇයි රු ඇභයාතුභ ස?  
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අධරහඳන අභහතරහාලඹ  පනමපයි, ඒ ඳහල් ඳශහ ක බහ යි 

අයියා.  
දවතුන්න ආණ්ඩු රවභ රසථහ ාපලරධනඹ අුව ඳශහ ක 

බහපව් ඳහල්  ඳශහ ක අධරහඳන අභහතරහාලඹ  අඹ ක පනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පපත හපප ප්රරලසන උඳපද්ල හය බහසත යාපඵන  සහ 

්හිදී  හච්්හ පශම ක ඩහ ක පරදහයී පයි.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳශහ ක බහ  ඉදිරිඳ ක යන්න.  ්පවභ නළ කනපත රු 

භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ ක සිටින ාර්ධන මිම්පව් දී පපතහ ළන 

ඉදිරිඳ ක යන්න පුළුන්.  
 

රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඉදිරිඳ ක ශ ක ළඩසත පන්පන් නළවළ, රු 

ථහනහඹතුභ ස.  ඒ වහ ල්ලි නළවළ යි කිඹරහ යි කිඹරහ 

යාපඵන්පන්.  
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳශහ ක බහපව් ප්රරලසන පමපවමභද ඳහර්ලිපපතන්තු වින්පන්?  
 

රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ ස, භපප තුන්ළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි. 

රු ඇභයාතුභ ස, දළන් භහඹකු ක අන් න්න  ්නහ. 

ඳහල්ර මුදල් ්තු කිරීභ පතඵන්ධපඹන්  සකු ක යනහඹ 

කිඹන චරවපල්ඹ ්ිතඹ  ්න්පන් දහද?  
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භහඹසත අන් න්න  පවේතු තමුන්නහන්පේ  අිළ 

ඳළවළදිලි කිව්හ.  ඳසු ගිඹ බ්රපවසඳයාන්දහ ඒ ඒ ඳශහ කර භව 

ඇභයාතුභන්රහ ව අධරහඳන ඵරධහරින් භ  හච්්හ ශහ. ඒ 

හච්්හ  සභ වුණහ  ඳසු අිළ කිව්හ උඳපද්ල හය බහ  

ඉදිරිඳ ක යන්නපත කිඹරහ. උඳපද්ල හය බහ  ඉදිරිඳ ක 

කිරීභ  අලර නළයා ඵ උඳපද්ල හය බහ හභහජිඹකු 

පර ඔඵතුභහ කිඹහ සිටිනහ නපත, - 

 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහ අධරහඳන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහපව් 

හභහජිඹකු පනමපයි.  
 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උඳපද්ල හය බහ  ක ඒ ිළිතඵ රුණු  ඉදිරිඳ ක 

යරහ ්ඹ  සකු ක යන ් තභයි පවම. ්පවභ අලර නළවළ 

කිඹරහ හිතනහ නපත අිළ චරවපල්ඹ රඵන යාඹ නපම  

 සකු ක යන්නපත. පභමද, භව ඇභයාතුභන්රහ භ  හච්්හ 

දළන් අන්  ය යාපඵනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අා 9 -2260/'12- (2), රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභ ස, භහ ්භ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය 

දීභ වහ යාඹසත  ල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ   සපඹර යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

 Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අා 10 -2487/'12- (1), රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභ ස, භහ ්භ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ (යහජර ඳරිඳහරන වහ සපද්ල 
 යුතු  සපඹරජර අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க- தபஶது நஷபைலஶக, 

உள்நஶட்டலுலல்கள் பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

රු ථහනහඹතුභ ස, යහජර ඳරිඳහරන වහ සපද්ල  යුතු 

අභහතරතුභහ පුවපන් භහ කිඹහ සිටින්පන්, පභඹ යහජර ඳරිඳහරන 

වහ සපද්ල  යුතු අභහතරහාලප  විඹ ඳථඹ  අඹ ක න 

ප්රරලසනඹසත පනමන ඵයි. පභඹ පන ක අභහතරහාලඹ  පඹමමු 

ශ යුතු ප්රරලසනඹසත.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවමයි.  
 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷஜ ெவநஶக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
රු ථහනහඹතුභ ස, ්භ  සහ  යහජර ඳරිඳහරන වහ සපද්ල 

 යුතු අභහතරතුභහ පුවපන් භහ පභභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ 

වහ යා පද හරඹසත ඉල්රහ සිටිනහ.   
 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ   සපඹර යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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தசற்பஶடுகள் 
MINISTRY OF PRIVATE TRANSPORT SERVICES : FUNCTIONS 

 
2821/’12 

 
11. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
       (ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

     (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 පුද්ලි ප්රරහවන පේහ අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1):   

(අ) (i) පුද්ලි ප්රරහවන පේහ අභහතරහාලප  
හර්ඹබහයඹ පර්ද;  

 (ii) අභහතරහාලප  පේප   සයුතු ්හි හර්ඹ 
භණ්ඩරප  හභහජියින් ාරහ පමඳභණද;  

 ඹන්න ්තුභහ වන් යන්පනහිද?         

(ආ) (i) පපතන වි  ය  තුශ ධහනඹ  පඹමදහන්නහ මුළු 
පුද්ලි ඵස යථ ාරහ පමඳභණද;  

 (ii)  සසි ලිඹහඳදිාික ීභකින්  අනතුරු ධහනඹ න 
පුද්ලි ඵස යථ ාරහ පමඳභණද;  

 (iii)  සසි ලිඹහඳදිාික ීභකින් පතමය ධහනඹ න 
පුද්ලි ඵස යථ ාරහ පමඳභණද; 

 (iv) 2000, 2003 ව 2006 ඹන ර්රදී ධහනඹ 
යන රද පුද්ලි ඵස යථ ාරහ පන් 
පන් ලපඹන් පමඳභණද;  

 ඹන්න ක ්තුභහ වන් යන්පනහිද?     

(ඇ) (i) ඳසු ගිඹ ර් අ  හරඹ තුශ පුද්ලි ඵස 
හසතු ාපලරධනඹ වූ අසථහ පර්ද;  

 (ii) ඉකු ක හරසීභහ තුශ අුවභත යන රද ඵස 
හසතු ළඩි ීපත පර්ද;   

 ඹන්න හර්ෂි ඳදනමින් ්තුභහ පභභ බහ  
දන්න්පනහිද?    

(ඈ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 
 

ெனஷஶர் ரபஶக்குலத்து ரசமலகள் அமச்சமக் ரகட்ட 

லஷனஶ:  

(அ) (i )  ெனஷஶர் ரபஶக்குலத்துச் ரசமலகள் அமச் 

சஷன் தசற்பஶட்டிமனபெம்; 

 (ii )  இந்ெ அமச்சஷல் கடமஶற்பொம் பைஷஶள் 

தெஶகுெஷ உபொப்பஷனர்கரஷன் ண்ைஷக்மக 

ஷமனபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(ஆ) (i) இன்பொள்ரலஶமஶக நஶட்டில் 

ரசமலஷலீடுபடுத்ெப்படும் ெனஷஶர் பஸ்கரஷன் 

தஶத்ெ ண்ைஷக்மகஷமனபெம்; 

 (i )  உஶஷ பெஷவுடன் ரசமலஷலீடுபடுத்ெப்படும் 

ெனஷஶர் பஸ்கரஷன் ண்ைஷக்மகஷமனபெம்; 

 (iii )  உஶஷ பெஷலஷன்மஷ ரசமலஷலீடுபடுத்ெப்படும் 

ெனஷஶர் பஸ்கரஷன் ண்ைஷக்மகஷமனபெம்; 

 (iv )  2000, 2003 ற்பொம் 2006ஆம் ஆண்டுகரஷல் 

ரசமலஷலீடுபடுத்ெப்பட்ட ெனஷஶர் பஸ்கரஷன் 

ண்ைஷக்மகஷமன தலவ்ரலமஶகவும்  

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(இ) (i) கடந்ெ 8 லபைட கஶயத்ெஷன் ரபஶது ெனஷஶர் பஸ் 

கட்டைங்கள் ப்ரபஶது ெஷபைத்ெம் தசய்ப் 

பட்டன ன்பமெபெம்; 

 (ii) ரற்குமஷப்பஷட்ட கஶயப் பகுெஷஷல் அங்கஸகஶஷக்கப் 

பட்ட பஸ் கட்டை அெஷகஶஷப்புகள் ஶமல 

ன்பமெபெம் 

 அலர் ஆண்டு லஶஶஷஶக இச்சமபக்குத் 

தெஶஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Private Transport Services: 

(a) Will he state - 

 (i) the functions of the  Ministry of Private 

Transport Services; and 

 (ii) the number of staff members attached to the 

Ministry? 

(b) Will he also state - 

 (i) the total number of  private buses being 

operated in the country as of today; 

 (ii) the number of private buses being operated 

with a proper registration;    

 (iii) the number of private buses being operated 

without a proper registration; and    

 (iv) the number of  private buses operated in the 

years 2000, 2003 and 2006 separately;  

(c) Will he inform this House on per year basis - 

 (i) as to when the private bus fares have been 

revised during the last eight years; and  

 (ii) the increases of the bus fare approved 

during the aforesaid period? 

(d) If not, why? 

 
රු සී.බී. ය කනහඹ භවතහ (පුද්ලි ප්රරහවන පේහ 
අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு சஸ.பஷ. த்நஶக்க - ெனஷஶர் ரபஶக்குலத்துச் 

ரசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 

Services)  
රු ථහනහඹතුභ ස, ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය පභපේයි.  
(අ)  (i)    (1)  භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළසතභ ව යජඹ භඟින් 

ක්රිමඹහ කභ කිරීභ  අපේසතෂිත පන ක 
ජහයා ප්රරයාඳ කතීන් භත ිළහි හ ජහයා 
භනහ භන පමමින් බහපව් විඹඹ  
අදහශ ප්රරයාඳ කයා, ළඩ  වන් ව රහඳ යා 
පතඳහදනඹ කිරීභ; 

   (2) අදහශ අයමුණු පුයහ ළනීභ වහ ජහයා 
ළරසුපත ඵරධහරින් වහ ්  කඹ  ඳළමිණි 
හරසීභහ ව අඹළඹත පතඳ ක 
ප්රරභහණඹ තුශ ඉවත ප්රරයාඳ කයා, ළඩ  වන් 
රහඳ යා ක්රිමඹහ කභ කිරීභ ව පභපවඹීභ; 

 (3) අභහතරහාල විඹ ඳථඹ  අඹ ක න භවජන 
පේහන් හර්ඹසතභ ව භවජන 
හිතහමී අයුරින් රඵහ දීභ; 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

           (4) ආයසතහහරී විලසහනීඹ භඟී ප්රරහවන 
පේහ රඵහ දීභ;  

          (5)  ජහයා භනහභන පමමින් බහ  
ඳළරී ඇයා අපනකු ක සිඹලු විඹඹන් ව  

   ජහයා භනහභන පමමින් බහපන් 
අධීසතණඹ  කිරීභ. 

    (ii)   පේ ප්රරභහණඹ 32යි.   

(ආ)   (i)    2011 ර්ප  පදළපතඵර් න වි  ඵරඳ්ර් රඵහ දී 
ඇයා මුළු පුද්ලි ඵස යථ ාරහ 19699යි. 
්යින් ඳශහ ක බහ ඵස යථ ාරහ 16533යි. 
ජහයා භනහභන පමමින් බහ භඟින් 
ඵරඳ්ර් රඵහ දී ඇයා අන්තර් ඳශහ ක ඵස යථ 
ාරහ 3166සතද පනහ. පපත අතරින් ධහනඹ 
න මුළු පුද්ලි ඵස යථ ාරහ න්පන් ඵස 
යථ ඵරඳ්ර් අරාගු කිරීපත, ධහනඹ  ුවසුදුසු 
ත ක කප  ඳළතීභ ආදී රුණු  සහ ධහනපඹන් 
ඉ ක යන රද ඵස යථ වළය ඉයාරිඹ පව්. තද මී  
අභතය ාචහය ව පන ක  යුතු වහ 
පඹමදහ න්නහ ඵස යථ ද ඇත.  

       (ii)     සසි ලිඹහ ඳදිාික ීපභන් අනතුරු ධහනඹ න 

මුළු පුද්ලි ඵස යථ ාරහ 16602යි.  
  පභයින් ඳශහ ක බහ ඵස යථ ාරහ 14,069යි. 

අන්තර් ඳශහ ක ඵස යථ ාරහ 2,533යි.  

 (iii)  විවිධ මීසතණ වහ රළපඵන පතමයතුරු 
භහර්පඹන් ඵස යථ  ප්රරභහණඹසත අය ඳ්ර් 
රඵහ පනමපන ධහනඹ න ඵ   හර්තහ ී ඇත.  

 (iv)   2000 ර්ඹ : 

  ධහනඹ ශ මුළු පඳෞද්ලි ඵසයථ ාරහ 
12,667කි. පභයින්, ඳශහ ක බහ ඵස යථ ාරහ 
10,089සත ද, ධහනඹ  ශ අන්තර් ඳශහ ක ඵස යථ 
ාරහ 2,578සත ද පව්.  

  2003 ර්ඹ : 

  ධහනඹ ශ මුළු පඳෞද්ලි ඵස යථ ාරහ 
13,266කි.  පභයින්, ඳශහ ක බහ ඵස යථ ාරහ 
10,518සත ද, ධහනඹ   ශ අන්තර් ඳශහ ක ඵස 
යථ ාරහ 2,748සත ද පව්. 

  2006 ර්ඹ : 

  ධහනඹ ශ මුළු පඳෞද්ලි ඵස යථ ාරහ 
12,656කි.  පභයින්, ධහනඹ ශ ඳශහ ක බහ 
ඵස යථ ාරහ 10,111සත ද, ධහනඹ ශ අන්තර් 
ඳශහ ක ඵස යථ ාරහ  2,545සත ද පව්. 

 

(ඇ) (i)   

 01.     2004 ළේතළපතඵර්      01   

  2004 ඔසතපතරඵර්       02 

 02.     2005 ජු ස                    10 

 03.     2006  අපප්රරේල් 24 

 04.     2007 ජලි  04 

 05.     2008 පඳඵයහරි  01 

  2008  භළයි 27 

  2008   පනමළපතඵර් 12 

 06. 2009 ජනහරි 06 

  2009 ළේතළපතඵර් 22 

 07. 2010 හසතු ාපලරධනඹ ී පනමභළත. 

 08. 2011 ජලි  01 
 

(ii) 
 

 01. 2004     ළේතළපතඵර් 01 -  9% (ළඩිීභ) 

  2004      ඔසතපතරඵර් 02  - 5% (ළඩිීභ) 

  02. 2005 ජ ස 10 - 13.8% (ළඩි ීභ) 

 03. 2006 අපප්රරේල් 24 - 16% (ළඩි ීභ) 

 04. 2007 ජලි 04 - 17.5%  (ළඩි ීභ) 

 05. 2008 පඳඵයහරි 01 -  4.9%  (ළඩි ීභ) 

  2008 භළයි 27 -  27.2%  (ළඩි ීභ) 

  2008 පනමළපතඵර් 12 -  -11.6% (අඩු ීභ)  

 06. 2009 ජනහරි 06 -   -4.3%   (අඩු ීභ) 

  2009 ළේතළපතඵර් 22 - 5.3%    (ළඩි ීභ) 

 07. 2010  හසතු ාපලරධනඹ ී පනමභළත.  

 08. 2011 ජලි 01 - 7.6%    (ළඩි ීභ) 

 09. 2012  පඳඵයහරි 14 - 20%    (ළඩි ීභ) 

(ඈ)  අදහශ පනමපව්.       

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභ ස, භපප ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි.  

සී.බී. ය කනහඹ භළයාතුභහ හපප දසත අභහතරයඹකු  පතල් මිර 

ළඩි වුණහභ විතයසත ළඩ යන්න ඳ න් න්න අභහතරහාලඹසත 

බහය දීපු ් වරිභ අඳයහධඹසත. පපත භහඹ ඇතුශත පදභනසත 

පතල් මිර ළඩි පරහ යාපඵනහ.  ඒ අුව ඵස හසතු ළඩි කිරීභ  

අුවභළයාඹ රඵහ දී යාපඵනහද, ්පේ දී යාපේ නපත කීඹකින්ද  කිඹහ 

භභ අවනහ. 

 
රු සී.බී. ය කනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  சஸ.பஷ. த்நஶக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ජලි භහඹ  නපම  තභයි ඵස හසතු  ළඩි යන්න පුළුන් 

පන්පන්.  ඊ  අදහශ   සර්ණහඹඹන් යාපඵනහ. රුණු 12සත  

ාන්දනඹ යරහ සිඹඹ  4 ඉසතභහ ගිපඹම ක තභයි ඵස  හසතු 

ළඩි යන්න පන්පන්. අඳ සිඹලු  ාපත  භ  හච්්හ ශහ. 

ඒ හච්්හරදී හසතු ළඩි  කිරීභ  ් තහසත ඳශ පශේ 

නළවළ.  හසතු ළඩි කිරීභසත අනලර ඵ   ඒ අඹ කිඹහ  යාපඵනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභයාතුභ ස, භපප පදළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ පපතයි.  

ඔඵතුභහ දීරහ යාපඵන ඵස හසතු ාපලරධන තුිතන් 2004 සි  අද 

පන තුරු ඵස හසතු ළඩි පරහ යාපඵන්පන් සිඹඹ  135කින්. 

නමු ක පතල් මිර සිඹඹ  225කින් ළඩි පරහ යාපඵනහ. ඒ පද 

අතය ඳයතයඹ ඵරන පම , ඒ පමල්රන් පඳෞද්ලි ඵස හසතු 

2004 සි  අ සසි පර ළඩි ය යාපඵනහද, නළ කනපත අද ඒහ 

ඳහඩු  දුනහද? පභමසතද පපතපසත යාපඵන ස කතයඹ?  
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රු සී.බී. ය කනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  சஸ.பஷ. த்நஶக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, භවය පරහ  මිර ාපලරධනඹ ීභ 

ඉන්ධන මිර ඳභණසත ඳදනපත ය පන ක්රිමඹහ කභ න්පන් නළවළ. 

ඵළාකු පඳමලී අුවඳහතඹ, පේ ළම්ේ ඇතුළු හයණහ 12සත ඊ  

්තු නහ. ඒහ ාන්දනඹ ය ඵළලුහභ සිඹඹ  4 ඉසතභහ 

ඹනහ නපත තභයි ඵස හසතු ළඩි යන්පන්. ඒ තභයි මිර 

 සඹහභනඹ කිරීභ. මිර  සඹහභනඹ කිරීපපතදී සිඹඹ  4 ඉසතභහ 

ඹන්පන් නළ කනපත ඵස හසතු ළඩි ශ යුතු නළවළ. ළඩි යන්න 

අලර න්පන් නළවළ. පන ඳළ කතකින් ඹපත වන පදනහ. 

භවය වි  ඵස යථඹසත මිරදී ළනීපපතදී පර්ගු ඵද්ද අඩු ය 

යාපඵනහ. ඔවුන්  ඒ අසථහ රහ දී යාපඵනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභ ස, භපප තුන්ළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ පපතයි. 

රු ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහ පපත අසථහපව්දී කිඹනහ ඵස 

හසතුර ාපලරධනඹසත ඇයා න්පන් නළවළයි කිඹරහ. නමු ක 

පතල් මිර ළඩි වුණහ  ඳසු පඳෞද්ලි ඵස පේහ ාභප  

බහඳයා ළමුණු විපජ්ය කන භව කභඹහ කිඹනහ ඔඵතුභන්රහ 

වනහධහය රවභඹ  පතල් පදනහ කිඹරහ පඳමපයමන්දු වුණු  සහ 

තභයි පපත ඵස හසතු ාපලරධනඹ පනමයන්පන් කිඹරහ. පපත 

 සහ වුද ඇ කත කිඹන්පන් කිඹරහ ඳහරිපබරගිඹන් තුශ 

ප්රරලසනඹසත භතු පනහ. රුණහය ඇ කත පභමසතද කිඹන්න.  

 
රු සී.බී. ය කනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  சஸ.பஷ. த்நஶக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, කිසිභ වළාගිල්රසත නළවළ; වන් කිරීභසත 

නළවළ. පඳෞද්ලි ඵස ාපත භ  අඳ හච්්හ ශහ. ඔවුන්පප 

ඉල්ලීපත පභමනහද කිඹරහ අඳ  කිව්හ. ඔවුන් මරරභඹ 

වනහධහයඹසත ඉල්රන්පන් නළවළ කිඹහ ප්රරහල ශහ. භභ ඒ 

ිළිත කප ක නළවළ, වළඵළයි අත   කතහ. අත   කතහඹ කිඹන්පන් 

ඔවුන් ලිඛිත දුන්නහභ ඒ ළන හච්්හ යරහ ඔවුන්  තීන්දුසත 

පදන්න පුළුන්ද කිඹරහ ල්ඳනහ යන්නපත කිඹරහ කිව්හ. ඒ 

තභයි ඇ කත ත ක කඹ. පපතපදි කිසිභ වළාගිල්රසත නළවළ. පභමද 

ඔඵතුභහ කිඹන විිඹ  ් ාභඹ ් පුද්රපඹසත ඳභණසත 

පනමපයි ඉන්පන්. ත ාපත ණනහසත  යාපඵනහ. පපත ාපත 

ණනහ ක ්සතභ හච්්හ ශ යුතුයි. ් පුද්රපඹසත   හ 

පමුව ී, ්පවභ නළ කනපත ් පුද්රපඹසත කිඹන ථහසත අුව 

 යුතු යන්න පුළුන්භසත නළවළ කිඹන හයණඹ ක ඔඵතුභහ 

විපලේපඹන් අධහයණඹ ය න්න.  
 

සිවිල් ආයසත ඵරහඹ : විසතය 

சஷலஷல் பஶதுகஶப்புப் பமடைஷ: லஷபம் 
CIVIL DEFENCE FORCE : DETAILS 

1967/’11 

12.රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) සිවිල් ආයසත ඵරහප  පේඹ යන බ යින් 
වද ස ළම්ේ රඵමින්, අවුරුදු විස  ඩහ 
ළඩි හරඹසත පේඹ යුව රඵන ඵ ක; 

 (ii) පේඹ සථිය පනමකිරීභ පවේතුපන්, ්භ බ යින් 
දළඩි පේහ අවි සලසිකතබහඹකින්  යුතු යන 
ඵ ක;  

 ්තුභහ දන්පනහිද?  

(ආ) (i) දියින පුයහ පේඹ යුව රඵන සිවිල් ආයසත 
ඵරහප  බ යින් ාරහ පමඳභණද;  

 (ii) ්සත ්සත දිසත්රි සතප  පේඹ යුව රඵන ්භ 
බ යින් ාරහ පන් පන් ලපඹන් 
පමඳභණද; 

 ඹන්න ්තුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) (i) සිවිල් ආයසත ඵරහප  පේඹ යන 
බ යින්පප පේඹ සථීය ය විශ්රාහභ ළම්ේ හිත 
පේහසත ඵ  ඳ ක කිරීභ   යුතු යන්පන්ද;  

 (ii) ඒ වහ රවභපව්දඹසත ස ය යාපේද; 

 ඹන්න ්තුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?         

(ඈ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 
 

பஷெ அமச்சபைம் தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சபைஶனலமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) சஷலஷல் பஶதுகஶப்பு பமடைஷஷல் 

கடமஶற்பொகஷன்ம பமடவீர்கள் நஶரஶந்ெ 

சம்பரத்ெஷல் சுஶர் இபைபது லபைடங்களுக்கும் 

அெஷக கஶயஶக கடமஶற்பொகஷன்மனர் 

ன்பமெபெம்; 

 (ii) ரசமல நஷந்ெஶக்கப்படஶமஷனஶல், ரற்படி 

உத்ெஷரஶகத்ெர்கள் அலர்கரது ரசமல 

தெஶடர்பஷல் உபொெஷற்ம ென்மபெடன் 

தசயஶற்பொகஷன்மனதன்பமெபெம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) நஶடு பூஶவும் கடமஶற்பொகஷன்ம சஷலஷல் 

பஶதுகஶப்பு பமடைஷஷலுள்ர பமடவீர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக ஶதென்பமெபெம்; 

 (ii) எவ்தலஶபை ஶலட்டத்ெஷலும் கடமஶற்பொகஷன்ம 

ரற்படி பமடவீர்கரஷன் ண்ைஷக்மக 

ெனஷத்ெனஷஶக வ்லரதலன்பமெபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) (i) சஷலஷல் பஶதுகஶப்பு பமடைஷஷல் கடம 

ஶற்பொகஷன்ம பமடவீர்கரஷன் ரசமலம 

நஷந்ெஶக்கஷ ஏய்வூெஷபள்ர ரசமல 

தஶன்மஶக ஶற்பொலெற்கு நடலடிக்மக 

டுப்பஶஶ ன்பமெபெம்; 

 (ii) அெற்கஶன பமமஷதயஶன்பொ ெஶஶஷக்கப் 

பட்டுள்ரெஶ ன்பமெபெம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the soldiers serving in the Civil Defence 

Force have been working for over 20 years 

on the basis of daily wages; and 

 (ii) as a result of not being made permanent in 

the service, the aforesaid officers are 

carrying out their duties with a grave sense 

of job insecurity? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of officers serving in the Civil 

Defence Force islandwide; and 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

 (ii) separately, the number of the aforesaid 

officers serving in each District? 

(c)  Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to make the 

service of the officers serving in the Civil 

Defence Force permanent and pensionable; 

and 

 (ii) whether a methodology in this regard has 

been prepared? 

(d) If not, why? 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු 

පදනහ.  

(අ)  (i)  ශ්රීග රාහ පඳමලිස පේහ  ආධහය උඳහය ීපපත 
හර්ඹඹ වහ ිළහිම්න රද ග්රාහභහයසත වමුදහ 
2006.08.02 දිනළයා අභහතර භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි 
-අයාරු ජනහිඳයාතුභහ යන රද පඹරජනහ 
අුව- සිවිල් ආයසත පදඳහර්තපපතන්තු 
ලපඹන් සථහඳනඹ ය ඇත.  

 (ii) සිඹලුභ සිවිල් ආයසත බ ඹන් විශ්රාහභ ළම්ේ 
හිමිභ රඵහ දීභ ිළිතඵ දළුව ක ය ඇත. 

(ආ) (i) යාසව කදවස ඳන්සිඹඹසත (37,500) ඳභණ පව්. 

 (ii) ඒ ිළිතඵ විසතය ඵරහ මරසථහන අුව ඉදිරිඳ ක 
යමි. ඵරහ මරසථහන 27සත යාපඵනහ. මුළු 
බ යින්පප ්තු 37,311යි. 

 

 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ඈ) අදහශ පනමපව්. 

 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ ස, භපප ඳශමුළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි. 

දළන් සිවිල් ආයසත පදඳහර්තපපතන්තු ඹ ප ක සිටින අඹ පපත 

පභමපවමත න වි  සථිය යරහ ළම්ේ තරඹ ිළහිම්රහ 

යාපඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ හපපභ පඳමලිස වහඹයින් ඹපත 

ප්රරභහණඹසත ඉන්නහ. ඔවුන්  තභ පේහ සථියබහඹසත නළවළ. 

ඊප  පඳපර්දහ පඳමලිස  සරධහරින්  රළබුණු දීභනහ ළඩි ීභ ඒ 

අඹ  රළබුපණ් ක නළවළ. පඳමලිස වහඹඹන් පතඵන්ධපඹන් 

න්නහ ක්රිමඹහ භහර්ඹ පභමසතද? 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පපත පද පනස ද? සිවිල් ආයසත බ ඹන් කිඹන අඹයි 

පඳමලිස වහඹරු කිඹන අඹයි ්භ අඹ ද? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ ප්රරධහන ප්රරලසනපඹන් අවරහ 

යාපඵන්පන් සිවිල් ආයසත බ ඹන් ළනයි. 

 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පඳමලිස වහඹඹන් පුවපුව ක ඹපත වනඹසත රන්න 

අභහතරහාලප  අධහනඹ පඹමමු යන්න පුළුන් ද? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධහනඹ පඹමමු කිරීභ යන්නපත. සිවිල් ආයසත ඵ ඹන් 

37,311සත පභපේ පදඳහර්තපපතන්තු  අන්තර්ත කිරීභ ක, විශ්රාහභ 

ළම්ේ අයියාහසිභ රඵහ දීභ ක අයාරු ජනහිඳයාතුභහ රඵහ දුන් 

විලහර ජඹග්රාවණඹසත. අිළ ඒ ඒ ආහයපඹන් ත දුය  ක 

ලසතයාභ ක කිරීභ  අලර ිළඹය න්නහ. ඔඵතුභහ දළන් කිඹන 

හයණහ අභහතරහාලප  අධහනඹ  පපන්නපත. [ඵහධහ කිරීභසත] 

 
රු අපනරභහ භපප භව කමිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) அரனஶஶ கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
 
නළඟී සිටිප ඹ. 
ளந்ெஶர். 

rose. 

 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමිඹ අවන්පන් පදළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ ද?  

 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභයාතුභහ, භභයි පදළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ අවන්පන්. 
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[රු බුද්ි ඳයායණ  භවතහ] 

අුව 
අාඹ 

ඵරහ මරසථහනඹ මුළු ්තු 

1 සිආපද මරසථහනඹ 352 

2 පඳමපශමන්නරු ඵරහඹ 2,128 

3 ත්රි කුණහභරඹ ඵරහඹ 1,732 

4 පේරුවිර ඵරහඹ 1,572 

5 පභමයළ ඵරහඹ 1,132 

6 ළබියාපමල්රෆ ඵරහඹ 2,154 

7 ළලිඔඹ ඵරහඹ 1,977 

8 වු සඹහ ඵරහඹ 1,349 

9 අුවයහධපුයඹ ඵරහඹ 2,179 

10 අපතඳහය ඵරහඹ 4,027 

11 භවඔඹ ඵරහඹ 2,321 

12 විල්ඳ කතු ඵරහඹ 2,016 

13 පු කතරභ ඵරහඹ 1,225 

14 ඵසනහහිය ඵරහඹ 1,941 

15 පවමපයමව්ඳතහන ඵරහඹ 735 

16 තයභ ඵරහඹ 2,077 

17 භවුවය ඵරහඹ 1,127 

18 උවන ඵරහඹ 1,526 

19 ම්නහඹ ඵරහඹ 161 

20 ළලිය උඳ ඵරහඹ 198 

21 පේරුිළ  පුහුණු වුය 280 

22 මිහින්තපල් පුහුණු වුය 169 

23 ල්කිරිඹහභ පුහුණු වුය 154 

24 ල්ිළටිඹ පුහුණු වුය 49 

25 ඳවරරන්ද පුහුණු වුය 109 

26 භළදිරිගිරිඹ උඳ ඵරහඹ 1,505 

27 කිලිපනමච්ික / මුරයාව් ඒහඵද්ධ 
අණපදන මරසථහනඹ 

3,116 

  ්තු 37,311 
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රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දිහභඩුල්පල් පපනසත ප්රරලසනඹ අවන ් ළද ක. ඔඵතුමිඹ 

සී ස ළනද අවන්පන්? 
 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ (බුද්ධ ලහන වහ 
ආමි  යුතු  සපඹරජර අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென - தபரத்ெ சஶசன, 

ெ அலுலல்கள் பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු භන්ත්රීවතුභහ, පඳමලිස වහඹ පඹර අඹ ක පන්පන් සිවිල් 

ආයසත පේඹ  පනමපයි, පඳමලිස පදඳහර්තපපතන්තු යි. 

 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔව්, ඔව්. ඒ ප්රරලසනඹසත නළවළ. [ඵහධහ කිරීභසත] 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උසත ළනද, සී ස ළනද භන්ත්රීවතුමිඹ අවන්පන්? 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

 
නළඟී සිටිප ඹ. 
ளந்ெஶர். 

rose. 

 

රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ආයසත ඇභයාරු පදතුන් පදපනසත ඉන්නහ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දිහභඩුල්රද? රු භන්ත්රීවතුමිඹ ප්රරලසනඹ අවන්න. දිහභඩුල්පල් 

සිවිල් ආයසත ඵරහප  අඹ ඉන්පන් පභපවේ පනමපයි. ්පවේ 

ඉන්පන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීවතුභහ, ඔඵතුභහපප ඳශමුළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ පපත  

අදහශ නළවළ.  

 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ආණ්ඩු ඳසතප  ප්රරධහන ාවිධහඹතුභහ, භපප ඳශමුළ ස 

අතුරු ප්රරලසනඹ  පභමසතද ිළිතතුය? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳශමුළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ  භභ ිළිතතුරු දුන්නහ. 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ප්රරලසනඹ පපත  අදහශ නළවළ. 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රීවතුභහපප ප්රරලසනඹ අභහතරහාලප  අධහනඹ  පඹමමු 

යන්නපත. 
 

රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පවමයි, ඔඵතුභහ ඒ ළන අභහතරහාලප  අධහනඹ  පඹමමු 

යනහ කිඹරහ කිව්හ. ්පේ අධහනඹ  පඹමමු කිරීභ තුශ 

පඳමලිස වහඹඹන්  ක,  සතර පඳමලිස පේප  හපපභ ඹපත 

කිසි විිභ ක ළඩ ිළිතපශසත ක්රිමඹහ කභ පනහද? 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ අවරහ යාපඵන ප්රරලසනඹ  පභභ අතුරු ප්රරලසනඹ 

පතඵන්ධ නළවළ. ඔඵතුභහ කිය හයණඹ අභහතරහාලප  

අධහනඹ  පපන්නපත. ඊ  අයාපර් භ  ඒ වහ උ කතයඹසත 

පදන්න ඵළවළ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අදහශ ප්රරලසනපඹන් ිළ  ඹන්න ්ඳහ. ්තපම  අසීරුතහ  ඳ ක 

පනහ. 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපනරභහ භපප භන්ත්රීවතුමිඹ සී ස ළන නපත අවයි.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් පපත පදපදනහපන් භභ දකින්පන් වුද? රු ජි ක 

පප්රරේභදහ භන්ත්රීවතුභහ ව රු අපනරභහ භපප භන්ත්රීවතුමිඹ 

නළඟි රහ සිටිනහ. භ  පඳපනන්පන් ්සත පනයි. ිළම් ඳසපේ 

සිටින භන්ත්රීවරිඹ ඳභණයි. [ඵහධහ කිරීපත] ්පවභ නපත අිළ අතුරු 

ප්රරලසනඹ ඇසීපපත අසථහ රු අපනරභහ භන්ත්රීවතුමිඹ  පදමු. 
 

රු අපනරභහ භපප භව කමිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) அரனஶஶ கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු ඇභයාතුභ ස,  සිවිල් ආයසත බ ඹන්පප පේඹ සථිය 

යරහ යාපඵනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිව් ක තභ සථිය යරහ 

නළවළ. 

 

රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

වුද කිඹන්පන්? 
 

රු අපනරභහ භපප භව කමිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) அரனஶஶ கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

භභ කිඹන්පන්. භභ සිවිල් ආයසත පේප   සරධහරින් 

භ  පඳපර්දහ ක ථහ ශහ. [ඵහධහ කිරීපත] 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

න්තපල් ප්රරලසනඹසත. [ඵහධහ කිරීපත] 

 
රු අපනරභහ භපප භව කමිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) அரனஶஶ கரக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ඳසු ගිඹ භළයායණප දී පභභ සිවිල් ආයසත- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය රඵහ පදන තුරු ඉන්න. ප්රරලසනඹ ් යයි 

අවන්පන්. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, රු භන්ත්රීවතුමිඹ පතමයතුරු වරිඹ  

දන්පන් නළවළ. 2006.09.13 න දින 1462/20 දයන යජප  ළේ 

ඳ්ර්පඹන් පපත අඹ පදඳහර්තපපතන්තු  අන්තර්ත යරහ 

යාපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභසත] ඉන්න පර ඉයාන් උ කතයඹ පදන්න. 

"ඉන දනහ රුපු යුදඹ  ජඹ පමඩිඹ." ඉන්න පර. පපත 

සී ස ප්රරලසනඹසත නපත භභ ඔඵතුමිඹ කිඹන පද් අව පන ඉන්නහ. 

පපත සී ස ප්රරලසනඹසත පනමපයි. [ඵහධහ කිරීභසත] පභන්න කිඹනහ 

"සකිරි" කිඹරහ. භභ දන්පන් නළවළ, "සකිරි" කිඹරහ කිඹනහ. රු 

ථහනහඹතුභ ස, 2012 අපරසතු භහප  03 න දින ළබිනේ 

ාපද්ලඹ අුවභත පම  දළන් ්ඹ ළම්ේ වහ පේ             

ාරහ පමමිභ ඉදිරිප  අදහශ යර්ඹන් වහ  යුතු ය 

පන ඹනහ. ඒ පදඳහර්තපපතන්තු අුවභනඹ යන 

ිළිතපතසත. ්පවභ නළයා ඔඵතුමිඹ යි, භ යි ඕනෆ විිඹ  

ඳසුදහ  විශ්රාහභ ළම්ඳ පන්න ඵළවළ. ඒ  සහයි අිළ කිව්පව් දළන  

අුවභත යරහ, ඒ යජඹ විසින් ය පන ඹනහ කිඹරහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතතුය ඳළවළදිලියි. 
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13. රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පෞර අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ- (2) :  

(අ) (i) ර් 2004 සි  2011 දසතහ හර සීභහ තුශ 
අුවයහධපුය වහ පඳමපශමන්නරු දිසත්රි සතර 
හර්තහ වූ කුඩු පයරගීන් ාරහ හර්ෂි, 
පන් පන් ලපඹන් පමඳභණද; 

 (ii) උතුරු භළද ඳශහප ක යඝ්රාපඹන් රහේත ී ඇයා 
කුඩු පයරඹ   සලසිකත පවේතු වඳුනහ ළනීභ 
වහ උඳපඹරගි ය  ක රවභපව්දඹ පර්ද; 

 (iii)  පභපතසත පන ඇයා ක්රිමඹහභහර් තුිතන් ්භ පයර 
රහේයාඹ  ඳහරනඹ  ී යාපේද; 

 (iv)  පනම් පේ නපත, ්භ පයරඹ ඳහරනඹ  ත න 
හරඹ පර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ වන් යන්පනහිද?  

(ආ)  (i)  කුඩු පයරගීන්  ප්රරයාහය කිරීභ  අලර 
ඳවසුපත ඇයා පයරවල් ාරහ පමඳභණද; 

 (ii) පමශම ජහයා පයරවපල් ව භවුවය භව 
පයරවපල් ඇයා කුඩු පයරගීන් වහ අලර 
ලරරර්භ කිරීභ  ඳවසුපත හිත හේම් ාරහ 
පමඳභණද; 

 (iii)  ලරරර්භලින් අනතුරු අලර ඳවසුපත 
ඹ ප ක යජප  පයරවල්ර යහ ළනීභ  වළකි 
කුඩු පයරගීන් ාරහ පමඳභණද; 

 (iv)  පශපඳමපල් ඳයාන හි ඹ  සහ දළන  අි 
මිර ණන් ඹ ප ක අපරවි යන කුඩු පයරගීන් 
වහ අලර ඖධ ප්රරභහණ ක පර යජප  
පයරවල්ර  රඵහ දීභ   යුතු ය යාපේද; 

 ඹන්න ක ්තුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 
 

சுகஶெஶ அமச்சமக் ரகட்டலஷனஶ: 

(அ) (i) 2004ஆம் ஆண்டு பெல் 2011ஆம் ஆண்டு 

லமஶன கஶயப்பகுெஷஷல் அனுஶெபும் 

ற்பொம் தபஶயன்னபொமல ஶலட்டங்கரஷல் 

அமஷக்மகஷடப்பட்ட சஷபொநஸக ரநஶஶரர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக லபைடஶந்ெ ஶஸெஷஶக தலவ்ரலமஶக 

வ்லரதலன்பமெபெம்; 

 (ii) லட த்ெஷ ஶகஶைத்ெஷல் ெஸலஷஶகப் 

பலஷபெள்ர சஷபொநஸக ரநஶய்க்கஶன 

ெஷட்டலட்டஶன கஶைங்கமர இனங் 

கஶண்பெற்கு பன்படுத்ெப்பட்ட பமமம 

ஶதென்பமெபெம்; 

 (iii) இதுலம ரற்தகஶள்ரப்பட்டுள்ர 

நடலடிக்மககள்பயம் ரற்படி ரநஶய் பவுெல் 

கட்டுப்படுத்ெப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெபெம்; 

 (iv) இன்ரமல், ரற்படி ரநஶமக் கட்டுப் 

படுத்துலெற்கு வ்லரவு கஶயம் டுக்கும் 

ன்பமெபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) சஷபொநஸக ரநஶஶரர்களுக்கு சஷகஷச்மச 

அரஷப்பெற்குத் ரெமலஶன லசெஷகமரக் 

தகஶண்டுள்ர பைத்துலமனகரஷன் ண்ைஷக் 

மக த்ெமனதன்பமெபெம்; 

 (ii) தகஶளம்பு ரெசஷ மலத்ெஷசஶமயஷலும் கண்டி 

தபஶது மலத்ெஷசஶமயஷலும் கஶைப்படுகஷன்ம 

சஷபொநஸக ரநஶஶரர்களுக்குத் ரெமலஶன 

சத்ெஷசஷகஷச்மசகமர ரற்தகஶள்ரக்கூடி 

லஶட்டுகரஷன் ண்ைஷக்மக த்ெமனதன் 

பமெபெம்; 

 (iii) சத்ெஷசஷகஷச்மசகரஷன் பஷன்னர் ரெமலஶன 

லசெஷகரஷன் கஸழ் அச பைத்துலமனகரஷல் 

ெங்கமலத்துக்தகஶள்ரக் கூடி சஷபொநஸக 

ரநஶஶரர்கரஷன் ண்ைஷக்மக த்ெமனதன் 

பமெபெம்; 

 (iv) சந்மெஷல் நஷயவுகஷன்ம ெட்டுப்பஶடு கஶைஶக 

ெற்ரபஶது அெஷக லஷமயஷல் லஷற்பமன 

தசய்ப்படுகஷன்ம சஷபொநஸக ரநஶஶரர்களுக்குத் 

ரெமலஶன  பைந்துகமர ரபஶெஷரலஷல் அச 

பைத்துலமனகளுக்கு தபற்பொக் தகஶடுப்பெற்கு 

நடலடிக்மக டுக்கப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 
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asked the Minister of Health: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the number of kidney patients 

reported from Anuradhapura and 

Polonnaruwa Districts in each of the years 

during the period from the year 2004 to 

2011; 

 (ii) the methodology adopted to identify the 

specific cases of kidney disease which has 

rapidly spread in the North Central 

Province; 

 (iii) whether the spread of the aforesaid disease 

has been controlled through the measures 

taken so far; and 

 (iv) if not, the period of time that will be taken 

for the control of the aforesaid disease? 

(b) Will he also state - 

 (i) the number of hospitals with adequate 

facilities where kidney patients can be 

treated; 

 (ii) the number of wards in Colombo National 

Hospital and in Kandy General Hospital 

with facilities to conduct surgeries required 

for kidney patients; 

 (iii) the number of kidney patients who can be 

kept in government hospitals with required 

facilities after they have undergone 

surgeries; and 

 (iv) whether measures have been taken to 

provide the government hospitals with 

adequate amounts of drugs required for 

kidney patients, which are sold at exorbitant 

prices at present due to the shortage 

prevailing in the market? 

(c) If not, why? 

  
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ (පෞර  සපඹරජර 
අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභ ස,  පෞර අභහතරතුභහ පුවපන් භහ 

්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය පදනහ.  

(අ) (i) අුවයහධපුය දිසත්රි සතපඹන් හර්තහ වූ  කුඩු 
පයරගීන් ාරහ 

        

 

ර්ඹ හර්තහවූ පයරගීන් ාරහ 

2003 -2008  6639 

2009 1143 

2010 1451 

2011 1424 

්තු 10657 

පඳමපශමන්නරු දිසත්රි සතපඹන් හර්තහ වූ කුඩු පයරගීන් 

ාරහ 
 

 
 

 (ii) උතුරු  භළද ඳශහප ක යඝ්රාපඹන් රහේත ී ඇයා 
කුඩු පයරඹ   සලසිකත පවේතු වඳුනහ ළනීභ 
වහ පෞර අභහතරහාලප  පතඵන්ධීයණඹ 
ඹ ප ක ශ්රීග රාහපව් විලස විදරහර කිහිඳඹ  
ආචහර්ඹරුන්පන් ළදුපතර ක ඳර්ප ණ 
ණ්ඩහඹපත දවඹසත පයරප  විවිධ ඳළයාඩ 
(භහජ වහ ආර්ථි ඵරඳෆපත, භූත ජර සි වහ 
ඳහාශු  යහඹනර ඵරඳෆපත,  ෂිර්භහන්තප  
ඵරඳෆපත ආදී) ඔසපේ පභභ පයරඹ  අදහශ අාල 
අ සත ඳභණ ඹ ප ක ඳරීසතණ සිදු යයි.  

 (iii) ඉවත ඳර්ප ණ ණ්ඩහඹපත විසින් කුඩු 
පයරඹ  පවේතු හය ඹයි   සලසිකත වඳුනහ ක 
හධ ඳහරනඹ කිරීභ  අදහශ  ප්රරයාඳ කයාභඹ 
යහමුසත ස  කිරීභ දළන භ ක අයමහ ඇත. නමු ක 
පභභ පයරඹ   සදන් ත පයරඹසත න  සහ 
පයරඹ  පවේතුහය විඹ වළකි හධර මී  
ය කිහිඳඹ  ඉවතදී  සයහයණඹ වූන්ද, 
ඉදිරිප දී පයරගීන්  ඵ  ඳ ක විඹ වළ. පපත   සහ 
දළන  පයරඹ ඳහරනඹ කිරීභ  පන ඇයා 
ක්රිමඹභහර් තුිතන්  පයර රහේයාඹ  ඳහරනඹ ී 
යාපේද ඹන්න  සලසිකත කීභ  ත ක හරඹසත  ත 
ුව ඇත.  

 (iv) පයරඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ අලර  සිඹලුභ 
ිළඹය  සමින් ඳයාන අතය, පයරප  සබහඹ 
අුව පයරඹ ඳහරනඹ කිරීභ  ත න හරඹ  
පපත අසථහපව්දී   සලසිකත වන් ශ පනමවළ.  

  උදහවයණඹසත පර වළපේ දලප දී 
පඵරල්න්ස අර්ධද්ීඳප  වඳුනහ  පන ඇයා 
පභළ සභ කුඩු පයරඹසත පතඵන්ධපඹන් පපත 
නතුරු  සලසිකත පවේතුසත  වඳුනහ පන 
පනමභළත.  

(ආ) (i) ශ්රීග රාහපව් ඳවත වන් පයරවල්ර කුඩු 
පයරගීන් වහ මලි ප්රරයාහය කිරීභ  ඳවසුපත 
ඇත.  

    * ශ්රීග රාහ ජහයා පයරවර 

     * ශ්රීග ජඹර්ධනපුය  භව පයරවර 

     * ශිසතණ පයරවල්          15 

     * ඳශහ ක භව පයරවල්       03 

     * දිසත්රි සත භව පයරවල්      18 

     * මලි පයරවල්              72  ව 

     * ජහයා  සතපව්ද හන්දු පඳරීභ වහ කුඩු  
ඵද්ධ කිරීපපත  භධරසථහනඹ, භහලිහ කත.  

  ඊ  අභතය  ශ්රීග රාහ ජහයා පයරවර, භවුවය 
ශිසතණ පයරවර, යහිළටිඹ ශිසතණ පයරවර, 
අුවයහධපුය ශිසතණ පයරවර, ජහයා  සතපව්ද 

ර්ඹ  හර්තහ වූ  පයරගීන් ාරහ 

     2006-2008 1175 

     2009  365 

     2010  380 

     2011   854 

           ්තු 2774 

227 228 



ඳහර්ලිපපතන්තු 

හන්දු පඳරීභ වහ කුඩු  ඵද්ධ කිරීපපත 
භධරසථහනඹ, ශ්රීග  ජඹර්ධනපුය භවපයරවර ඹන 
ආඹතනර කුඩු පයරගීන් වහ අලර වි  
විපලේ ප්රරයාහය ඳවසුපත ඳඹහ ඇත. පඳෞද්ලි 
පයරවල් 7  ඳභණ ද පභළ ස විපලේ ප්රරයාහය 
ඳවසුපත ඇත. 

 (ii) ශ්රීග රාහ  ජහයා පයරවර - හේම් 02 (ඇන් 55) 

  භවුවය ශිසතණ පයරවර - හේම් 02 (ඇන් 55) 

 (iii) ඉවත වන් ය ඇයා ශ්රීග රාහ ජහයා පයරවර, 
භවුවය ශිසතණ පයරවර, යහිළටිඹ ශිසතණ 
පයරවර, අුවයහධපුය ශිසතණ  පයරවර, ජහයා 
 සතපව්ද හන්දු පඳරීභ වහ කුඩු ඵද්ධ 
කිරීපපත භධරසථහනඹ ව ශ්රීග ජඹර්ධනපුය භව 
 පයරවර ඹන ආඹතනර ලරරර්භලින් ඳසු 
කුඩු පයරගීන් යහ ළනීපපත ඳවසුපත ඳඹහ 
ඇත. පපත ඹ ප ක දළඩි  කහය ඒ ව අලර 
අපනකු ක ප්රරයාහය ඳවසුපත ඇත. 

 (iv) කුඩු පයරගීන් වහ අලර ඖධ ප්රරභහණ ක 
ළඳයීභ  වදර ළඳයුපත අාලඹ  යුතු රහ 
ඇයා අතය භවය මිර අි ඖධ පයරගීන්ව  
රඵහ දීභ වහ ජනහිඳයා අයමුදර ඔසපේ  යුතු 
පඹමදහ ඇත.  

(ඇ) අදහශ පනමපව්. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභ ස, භපප ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි. 

පරර පෞර ාවිධහනඹ රුිළඹල් මිලිඹන 70සත ළඹ ය අතුරු 

හර්තහ තුනකු ක ඊප  පඳපර්දහ අන් හර්තහ ක ්ිත දළසතවූහ. 

්යින් පඳන්වූහ, උතුරු භළද ඳශහත පසතන්ද්රව ය  ක ඹ අවුරුදු 

15 ක-70 ක අතය සිඹඹ  15  ඵයඳතශ කුඩු පයරඹසත ළරඳී 

යාපඵනහඹ කිඹහ. පපත හපප ඵයඳතශ ප්රරලසනඹසත උද්ත ී 

යාබිඹදී ක පෞර අභහතරහාලඹ  සද්රවහයලී භන්දහමී ප්රරයාඳ කයාඹසත 

අුවභනඹ යන්පන් ඇයි කිඹහ භභ අවන්න ළභළයායි. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභ ස, පෞර අභහතරහාලඹ කිසිභ ද 

 සද්රවහයලී ඉරහ නළවළ. ඔඵතුභහ පෞර  සපඹරජර ඇභයා පන්න 

ලින් -2000දී- භවුවය  පයරවපල් කුඩු ඒඹ ආයපතබ 

පශේ, පරර පෞර ාවිධහනප  හර්තහ ්න්න ලිුවයි. 

හර්තහ පම ස තුනකින් තභයි දීරහ යාපඵන්පන්. නමු ක පපත   

සථි ය පවේතු හයඹසත කිඹරහ නළවළ, රු ථහනහඹතුභ ස. අිළ 

 සද්රවහ වත ඉන්පන් නළවළ. දළන් ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ 

අභහතරහාලඹ ඹ ප ක උතුරු භළද ප්රරපද්ලප  විපලේ වූ ප්රරයාහය 

වහ අලර  යුතු ය පන ඹනහ. පපතහ පමඹහ ළනීභ 

වහ ක අලර  යුතු ය පන ඹනහ. පපත ප්රරයාහය රවභඹ 

ඳ න්  කප ක  අද ඊප  පනමපයි. භවුවය පයරවපල් රුිය 

ිළරිසිදු කිරීපපත dialysis ඹන්්ර් 28සත යාපඵනහ; පමශම 17සත 

යාපඵනහ. ඒ හපපභ භහලිහ කත 16සත යාපඵනහ. පපත විිඹ  

 කතහභ පයරවල් 15 ඳභණ පපත සිඹලු ඳවසුපත රඵහ දී 

යාපඵනහ. ් ද  dialysis machinesලින් පයරගීන් 

5,000  ඳභණ ප්රරයාහය රඵහ පදනහ. රු ථහනහඹතුභ ස, 

පභභ ප්රරයාහයඹ පඳෞද්ලි යනහ නපත  පපත වහ ් 

පයරගිපඹසත රුිළඹල් 7,500සත  ළඹ යන්න ඕනෆ. පපත ඔසතපමභ 

රඵහ පදන්පන් පනමමිපල්.  පපත පයරගීන්  පඵපව ක ර් විලහර 

ප්රරභහණඹසත පදන්න ඕනෆ. පපතහ ඉතහභ මිර අියි. පපත පයරගීන් 

වහ අලර යන ඉතහ මිර අි පඵපව ක අිළ රඵහ පදනහ. 

අිළ  සද්රවහයලී නළවළ. ඉතහභ පවමඳින්  සදවස පෞර පේහසත 

පපත පයරගීන් වහ රඵහ දීභ  අඳ  යුතු යනහ. පපත ළන 

ඳශහ ක බහ ඒ හපපභ අන්තර් අභහතරහාල - ෂිර්භ 

අභහතරහාලඹ, ඳරිය අභහතරහාලඹ- සිඹල්ර ්තු පරහ  යුතු 

යනහ.  

පරර පෞර ාවිධහනඹ හර්තහ දුන්පන් අාල - stages - 

තුනකින්. ඒ අුව අිළ  යුතු යරහ යාපඵනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳළවළදිලියි.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භපප පදන අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ. භපප පදන අතුරු ප්රරලසනඹ. රු 

ථහනහඹතුභ ස,  පපත පඵමපවමභ ාපව්දී ප්රරලසනඹසත. ඒ  සහ ඒ 

වහ භභ ඔඵතුභහපප වපඹරඹ ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වපඹරඹ පදන්නපත. අතුරු ප්රරලසනඹ පටිපඹන් අවන්න.  
 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පටිපඹන් අවන්නපත.  

රු ථහනහඹතුභ ස, ජහයා  පයරවර  භ  කුඩු 
පයරගීන් 2,500සත ඳළමිපණනහ. අපේ ජහයා පයරවර  
ඳළමිපණන කුඩු පයරගීන්පන් ්සත අපඹසත ් ද  නළයා 
පනහ -භළපයනහ-. භහඹ  යාස පදපනසත  නළයා පනහ. 
වළඵළයි, ජහයා පයරවපල් කුඩු පයරගීන් වහ ළඳ වූ 

හේම්සත නළවළ. ඔසතපමභ යන්පන් හයි හේම්පව්යි.  

ඒ හපපභ ්තුභහ ථහ ශහ, රුිය හන්දුයණ ඹන්්ර් - 

hemodialysis machines - ළන.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීවතුභහ ප්රරලසනඹ අවන්න, ඔඵතුභහපප දළුවභ ප්රරදර්ලනඹ 

යන්පන් නළතු.  
 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

යපේභ අලරතහ රුිය හන්දුයණ  ඹන්්ර් 1,000යි. නමු ක  

අපේ යපේ යාපඵන්පන්  ඹන්්ර් 170යි. දළඹ  රළපතපඵරගි ස කිරුශසත 

වහ රුිළඹල් පරටි 1,200සත ළඹ යන පම  කුඩු පයරගීන් 
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වහ ප්රරභහණ ක මුදරසත පන් යන්පන් නළ කප ක ඇයි කිඹරහ 

භභ රු පෞර  සපඹරජර අභහතරතුභහපන් අවන්න ළභළයායි.  
 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභ ස, දළන  පපත යපේ සිටින පයරගීන් වහ 

අලර dialysis machines ප්රරභහණඹ යාපඵනහ. කිසිභ 
පයරගිපඹකු   ්භ පේහ පඳෞද්ලි රඵහ න්න අලරතහසත 
නළවළ. භවරු ඳවසු වහ පඳෞද්ලි පේහසත රඵහ න්න  
ඹන්න පුළුන්. රුිය හන්දුයණඹ සිදු කිරීභ  රුිළඹල් 7,000සත 
ඳභණ ළඹ නහ.  දළන් භභ කිව්හ. රු භන්ත්රීවතුභහ පඳමඩකඩසත 
හිත  න්න. භවුවය, පමශම, භහිතහ කත, හල්පල් 
යහිළටිඹ, කුරුණෆර, අුවයහධපුය, පඳමපශමන්නරු, අපතඳහය,  
භඩශපු, භහිඹාණඹ, පභමනයහර ව ඹහඳනඹ ළ ස පයරවල් 
යාපඵන ප්රරපද්ලලින් ප්රරධහනභ පපත පයරගීන් පතඵන්ධපඹන් 

පමශම  ක ළඩිඹ  යුතු යන  පයරවර  න්පන් භවුවය 
පයරවරයි. පපත භන්ත්රීවතුභහ කිඹන ආහයඹ  කුඩු ළ කපත 
පතඵන්ධපඹන් පඳමපයම කතු පල්නර රැඳී සිටින්න අලර නළවළ. 
ඒ ළ කපත යනහ. විපලේා වදර පේහන් ඳ න් පන 
යාපඵනහ. දළන් අුවයහධපුයඹ පයරවර  ක විපලේා 
වදරයපඹසත දහරහ ලරරර්භ යන්න අලර ඳවසුපත දීරහ 
යාපඵනහ. ඒ  සහ පපත භන්ත්රීවතුභහ කිඹනහ හපප ඒ ඹන්්ර් 
1,000සත අපේ ය   අලර නළවළ. පභතුභහ  ළයදි පතමයතුරු 
දීරහයි යාපඵන්පන්. ඒ  සහ ඔඵතුභහ පපත ඳළවළදිලි ය       

න්න. දළන  ඉන්නහ කුඩු පයරගීන් වහ රුිය හන්දුයණඹ 

-dialysis- වහ අලර ඳවසුපත සිඹල්ර යාපඵනහ.                     
කිසි පපනසත මුදල් පරහ යන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ සිඹලු 
ඳවසුපත ටි අිළ පෞර අභහතරහාලඹ  ඳඹරහ යාපඵනහ. 
තමුන්නහන්පේ   ළයදි පතමයතුයසත දීරහ යාපඵනහ.  

 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භපප තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ භභ අවනහ. රු 
ථහනහඹතුභ ස, පභතුභහපප ිළිතතුපයන්  ්තුභහ ප්රරහල ශහ, 
ප්රරභහණ ක පඵපව ක යාපඵනහයි කිඹරහ. පපත පභමපවමප ක -පපත 
ත කඳයප - ජහයා පයරවපල් කුඩු පයරගීන්  අලර Simulect 
පඵපවත නළවළ.  ් vial ්  රුිළඹල් 1,50,000සත ළඹ 
නහ.   
  

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යාපඵනහද, නළද්ද කිඹහ ඇහුහ නපත ඇයා. 
 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ කීපභන් කිඹන්පන්. Mircera කිඹන පඵපවත නළවළ. 
රු  සපඹරජර ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහ පපත පභමපවමප ක 
දුයථනපඹන් ථහ ය check යන්න. පයරවර  ථහ යරහ 
check යන්න. පඵමරු නපත භහ ඒ කීභ බහය න්නහ. 
Simulect කිඹන පඵපවත නළවළ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ ක ප්රරයාහය න්නහද? 
 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු  සපඹරජර ඇභයාතුභ ස, භහ අවන්න ළභළයායි 

තමුන්නහන්පේපන් පමශම පර්ස ඳදින්න පරටි ණනසත මුදල් 

ළඹ යන පභමපවමප ක, ඇයි පපත පඵපව ක පුවපන් ප්රරභහණ ක 

මුදරසත පන් යන්පන් නළ කප ක? 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ්තුභහ රළපතපඵරගි ස ළන කිඹනහ. 

පභතුභහ ජනහිඳයායපඹකුපප පුපතකු විිඹ  හි පු හරප  

photos වන්න ගිප  STF ් දහ පන. අතීතඹ අභත යන්න 

්ඳහ. ඒ පපත යපේ ජනතහ දන්නහ.  භහ ්දහ ක කිව්හ. [ඵහධහ 

කිරීභසත] නළවළ, නළවළ. ඒ කිඹන්න ඕනෆ. රළපතපඵරගි ස ළන 

ථහ යන පම  අිළ ක කිඹනහ. අපේ ජනහිඳයාතුභහ, අපේ අඹ  

ආයසතහ යන්න අිළ ථහ යනහ. පභතුභහ හි පු 

ජනහිඳයායපඹකුපප පුපතසත. ඒ හරප  STF ් දහ පනයි 

ළපල් ගිහිල්රහ photos ළහුපව්. රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ ඒ 

ප කරුපත න්න. අපේ ජනහිඳයාතුභහ,- [ඵහධහ කිරීපත] ඔඵතුභහ 

ප කරුපත න්න. අපේ ජනහිඳයාතුභහ ්ාරන්තඹ  අයපන ගිප  

නළවළ පදය යාබුණු ඵඩු; බි කයාප  ්ල්රපු ිළන්තය. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවමයි, භවය පරහ  ඒහ  ආපද්ල පන ක පඵපව ක 

ඇයා. 
 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு யலித் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ  භත ඇයා ඔඵතුභහපප තහ කතහ 

ඹන පම  අයපන ගිඹ ඒහ. 

 
ලහනහයක්ෂග ඵර භණ්ඩර : මරර ප්රරයාඳහදන 
`சஶசனஶக்ஷக்க' சமபகள் : நஷெஷ ற்பஶடுகள் 
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14. රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) දියින පුයහ ඇයා ලහනහයක්ෂග ඵර භණ්ඩර 
ාරහ පමඳභණද; 

 (ii) පපත නවි  ්සත ්සත ලහනහයසත ඵර 
භණ්ඩරඹ පත මුදල් ඳ යිාඳහදන රඵහ දීභ   යුතු 
පඹමදහ යාපේද; 

 (iii) ්පේ නපත, 2010 ර්ප  සි  පපත දසතහ රඵහදී 
ඇයා මුදල් ප්රරයාඳහදන හර්ෂි, පන් පන් 
ලපඹන් පමඳභණද; 

 ඹන්න ්තුභහ  වන් යන සපනහිද? 

(ආ) (i) ලහනහයක්ෂග ඵර භණ්ඩරඹ නමින් පවර ්ඹ  
භහන නභකින් පවර අයමුදරසත ආයපතබ කිරීභ  
 යුතු පඹමදහ යාපේද; 

 (ii) ්පේ නපත, ්භ අයමුදර වහ මරර ඳ යිාඳහදන රඵහ 
න්නහ ආහයඹ පර්ද; 

 (iii) ්භ අයමුදපල් අවෘඳ ිහඹන් පර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඇ) පනම්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

பஷெ அமச்சபைம் தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள்  

அமச்சபைஶனலமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) நஶடு பூஶகவுள்ர `சஶசனஶக்ஷக்க' சமபகரஷன் 

ண்ைஷக்மக ஶது ன்பமெபெம்; 

 (ii) எவ்தலஶபை `சஶசனஶக்ஷக்க' சமபக்கும் நஷெஷ 

ற்பஶடுகமர ரற்தகஶள்ர நடலடிக்மக 

டுக்கப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெபெம்; 

 (iii) அவ்லஶமஶஷன் 2010ஆம் ஆண்டு தெஶடக்கம் 

இதுலம லறங்கப்பட்டுள்ர லபைடஶந்ெ நஷெஷ 

ற்பஶடுகள் தலவ்ரலமஶக வ்லரவு 

ன்பமெபெம் 

 அலர்  குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) `சஶசனஶக்ஷக்க' சமப னும் தபஶஷல் அல்யது 

அெமனதஶத்ெ எபை தபஶஷல் நஷெஷதஶன்மம 

ஆம்பஷக்க நடலடிக்மக ரற்தகஶள்ரப் 

பட்டுள்ரெஶ ன்பமெபெம்; 

 (ii) அவ்லஶமஶஷன் இந்நஷெஷத்துக்கு நஷெஷ 

ற்பஶடுகமரப் தபற்பொக்தகஶள்ளும் பமம ஶது 

ன்பமெபெம்; 

 (iii) நஷெஷத்ெஷன் ரநஶக்கங்கள் ஶமல ன்பமெபெம் 

 அலர்  இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of Sasanarakshaka 

Balamandalayas functioning in the island; 

 (ii) whether arrangements have been made by 

now to make financial provisions for each 

Sasanarakshaka Balamandalaya; and 

 (iii) if so, separately the financial provisions 

made annually from year 2010 to date ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether arrangements have been made to 

establish a fund in the name of 

Sasanarakshaka Balamandalaya or a similar 

name;  

 (ii) if so, the manner in which financial 

provisions will be obtained for the aforesaid 

fund; and 

 (iii) of the objectives of the aforesaid fund ? 

(c) If not, why? 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana ) 

රු ථහනහඹතුභ ස, අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ඒ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය 

පදනහ. 

(අ) (i) ලහනහයසත ඵර භණ්ඩර ාරහ - 312යි. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 2010 ර්ප දී දිසත්රි සත වහ ප්රරහපද්යඹ 
ලහනහයසත ඵර භණ්ඩර වහ තළඳළල්, භන් 
විඹදපත වහ මුද්දය හසතු ලපඹන් රුිළඹල් 
4,590,000.00යි. 

  2011 ර්ප දී දිසත්රි සත වහ ප්රරහපද්යඹ 
ලහනහයසත ඵර භණ්ඩර වහ තළඳළල්, භන් 
විඹදපත වහ මුද්දය හසතු ලපඹන් රුිළඹල් 
4,635,000.00යි.  

  2012 ර්ප දී දිසත්රි සත වහ ප්රරහපද්යඹ 
ලහනහයසත ඵර භණ්ඩර වහ තළඳළල්, භන් 
විඹදපත වහ මුද්දය හසතු ලපඹන් රුිළඹල් 
4,574,375.00යි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) දවපත ඳහල් පමඩි අපශවිපඹන් ව රුතය 
සහමින් වන්පේරහපප පඳෞද්ලි ධන 
ඳරිතරහපඹන්. 

 (iii) පතබුද්ධ ලහනප  ිකයසථියාඹ ව උන්නයාඹ 
වහ ක වෘසතෂුන් වන්පේරහපප වහ පඵෞද්ධ 
ප්රරජහපප සුඵහධනඹ. 

(ඈ) අදහශ පනමපව්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභ ස, භපප ඳශමුළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ 

පභඹයි.  

රු  සපඹරජර ඇභයාතුභහ දුන්ුව ිළිතතුය අුව ලහනහයසත 

ඵර භණ්ඩර 312  2010 ර්ප දී විඹදපත යරහ යාපඵන්පන් 

රුිළඹල් රසත 45යි. පපත ලහනහයසත ඵර භණ්ඩරඹ  

ඳන්ල් යාපඵනහ- 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

4,590,000 මුදරසත  පන් ය යාපඵනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ ළඩි යන්න උ කහව යනහ. නමු ක ඔඵතුභහ  

්පවභ යන්න පදන්පන් නළවළ. ඒයි ළපඩක.  

රු ථහනහඹතුභ ස, ණන් වදරහ ඵළලුහභ හභහනරපඹන් 

අපේ ඳඬුසුවය ආනඹ හපප ආනඹ ලහනහයසත ඵර 

භණ්ඩරඹ  හභහනරපඹන් ඳන්ල් 80සත විතය යාපඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභසත] නළවළ, නළවළ. ්ච්චය පන්පන් නළවළ. රසත ්වභහයසත 

විතය තභයි ඒ මුළු විවහයසථහනර  විඹදපත යන්පන්. පපත 

ලහනහයසත ඵර භණ්ඩරර විලහර ප්රරලසන යාපඵනහ. 

ඔඵතුභහ ක පපත පතඵන්ධ දන්නහ. භභ අවන්න ළභළයායි, පපත 

මුදර මී  ඩහ ළඩි යරහ පදන්න පුළුන්ද කිඹරහ. අපේ 

බුද්ධහපපත ිකයසථියාඹ ිළණි ළඩ යන ආණ්ඩුසත විිඹ  වළභ 

පව්රහපව්භ ථහ යන ඔඵතුභන්රහ  ලහනහයසත ඵර 

භණ්ඩරර  රසත ්වභහය  ඩහ ළඩිපඹන් පදන්න ඵළරිද? 

233 234 

[රු දඹහසිරි ජඹපේය  භවතහ] 
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රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

රු ථහනහඹතුභ ස, ඒ රසත ්වහභය පදන්පන් 

ලහනහයසත ඵර භණ්ඩරර  පනමපයි. රසත ්වභහය 

පදන්පන් දවපත ඳහල්ර  ඳභණයි. දවපත ඳහර උඳයණ 

වහ 50,000කු ක, දවපත ඳහපල් පමඩනළඟිලි වහ රසතඹකු ක 

පදනහ. ඊ  අභතය ලහනහයසත ඵර භණ්ඩරර 

ඳන්ල්ර  බුද්ධ ලහන අයමුදලින්, බුද්ධ ලහන අභහතරහාලප  

මුදලින්, ජනහිඳයා අයමුද ලින් ඒ ආදී විිඹ  විලහර ලපඹන් මුදල් 

රඵහ පදනහ. ඒ හපපභ දළඹ  කිරුශ ඹ ප ක ක පෞයනීඹ 

සහමීන්වන්පේරහ ෆහීභ  ඳ ක පන විිඹ  අිළ 

විවහයසථහනර අලරතහන් ඉම් යරහ යාපඵනහ. අිළ දවපත 

ඳහල්ර  පඳම ක ඳ ක රඵහ පදනහ. ඒ හපපභ දවපත ඳහල් 

ගුරුරුන්  ඳ ක ීපත රඵහ දීරහ යාපඵනහ. ඒ අඹ  පව්තන 

පනහ.  සර ඇඳුපත රඵහ පදනහ. රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හපප 

 යුතු ය පන ඹනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පව්තනඹසත නපත පන්පන් නළවළ. ඔඵතුභහ බුද්ධ ලහන 

 සපඹරජර ඇභයාතුභහ විිඹ  "මුහහදහ" කිඹනහ.  ් පවභ 

පව්තනඹසත පන්පන් නළවළ.  

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

දවපත ඳහල් ගුරුරුන්  පුසතහර දීභනහ වළටිඹ  

දීභනහසත පනහ.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ, නළවළ. 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඒ තමුන්නහන්පේ දන්පන් නළ කනපත වරිඹ  අවන්න. [ඵහධහ 

කිරීපත] පනහ. පපත අඹ දන්පන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීපත] පුසතහර 

දීභනහ වළටිඹ  රුිළඹල් 2,000 මුදරසත පදනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ පුසතහර දීභනහ. 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඔව්, ඒ තභයි.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ පව්තනඹසත පනමපයි. 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

පව්තනඹසත පදන්න ඵළවළ. ඒ  රවභඹසත යාපඵන්න ඕනෆ.  

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ ස, භපප අතුරු ප්රරලසනඹ පභඹයි. පපත 

පුසතහර දීභනහ පව්තනඹසත - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අතුරු ප්රරලසනඹ පභමසතද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දවපත ඳහල්ර  පදන පුසතහර දීභනහ ගුරුරුන්  පදන 

පව්තනඹසත ඵ  ්තුභහ ඳරිර්තනඹ ය යාපඵන්පන් 

පමපවමභද? 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

අ සසත හයණඹ, දවපත ඳහල් ගුරුරු පව්තනඹසත 

ඵරහපඳමපයම කතු න්පන් නළවළ, තමුන්නහන්පේ ඔවුන් අවුසන්න 

වළදුහ . ඒ පමල්පරර ඒ  යු කත යන්පන් සපව්ච්්හපන්. ඒ 

යන පේහ පුවපන් තභයි ඒ පමල්රන්  පන්පන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවමයි. දළන් ඇයා. ්ඹ  ිළිතතුය "සපව්ච්්හපන්" කිඹන 

්යි. තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ අවන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභ ස, පපතයි භහ කිඹන්පන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් පරහ අහනයි. ඊශ  ප්රරලසනඹ  ඹනහ. ප්රරලසන වහ 

පන් ය යාපඵන හරඹ අහනයි.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. පපත තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ පනමපයි. භහ පපත බහපව් හරඹ ඳහරනඹ යන්න 

ඕනෆ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
බුද්ධ ලහනඹ බහය ඇභයාතුභහ ක "මුහහදහ" කිඹන පම  අිළ 

පභමද යන්පන්? ්තුභහ කිව්හ, පව්තනඹසත පනහ කිඹරහ. 

දළන් කිඹනහ, පව්තනඹසත පන්පන් නළවළයි කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

දීභනහසත පනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ පව්තනඹසත පනමපයි, පුසතහර දීභනහසත පන්පන්. 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඒ තභයි. පුසතහර පවර ්ඹ දීභනහසත. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ගුරුරු පුසතහර දීභනහ පව්තනඹසත ය න්පන් නළවළ. 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

"පව්තනඹසත" කිඹහ ළරැදීභසත වුණහ. ්ඹ  භහ න්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ අවන්පන් මී  ඩහ උදවු යන්න ළභළයා නළද්ද කිඹරහයි. 

 
රු ්පත.පසත.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு ம்.ரக..டி.ஸ். குைலர்ென) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඔඵතුභන්රහපප හරප  පභමන ක දුන්පන් නළවළ පන් අපන්! 
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15.රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතරතුභහපන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශ්රීග රාහපව් මුළු ජනවනඹ පමඳභණද; 

 (ii) ඹ අවුරුදු 18 ළඩි ජනවනඹ පමඳභණද;   

 (iii) ඹ අවුරුදු 18 ළඩි ජනවනඹ අතරින් ලිඹහ 
ඳදිාික ්න්ද දහඹඹන් ාරහ පමඳභණද;  

ඹන්න ්තුභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ආ) ්න්ද ඵරඹ අහිමි යන රද ව අණ්ඩ ්න්දඹ ප්රරහල 
කිරීභ  පනමවළකි වූ ්න්ද දහඹඹන් විලහර ාරහසත 
සිටින ඵ ්තුභහ දන්පනහිද? 

(ඇ) (i) ්න්ද හිමි නහභ පල්නඹ ඹහ කහලීන කිරීභ 
ර්ප  ජ ස භ ඳශමුළ ස දින සි  ජලි භ 
යාස් සතළ ස දින පතසත හරඹ  සීභහ යුව 

පුව  ්ඹ ර්ඹ පුයහ සිදු කිරීභ  අසථහ 
ළරසිඹ වළකිද;  

 (ii) ්න්දඹ ප්රරහල කිරීභ අ සහර්පඹන්භ සිදු ශ යුතු 
 යු කතසත ඵ  ඳ ක කිරීපපත වළකිඹහසත යාපේද; 

 ඹන්න ්තුභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඈ) පනම ්පේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 
பஷெ அமச்சபைம் தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள்  

அமச்சபைஶனலமக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) இயங்மகஷன் தஶத்ெ சனத்தெஶமகஷமனபெம்; 

 (ii) 18 லெஷற்கு ரற்பட்ரடஶஶஷன் சனத்தெஶமக 

ஷமனபெம்; 

 (iii) 18 லெஷற்கு ரற்பட்ட சனத்தெஶமகஷனஶஷல் 

பெஷவு தசய்ப்பட்டுள்ர லஶக்கஶரர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மகஷமனபெம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷத் ெபைலஶஶ? 

(ஆ) லஶக்குஶஷம அகற்மப்பட்டலர்கரஶகவும், கஷஶக 

லஶக்கரஷக்க படிஶலும் அெஷகஶன லஶக்கஶரர்கள் 

இபைக்கஷன்மனர் ன்பமெ அலர் அமஷலஶஶ? 

(இ) (i) லஶக்கஶரர் இடஶப்புக்கரஷன் இற்மமப்படுத்ெமய 

எவ்தலஶபை லபைடத்ெஷனதும் பேன் 1 பெல் பேமய 

31 லமஶன கஶயப்பகுெஷக்கு ட்டுப் 

படுத்ெஶல் அெமன லபைடம் பளலதும் 

தசய்லெற்கு அனுெஷக்கப்படுஶ ன்பமெபெம்; 

 (ii) லஶக்கரஷப்பமெ எபை கட்டஶஶன தசற் 

பஶடஶக ஶற்பொலது சஶத்ெஷஶ ன்பமெபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல் ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total population of Sri Lanka;  

 (ii) the population over the age of 18 years; and 

 (iii) the number of registered voters out of the 

population over the age of 18 years? 

(b) Is he aware that there are lot of voters who have 

been disenfranchised and have not been able to 

vote regularly? 

(c) Will he state - 

 (i) whether updating the register of voters 

could be allowed throughout the year 

instead of constraining it for 1st June to 31st 

July of a year; and 

 (ii) whether it is possible to make voting a 

compulsory exercise? 

(d) If not, why? 
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රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, අග්රාහභහතරතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතරතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය 

පදනහ. 

(අ) (i) 2012 ර්ඹ  20,263,723යි. (විසිමිලිඹන පදසිඹ 
වළ තුන්දවස ව කසිඹ විසිතුනයි.) 

 (ii) 2012 පර් ඳළළ කවූ ජන වහ  සහ 
ාණනප , ාණන පතමයතුරු ඳරිපරරනඹ 
කිරීභ අන් වූ ඳසු අවුරුදු 18  ළඩි ජනවනඹ 
රඵහ දිඹ වළකි අතය දළන  රඵහ දී ඇ කප ක 2001 
ාණනප  ද කත ඳදනපත ය පන 
ඇසතපපතන්තු ය ඇයා ජනවනඹයි. ඒ අුව 
2012 ර්ඹ  ඇසතපපතන්තුත අවුරුදු 18  ළඩි 
ජනවනඹ 13,780,000කි. (දවතුන්මිලිඹන 
ව කසිඹ අසදවකි.) 

 (iii) 2012 ර්ඹ  14,451,263යි. (දවවතයමිලිඹන 
වහයසිඹ ඳස් සතදවස පදසිඹ වළ තුනයි.) 

(ආ) * ්න්ද දහඹඹන්පප ්න්ද ඵරඹ අහිමි යන්න   
කිසිකු  ඵරඹසත පනමභළත. 

 * 1980 අා 44 දයන ්න්ද හිමිඹන් ලිඹහ ඳදිාික 
කිරීපපත ඳනප ක විිවිධහන භඟින් ශ්රීග රාහපව් 
්න්ද ඵරඹ හිමි න පුද්රඹන් වුරුන්දළයි 
නීයාප  ඳළවළදිලි ය ඇත. 

 * ්භ ඳනපතහි විිවිධහන ප්රරහය හර්ෂි 
භළයායණ පමභහරිසයඹහ විසින් යුව රඵන 
භ  පඳන්ීභ අුව, ්න්ද ඵරඹ හිමි තළනළ කපතසත 
්න්ද නහභ පල්නඹ  නභ ඇතුශ ක ය ළනීභ  
 යුතු ශ යුතුඹ. 

 * ඒ අුව ක්රිමඹහ කිරීභ  අපඳමපවම ක න ඹපත 
තළනළ කතකු  ්න්ද ඵරඹ  හිමිභසත ඇත ක ්න්ද 
හිමිඹකු පර ලිඹහ ඳදාික ීපපත අසථහ අහිමි 
න්පන්ඹ. 

 * ඉවත රුණු අුව ්න්ද ඵරඹ හිමි පුද්ර 
ාරහ  ඩහ ්න්ද හිමි නහභ පල්නප  
ඇතුශ ක ්න්ද හිමිඹන්පප ාරහ අඩු පව්. 

(ඇ) (i) ෆභ යභ ජු ස භ ඳශමුන දින සි  ්න්ද හිමි 
නහභ පල්නඹ  නභ ඇතුශ ක කිරීපපත  යුතු 
ආයපතබ ශද, ණන් ළනීපපත ප්රරපද්ලර 
විලහර කඹ අුව ්භ  යුතු ඔසතපතරඵර් භ 
අහනඹ දසතහභ සිදු යුව රළපේ. ්පේභ අදහශ 
හර සීභහ තුශ පතමයතුරු ඉදිරිඳ ක ය ලිඹහ 
ඳදිාිකීභ  පනමවළකි වූන්  පනමළපතඵර්, 
පදළපතඵර් භහර පතමයතුරු ඉදිරිඳ ක ය ලිඹහ 
ඳදිාිකීභ  වළකිඹහ ඇත. ්පේභ දිසත්රි සත ලිඹහ 
ඳදිාික කිරීපපත  සරධහරින් පත අදහශ පතමයතුරු 
ඉදිරිඳ ක කිරීපභන්ද ්න්ද හිමි නහභ පල්නඹ  
නභ ඇතුශ ක ය ළනීභ  අසථහ රහ ඇත. 

 (ii) ්න්ද හිමිඹන්  ශ්රීග රාහපව් ්න්ද විභසීභදී 
්න්දඹ ප්රරහල කිරීභ අ සහර්ඹ ය පනමභළත. 
්පේ ්න්දඹ ප්රරහල කිරීභ අ සහර්ඹ කිරීභ වහ 
 යුතු කිරීභසත සිදු ී නළත. 

  ්න්දඹසත ප්රරහල කිරීභ පවර ්න්දඹ ප්රරහල 
පනමකිරීභ ්න්ද දහඹඹන්පප ප්රරජහතන්්ර්හදී 
අයියාඹසත ඵ වන් යන්න ළභළයායි. 

(ඈ) අදහශ පනමපව්. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභයාතුභ ස, යාපඵන නීයාඹ අුව තභයි ඔඵතුභහ අඳ   

උ කතයඹ රඵහ දුන්පන්. නමු ක ඔඵතුභහ බහඳයා ධුයඹ දළර 

භළයායණ ප්රරයාාසයණ ිළිතඵ විපලේ හය බහපව් හර්තහ 

තුිතන්  සර්පද්ල ය යාපඵන පද් පපත ිළිතතුය  ඇතුශ ක යරහ 

නළවළ. භභ කිඹන්පන්, අද පමශම දිසත්රි සතප  සිටින ඵ කිඹන 

1,500,333සත න ්න්ද දහඹඹන් ප්රරභහණඹ ඇ කත ලපඹන්භ 

1,900,000සත විඹ යුතුයි. පඵමපවර තළන්ර  සුළු ජහයාඹන් ලිඹහ 

ඳදිාික පරහ නළවළ. භභ  සපඹරජනඹ යන උතුරු පමශම  

පමේඨහප   අඩු ණපන් 8,000සත ඳභණ ලිඹහඳදිාික පරහ 

නළවළ.  මුසලිපත අඹ 7,000සත ඳභණ ලිඹහ ඳදිාික පරහ නළවළ. ඵළරි 

පරහ ක ඒ ලිඹහ ඳදිාික කිරීභ යන භහප  ඒ තළන්ර ඒ අඹ 

හිටිප  නළ කනපත ඔඹ ප්රරලසනඹ ඉසභතු නහ. ඒ  සහ තභයි භභ 

කිව්පව් ලිඹහ ඳදිාික කිරීපපත  යුතු භහඹ  සීභහ යන්පන් 

නළයා open registers යාඹන්න කිඹරහ. ්පේ යන්න ඵළරි ඇයි? 

අද සිඹලු පද්භ computerize යරහ යාපඵන අසථහ ඇයි අිළ 

පපත ල් යුප  ජී ක න්පන්? භභ මී  පඳය electronic voting 

system ් ළන ප්රරලසනඹසත අවපු  සහ භභ මී  ළඩිඹ  ඒ ළන 

අවන්පන් නළවළ. නමු ක අඳ  ඉදිරිඹ  ඹන්න ඵළරි ඇයි? පපත  සහ 

පරමකු ප්රරලසනඹසත ඇයා පනහ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, අපේ රු භන්ත්රීවතුභහ අවන්පන් අිළ 

rocket scienceර  ඹන්පන් නළ කප ක පභමද කිඹරහයි. ඒ 

යුඹ  අිළ භන් යමින් සිටිනහ. අිළ  සර්පද්ල ශ ඳරිදි, ්න්ද 

නහභ පල්නඹ වි ත කිරීභ, ඕනෆභ අසථහදී ලිඹහ ඳදිාිකීභ  

වළකිීභ, නපත ඉ ක කිරීභ කිඹන හයණහර  ඉදිරිප දී 

අධහනඹ පඹමමු යනහ. ඒ හපපභ රාහපව්  ලිඹහ ඳදිාික න්න 

පුළුන් ් තළන ඳභණසත ඵ ක නීයාප  යාපඵනහ. 

සථහන ණනහ ලිඹහ ඳදිාික පන්න ඵළවළ. පපත ළ ලු 

තභයි ඔඵතුභහපප උතුරු පමශම ජනතහ මුහුණ පදන ප්රරධහනභ 

ළ ලු. ් තළන ඳභණයි පපනකු  ලිඹහ ඳදිාික විඹ 

වළසතපසත. භළයායණ පමභහරිසතුභහ ඳරිණපඹන් පවමඹහ 

පන ඳසු ගිඹ තහපව්  ඒහ  සළයදි ශ ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. 

පවරභහභ නපත 8,000සත ්න්ද රළයිසතුපන් අයින් ශහ, ත 

තළන ලිඹහ ඳදිාික පරහ හි පු  සහ. භළද පමශම අඹ ත තළන 

ලිඹහ ඳදිාික පරහ හි පු  සහ ්න්ද දවස ණනසත අයින් යන්න 

සිද්ධ වුණහ. ඒහ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ පද්ල්. අඳ ඒහ දළන පන 

හිටිප  නළවළ. ඔඵතුභන්රහ දන්න පද්ල්  සහයි පභපවභ සිද්ධ 

වුපණ්.  ඒහ සුද්ධ යන්න සිදු වුපණ් ක ඒ  සහයි. පදතුන් තළන 

ලිඹහ ඳදිාික පරහ ්න්ද ඳහවිච්ික යනහ රු ථහනහඹතුභ ස.  

ඒ යුඹ ඉය යන්න ඕනෆ. ඒයි අපේ යජප  ක්රිමඹහදහභඹ. ඒ 

අුව ් ්න්දඹසත ඳභණයි ්සත  පපනකු  හිමි න්පන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහ දුන්ුව උ කතයඹ පපත ප්රරලසනඹ  

පඵමපවමභ උදවු පනහ. පමශම නය බහ අිළ දිුවපව් ්පවභ 

සුද්ද යපු  සහයි. ඔඵතුභන්රහ තභයි අවුරුදු 18සත  පපත හපප  

ාචහ ය ය හිටිප . පභඹ ඉතහභ ළද ක ජහයා ප්රරලසනඹසත. 

්න්ද ප්රරයාපර ව ්න්දඹ පතඵන්ධපඹන් ජනතහපප විලසහඹ 

නළ කත භ නළයා පරහ යාපඵන අසථහයි භහ පපත ප්රරලසනඹසත 

ඇහුපව්. පපත හපප පපත යපේ යාපඵන ප්රරලසන  සහ මී  ළඩිඹ 

විලසහඹසත ඇයා යන්න පුළුන් ත ක කඹසත ඇයා යන්න ඕනෆ.   

රසත 210 ජනවනඹසත ඉන්නහ, ්යින් ්න්ද දහඹඹන් - 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඹ ඇයා. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
්තළන ප්රරලසනඹසත යාපඵනහ. ඇයි ඉතුරු රසත 20 ලිඹහ ඳදිාික 

යරහ නළ කප ක?  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භළයායණ නීයාඹ වදරහ යාපඵන්පන් ඳහර්ලිපපතන්තුපන් රු 

ථහනහඹතුභ ස. ඒ නීයා අුවභනඹ යන්න භළයායණ 

පමභහරිස ඵළඳී සිටිනහ. භළයායණ රළයිසතු  හිපතන හිපතන 

විිඹ  ්න්ද දහඹඹන් ඇතුළු යන්න ඵළවළ. ්න්ද දහඹඹහ දළන 

න්න ඕනෆ, ඒ පඳරයභඹ රළබුණහභ ඒ පුයරහ බහය පදන්න. 

ඔහුපප නභ ්න්ද නහභ පල්නප  නළ කනපත ආඳසු  ඇතුළු ය 

න්න අසථහ යාපඵනහ. ඒ  ක උනන්දුසත දසතන්පන් නළයා 

 සහ තභයි පපත ළ ලු භතු පරහ යාපඵන්පන්. නමු ක ඔඵතුභහ 

කිඹපු පද් ිළිතඵ අඳ හච්්හ යරහ යාපඵනහ. අඳ  සර්පද්ල 

පශේ, ් යසත රාහපව්භ ්න්දදහඹ රළයිසතුසත වදන්න ක, 

මිඹ ඹන අඹ ඳසු අයින් යන්න ක,  සඹමිත ඹ  ්න අලු ක අඹ 

ඇතුළු යන්න ක. ්තපම  පපත හයණඹ අවුරුද්ද  කිහිඳ 

ළයඹසත යන්න ඕනෆ නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 දහද ඒ යන්පන්? 

  
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ  භළයායණ පමභහරිසතුභහ යයි. It is a good 

proposal. We all must get together and implement it.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්ළ ස අතුරු ප්රරලසනඹ අවනහ  දහද යන්පන් කිඹරහ? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ආණ්ඩු  ආහ  ඳසපේ අිළ ඒ යනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
්සත ක ජහයා ඳසත ආණ්ඩුසත ආපු වි අිළ ඒ යනහ. 

අිළ ඒ පඳමපයමන්දු පදනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පදන  ඹ. ප්රරලසන අා 6-3141/'12-(1), රු ආර්.්පත. යාජි ක 

භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ.  

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභ ස, රු ආර්.්පත. යාජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීවතුභහ පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභ ස, විදුලිඵර වහ ඵරලසතයා අභහතරතුභහ 

පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ යා පද 

හරඹසත ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ   සපඹර යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අා 7-3166/'12-(1), රු ඊ. යනඳන් භවතහ.  
 

රු ඒ. විනහඹමර්යා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அ. லஷநஶகபர்த்ெஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
රු ථහනහඹතුභ ස, රු ඊ. යනඳන් භන්ත්රීවතුභහ 

පුවපන් භහ ්භ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 
රු චන්ද්රවසිරි ජදීය භවතහ (පුනරු කථහඳන වහ 
ඵන්ධනහහය ප්රරයාාසයණ අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு சந்ெஷசஷமஷ கஜெஸ - புனர்லஶழ்லரஷப்பு, 

சஷமமச்சஶமயகள் பொசஸமப்பு அமச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු ථහනහඹතුභ ස, දීර්ක ිළිතතුයසත රඵහ දිඹ යුතු  සහ භහ 

්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ යා පද හරඹසත ඉල්රහ 

සිටිනහ.  
 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ   සපඹර යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶபை ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
පඳෞද්ලි භන්ත්රීවන්පප ඳන ක පම්පතඳ ක 

ெனஷ உபொப்பஷனர் சட்டபயங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශ්රීග රාහ ්සත ක ක්රිමසයාඹහ ස පවරදය කඹ 

(ාසථහත කිරීපපත) ඳන ක පම්පතඳත 
இயங்மக க்கஷ கஷமஷஸ்ெல நட்புஶஷம 

(கூட்டிமைத்ெல்) சட்டபயம்  
UNITED CHRISTIAN FELLOWSHIP OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 

 
රු විසත ර් ඇන්  ස භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷக்டர் அந்ெனஸ) 

(The Hon.Victor Antony) 

රු ථහනහඹතුභ ස, භහ ඳවත වන් පඹරජනහ ඉදිරිඳ ක 

යනහ:  

"ශ්රීග රාහ ්සත ක ක්රිමසයාඹහ ස පවරදය කඹ ාසථහත කිරීභ වහ වූ 

ඳන ක පම්පතඳත ඉදිරිඳ ක කිරීභ  අය දිඹ යුතු ඹ." 
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රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

විසින් සථිය යන රදී. 
ஆரஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක පම්පතඳත ඊ  අුවකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, ්ඹ 

මුද්රවණඹ කිරීභ   සපඹර යන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය  සපඹරඹ ඹ ප ක ඳන ක 

පම්පතඳත බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුතු අභහතරතුභහ පත 
ඳයන රදී. 

 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இென்படி, சட்டபயம் பென்பமம ெஷப்பஷடப்பட்டு அச்சஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டபயம் நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி  தபரத்ெ சஶசன, 

ெ அலுலல்கள்  அமச்சபைக்கு அமஷக்மக தசய்ப்படுெற்கஶகச் 

சஶட்டப்பட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be 

printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 

the Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 

 

 
ශ්රීග ඵහරහවෘ ි ර්ධන මියාඹ (ාසථහත කිරීපපත) 

ඳන ක පම්පතඳත 
ஸ்ரீ பஶயஶபஷவூர்ெஷ லர்ென சஷெஷ (கூட்டிமைத்ெல்) 

சட்டபயம் 
SRI BALABHIVURDHI WARDANA SAMITHIYA 

(INCORPORATION) BILL  

 
රු බුද්ි ඳයායණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභ ස, භහ ඳවත වන් පඹරජනහ ඉදිරිඳ ක 

යනහ:  

"ශ්රීග ඵහරහවෘ ි ර්ධන මියාඹ ාසථහත කිරීභ වහ වූ ඳන ක 

පම්පතඳත ඉදිරිඳ ක කිරීභ  අය දිඹ යුතු ඹ." 

 
රු විසත ර් ඇන්  ස භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஷக்டர் அந்ெனஸ) 

(The Hon.Victor Antony) 

 
විසින් සථිය යන රදී. 
ஆரஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 
 

ප්රරලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක පම්පතඳත ඊ  අුවකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, ්ඹ 

මුද්රවණඹ කිරීභ   සපඹර යන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය  සපඹරඹ ඹ ප ක ඳන ක 

පම්පතඳත භහජ පේහ අභහතරතුභහ පත ඳයන රදී. 
 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இென்படி, சட்டபயம் பென்பமம ெஷப்பஷடப்பட்டு அச்சஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

சட்டபயம் நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி சபக ரசமலகள் 

அமச்சபைக்கு அமஷக்மக தசய்ப்படுெற்கஶகச் சஶட்டப்பட்டது. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 

ක්රීනඩහ ඳනත :  සපඹර 
லஷமரஶட்டுக்கள் சட்டம் : எளங்குலஷெஷகள் 

SPORTS LAW : REGULATIONS 
 

ල් තඵන රද විහදඹ තදුය  ක ඳ කුව ිළණි  සපඹරඹ 
කිඹන රදී.  ඊ  අදහශ ප්රරලසනඹ [භහර්තු 05] 

 

எத்ெஷமலக்கப்பட்ட  லஷலஶெம் ஸரத் தெஶடங்குெற்கஶன கட்டமர 

லஶசஷக்கப்பட்டது. சம்பந்ெப்பட்ட லஷனஶ - [ ஶர்ச் 05] 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [05th 

March] 

"ජහයා යහජර බහපව් 1973 අා 25 දයන ක්රීනඩහ ඳනප ක 31 ළ ස 

න්යාඹ භ කිඹවිඹ යුතු, ්කී ඳනප ක 41 ළ ස න්යාඹ ඹ ප ක ක්රීනඩහ 

අභහතරයඹහ විසින් හදන රදු, 2013 ජනහරි 15 දිනළයා අා 1793/3 

දයන අයා විපලේ ළේ ඳ්ර්ප  ඳශ යුව රළඵ, 2013.02.21 දින ඉදිරිඳ ක 

යන රද  සපඹර අුවභත ශ යුතු ඹ." - [රු භහින්දහනන්ද 

අලු කභපප භවතහ] 

"ரெசஷ அசுப் ரபமலஷன் 1973ஆம் ஆண்டின் 25ஆம் இயக்க 

லஷமரஶட்டுக்கள் சட்டத்ெஷன் 31ஆம் பஷஶஷவுடன் ரசர்த்துலஶசஷக்கப்படும் 

அச்சட்டத்ெஷன் 41ஆம் பஷஶஷலஷன் கஸழ் லஷமரஶட்டுக்கள் அமச்சஶஷனஶல் 

ஆக்கப்பட்டு 2013 சனலஶஷ 15ஆம் ெஷகெஷ 1793/3ஆம் இயக்க 

அெஷலஷரசட லர்த்ெஶனப் பத்ெஷஶஷமகஷல் பஷசுஶஷக்கப்பட்டதும் 

2013.02.21ஆம் ெஷகெஷ சர்ப்பஷக்கப்பட்டதுஶன எளங்குலஷெஷகள் 

அங்கஸகஶஷக்கப்படுஶக" - [ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக]   

“That the Regulations made by the Minister of Sports under Section 

41 read with Section 31 of the Sports Law No. 25 of 1973 and 
published in the Gazette Extraordinary No. 1793/3 of 15th January 

2013, which were presented on 21.02.2013, be approved.” - [The 

Hon. Mahindananda Aluthgamage] 
 

ප්රරලසනඹ ඹිත ක බහවෘමු යන රදී. 
லஷனஶ ஸண்டும் டுத்ெஷம்பப்பட்டது. 

Question again proposed. 
 

[අ.බහ. 2.07] 
 

රු සුජී පේනසිාව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුභ ස, පභඹ ක්රීනඩහ පපයහි විපලේ 

අධහනඹ පඹමමු න අසථහසත. ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ ප්රරහල ශ 

ආහයඹ  පභඹ පවම පඹරජනහසත කිඹරහයි භහ හිතන්පන්. 

ක්රීනඩහ  ඳභණසත පනමපයි, යපේ ඳහරඹන්  ඳහ 

උදහවයණඹ  න්න පුළුන් හයණඹසත ළන තභයි අද අඳ 

ථහ න්පන්.  

රු ථහනහඹතුභ ස, විපලේපඹන් පභහිදී භහත හ  

බහජන ී යාපඵන්පන් conflict of interest ව වි සවිදබහඹයි. 

ජහයා ක්රීනඩහ ාපතර තනතුරුර  ඳ ක න්න පුළුන් පභමන 

පභමන පුද්රඹන් ද, පභමන පභමන පුද්රඹන් ්කී තනතුරුර  

ඳ ක පනමවිඹ යුතුද ඹන්න පතඵන්ධපඹන් ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ පභභ 

 සපඹරර වන් ය යාපඵනහ. ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ ක්රීනඩහ 

සතපේ්ර්ඹ පතඵන්ධ විඹ රුණසත ලපඹන් පභඹ ඉදිරිඳ ක 

ශ ක, යපේ ජනහිඳයාතුභහපප ඉරහ ඳවශ  ඹන ල් පපත ක්රිමඹහ 

දහභඹ අුවභනඹ ශ යුතු ඵයි භහ හිතන්පන්. ්පවභ පශම ක 

ඔඵතුභන්රහ තුශ යාපඵන පපත ය  ආසිඹහපව් ආලසචර්ඹඹ යන 

ඵරහපඳමපයම කතු ඉම් ය න්න පුළුන් කිඹරහ විඳසතප  

භන්ත්රීවරුන් වළටිඹ  අිළ විලසහ යනහ.  

රු ථහනහඹතුභ ස, ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ පපත සථහනප  සිටිඹහ. 

භහ හිතන වළටිඹ   ්තුභහ පපත පභමපවමප ක භ  බහ ර්බපඹන් 

ිළ ත  ඹන්න ඇයා.  ්තුභහ අද ඉතහභ දුපන් ක්රීනඩහ ළන ථහ 

ශහ.  
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

්තුභහපප ථහපව් වන් වුණු පම සත භහ කිඹන්නපත.  

්හි පපත විිඹ  වන් නහ: 

"රු ථහනහඹතුභ ස, ක්රීනඩහ ඳනත   සපඹර පන ්න්න  

පවේතු පභඹයි. ක්රීනඩහ අභහතරයඹහ ලපඹන් හි පු ඳසු ගිඹ හරඹ 

පුයහභ ක්රීනඩහපව් ඳසුඵෆභ  පවේතු පභමනහද කිඹහ භහ දළසතහ. 

ඔඵතුභහ  ඉතහභ පටිපඹන් කිඹන්නපත." ්පවභ කිඹරහ ්තුභහ  

අර්ජුන යණතුා භළයාතුභහ ළන කිඹරහ යාපඵනහ, සුන්යාහ 

ජඹසිාව භව කමිඹ ළන කිඹරහ යාපඵනහ, ඩන්න් යිේ 

භව කභඹහ ළන කිඹරහ යාපඵනහ. ඒ හපප විලහර ඉයාවහඹසත 

යාබුණු අපේ ක්රීනඩහ ඳසු ගිඹ අවුරුදු කිහිඳඹ තුශ  අඳුරු යුඹ  

පනළවි ක යාපඵන ඵ ්තුභහ ප්රරහල ය යාපඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභ ස, ඒ හපපභ ්තුභහ පපත විිඹ  ක 

කිඹනහ; 

"නමු ක භෆත හරප  ක්රිමේ ක්රීනඩහපව්දී අිළ ිළ  ිළ  වතය 

හයඹසත අහන තයහලිඹ  ගිහින් ඳයහජඹ වුණහ. භෆත හරප  

විසයි විස තයහලිඹ අිළ ඳයහජඹ  ඳ ක වුණහ රු 

ථහනහඹතුභ ස. භරර ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹන් අඳ  යාපඵන 

පුාිකභ ජහතරන්තය තයහලිඹ තභයි  හර්සත තයහලිඹ. හර්සත 

රහපීඹ තයහලිපඹන් පදළ සඹ  හිටිඹ අිළ දළන් 

ඵාරහපද්ලඹ  ක ඳළයදිරහ අද වතය ළ ස සථහනඹ  ඇවිල්රහ 

ඉන්නහ.  හර්සත තයලින් ඳදසතපත වතිතවසත, ඳණවසත  කත 

අිළ අහන හරඹ න වි  ඳදසතපත අ  ,  දවඹ  ඵළසහ රු 

ථහනහඹතුභ ස. ආසිඹහුව ක්රීනඩහ උපශපල් දී ඳශමු ළ ස තහ  

්භ යන් ඳදසතභසත ක නළයා අිළ රාහ  ආහ. ඒ අුව අිළ 

ඳසුගිඹ හරඹ පුයහ ක්රීනඩහපව් ඵයඳතශ ඳයහජඹසත දළසතහ."  ඊශ   

්තුභහ කිඹනහ, අයාරු ජනහිඳයාතුභහ ක්රීනඩහ  ආදයඹ යන 

ජනහිඳයායඹකු වළටිඹ ,- [ඵහධහ කිරීභසත] භහ හිතන්පන් ්තුභහ 

යාළසසී නළඟි   යාපඵනහ,  ්තුභහපප හරඹ තුශ ක්රීනඩහ  

පභමද වුපණ් කිඹරහ.   

රු ථහනහඹතුභ ස, ඔඵතුභහ  විපලේපඹන්භ භත ඇයා 

සුන්යාහ ජඹසිාව, දභඹන්යා දර්ලහ, ශ්රිුඹහ ස කුරාල, ශ්රිුඹන්ත 

දිහනහඹ, අර්ජුන යණතුා, අයවින්ද ද සිල්හ ඹන පපත   

ක්රීනඩඹන්  අපේ ය  ජහතරන්තයඹ  අයපන ගිඹ ඵ. ඔවුන් අපේ 

ය   කීර්යාඹසත රඵහ දුන්නහ. අද වළඵළයි ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහභ 

කිඹනහ, අපේ යපේ ක්රීනඩහ බිාදු  ඵළවළරහ කිඹරහ රු 

ථහනහඹතුභ ස. රු ඇභයාතුභහ  භහ ඇ කපතන්භ ප්රරලාහ 

යනහ. ්තුභහ ඹපත කිසි හර්ඹ බහයඹසත යයි කිඹරහ භහ 

හිතනහ. ්තුභහ   දසතතහසත යාපඵනහ.  පපත ථහ 

යනපම  ්තුභහ  භතසතන්න  ඇයා, ්තුභහ ක්රීනඩහ අභහතර 

ධුයඹ රඵහ න්නහ අසථහපව් දී ශ ථහ. අිළ ඇභයාතුභහ   ්දහ 

පපත හයණහ ඉදිරිඳ ක ශහභ,  ්දහ ්තුභහ පශේ පන ථහසත.  ඒ 

ථහ භහ කිඹන්නපත. ්ඹ වළන්හඩකත පරහ යාපඵනහ රු 

ථහනහඹතුභ ස.  2011 භළයි 25ළ ස දින වළන්හඩක හර්තහපව් 

694 ළ ස තීරුපව් පභපේ වන් පරහ යාපඵනහ: 

"රු අුවය දිහනහඹ භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ කිඹනහ, ක්රිමේ ක්රීනඩහ 

ළටිරහ කිඹරහ.  වුද කිඹන්පන් ක්රිමේ ක්රීනඩහ ළටිරහ කිඹරහ? ඔඵතුභහ 

ඔේපු යන්න. ක්රිමේ ක්රීනඩහ ළටිරහ නළවළ කිඹහ භභ ඔඵතුභහ    

කීභකින් කිඹනහ." 

ඊශ  , ්භ තීරුපව්භ  ්තුභහපප ථහපව් තදුය  ක පභපේ 

වන් පනහ:  

"්සත දින තයලින් අද අිළ  පරරප  පදළ ස තළන  ඇවිල්රහ ඉන්නහ. 

පන පභමනහද?  අිළ World Cup ්පසත දී semi-final ආහ.  

අද ිළයාරුන්පප ණපඹන් කුභහය ාසතහය උඩ  ඇවිල්රහ ඉන්නහ. 

අද මු කතයිඹහ මුයලිදයන්රහ උඩ භ ඇවිල්රහ ඉන්නහ. පමපවේද, අිළ 

ළටිරහ යාපඵන්පන්? අ පේ ක්රිමේ ක්රීනඩහපව් කිසිභ ළටිල්රසත නළවළ. 

වළඵළයි, අර්ජුන භන්ත්රීවතුභහ පවම ථහසත කිව්හ. ඳවශ ණ්ඩහඹපත ළන 

්තුභහ කිව්හ. භභ ්තුභහ ක ්සත ් යි.  පපත වන ේටිඹ වරහ ඹයි ; 

ඊශ   ක්රිමේර  පභමද පන්පන් කිඹන ් අර්ජුන භන්ත්රීවතුභහ 

ඇහුහ. භභ ඒ  ් යි. " 

රු ථහනහඹතුභ ස, ්තුභහ ්දහ කිඹනහ - අවුරුද්දකු ක 

භහ ණනහ  පඳය- පපත ක්රීනඩහ ළටිරහ නළවළයි කිඹරහ. 

වළඵළයි, අද  ක්රීනඩහ ළටිරහ කිඹරහ ්තුභහ ිළිතන්නහ. ඔඵතුභහ 

දකින්න ඇයා අුවය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීවතුභන්රහ, අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීවතුභන්රහ, අිළ දිගින් දි භ පපත හයණඹ කිව්හ. 

වළඵළයි ්තුභහ අද ක ප කරුපත අය පන යාපඵනහ, පපත ක්රීනඩහ 

ළටිරහ කිඹරහ.  ඒ පරමකු පදඹසත. රු ථහනහඹතුභ ස, 

්තපම  පපත ක්රීනඩහ ළම්පණ් හපප ආණ්ඩු හරඹ තුශද?  

ක්රීනඩහ  ආදයඹ යන පුද්රපඹසත ලපඹන් ජනහිඳයාතුභහ 

විලහර පලරඹ  ඳ ක පරහ යාපඵනහ කිව්හ. ්තුභහපප  

අවුරුදු අ  හරඹ තුශ.  ්තපම  ්තුභහ පභමනහද පශේ? 

[ඵහධහ කිරීභසත] අිළ අඬන්නපත. පපත ඵරන පම  අද අඳ  

අඬන්න පරහ යාපඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභ ස, ඳසු ගිඹ 05 ළ සදහ  "දි අයිරන්ඩක" 

පු ක ඳප ක 9 ළ ස ිළම්පව් හම්න් ්සත භභ දළසතහ. 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප භළයාතුභහ ඉතහභ අභහරුපන් විේම් 

ආයසතහ යන්න ඉන්නහ. විේම් ිළටිඳසපේ පඩමරර් නපඹසත 

ඉන්නහ. විලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත ්සත යන පපත ක්රිමේ ක්රීනඩහ 

පතඵන්ධපඹන් ්තුභහ  අභහරු හර්ඹ බහයඹසත යාපඵනහ.  

පපතපසත භහෆිඹහසත යාපඵනහ. ඔසතපමභ ේටිඹ ඉන්නහ ඒ 

ල්ලි ටි ඩළවළ න්න. විලහර ිළරිසත ඒ පේ ළයපනහ. 

්තපම  ්තුභහ  යාපඵන හර්ඹ බහයඹ අභහරුයි කිඹරහ අිළ 

ිළිතන්නහ. රු ථහනහඹතුභ ස, වළඵළයි  පපත තනතුරුර  

්න පම  යාපඹන්න ඕනෆ සුදුසුපත පභමනහද කිඹරහ ්තුභහ 

ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. විපලේපඹන්භ ්තුභහ ුවසුදුසුපත ඉදිරිඳ ක 

ය යාපඵනහ. පපත  ත ක ්තු පන්න ඕනෆ. ඵහර් 

අයියාහයපඹර ඉන්නහ නපත ඒ ේටිඹ ක පපතපන් අයින් 

යනහ කිඹරහ ්තු යන්න කිඹරහ භභ ්තුභහපන් 

ඉල්රනහ. ඒ හපපභ ්තුභහ පද්ලඳහරනාපඹර ළන ක වන් 

ය යාබුණහ. ආණ්ඩුපව් ඇභයාරු, භන්ත්රීවරු ඉන්නහ නපත ඒ 

අඹ ක පපතපන් අයින් යන්න, ඒ අඹපප ඳවුල්ර ේටිඹ ක 

අයින් යන්න. පභමද, ඒ තභයි වරි රවභඹ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! රුණහය  සලසලේද න්න. පපත අසථහපව් 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇයා. 

 
අනතුරු ථහනහඹතුභහ මරහනපඹන් ඉ ක වුපඹන්, 

 සපඹරජර හය බහඳයාතුභහ  [රු  මුරුපපසු චන්ද්රවකුභහර් භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அென் பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ 

அகயரல, குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு  

பபைரகசு சந்ெஷகுஶர் ]  ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 
 

Whereupon MR.  SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
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රු සුජී පේනසිාව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ සදුර  

පතඵන්ධඹසත යාපඵනහ නපත ඒ අඹ  ක පපත  පතඵන්ධ පන්න 

ඵළවළ.  ඒ හපපභ ක්රීනඩහ  පතඵන්ධ පපශදහපත යාපඵනහ නපත ඒ 

අඹ  ක පතඵන්ධ පන්න ඵළවළ. ඒ පවමයි. ත ක පපත  ්තු 

පන්න ඕනෆ. ඒ ්තු පන පම  වි සවිද බහඹ, conflict of 

interest  පපත හපප පද්ල් ඇතුශ ක පන පම   යපේ ිළරිසිදු 

පුද්රඹකු  - භභ හිතන විිඹ  සිඹඹ  සිඹඹසත ඵරහපඳමපයම කතු 

පන්න ඵළවළ. ළඩිපඹන්භ ිළරිසිදු පුද්රඹහ - පපත  ඳ ක 

පන්න අසථහ රළපඵනහ. ්තුභහ පනහ පපත ක්රිමඹහදහභඹ 

පවමයි; සිඹඹ  60සත 70සත පවමයි.  

වළඵළයි, ්තුභහ  යාපඵන ප්රරලසනඹ තභයි ්තුභහ  උනන්දුසත 

යාබුණ ක පද්ලඳහරන ඵරපව් ්තුභහ පේ ක  ළයපන ්.  

්හිදී අඳ  වරිඹ භ හිතහ න්න ඵළවළ, පපත පනහ භවය නීයා 

පනහපව් හ  වන්නද, හ අයින් යන්නද කිඹරහ. යාරා 

සුභයාඳහර භව කභඹහ අයින් යන්නද, අර්ජුන යණතුා භව කභඹහ 

අයින් යන්නද කිඹරහ අඳ  හිතහ න්න ඵළවළ.  පපත  ත ත 

ඒහ ඇතුශ ක පන්න ඕනෆ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස,   සලහන්ත යණතුා 

භළයාතුභහ ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරප  පල්පත තනතුය දයන වි  

CSN භහපපත ත තනතුයසත දළරුහ භ  භතයි. ඒ  tender 

රළපඵනහ. අිළ දිගින් දි භ කිව්හ, පපත ළයදියි කිඹරහ. ඒ 

විතයසත පනමපයි. "පරේ" ්පසත පපත හච්්හ  බහජනඹ 

වුණහ. ්හිදී කිව්හ, conflict of interest කිඹරහ. පපත පපත 

ආණ්ඩුපව් ඉන්න භවය අඹ  ප කපයන්පන් නළවළ. ඒපසත 

පවමයභසත නහද, නළද්ද කිඹන ් පනමපයි ප්රරලසනඹ. ්තළන 

අ සහර්ඹපඹන්භ පවමයභසත  වුණහ. ඊ  ක ළඩිඹ ්ළ ස අඹ ඒ 

තනතුරු දයන්න සුදුසු නළවළ කිඹන ්  "පරේ" ්පසතදී හර්තහ 

වුණහ.  පපත භභ රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ  

කිව්හභ ්දහ ්තුභහ භ  අවෘපඹර ශහ. ්ඹ  වළන්හඩක හර්තහපව් 

වන් නහ. භහ ්ඹ කිඹන්නපත. 2012 ඔසතපතරඵර් 23 ළ සදහ 

වළන්හඩක හර්තහපව් 721ළ ස තීරුපව් පභපවභ වන් පනහ:  

"...පරේ හර්තහපව් කිසිභ තළන  සලහන්ත යණතුා භව කතඹහ  

විරුද්ධ පචරදනහසත ඇවිල්රහ නළවළ. රුණහයරහ රු භන්ත්රීවතුභහ ඒ 

ඉල්රහ අස ය න්න"  

්තුභහ පපත අසථහපව්දී රු බහපව් සිටිඹහ නපත පවමයි. ඒ 

හපපභ ්තුභහ කිඹහ යාපඵනහ,  "රු භන්ත්රීවතුභ ස,  සලහන්ත 

යණතුා භව කතඹහ සුදුසු නළවළ කිඹරහ පරේ හර්තහපව් 

පමපවේ ක කිඹළවිරහ නළවළ" කිඹරහ.  ් පවභ කිඹළවිරහ නළවළ 

කිඹරහ පුළුන් නපත ඔේපු යන්න කිඹරහ භහ ්තුභහ  කිඹනහ. අද 

භභ "පරේ" හර්තහ පනහහ. පපත න වි  ්තුභහ 

පභතුභන්රහපප නීයා ළන දළන පන  CSN ආඹතනප   විධහඹ 

ධුයපඹන් අස පරහ යාපඵනහ කිඹරහ අඳ  ආයාික රළබිරහ 

යාපඵනහ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, පපතහ  පතඵන්ධපත 

යාබුණහ නපත පපත අඹ  පපතහ  ඉදිරිඳ ක පන්න ඵළවළ. පපත නීයාඹ 

පපනන්න ඕනෆ ඹපත භහධර ආඹතනඹ  පතඵන්ධඹසත යාබුණහ 

නපත  අවුරුදු 5සත ඹන තුරු පපතහ  පතඵන්ධ පන්න ඵළරි න 

විිඹ .  පුළුන් නපත අවුරුදු, 7සත 8සත යන්න.  නළ කනපත ඕනෆභ 

පනකු  පව  අයින් පරහ  තය යන්න පුළුන්. ්තපම  

ඔඵතුභන්රහ යන්පන්, ඒ ිළරි අයින් වුණහ  ඒ පුද්රයින්පප 

proxy ඉදිරිඳ ක යන්න අසථහ පදන ්.  පන ක පුද්රඹකු 

තභන්පප නභ පුවපන් ඉදිරිඳ ක යනහ. ඉයාන්  ඔඵතුභන්රහ  

වදන්පන් ත ක පපත පවමයභ හ යන්නද, පවමයභ හ ය 

පන න්නද? නළ කනපත පපත උනන්දු යන්පන් හ පඳරණඹ 

යන්නද?  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, භහ ශ   "පරේ" 

හර්තහ යාපඵනහ. ්හි 58 න ිළම්පව් " පඳමදු රහඳහය ිළිතඵ 

හය බහපව් අදවස වහ තීයණ" ඹ ප ක පභපේ වන් නහ :  

"ශ්රීග රාහ ක්රිමේ ආඹතනප  පල්පතතුභහ ප්රරධහන විධහඹ  සරධහරිඹහ 

පර  යුතු යන ාවිධහනඹ  ප න්ඩයඹ රඵහදීභ ිළිතඵ මිම්පව් 

අප්රරහදඹ ප්රරහල යන රදි."  

ඒ විතයසත පනමපයි. ඊශ   පභපේ වන් නහ : 

"භණ්ඩරඹ විසින් රඵහ  ක මුළු ණඹ ප්රරභහණඹ රු. මිලිඹන 22.5 ඵ 

හය බහපව් අධහනඹ  පඹමමු යන රදි."  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, පපත World Cup ් 

හරප . ඊශ   පභපේ වන් නහ :  

"්භ මුදල් ප්රරභහණඹ අතුරු මිම්පව් අුවභළයාඹ භත, ඔසප්ලිඹහුව 

ාචහයප දී ඉතහභ භළනවින්  යුතු කිරීභ පුවපන් ්සතතයහ  සරධහරින් 

ිළරි  පවූ ඵ අනහයණඹ යන රදි. ඔවුන්පප නපත රයිසතුසත 

්න පභන් උඳපදස පදන රදි."   

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස,  සලහන්ත යණතුාරහ,  

සුයහජ් දන්පද සඹරහ කිඹන ඒ ිළරි නළත ඉදිරිඳ ක පරහ 

යාපඵනහ. CSN ආඹතනපඹන් අයින්  වුණහඹ කිඹනහ.  ඒ 

ආඹතනඹ  පතඵන්ධ වුද කිඹහ CSN ආඹතනඹ ළන අිළ දිගින් 

දි භ කිව්හ. වළඵළයි තමුන්නහන්පේරහ ඒහ ිළිත කප ක නළවළ. 

විපලේපඹන්භ උඳහලි ධර්භදහ භළයාතුභහ  පපත ළන කිඹහ 

යාපඵනහ. "The Island" website of 12th June, 2012 states: 

"Cricket Chief exposes Nishantha Ranatunga". 

It goes on to state: 

" ......... Dharmadasa admitted that Carlton Sports Network (CSN) 

was indeed owned by the sons of President Mahinda Rajapaksa”.   

2012 ජු ස 12 ළ ස දහ  "The Island" website  ්පසත තභයි 

්පවභ  කිඹහ යාපඵන්පන්. අිළ පනමපයි ්පවභ කිඹහ යාපඵන්පන්. 

ය  භ කිව්හ නළවළ කිඹරහ.  නමු ක උඳහලි ධර්භදහ භව කභඹහ 

කිඹපු පදඹසත පපත විිඹ  වන්  ය යාපඵනහ:  

".....previously denied any involvement of President’s sons with 

CSN".  

්පවභ වන්  පනහ, රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස. 

වි සවිදබහඹ නළයා යන්න ්ඳහඹ කිඹහ දිගින් දි භ අිළ  කිව්හ.  

ඒහ පමයපතර  තුඩු පදනහඹ; විලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත  

පමයභ  රසත පනහඹ කිඹහ අිළ කිව්හ.  වළඵළයි පභතුභන්රහ 

ඒ ණන්  කප ක නළවළ, රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස.  

අිළ  පරවරධපඹන් ථහ යනහඹ; වයපඹන් ථහ යනහඹ 

කිඹහ අඳ  ඇඟිල්ර දිසත ශහ.  අඳ  වයඹසත නළවළ, පරවරධඹසත 

නළවළ. අර්ජුන  යණතුා භන්ත්රීවතුභන්රහ  අවුරුදු ණනසත යාසපේ 

භවන්සි පරහ තභයි ක්රිමේර  පපත  කීර්යාඹ රඵහ දුන්පන්.  අද 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප  ඇභයාතුභහ කිඹන ථහ වරි. ඒ  

ක්රීනඩඹන් දව පදනහ , ඳවපශමස පදනහ  පපත මුදර පඵදහ න්න 

ඵළවළ. ඒ ක්රීනඩඹන්  විලහර  ප්රරභහණඹසත  පතර අඹයි, ්පවභ 

නළ කනපත අහුමුළුර ක්රීනඩහ යන අඹයි. ඒ ක්රීනඩඹන්පප 

ලසතයාපඹන්, ශ්රාභපඹන් තභයි පපත ප සේ ක්රිමේ තයර  ක්රීනඩහ 

යන ක්රීනඩඹන් පපත මුදල් රඵහ න්පන්. ඒ ක අ සහර්ඹපඹන්භ 

්තුභහ කී ආහයඹ   ඒ ක්රීනඩඹන්  ක සීභහ පතඵහධ ඳනන්න 

ඕනෆ. අද පරරප  ප්රරචලිත වුණු ක්රිමේ ක්රීනඩහඹ කිඹන්පන්   

විලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත රාහ  රහ පන ්න ක්රීනඩහසත. 

්පවභ  නපත  ඒ ක්රීනඩහ  ඳහවිච්ික යන්න ඕනෆ යපේ අ සකු ක ක්රීනඩහ 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

ාර්ධනඹ කිරීභ වහ. අිළ රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප 

ඇභයාතුභහපන් ඉල්රහ සිටිනහ, අ සහර්ඹපඹන්භ  සලහන්ත 

යණතුා භළයාතුභහපප ඉදිරිඳ ක ීභ ශසතන්නඹ කිඹහ.  ්තුභහ 

අා නපත ්තුභහ  අසථහ යාපඵනහ. ්තුභහ  අපේ 

වපඹරඹ පදනහ. ඒ විතයසත පනමපයි ඇභයාතුභහ වන් 

යරහ යාබුණහ, සුයහජ් දන්පද සඹ ඳභණයි ඵළඩකමින් න් වරහ 

යාපඵන්පන් කිඹහ. නළවළ, ්තුභහ  ඵළඩකමින් න් වරහ නළවළ. ඔඹ 

ආපඹ ක ාගුපන් ්න්න වදන්පන් ආපඹ ක ණනසත ඳහ 

න්නයි. පරර ක්රිමේ කුරහනඹ හරප  පභමසතද  පශේ කිඹහ 

ඔඵතුභහ දන්නහ ඇයා. රුිළඹල්  පරටි ණන  විලහර මුදල් 

ප්රරභහණඹසත ාචහ ශහ. භභ නපත ලපඹන් කිඹන්පන් නළවළ.  සුයහජ් 

දන්පද සඹ ත සපඹන් ඒ ශහඹ කිඹහ භභ කිඹන්පන් නළවළ.   

වළඵළයි රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, විලහර මුදල් 

ප්රරභහණඹසත ළන පපත ඳ කතයර වන් පනහ. භ  ඳ කතය 

වතයසත ඉදිරිඳ ක  යන්න පුළුන්.     

ඒ විතයසත පනමපයි. රු ඇභයාතුභහ වන් ශහ සුයහජ් 

දන්පද සඹ භව කභඹහ ඳභණයි ඉල්ලුපත ඳ්ර්ඹ ඉදිරිඳ ක පශේ 
කිඹරහ. නළවළ. රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, පභහි වන් 
පනහ ජහතරන්තය ඵළඩකමින් න් ාභප  ්භ  සපඹරජිතඹහ, 
පපත ිළිතඵ භනහ කුරතහසත ඇයා භවහචහර්ඹ යාජි ක සිල්හ 
භළයාතුභහ ක පපත වහ ඉල්ලුපත ඳ්ර්ඹසත ඉදිරිඳ ක ශ ඵ. වළඵළයි ඒ 
පතඵන්ධපඹන් පභතුභහ අනහයණඹ යරහ නළවළ. ්තුභහ  පපත 
තනතුය දුන්පන් නළවළ. ඵළඩකමින් න් පනමවපු, තභන්පප ඳවුපල් 
පපනකු ක ඵළඩකමින් න් පනමවපු ඒ පුද්රඹහ  ආඳසු පවමය 
ඳහපර් ්න්න ඉඩ රසනහ. පුද්රඹන් කීඳ පදපනසත අයින් 
යරහ තභන්  ඕනෆ පුද්රඹන් ආඳසු ්තළන  පපනහ.  

ඇ කත භ භභ ඉතහභ ආඩපතඵය පනහ රු  සපඹරජර හය 
බහඳයාතුභ ස,  රු ඇභයාතුභහ ඹව ඳහරනඹ, ඒ හපපභ 

වි සවිදබහඹ, conflict of interest පතඵන්ධපඹන් රුණු ඉදිරිඳ ක 

කිරීභ ළන. යුපනසපර ාවිධහනඹ ඉදි රිඳ ක ශ fair play, 
වි සවිදබහඹ ව තනතුරුර  ඳ ක කිරීපපතදී අුවභනඹ ශ යුතු 
ක්රිමඹහ භහර්ඹ ිළිතඵ විසතයඹසත භභ පමඹහ  කතහ. භභ ්ඹ 
බහත*යනහ. රු ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහ ්ඹ කිඹන්න.  

්හි වන් පනහ පද්ලඳහරනඹ පපතහ  හහ න්න ඵළවළ 

කිඹරහ. ICC ්පන් කිඹහ යාබුණහ පද්ලඳහරනඹ පපත  හන්න 
්ඳහ, ආණ්ඩුපව් ඉන්න ඇභයාරුන්පප ඳවුල්ර උදවිඹ පපතහ  
හහ න්න ්ඳහ, විපලේපඹන්භ භ ක ද්රවර, භ කඳළන්, ඒ හපපභ 
සදුර  පතඵන්ධ ේටිඹ, ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  පපශහභ  
පතඵන්ධ ේටිඹ පපතහ  හහ න්න ්ඳහඹ කිඹරහ. පභමද පපත 
ිළරි ්න්පන් පන ක ඵරහපඳමපයම කතුකින්. පපත ිළරි 
අ සහර්ඹපඹන්භ ඉ ක යරහ පභඹ ශුද්ධ යන ආහයඹ පපත නීයා 
රීයාර ඇතුශ ක පරහ යාපඵනහ. රු ඇභයාතුභ ස, ්භ විසතයඹ 

ඔඵතුභහ පඳමඩකඩසත කිඹරහ ඵරන්න. වළඵළයි ළද ක න්පන් 
පපතයි රු ඇභයාතුභ ස. පපත බහය පදන්න ඕනෆ අඳ  පනමපයි, 
ජනහිඳයාතුභහ යි. පපත ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹන් යන්න කිඹපු පද්භ 
ආණ්ඩු  ක යන්න කිඹරහ පපත ජනහිඳයාතුභහ  ක බහය 
පදන්න. තභන්පප පවරදයඹන්, තභන්පප ඳවුපල් අඹ ඔඹ 
තනතුරුර  දභන ් පවම නළවළ.  ඳසු ගිඹ දින ඳළළයා 
විහදඹදී භභ හමිනී පනය ක භළයාතුභහ ළන වන් ශහ. 

්තුභහ ජනහිඳයාතුභහපප අයාපර් පල්පත. ්තුභහ Sri Lanka 

Insurance Corporation ්පසත Chairman. ත ඵළාකු 

Chairman. ඒ හපපභ භහභ බිලිඹන ණන පම ස 

අයපන යාපඵනහ. ඒපසත Chairman. පපතහ  සහ තභයි 

වි සවිදබහඹ නළවළයි කිඹන්පන්. ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ පපත ඉය 
පරහ ගිහින් පජහ යන්න ඕනෆ ජනහිඳයාතුභහ , "පභන්න 

ජනහිඳයාතුභ ස වි සවිදබහඹ, conflict of interest, පපත තභයි 
පරරප  අුවභනඹ යන රීයාඹ" කිඹරහ. රු  සපඹරජර 
හය බහඳයාතුභ ස, පපත අුව ක්රිමඹහ පශම ක අඳ 
ඵරහපඳමපයම කතු න හධහයණ කඹ, ප්රරජහතන්්ර්හදඹ, ඹව 
ඳහරනඹ ඹපත තහසත දුය  පපත යපේ සථහඳනඹ යන්න පුළුන් 

පයි කියි භහ හිතනහ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස,  සලහන්ත යණතුා 

භළයාතුභහ පතඵන්ධපඹන් පභහි වන් පනහ. ්තුභහ අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීවතුභහපප භල්ලි. භභ ්තුභහ ළන ථහ යන 

පම  වරි නපත අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීවතුභහ විරුද්ධ පන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි ්තුභහ භ  දහ ක විරුද්ධ පරහ නළවළ. ්තුභහපන් 

භභ රුණු අවරහ ක නළවළ; ්තුභහ භ  විරුද්ධ පරහ ක නළවළ. 

විපලේපඹන්භ 2012 ඔසතපතරඵර් 27 දින "The Island" website 

්පසත පභපේ වන් පනහ:  

"Nishantha Ranatunga’s role, a conflict of interest: Sri Lanka 

Cricket Chairman Upali Dharmadasa said yesterday".   

වළඵළයි ්තුභහ ක ්සත දළන් ළඩ යනහ පපත සුදුසු නළවළ 

කිඹන පුද්රඹන්. පපත භවය පුද්රඹන්  Lake Drive ්පසත 
පල් පදසත යාපඵනහ;  රුිළඹල් රසත 1,000සත විතය ටිනහ. 

 පපතහ  කප ක පමපවන්ද? අ වි සසුරුතුමිඹ පතඵන්ධපඹන් 

ඔඵතුභන්රහ ඳරීසතණඹසත ශහ පන්. පපත අඹ පතඵන්ධපඹුව ක 

ඳරීසතණඹසත  ශහ ද? පපත අඹ tax පරහ යාපඵනහද, 

පභමසතද යන රහඳහයඹ, ක්රිමේර  පතඵන්ධ පන්න ලින් 

යපු රහඳහය -බුර ක විසතහද, ප මෆි විසතහද, හර් විසතහද- 

පභමනහද,  පමපවන්ද පපත මුදල් ඇවි ක යාපඵන්පන්, පමපවමභද 

පපත පල්  කප ක කිඹරහ පඳමඩකඩසත ඳරීසතහ ය ඵරන්න. ඒහ 

ඳරීසතහ ය ඵළලුපම ක ඔඵතුභහ  ප කපයයි ්භ ිළරිසත පපත 

ක්රිමේ ක්රීනඩහ පව් යාපඵන විලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත පඵදහ න්න, ඵදහ 

න්න, පපත හරහ භහයරහ භළපයන්න පපත පේ ළයපන 

ඵ.  

රු ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහ පපත අභහතරහාලඹ බහය පන දළන් 

ටි රසත පනහ. ඔඵතුභහ  පපතපසත ඹපත කිසි පදඹසත යන්න 

ඕනෆ නපත, අ සහර්ඹපඹන්භ ඒ පතඵන්ධපඹන් ක්රිමඹහ කභ පන්න 

ඕනෆ නපත ඔඵතුභහ  දළන් ඒ  අසථහසත රළබිරහ යාපඵනහ. 

අඳ දන්නහ ඔඵතුභහ ඹපත පදඹසත යන්න පුළුන් පුද්රපඹසත 

ඵ. වළඵළයි ්තුභහ  ඒ යන්න පුළුන් ප්රරභහණඹ යහ ඳයාන්පන් 

්තුභහ  යන ඵරඳෆභ අුවයි. උඩින් හ වරි නන්න, 

පමපවේ වරි ඉන්න ඳවුරසත නන්න, ඒ ඳවුපල් දරුන් 

නන්න පපත නීයා වදනහ නපත ්තුභහ යන්න ඵරහපඳමපයම කතු 

පන හර්ඹ බහයඹ ඉ ම් න්පන් නළවළ රු  සපඹරජර හය 

බහඳයාතුභ ස.  ්තුභහ අයපන යාපඵන උ කහවඹ පවමයි. ්තුභහ 

තඵහ යාපඵන ඒ අඩිඹ  අපේ වපඹරඹ රඵහ පදනහ. පපත 

ඳවුල්ර  පතඵන්ධ, පපත ජහහයපතර  පතඵන්ධ, පපත 
රහඳහයර  පතඵන්ධ අඹ පපත  පපන්න පදන්න ්ඳහ. ඒ 

නීයාඹ ක  පපත  ඇතුශ ක යන්න. පපතපසත ්ළ ස අඹ ඉන්නහ, 

භභ නපත ලපඹන් වන් යන්පන් නළවළ. අර්ජුන යණතුා 

භළයාතුභන්රහ  දන්නහ. ක්රිමේ ක්රීනඩහ  පභපවය යපු ඳතහ 

පඹරධඹන් ඉන්නහ. ලින් හි පු ේටිඹ ක්රිමේ ක්රීනඩහ 

පුවපන් පභමන ක පශේ නළ කනපත අර්ජුන යණතුා 

භළයාතුභහ  ක පරර ක්රිමේ කුරහනඹ  රාහ  පපන්න වපතඵ 

න්පන් නළවළ. ඒ ්තුභහපප ත සය දසතභසත පනමපයි. 

වළඵළයි ්තුභහ  ඒ ලසතයාඹ යාබුණහ. ඵන්දුර ර්ණපුය, දුලිේ 

පභන්ඩිස, අුවය පතන්නපරන් ළ ස විලහර ිළරිසත ඉයාවහප  

යපු ක්රිමඹහදහභඹ  සහ තභයි ්තුභහ  ක නහඹපඹසත ලපඹන් ඒ 

 යු කත යන්න ලසතයාඹ රළබුපණ්; අසථහ රළබුපණ්.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, භභ ලිුව ක ප්රරහල 

ශහ පපත යපේ ක්රිමේ ක්රීනඩහ ඳවශ  ළප න්පන් නළවළ කිඹරහ. 
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[රු සුජී පේනසිාව  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරප  තඵහ ඇත. 
*  நூனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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අර්ජුන යණතුා භළයාතුභන්රහ ඒ  සථහයඹසත රඵහ දීරහ 

යාපඵනහ, අඩිතහරභසත දභහ යාපඵනහ, platform ්සත වදරහ 

යාපඵනහ. වුරු පභමනහ කිව් ක ක්රිමේ ක්රීනඩහ ළප න්පන් 

නළවළ.  

වළඵළයි, ්හි හර්ථ කඹ වහ ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ දයන 

ආල්ඳඹ, අුවභනඹ යන ක්රිමඹහ ිළිතප ක අ සහර්ඹපඹන්භ 

ඵරඳහනහ. ඒ විතයසත පනමපයි. ක්රිමේ මිම් ඇතුළු පපත සිඹලු 

පදනහ ක්රිමඹහ යන ආහයඹ ක පපත  ඵරඳහනහ. වළඵළයි ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ   ළප න්පන් නළවළ. පභමද, පපත  platform ්සත 

වදරහ දීරහ යාපඵනහ. ඒ ළන අිළ ආඩපතඵය පනහ. අිළ 

කිඹන්පන් නළවළ අ සහර්ඹපඹන්භ වළභ ක්රිමේ තයඹසතභ 

ජඹග්රාවණඹ යන්න ඕනෆ කිඹරහ. රු ඇභයාතුභහ යසත කිව්හ 

පරර කුරහන තයරදී අන් භවහ තයඹ  අපේ ණ්ඩහඹභ 

වතය තහසත ආහ කිඹරහ. ඒ ජඹග්රාවණඹසත. පරරප  ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ යන පවමභ ය ල් ්සත තය යරහයි අපේ ය  අන් 

භවහ තයඹ   වතය තහසත ආපව්. ඒ විලහර ජඹග්රාවණඹසත. 

ත ඉදිරිප දී ක ඒ විිඹ  ්යි.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ක්රිමේ ක්රීනඩහපන් 

රළපඵන මුදල් ටි ඳහල් තයරදී දුන පම  ව දඹ අක්රිමඹ 

පරහ ළප න ශභඹහපප medical check-up ් යන්න 

පඹමදන්න යාබුණහ. රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, පපත 

භහ ණන තුශ දුන පම  ශභයි තුන්පදපනසත භළරිරහ ළටිරහ 

යාපඵනහ. ඉයාවහප  දහ ක ශභයි දුන පම  භළරිරහ 

ළම්පණ් නළවළ. ඒ මුදල් ඳහල්ර ක්රීනඩහ යන දරුන්  medical 

check-up ්සත ය න්න පඹමදන්න පුළුන්භ යාපඵනහ. ඒ 

හපපභ Cricket World Cup ්  ලින් විලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත 

රහ පන ආහ. ඒ මුදල්ර  පභමද වුපණ්? ක්රිමේ ඳහර 

භණ්ඩරප  යාබුණු මුදල්ර  වුණු පදඹසත නළවළ.  

වපතඵන්පතම  ක්රීනඩහාණඹසත වළදුහ, ඒ  රුිළඹල් බිලිඹන 

5.8සත ළඹ වුණහ. පපත දසර ඒපසත ඉන්පන් වයසත. වපතඵන්පතම  

දියුණු යනහ  අිළ විරුද්ධ පන්පන් නළවළ.  වපතඵන්පතම  

දියුණු යරහ ඒ දියුණු පුළුන් තයපත ්හි ජනතහ  රඵහ 

පදනහ  අිළ විරුද්ධ පන්පන් නළවළ. අ සහර්ඹපඹන්භ 

වපතඵන්පතම  දියුණු යන්න ඕනෆ ප්රරපද්ලඹසත. රු  සපඹරජර 

හය බහඳයාතුභ ස, ඉල්රපු නළයා ක්රිමේ ක්රීනඩහාණඹසත රඵහ 

පදන ් ද දියුණු කිඹරහ කිඹන්පන්? ඒපුව ක පමමිස ළහුහ. 

අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීවතුභහ දන්නහ, අා පතපර්ණ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහාණඹසත වදන්න රුිළඹල් බිලිඹන1.8සත,  රුිළඹල් බිලිඹන 

2සත ඹයි කිඹරහ. නමු ක ඒ වහ රුිළඹල් බිලිඹන 5.8සත ළඹ ශහ. 

ක්රීනඩහාණඹසත අලරයි කිඹරහ ඉල්ලුපව් නළවළ. අද පන පම  

්හි ක්රීනඩහ යරහ යාපඵන්පන් තය කීඹද? තය 10  ළඩිඹ ක්රීනඩහ 

යරහ නළවළ රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඇයි පපත 

රුිළඹල් බිලිඹන 5.8සත විනහල පශේ? රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

ඇභයාතුභහ , රු රසතසභන් පපනවිය කන ඇභයාතුභහ  තභන්පප 

අභහතරහාල දියුණු ය න්න ඒ මුදල් පදන්න යාබුපණ් නළද්ද? 

අධරහඳනඹ  පදන්න යාබුපණ් නළද්ද? අපේ යපේ සී ස  සසඳහදනඹ 

ිළිතඵ විලහර ප්රරලසනඹසත යාපඵනහ. අඳ  ඉල්ලුපපත වළටිඹ  සී ස 

 සසඳහදනඹ ය න්න අසථහසත නළවළ. සී ස විලහර ප්රරභහණඹසත -

සිඹඹ  80සත, 90සත විතය- අිළ පපන්පන් ිළ  යටින්.  ඒ ල්ලි 

පපතහ  පඹපදව්හ නපත ළද ක. අිළ වපතඵන්පතම  උසත 

න්නඹළ? වපතඵන්පතම  ක්රීනඩහාණප  අඳ  පන හසත 

යන්න පුළුන්ද? ඵළවළ, රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස. 

පභම ද පපතහ යන්පන්? විලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත, ඒ කිඹන්පන් 

සිඹඹ  30සත, සිඹඹ  40සත පමමිස වනහ. ය  දියුණු යනහ 

කිඹරහ ය   කිඹනහ, ය   ආදපයයි කිඹරහ ඳපු  ව න්නහ. 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, පපත ිළරි ය   පනමපයි  

තභන් යි ආදපර්. තභන්පප හර්ඹ බහයඹ ය න්නහ. යපේ 

දුේඳ ක ජනතහ ඉතහ අභහරුපන් ජී ක පන්පන්. ක්රීනඩහ 

නාන්න ඕනෆ,  ෂි ර්භඹ නාන්න ඕනෆ. භභ පඳන්හ දුන්නහ 

අිළ  ෂි ර්භපඹන් ඳවත ළටිරහ යාපඵන ඵ.  ෂි ඳරදහ ඳවත 

ළටිරහ, පෞර පේහ ඳවත ළටිරහ. අද පඵපව ක න්න ඕනෆ 

පඳෞද්ලි පඵපව ක ලහරහලින්. හපප යදද පපත? අවුරුදු 5සත 

ඹන පම  ආසිඹහපව් ආලසචර්ඹ අපේ පල් තුශ  ්යි කිඹරහ 

අපේ පතර උදවිඹ පදමයල් ඇයපන හිටිඹහ. රෑ  පල්ර 

පදමයල් ළහුපව් නළවළ. ආසිඹහපව් ආලසචර්ඹ ්න ල් රෑ යාසපේ 

පදමයල් ඇයරහ තළබුහ. ආපු ආලසචර්ඹඹසත නළවළ රු  සපඹරජර 

හය බහඳයාතුභ ස. ආලසචර්ඹ ඇවිල්රහ යාපඵන්පන් සුළු 

ිළරි  ඳභණයි.  

වභත්රීවඳහර සිරිපේන ඇභයාතුභහ කිව්හ, "කුඩු පයරගීන් 

භළපයනහ. පමපවමභද පයරඹ වළපදන්පන් කිඹරහ පවමඹහ න්න 

ඵළවළ" කිඹරහ. අද ඒ පඵමපවර පදපනසත දන්නහ. ක්රීනඩහපන් 

රළපඵන මුදල් ටි පපතහ  පඹමදන්න ඵළරි ද? රුිළඹල් බිලිඹන 

5.8සත ් ක්රිමේ ක්රීනඩහාණඹ  ඳභණයි ළඹ පශේ රු  සපඹරජර 

හය බහඳයාතුභ ස. ්තපම  අපනසත ක්රීනඩහාණ පද? ඉන් 

්  රුිළඹල් බිලිඹන 2.8යි. ඒ ක්රීනඩහාණ තුන  රුිළඹල් 

බිලිඹන 10සත විතය ළඹ වුණහ. ඒ ක්රීනඩහාණ අලර පරහ යාබුපණ් 

නළවළ රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස. පභම ද  ඒහ පශේ? 

ඒ පමමිස වපු උදවිඹභ ආඳහු ප න් ්නහ, සුයහජ් දන්පදණිඹ  

හපප අඹ. ්තුභහ ථහ යනහ භභ ඵරහ පන හිටිඹහ. "පපත 

ළපර් පරර කුරහන තයහලිප දී භභ අමුතුභ ්සත යන්න 

ඹන්පන්" කිඹරහ කිව්හ. හිතහ න්න ක ඵළරි ්සත යනහ 

කිව්හ. පභපවන් band වනහ, ්පවන් whistle වනහ, 

රාහ  අමුතුභ ආලසචර්ඹඹසත පඳන්ුවහ; පරර කුරහන 

තයඹ ාචහයපඹර විලහර ප්රරභහණඹසත ්න ක්රිමඹහදහභඹසත කිඹරහයි 

කිව්පව්.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, පභමසතද වුපණ්? ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ ඵාපමපරම ක පරහ ගිඹහ. අද ඵරන පම  ඇභයාතුභහ  

ඵාපමපරම ක වුණු ආඹතනඹසත ය වන්න සිදු පරහ යාපඵනහ. 

වළඵළයි ්තුභහ  ඒ යන්න පුළුන්. අිළ වපඹරඹ පදනහ. අිළ 

හරණ්ණි පන්පන් නළවළ රු  සපඹරජර හය 

බහඳයාතුභ ස. අිළ පපත ය   අදයඹ යන ිළරිසත. අිළ විපව්චනඹ 

යන්පන් රු ඇභයාතුභහ  ක ඹපත පදඹසත වදහ න්න පුළුන් නපත 

වදහ පන ඉදිරිඹ  ඹන්නයි. ්තුභහ  ඒ ලසතයාඹ යාපඵන්න  ඕනෆ. 

ඔඵතුභන්රහ ්පවයිපඹර වුපණම ක, ඔඵතුභන්රහ හපප ක 

න්දිබේ පඹර වුපණම ක පපත හර්ඹ බහයඹ යන්න ඵළවළ. වළඵළයි 

අද යපේ ඇයා පරහ යාපඵන්පන් ්පේ න්දිබේ පඹර පනමී, 

්පවයිපඹර පනමී තභන්පප අභහතරහාලඹ දයහ පන ඉන්න ඵළරි 

ත ක කඹසත. අිළ දළසතහ සී.බී. ය කනහඹ භව කභඹහ  පභමද 

වුපණ් කිඹරහ. ්තුභහ පවම හර්ඹ බහයඹසත යන්න ඳ න්  කතහ. 

්තුභහ  ඹන්න වුණහ. වළඵළයි භහින්දහනන්ද අලු කභපප 

ඇභයාතුභහ  පපත යන්න අසථහසත රළපඵයි කිඹරහ අිළ 

ඵරහපඳමපයම කතු පනහ. [ඵහධහ කිරීභසත] 

භභ ගිඹහ rugger match ් ඵරන්න. අිළ ඊර්රහ  කිඹනහ 

පනමපයි. නහභල් යහජඳසත භව කභඹහ යර් දියුණු යනහ නපත 

පවමයි. අිළ විරුද්ධ කඹසත නළවළ. අිළ යර් ක්රීනඩහ , ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ  ආදපයයි. නහභල් යහජඳසත භව කභඹහ පවම  යර් 

පල්රපත ශ භන්ත්රීවයපඹසත. අිළ නළවළ කිඹන්පන් නළවළ. 

්තුභහපප භල්ලි  ්ච්චය පවම  යර් පල්රපත යන්න ඵළවළ. 

පවම  යර් පල්රපත පශේ නහභල් යහජඳසත භව කභඹහයි. 

්තුභහ captain වුණහ නපත අපේ කිසි විරුද්ධ කඹසත නළවළ. අිළ ඒ 

හරප  යර් ඵළලුහ. රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, 

නමු ක පභමසතද වුපණ්? ුවය match ් ඉය පන වි  

ඔසතපම භ ළහුහ. ළවළුවන්  ක ළහුහ. පවම පරහ  අිළ 

භහරු වුණහ. භභයි, අයිඹයි ්වහ ඳළ කපතන් ඵළසහ. Army ්පන් 

නළ රහ ළහුපව්. පපතද ඔඵතුභන්රහ යපේ ඵරහපඳමපයම කතු න 

දහචහයඹ? පපතද ක්රීනඩහ? පපතද ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ? පපතද 

ආසිඹහපව් ඓලසචර්ඹඹ? ඔඵතුභන්රහ යර් ඵළරි නපත, ගුඩු ඵළරි නපත, 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

ඕනෆ ්සත වන්න. සුදුසු තළනළ කතහ  සුදුසු තළන රඵහ පදන්න. 

වළඵළයි, පපත businessර  ඇතුශ ක පන්න ්ඳහ. තභන්පප 

තහ කතහ යපේ පරමසතහ නපත ඒ පෞරු කඹ ආයසතහ ය න්න. 

්තුභහ යුද්ධප දී පවම හර්ඹ බහයඹසත ශහ. ඉදිරි අනහතප දී 

ඔඵතුභන්රහ   කිඹන්න  යාපඵනහ. උඳහලි ධර්භදහ භවතහ 

ඳළසුහ ඹළයි ්සතතයහ හර්තහසත පභපේ වන් යනහ:  

 “…Upali Dharmadasa admitted that Carlton Sports Network (CSN) 

was indeed owned by the sons of President Mahinda Rajapaksa”.   

පපත අිළ පනමපයි කිඹන්පන්. අුවය කුභහය දිහනහඹ 

භළයාතුභන්රහ, අර්ජුන යණතුා භළයාතුභන්රහ, අිළ දි භ පපත ළන 

කිව්හ.  "නළවළ" කිව්හ. නමු ක ධර්භදහ භව කභඹහ, -්තුභන්රහ 

දළපතභ පුද්රඹහ-  කිඹනහ පපත විිප  පතඵන්ධඹසත යාපඵනහ 

කිඹරහ. ්පවභ නපත අිළ පපතහ හ ද කිඹන්පන්? කිඹන වි  අඳ  

ඵණිනහ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, "Ceylon Today"  

කිඹන පු ක ඳප ක වන් පනහ, “Mafia running Sri Lanka 

Cricket” කිඹහ. භහෆිඹහ කිඹන පද් හභහනරපඹන් යාපඵන්පන් 

ඉතහලිප යි. ඇපභරිහපව් ක යාපඵනහ. අද පපත යපේ වළභ තළනභ 

දුන්පන් ඒහ තභයි රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස. ්පවභ 

නපත විපලේපඹන්භ ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹන් උනන්දුසත යාපඵනහ 

නපත, -යර් ක්රීනඩහ පවර පව්හ, ක්රිමේ ක්රීනඩහ පවර පව්හ, ගුඩු පවර 

පව්හ-  ක්රීනඩහ දියුණු යන්න පුළුන්. පභමද, ආසිඹහ දියුණු  

පනහ. ඔඵතුභන්රහපප දසතතහ  පනමපයි පපත ය  දියුණු 

පන්පන්. හභහනරපඹන් ආසිඹහපව් ආර්ථි ර්ධන පව්ඹ 

සිඹඹ  8.2සත විතය පනහ. චීනප   සර පනමර ක ආර්ථි ර්ධන 

පව්ඹ සිඹඹ  10.2සත නහ. දළන් ඉන්දිඹහපව් ආර්ථි ර්ධන 

පව්ඹ පඳමඩකඩසත ඵළවළරහ යාපඵනහ. නමු ක සිඹඹ  6.2සත 

යාපඵනහ.  සපත හිටිඹ ක පපත ය  දියුණු යන්න පුළුන්. දළන් 

යුද්ධඹ අන්. යුද්ධඹ  ගිඹහ කිඹන මුදර, විලහර මුදල් 

ප්රරභහණඹසත අද ආයසත වහ නහරි ාර්ධන අභහතරහාලඹ  

පන් යරහ යාපඵනහ. ලින් යුද්ධඹ  ගිප  රුිළඹල් බිලිඹන 

140යි. දළන් ආයසත වහ නහරි ාර්ධන අභහතරහාලඹ  රඵහ 

පදන මුදර රුිළඹල් බිලිඹන 290යි. පපත අුව ඵළලුහභ අිළ දළන් 

ඉන්දිඹහපව් යුද්ධඹකු ක යනහද දන්පන් නළවළ. ්තපම  

පමපවේ ද පපත මුදල් ඹන්පන්?   

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, යුද්ධඹ ඳළතුණු 

අසථහපව්දී ය  දියුණු යන්න අඳ  ඹපත කිසි ඵහධහසත ඳළතුණහ 

නපත ඳළයාප  ඒ යුද්ධඹ වහ මුදල් පඹදවූ  සහයි. ඒ හරප  අිළ 

රුිළඹල් බිලිඹන 140සත නළ කනපත රුිළඹල් බිලිඹන 150සත යුද්ධඹ 

පුවපන් විඹදපත ශහ. ඒ,  bulletsර , පඵරපතඵර , අවස 

ඹහනහර  පතල් වන්න, ආයසත බ යින්  හපප 

පද්ල්ර යි. ්තපම  දළන් ආයසත වහ නහරි ාර්ධන 

අභහතරහාලප  විඹදභ රුිළඹල් බිලිඹන 290සත පන්පන් 

පමපවමභද? අපේ රසතසභන් පපනවිය කන ඇභයාතුභහ  

පපතපන් රුිළඹල් බිලිඹන 5සත පදන්න පර; ඵන්දුර ගුණර්ධන 

ඇභයාතුභහ  ත රුිළඹල් බිලිඹන 5සත පදන්න පර; පභමනහ පවර 

යරහ පඳන්න්න. රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, අද 

්පවභ පදඹසත සිදු පන්පන් නළවළ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ආචහර්ඹ ඉන්ද්රවය කන 

භළයාතුභහ කිඹනහ අිළ අද දශ ජහයා  සසඳහදනපඹන් සිඹඹ  25සත  

විඹදපත යන්පන් දණඹ යි කිඹරහ. පපත දණප  මුදුන් භල්ඩ 

තභයි ක්රීනඩහ. සී.බී. ය කනහඹ ඇභයාතුභහ කිව්හ රාහපව් දෂිතභ 

ආඹතනඹ ක්රිමේ ආඹතනඹ කිඹරහ. රු  සපඹරජර හය 

බහඳයාතුභ ස, භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ පපත 

අසථහපව් පපත බහපව් සිටිප  නළත ක ්තුභහ  භභ පපත පද් ප්රරහල 

යනහ. ඔඵතුභහ  වළකිඹහසත යාපඵනහ; දසතතහසත 

යාපඵනහ; වළඵළයි, "්පවයිපඹසත" වුපණම ක, ඔඹ කිඹන කිඹන 

විිඹ  රඩ නළම්පම ක නපත ඔඵතුභහ  ක්රීනඩහ දියුණු යන්න 

අසථහසත රළපඵන්පන් නළවළ. ඔඵතුභහ  පතපර්ණ පනසත 

යන්න  ඵළරි පයි. නමු ක ඔඵතුභහපප අධහනඹ පඹමමු යරහ 

පපත ආඹතනඹ පිතන් යරහ, ක්රීනඩහ  අලර නීයා රීයා ස 

යරහ, පභයින් පවමයභ ඉ ක යන්න ඔඵතුභහපප උඳරිභ 

අධහනඹ පඹමමු යන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. ්පවභ නළ කනපත 

ත අවුරුදු පදදී ඔඵතුභහ  යන්න  පන්පන්, ත ක 

භයණඹ  සිදු වුණ ථහසත.  ්තුභහ  ඉදිරිප දී කිඹන්න  සිදු 

න්පන් ක්රිමේ ක්රීනඩහ ත ක ඳවශ  ගිඹහ කිඹන ්යි. ඒ  සහ 

භභ ඉතහ ඵළෆඳ ක ඔඵතුභහපන් ් හයණඹසත  ඉල්රහ 

සිටිනහ. ඔඵතුභහ ශ හර්ඹ බහයඹ පවමයි. අිළ ඒ වහ 

ඔඵතුභහ  ප්රරාලහ යනහ. පපත ආඹතනඹ ිළරිසිදු කිරීභ වහ 

ඇතුශ ක කිරීභ  ත පඹරජනහ කිහිඳඹසත භභ ඔඵතුභහ  ඉදිරිඳ ක 

ශහ. ඔඵතුභහ පපත ගිහින් ජනහිඳයාතුභහ  ඉදිරිඳ ක යන්න.  

ආණ්ඩු පතඵන්ධපඹන්  ඹතු කිරීපපතදී conflict of interest 

කිඹන ් -වි සවිද බහඹ කිඹන පද්- වරිඹ භ, අකුය භ ඉම් 

යන්න කිඹරහ ජනහිඳයාතුභහ පන් ඉල්රහ සිටින්න කිඹහ භතසත 

යමින් භපප චන සල්ඳඹ අන් යනහ. පඵමපවමභ 

සතුයායි. 

 
 සපඹරජර හය බහඳයාතුභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Gamini Lokuge. You have 10 minutes. 

 

[අ.බහ. 2.35] 

 
රු හමිණී පරමකුපප භවතහ (පතරු වහ පතරු 
ඵතහ අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குரக - தெஶறஷல், தெஶறஷல் 

உமவுகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, රු සුජී පේනසිාව 

භළයාතුභහපප ථහපන් ඳසු භ  ථහ යන්න  රළබීභ භභ 

ඉතහභ අඹ යනහ. ්තුභහ තභ ක ඳයණ පරවරධපඹන්, 

වයපඹන් ථහ කිරීභ ළන භභ නහම් පනහ. අද අයාරු 

ජනහිඳයා භහින්ද යහජඳසත භළයාතුභහ පපත ය  දියුණු යන්න ළඩ 

ිළිතපශ ණනහසත ආයපතබ යරහ යාපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභසත]  

භභ ළන ථහ ශහ නපත භභ ඒ  උ කතය පදනහ. නමු ක ක්රීනඩහ 

දියුණු කිරීභ වහ අද රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප ක්රීනඩහ 

ඇභයාතුභහ ඉතහභ ක ළද ක  සපඹර කිහිඳඹසත ඉදිරිඳ ක යරහ 

යාපඵනහ.  

්තුභහ අා ඒහ ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. හි පු ක්රීනඩහ 

ඇභයායපඹසත වළටිඹ  ඒ ිළිතඵ ්තුභහ  භහ සතුයාන්ත 

පනහ. පභමද පභහි  වි සවිදබහඹ ක, ඒ ක්රීනඩහ  අලර උදවිඹ 

්භ තනතුරුර  ඳ ක ීභ ක  තභයි ්තුභහ ල්ඳනහ පශේ. පපත 

පභමන ාපලරධන පනහ ක භවයවි  ඒහප  ඹපත අඩු ඳහඩු 

යාපඵන්න  පුළුන්.  නමු ක ්තුභහපප උ කහවඹ ඉතහභ ළද ක 

උ කහවඹසත වළටිඹ යි  අඳ දකින්පන්.  ්භ  සහ පපත ිළිතඵ 

්තුභහ   අඳ ප්රරලාහ යනහ.  ඒ හපපභ පභහි  ත පඳමඩි 

අඩුඳහඩු කිහිඳඹකු ක යාපඵනහ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ජහයා ාපතර  ඳ ක 

යනපම   ජහයා ාභඹ  ඳ කන  සරධහරිඹහ  ළන  ඳභණසත 

ල්ඳනහ ය  ළඩසත  නළවළ. ඒ ජහයා ාභ ප  හභහජි  ාපත 

තභ  සරයණ වරිඹහහය ඳ කනහද කිඹන ් ක ඵරන්න  

ඕනෆ. ජහයා ාපතර භහජි ාපත පභමන ආහයපඹන් 
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[රු සුජී පේනසිාව  භවතහ] 



2013  භහර්තු  06 

 සර්භහණඹ පරහ යාපඵනහද,  ජහයා  ාපතර  ්න්පන් ඒ 

ාපතර  සරයණ හර්ථ ඳ කරහද කිඹන ් අඳ ඵරන්න  

ඕනෆ.  භවය ජහයා ාපතර  හභහජි   ාපත වතයයි ඳවයි 

යාපඵන්පන්.  ඒ වතය ඳව ්තු පරහ ජහයා ාභඹසත  ිළහිම්හ 

 කතහභ ඒ රාහපව්භ ක්රීනඩහසත ඳහරනඹ යන ආඹතනඹසත 

ඵ  ඳරිර්තනඹ  පනහ.  ක්රිමේ   කත ක, ක්රිමේ ආඹතනඹ  

්න්දඹ  පදන්න ්න හභහජි ාපත වරිඹහහය  සරයණ 

ඳ කහ යාපඵනහ ද, ඒ අුව ඒහ   සුදුසුපත ඇයා අඹ ඳ ක පරහ  

ඉන්නහ ද, ඒ  සරයණලින් ්න අඹ  ්න්පන් ්න්දඹ ඳහවිච්ික  

යන්න  සුදුසුපත  රළබු  ක්රීනඩහ ාපතලින්ද  කිඹන ් ඳරීසතහ 

ය ඵරන්න ඕනෆ. ්පවභ නළ කනපත අඳ  පභමන ාපලරධන  

පනහ ක,  අහනප  ්න්දඹ ඳහවිච්ික යරහ ඳ ක න්පන්  

අලර සුදුසුපත රළබ  අඹ පනමපයි.  අද  භරර ක්රීනඩහ ාපත 

යාපඵනහ.  ඵළඩකමින් න් ාපත  යාපඵනහ. ගුඩු විදිපපත ාපත 

යාපඵනහ. පපත ආදී විවිධ ජහයා  ක්රීනඩහ ාපත ිළහිම්හ  යාපඵනහ.  

පපත ාපත ිළහිම්නපම   ඒ ාපතර හභහජි කඹ න්නහ 

ාපතර  ක ඳ ක න්පන් වරිඹහහය  සරයණ ඳ කහ පපත 

කිඹන විිප  සුදුසුපත ඇයා අඹද කිඹන ් විභන්න පුළුන් 

න විිඹ  පභඹ  ඹපත කිසි ාපලරධනඹසත නළ කනපත ඒ වහ වූ 

ළඩ ිළිතපශසත ඇයා යන්නඹ කිඹහ භභ පභහිදී රු 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ  පඹම ජනහ යනහ. ්පේ 

නළයා භවු ාභඹ දිවහ විතයසත ඵරහ ළඩසත නළවළ. පපත භවු 

ාභඹ  ඳ ක න උදවිඹ  ්න්දඹ ඳහවිච්ික  යන හභහජි 

ාපත  වරිඹහහය වි සවිදබහඹසත ඇයා ඒ  යුතු ය පන 

ඹනහද කිඹහ ඵරන්න ඕනෆ.  ්පවභ නළ කනපත අඳ ඵරන්පන්  භවු 

ාභඹ  ඳ ක න උදවිඹ  පද විතයයි. භවු  ාභඹ  ඒ අඹ ඳ ක 

න්න ්න්දඹ පදන්න ්න  සපඹරජිතඹන්පප ාපත වරිඹහහය 

ඳ කහ පන ඹනහද,  ඒහ ඳ කහ පන ඹන්පන් පමයි 

ආහයපඹන්ද,  ඒහ හර්ෂි   සරයණ ඳ කහ යාපඵනහද,  ඒහ 

 සඹභහහයපඹන්  ක්රීනඩහ තයර  වබහගි ී  යාපඵනහ ද, ක්රීනඩහ 

ාභඹසත වළටිඹ  ඒ අඹ සුදුසුපත රඵහ යාපඵනහද කිඹහ 

ඵරන්පන් නළ කනපත භවු ාභඹ  පමයි තයපත   සරධහරින් ඳ ක 

ශ ක ළඩසත න්පන්  නළවළ.  

රු  සපඹරජර හය  බහඳයාතුභ ස, ඒ අතය භවය ජහයා 

ාපතර   ක්රීනඩහ මියා තුනයි වතයයි  යාපඵන්පන්. ්පවභ නපත 

ජහයා ාභඹසත පනහ නපත  ය  පුයහ  පමයිතයපත  ක්රීනඩහ ාපත 

ාරහසත යාපඵන්න   ඕනෆ ද කිඹහ නීයාඹසත ්න්න  ඕනෆ. ඒ 

අුව තභයි භවු ාභප   හභහජි කඹ රඵහ න්න  පුළුන් 

න්පන්.  අිළ උඩ තේම්   විතයසත  පපත ළන ථහ ය වරි 

ඹන්පන් නළවළ.  ඹ  තේම්පව්  ඉරහ ්න ආහයඹ  ළන අඳ 

ල්ඳනහ යන්න   ඕනෆඹ කිඹන ් පපත අසථහපව්දී භහ 

කිඹන්න  ළභයායි. ඒ හපපභ පපත ාපතර  යුතුර 

වි සවිදබහඹසත ඇයා ීභ ඉතහභ ක ළද ක පනහ.  

අද පපත   සපඹරලින් ඉතහභ ළද ක පඹරජනහ ණනහසත  

ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. ඒහ ක්රිමඹහ කභ පනපම  සුජී 

පේනසිාව භන්ත්රීවතුභහ  කිව්හ හපප පපත භවය හයණහ  සළයදි 

ය න්න  පුළුන්භසත ඇයා පනහ. නමු ක රු  භන්ත්රීවතුභ ස,  

් හයණඹසත ළන භභ නහම් පනහ. පපත යපේ 

ජනහිඳයාතුභහ  තභයි තමුන්නහන්පේ  පචරදනහ යන්පන්.   යුද්ධ 

හරප  තමුන්නහන්පේරහපප ඳසතඹ වළසිරුපණ් පමපවමභද 

කිඹන ් තමුන්නහන්පේරහ ජහයාඹසත වළටිඹ  ල්ඳනහ ය 

ඵරන්න   ඕනෆ. ්දහ ඒ  වරිඹහය උදව්සත ශහ නපත අද 

තමුන්නහන්පේරහ  යන විපව්චනඹ අඳ ිළිතන්නහ. භහ ක ඔඹ 

ඳසතප  සිටි පපනසත. වළභදහභ තමුන්නහන්පේරහ ළයදිඹ  

විපව්චනඹ පශේ. යුද්ධ හරප  තමුන්නහන්පේරහ ශ විපව්චන 

තමුන්නහන්පේරහ  භත නළවළ. ්දහ යුද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ 

යනහඹ කිඹහ තමුන්නහන්පේරහ විලසහ  පශේ නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභසත] තමුන්නහන්පේ විලසහ ශහ  ඳසතඹසත වළටිඹ  

තමුන්නහන්පේපප ඳසතඹ විලසහ පශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීපත] 

නමු ක තමුන්නහන්පේරහපප ඳසතප  වුරු ක ඒ ළන 

විරුද්ධ කඹ  ප්රරහල  පශේ ක නළවළ.   

අා භභ දන්නහ, තමුන්නහන්පේරහ ඒ  ඳසත වුණ ඵ. 

නමු ක ඳසතඹසත වළටිඹ  ඒ වහ  යුතු පශේ නළවළ.  ඒ ඳසතඹ 

තුශ ඒ යද  සළයදි යන්න තමුන්නහන්පේරහ  ලසතයාඹසත 

යාබුපණ ක නළවළ. අිළ නපත උ කහව ශහ. ඵළරි වුණු  සහ 

අතවළයරහ ආහ.  [ඵහධහ කිරීභසත] කිව්හ. ඇ කත. භභ ිළිතන්නහ. 

නමු ක තමුන්නහන්පේරහ ඳසතඹසත වළටිඹ  ඳහර්ලිපපතන්තු  

ඇවිල්රහ, ඳසත තීන්දු අුව ්දහ ්න්දඹ ඳහවිච්ික පශේ ආණ්ඩු 

ඳයහජඹ  ඳ ක යන්නයි; යුද්ධඹ ඩහේඳල් යන්නයි. අද 

තමුන්නහන්පේරහ  විඳසතඹසත වළටිඹ  ආණ්ඩු ඵරඹ න්න 

ල්ඳනහ ය පන ථහ යනහ මිසත, ඇ කත ත ක කඹ -

ඹථහර්ථඹ- ිළිතඵ ථහ යන්පන් නළවළ.  

අද අිළ සතුයාන්ත පන්න ඕනෆ, විපලේපඹන්භ භහින්ද 

යහජඳසත ජනහිඳයාතුභහ , නහභල් යහජඳසත භළයාතුභහ  ව 

අපනකු ක උදවිඹ . ්තුභන්රහ  භළදිව ක පරහ ක්රීනඩහ ජඹග්රාවණඹ 

යන්න, ක්රීනඩහ දියුණු යන්න විලහර ළඩ පම සත ශහ.  

යර් ක්රීනඩහ  කතහභ, ්දහ  යර් ක්රීනඩහ  monopoly  ්සත 

යාබුණහ. ්සත ක ජහයා ඳසතප  බහඳයාතුභහපප  monopoly 

්සත යාබුණහ. අද ඒ පනස පරහ. අද ඒ අපනකු ක ක්රීනඩහ 

භහජර  ගිහින් යාපඵනහ. ඒ අඹ  ්න්ද ඵරඹ හිමි පරහ 

යාපඵනහ. ඒ ක්රීනඩහ ලින් ර  ් ් ඳහරඹන්  ඕනෆ 

විිඹ  ඳහරනඹ ශහ. නමු ක අද වි ත පරහ යාපඵනහ. 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප භළයාතුභහ ල්ඳනහ යන්පන් ඒ ළඩ 

ිළිතපශ ත ක ලසතයාභ ක යන්නයි.  අඳ  යුතුභසත යාපඵනහ, 

ක්රීනඩහ පුවපන් ල්ඳනහ යරහ ඒ ලසතයාභ ක යන ළඩ 

ිළිතපශ  උදව් යරහ  ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ දියුණු යන්න; ලසතයාභ ක 

යන්න. අද ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  විවිධ අසථහ අිළ ජඹග්රාවණඹ ය 

යාපඵනහ. ්පවභ ජඹග්රාවණඹ  පශේ ක්රීනඩහ පව් හි පු ප්රරීණඹන් 

දුන් ලසතයාඹ ක, ඒ අඹ දුන් දහඹ කඹ ක, ඒ අඹ දුන් ආදර්ලඹ ක 

 සහයි.  

අද ක්රිමේ ක්රීනඩහ  කත ක අිළ ඉවශ භේ භ ඉන්නහ. ජහයා 

භේ පපතදී, ජහතරන්තය භේ පපතදී අිළ පදන සථහනඹ  ඇවි ක 

යාපඵනහ. ඳශමු සථහනඹ  ් යසත ඇවි ක යාපඵනහ. අපනසත 

වළභ හයඹභ හපප ඉතහ දසත පර ක්රීනඩ ඹන් ක්රීනඩහ ය 

යාපඵනහ. ක්රීනඩඹන් විපව්චනඹ යනහ අිළ දළසතහ. ඒ 

ළරැදියි. අිළ ක්රීනඩඹන් උනන්දු යන්න ඕනෆ. ක්රීනඩඹන් 

ලසතයාභ ක යන්න ඕනෆ. ඒ ආඹතන ලසතයාභ ක යන්න ඕනෆ. 

්පවභ ක්රිමඹහ පශම ක විතයයි පපත යපේ ක්රීනඩහ දියුණු යන්න 

වළකි න්පන්.  

සුන්යාහ ජඹසිාව භළයා සඹ ක්රීනඩහ යන වි  ්තුමිඹ  පභමන 

තයපත  ප්රරලසන ඇයා වුණහද? භහධර තුිතන් පභමන තයපත විපව්චන ඇයා 

වුණහද? නමු ක ්තුමිඹ දසත පර ක්රීනඩහ යරහ, ජහතරන්තයඹ  

ගිහින් රාහ  කීර්යාඹසත අ ක ය දුන්නහ. ඒ හපප ක්රීනඩඹන් 

ණනහසත සිටිනහ. අිළ ඒ අඹ  අපේ පෞය සතුයාඹ පුද 

යන්න ඕනෆ. ඒ හපප යුඹසත නළත ඇයා යන්න 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප භළයාතුභහ පන ඹන පපත ළඩ 

ිළිතපශ  අිළ ඳසත පේදපඹන් පතමය උදව් යන්න ඕනෆ; ඒ 

ළඩ ිළිතපශ ලසතයාභ ක යන්න ඕනෆ.  ඹ ගිඹහ ළන ථහ ඕනෆ 

තයපත යන්න පුළුන්. වළභ පපනකුපපභ ඹ ගිඹහ ළන ථහ 

යන්න පුළුන්. වළභ පපනකුපපභ ඹ ගිඹහපව් අඩු ඳහඩු ළන 

ථහ යන්න පුළුන්. ඒ ළන ඩදහසි යාපඵනහ; විසතය 

යාපඵනහ. ඒ ළන ථහ කිරීපභන් අද ක්රීනඩහ  ප්රරපඹරජනඹසත ඇයා 

න්පන් නළවළ. අද ක්රීනඩහ  ප්රරපඹරජනඹසත ඇයා පනහ නපත,  

ඉදිරිඹ  ඹන්න පුළුන් ළඩ ිළිතපශසත ඇයා යන්න ඕනෆ. අන්න 

ඒ ළඩ ිළිතපශ තභයි අද ඇයාය යාපඵන්පන්. ඒ  භහින්ද 

යහජඳසත ජනහිඳයාතුභහ ඉතහභ පවම නහඹ කඹසත පදනහ. ඒ 

ිළිතඵ භළදිව ක පරහ ක්රිමඹහ යනහ. ඒ හපපභ නහභල් 

යහජඳසත භළයාතුභහන්රහ ඇතුළු වළභ පපනසතභ පපත විඹ 

පතඵන්ධ ඉතහභ පවම භළදිව කීභසත සිදු ය යාපඵනහ. ඒ 

ක්රීනඩහපව් පවම අනහතඹසත කිඹහ භහ විලසහ යනහ.  
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ භහින්දහනන්ද 

අලු කභපප භළයාතුභහ අද පවම ප්රරවිස ඹ  ඳළමිණ සිටිනහ. 

්පවභ නපත ්තුභහ  අිළ උදව් යන්න ඕනෆ. පභහි ත ක අඩු ඳහඩු 

යාපඵනහ නපත ඒහ පඳන්ුවපත යරහ, ඒහ  සළයදි යරහ පපත 

රහඳහයඹ ලසතයාභ ක පන ඹන්න. ඒ  සහ තභයි භභ කිව්පව්, 

ජහයා ක්රීනඩහ ාපත  සරධහරින් ඳ ක යන වි  ඒ ඳ ක න හභහජි 

ාපත පපත ඳනත  අුව සුදුසුපත රඵහ යාපඵනහද කිඹරහ.  

භවය ක්රීනඩහ ාපත යාපඵනහ, තභ තභන්පප තුන් වතය පදපනසත 

්තු යපන  සරයණඹ   ්න්දඹ ඳහවිච්ික යන්න විතයසත 

රෆසයා ය පන සිටින. ඒ අඹපන් ඳ ක න බහඳයාරු වරිඹ  

ළඩ යයි කිඹරහ භභ හිතන්පන් නළවළ. මුර ඉන්භ පපත  යුතු 

පතපර්ණපඹන්භ  සයහයණඹ යන්න ඕනෆ. පපත  සපඹර පන 

ඒභ ිළිතඵ අපේ තු  වහ අපේ සතුයාඹ භහින්දහනන්ද 

අලු කභපප භළයාතුභහ  ප්රරහල යමින් භපප චන සල්ඳඹ 

අන් යනහ. පඵමපවමභ සතුයායි. 

[අ.බහ. 2.45] 
 

රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස,  අද ඉතහභ  ළද ක 

  සපඹර කිහිඳඹසත පතඵන්ධ පපත රු බහපව් හච්්හ යන 

පපත අසථහපව්දී භ  ක අදවස දසතන්න ළඩි හරඹසත රඵහ දීභ 

ළන  විඳසතප  ාවිධහඹතුභහ  ක ඒ හපපභ ම ්න්ඒ ඳසතප  

සිඹලුභ පදනහ  ක භභ ප්රරථභපඹන්භ සතුයාන්ත පනහ. ් 

අතකින් භභ දුසත පනහ. පභමද, අපේ ක්රීනඩහ අභහතර 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප භළයාතුභහ ෆපවන භවන්සිඹසත 

අයපන පභළ ස ළද ක ඳනත  අදහශ  සපඹර පපනන 

පරහපව් අහනහ  හපප ්තළ සන් ඔේඵ  ගිහින්  ්සත ක 

ජහයා ඳසතප  ළයදි  කිඹමින් ආණ්ඩු  ගිඹ ඇභයාරු ථහ 

ශහ.  ඒ  ළන භභ ඉතහභ නහම් පනහ. භභ ඒ ළන කිඹන්න  

ළඩිඹ හරඹ න්පන් නළවළ. 

විපලේපඹන්භ භභ රු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ  සතුයාන්ත නහ,  

ක්රීනඩහ ආයසතහ යන්න පරමකු ළඩ ිළිතපශසත ක්රිමඹහ කභ 

යන්න ඹන ඵ අලුයාන් වඳුන්හ දී යාපඵන පපත ාපලරධනලින් 

අඳ  පඳපනන  සහ. නමු ක භභ ්තුභහ  ඉතහ  කීපභන් 

කිඹන්න ඕනෆ,  ්තුභහ  පපත ාපලරධන රඵහ දුන් උඳපද්ලරු 

ක්රීනඩහ අර්බුද යහශිඹ  ඇද දභහ ඇයා ඵ. නමු ක ්තුභහ අඳ  

ප්රරහල ශහ, "ාපලරධන හිත පපතහ ක්රිමඹහ කභ විඹ යුතුයි" 

කිඹරහ.  

භභ පපත රු බහ  භතසත යන්න ඕනෆ, රු පසත.බී. 

ය කනහඹ හි පු  ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ 1973 අා 25 දයන ක්රීනඩහ ඳනත 

වයවහ ක්රීනඩහ ාර්ධනඹ  ව ඹව ඳළළ කභ  අලර නීයා රීයා 

ස පම  යාබුණු ඵ. ඒ ඳනත ඉතහභ පෞයනීඹ ඳනතසත. 

භවය වි  පපත පනළ ක යාපඵන ාපලරධනර යාපඵන අඩුඳහඩු 

 සහ, පපත ාපලරධනලින්  කිඹන භවය හයණහ  සහ  ඒ ඳනත 

වෆල්ලු  ඳ ක න අසථහ කීඳඹසත යාපඵනහ.  

අද  පඵමපවර පදනහ ජහයා ාපතර තනතුරුර  ්න්පන්, 

තභන්පප පද්ල් ය න්න, තභන්  නභසත වදහ න්න, පපත 

ාපතලින් මුදල් පවමයපත ය න්න, ්පවභ ක නළ කනපත පපත 

ාපතර  තභන්පප ාහතීන් දභරහ රැකිඹහ රඵහ පදන්න.  

ක්රීනඩහ  ආදයපඹන් ඒ තනතුරුර  ්න අඹ අඩු ඵ අිළ ඳසු ගිඹ 

හරප  දළසතහ.  

ක්රීනඩහ ඳනත තුිතන් ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ  කිසිඹපත ඵරඹසත රඵහ දීභ 

ළන භභ විරුද්ධ න්පන් නළවළ. ඕනෆභ ඇභයායඹකු  

කීභකින්  යුතු යන්න ඵරඹසත රඵහ දිඹ යුතුයි. නමු ක ඒ 

ඵරඹ වයවහ දෂිත පුද්රඹන් ්පවභ ක නළ කනපත ුවසුදුසු  

පුද්රඹන් තනතුරුර  ඳ ක යනහ නපත  ්තුභහ ය   

යන්පන් පරමකු විනහලඹසත. ඒ  සහ පපත  සපඹරර පඵමපවර 

රුණු ාපලරධනඹ පරහ ක්රිමඹහ කභ නහ නපත, අිළ ඒ  

වපඹරඹ දිඹ යුතුයි කිඹරහ භහ හිතනහ.  

විපලේපඹන්භ වුරු නළවළයි කිව් ක ඳසු ගිඹ හරඹ යාසපේ 

අිළ දළසතහ ක්රීනඩහ  පද්ලඳහරන ඵරඳෆපත ආපු ඵ. ක්රීනඩහ හු සත 

දුය  විනහල වුපණ් පද්ලඳහරන ඵරඳෆපත  සහයි. අිළ දළසතහ, 

ඇභයාතුභහ ක අයණ පන භවය අසථහ. භ  භතයි, ් 

හයණඹසත. IPL තයහලිඹදී අපේ ණ්ඩහඹපපත ඉන්න 

ක්රීනඩඹන්  නළත ්න්න කිඹරහ ්තුභහ ථහ ශ පරහපව්, ඉන් 

දින කීඳඹ  ඳසු නහභල් යහජඳසත භන්ත්රීවතුභහ ඒ IPL 

තයහලිඹ  ගිහිල්රහ, තෆගි පදන උ කඹ  ක  වබහගි වුණහ. 

්තළ සන් ඳසු සිඹලු පද් පනස වුණු  අන්දභ අිළ දළසතහ. ඉයාන් 

පභළ ස පද්ල්  සහ ඳසු ගිඹ හරප  ක්රීනඩහ  පරමකු විනහලඹසත 

වුණහ. අපේ ඵරහපඳමපයම කතු, ක්රීනඩහ ආයසතහ කිරීභයි. ක්රීනඩහ 

ඇභයාතුභහ ආයසතහ කිරීභයි. ඒ වහ පපත   සපඹර  හු සත උදවු 

නහ.  

භභ ඇයි ඇභයාතුභහ  ඵරඹ පදන්න ඕනෆ කිඹන භතප   

ඉන්පන්? ඇභයායපඹසත වුණහභ ඵරඹසත යාපඵන්න ඕනෆ. ඒ 

හපපභ ඒ ඵරඹ  වරි විිඹ  ඳහවිච්ික යන්න ඕනෆ.  පභමද, ඳසු 

ගිඹ හරර අිළ දළසතහ, ඇභයාරු තභන් දන්නහ, අනලර 

පුද්රඹන් ඒ ඒ තනතුරුර   ඳ ක යන්න ඒ ඵරඹ පඹමදන්න 

භවන්සි වුණු අන්දභ.  

භ  පපත අසථහපව්දී භතසත නහ, රු හමිණී දිහනහඹ 

හි පු  ඇභයාතුභහ. ඒ ඇභයාතුභහ ක්රිමේ ක්රීනඩහ පනමශ ක, ක්රිමේ 

ඳහර භණ්ඩරඹ  ්න්න ුවසුදුසු ත ක කඹසත යාබුණ ක, ්  

හිටිඹ වින්න්ේ පඳපර්යහ ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ ්තුභහ  අය රඵහ 

දුන්නහ ක්රිමේ  සරයණර  ඉදිරිඳ ක න්න. ඒ වයවහ අිළ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ ජහතරන්තයඹ  අයපන ගිහිල්රහ පරර කුරහනඹ  

ජඹග්රාවණඹ ශහ; පරර කුරහන අන් තයර  ආහ.  

ක්රිමේ පපත ත ක කඹ  පන ්න්න ්තුභහ පරමකු ාර්ධන ළඩ 

ිළිතපශසත  ශහ.  

විපලේපඹන්භ භ  භතයි, ්තුභහ ය අ   ළඩි හරඹසත  

ක්රිමේ ආඹතනප  ඉන්න, හි පු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහපප ඵරඹ 

පඹමදරහ අසථහ වදහ  ක ඵ.  අන්න ඒ තභයි භභ කිඹන්පන් 

්ළ ස සුදුසු පුද්රඹන් ඳ ක කිරීපපත ඵරඹ -භවය  අඹ පපත  

විරුද්ධ පයි - ඇභයායඹහ  දිඹ යුතු ඵ. අිළ අද න්පතර 

නහ,  ඒ ඵරඹ ඇභයාතුභහ ඳහවිච්ික  කිරීභ ළන. අඳ  ්ඹ  ඒ 

තයපත පරමකු ප්රරලසනඹසත පනමපයි.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ කි යුතු 

අපනසත හයණහ පභඹයි. පභතළන නළයා වුණ ක භභ කිඹන්න 

ඕනෆ අපේ ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභයායඹහ පමලිපඵරල් ාභප  

ඉතහභ ක පවම ළඩ පම සත යපන ඹනහඹ කිඹහ. ්තුභහ 

පමලිපඵරල් ාර්ධනඹ පුවපන් පපත ය  පුයහභ පරමකු 

ාර්ධන ක්රිමඹහදහභඹසත දිඹ ක පම  ඹන ඵ අිළ දළුව ක පරහ 

යාපඵනහ. ඒ හපපභ පමලිපඵරල් ක්රීනඩඹුව ක අඳ  ථහ යරහ 

කිඹරහ යාපඵනහ. ඉයාන් ්ළ ස පුද්රඹන්  ක්රීනඩහපව් රැපදන්න 

ඇභයාතුභහපප ඵරඹ අලරයි. භභ කිඹනහ, ඒ අයින් ය 

න්න ්ඳහ කිඹරහ. තමුන්නහන්පේ ඒ ඵරඹ යාඹහ පන වරි 

පුද්රඹන් ඒ තළන  පපනන්න ළඩ යන්න කිඹරහ භභ 

ඔඵතුභහපන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

අලු කභ විහයඹ තභයි සුයහජ් දන්පද සඹ භව කභඹහ ළන පපත 

දසර සිදු න ථහ ඵව. සුයහජ් දන්පද සඹ භව කභඹහ පභතළන 

නළයා  සහ භභ ්තුභහ ළන කිඹන්න ඹන්පන් නළවළ. නමු ක ක්රිමේ 

ඳරිඳහරනඹ  ආපව් පමපවමභද කිඹරහ භභ කිඹන්න ඕනෆ. 
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්තුභහපප භහභහ තභයි හි පු ක්රිමේ ක්රීනඩ ඩී.්ස. ද සිල්හ 

භව කභඹහ. ්තුභහ ක්රිමේ ආඹතනප  බහඳයා පරහ ඉන්න පම  

පරර ක්රිමේ වුන්සිරපඹන් - ICC ්පන්- පපත යපේ ඳ කහ 

පන හර්ඹහරඹ වහ ්තුභහ අධරසත වළටිඹ  ඳ ක ය  කතහ. 

ඔහුපප සුදුසුපත ඵළලුපව් නළවළ. අඩු ණපන් කිහිඳ පදපනකු 

interview පරුපව් නළවළ. ඔහු ඳ ක පශේ ාහයා ඵෆණහ හින්දහ 

ඳභණයි. අඹදුපතඳ ක ළන්පන් නළතු පපත ක්රිමේ වුන්සිරප  

රැකිඹහ  ්තුභහ ඳභණසත පනමපයි, ්තුභහපප පවරදයඹහ ක 

ඩී.්ස. ද සිල්හ භව කභඹහ ඳ ක ශහ. රු ඇභයාතුභ ස, පරර 

කුරහන තයහලිප  විකුණපු ටිේ ඳ ක ිළිතඵ අද පන ල් 

දළුව ක කිරීභසත යරහ නළවළ. අිළ දළසතහ, ක්රිමේ ආඹතනප  

computers ඇතුපශේ යාබුණු hard disks ඳහ නළයා පරහ යාබුණු 

ආහයඹ. ්ච්චය පවම ආයසතහසත යාපඵන ක්රිමේ ආඹතනප  

computerර යාපඵන hard disks ඳහ රහපන ඹන්න පුළුන් 

සුයහජ් දන්පද සඹ භව කභඹහ දළන් ඵළඩකමින් න් ඳරිඳහරනඹ  

පපනන්න වදනහ කිඹරහ පු ක ඳ කර යාපඵනහ භභ දළසතහ. 

භභ හිතනහ, ඔඵතුභහ ්ළ ස පද්ල්ර  වබහගි පනමපව්විඹ 

කිඹරහ. ඒ හපප පුද්රඹන්  ්න්න පදනහ නපත තභයි අඳ  

ප්රරලසනඹසත පන්පන්. පභමද අනලර පුද්රඹන් වුණ ක 

පපනන්න ඵරඹසත  පපත තුිතන් ක්රීනඩහ ඇභයායඹහ  රළපඵන  සහ. 

භභ හිතනහ, ඒ ළන ්තයපත පරමකු ප්රරලසනඹසත නළවළ කිඹරහ. 

පභමද අිළ ඇභයාතුභහ ළන පරමකු ඵරහපඳමපයම කතුකින් ඉන්න 

 සහ. ඒ  සහ භභ ඇභයාතුභහපන් ඉල්රනහ, පභළ ස 

පද්ල්ර  නපත වබහගි පන්න ්ඳහ කිඹරහ. හු හසත පදපනකු 

ඳහර්ලිපපතන්තුපව්දී ථහ යපු පදඹසත තභයි පපත ාපලරධනර 

ඇයා ටිනහභ. භභ රු ඇභයාතුභහ  ඳසු ගිඹ දින කිහිඳඹ  

ඉසපල්රහ ලියුභසත ්ව්හ. ඒ ලියුභ වයවහ ාපලරධන හිත 

පඹරජනහලිඹසත භභ ්තුභහ  ්ව්හ. භභ ්තුභහ  ්පු ඒ 

පඹරජනහලිඹ වළන්හඩක හර්තහ  ඇතුශ ක කිරීභ වහ 

බහත* යනහ.  

පපත ාපලරධන ඳදනපත න්පන් දළන  ක්රිමඹහ කභ න ක්රීනඩහ 

ඳනත  හදහ ඇයා  සපඹරර  ඵ භභ ඉතහභ ක කීභකින් 

කිඹනහ. ්නපත 1973 අා 25 දයන ක්රීනඩහ ඳනත පපත අුව 

 සපඹර අා 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 31, 33 ව 34 ඹන 

 සපඹර ාපලරධනඹ විඹ යුතු ඵ භභ ඳළවළදිලි යන්න ඕනෆ. 

පභහිදී විපලේපඹන්භ අිළ ළරකිලිභ ක විඹ යුතු හයණඹසත 

යාපඵනහ. අිළ පපත යන්පන් ක්රීනඩහ ආයසතහ කිරීභ මි 

පුද්රඹන් ආයසතහ කිරීභ පනමන ඵ භභ ඉතහභ ක කීභකින් 

කිඹනහ. මී  අභතය න ළේ  සපව්දනප  වන්  සපඹර 

ඳළයණි  සපඹර අා භ  පනමළශපඳන ඵළවින් ්ඹද පතඵන්ධ 

කිරීභ  ඉතහභ ක අසීරු රුණසත පරහ යාපඵන ඵ භභ 

ඇභයාතුභහ  ඉතහභ ක හරුණි කිඹනහ. ඒ  සහ භභ හු හසත 

දුය  ඳළයණි රසථහ ඳදනපත යපන තභයි අා හිත 

 ාපලරධන ඉදිරිඳ ක යන්පන්. විපලේපඹන්භ  සපඹර අා 11, 

12 ජහයා ාපත  සරධහරින්පප ධුය හරඹ පතඵන්ධ රුණසත 

 සහ පපත  සපඹර පදභ ළන භභ බහ  දළුව ක යන්න 

ඕනෆ. ඒ දීර්ක යාපඵන පදඹසත. නමු ක භපප පඹරජිත 

ාපලරධනඹ ළන ක ඔඵතුභහ දළුව ක යන්න ඕනෆ. ්භ 

ාපලරධනඹන්හි පභපේ වන් පනහ:  

"ජහයා ක්රීනඩහ ාභඹ  සරධහරින් ව හය වෘයින් ්භ 

ජහයා ක්රීනඩහ ාභප  අුවඵද්ධ ක්රීනඩහ භහජඹ පවර ආඹතනඹ 

හභහජිඹන්පන් භන්විත විඹ යුතුඹ. ඔවුන් ය  පද ධුය 

හරඹසත වහ ය පද  යසත ඳ කුව රඵන භවහ බහ 

රැසීභදී පතරයහ ුව රළබිඹ යුතුඹ.  

බහඳයා, පල්පත ව බහණ්ඩහහරි ධුයඹ ඇයා න ඹපත 

පුයේඳහඩුදී, ්භ තනතුරු භවහ බහ රැසීභදී පවර විපලේ 

භවහ බහ රැසීභදී පුයහ ලිඹ වළකිඹ. පන ක ඹපත පුයේඳහඩුසත 

භවහ බහ අුවභළයාඹ  ඹ  ක හය බහදී පුයුව රළබිඹ 

වළකිඹ." 

 සපඹර අා 12 ඹ ප ක භහ පභපේ වන් යනහ: 

"(i)  පපත  සපඹර රාගු ීපභන් ඳසු ඹපත කිසි ජහයා ක්රීනඩහ 

ාභඹ බහඳයා, පල්පත, බහණ්ඩහහරි, උඳබහඳයා, 

උඳපල්පත වහ උඳබහණ්ඩහහරි ලපඹන් ිළ -ිළ  ධුය 

හර පදසත දළර කිසිභ තළනළ කපතසත ්භ ධුයඹ අන් 

ශ දින සි  ය පද හරඹසත ඹන පතසත ්භ ධුයඹන් 

වහ නළත පතරයහ ළනීභ ිළණි ඉදිරිඳ ක ීභ  සුදුසුන් 

පනමන්පන්ඹ. ධුය දයන්නන්පප උඳරිභ ධුය දළරීපපත 

හරඹ ය වතයසත ඉසතභ ඹහ පනමවළ. 

 ්පේ වුද, බහඳයා ධුයඹ දළර තළනළ කතහ වහ ඳභණසත 

ඔහු විසින් අදහශ ාභප  ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ  සිදු පම  

ඇයා පේඹ ිළිතඵ යුව රඵන විභර්ලනඹකින් ඳසු 

අභහතරයඹහ ෆහීභ  ඳ ක න්පන් නපත ඔහු  ත ක ්සත 

යසත ඳභණසත  අභහතරයඹහපප ලිඛිත අුවභළයාඹ ඹ ප ක  

්භ ධුයඹ වහ ඉදිරිඳ ක විඹ වළකිඹ. ඔහුපප තනතුය පවමඵ 

ුව රඵන හරඹ ය වඹ  ළඩි පනමවිඹ යුතුඹ.   

(ii)  තද, ඕනෆභ නහභ පඹරජනහරුකු  ්භ අසථහ, 

්භ හර ඳරිච්පේදඹ ජහයා ාපත පද පවර ළඩි 

ාරහ ධුය දළරීභ ශ පනමවළකිඹ." 

 රු ඇභයාතුභ ස, භහ පපත හයණහ කිඹන්පන් ප්රරධහන 

ලපඹන් පපත පවේතු  සහයි. ඳසු ගිඹ හරප  අිළ දළසතහ, 

ඔලිපතිළසත මිම්පව් බහඳයායඹහ අිළ දන්නහ තයභ  අ ක 

ඳන්දු ාභඹ, පඩි තළබීපපත ාභඹ, දුුව විදීපපත ාභඹ 

ළ ස ාපත යහශිඹ  සරතර දයමින් සිටි ඵ. ්තපම  

පභඹ යන්පන් පන පදඹ  පනමපයි; ඔලිපතිළසත 

ාභප  බහඳයා ධුයඹ වහ ්තුභහ  ්න්ද ඳදනභ වදහ 

න්නයි. ඉයාන් භහ ඉල්රහ සිටිනහ, පපත පඹරජනහ න නපත 

ක්රීනඩහ පද , තුන  රඵහ පනමදී ් ක්රීනඩහ  

ඳභණසත රඵහ පදන්න කිඹරහ. භහ ්ඹ ඳළවළදිලි කිඹහ 

යාපඵනහ.  

ඒ හපපභ  සපඹර අා 13 ක ඉතහභ ළද ක පදඹසත. භහ ්හි 

පභපේ වන් යනහ: 

"(i)  ඹපත තළනළ කතකු අදහශ ජහයා ක්රීනඩහ ාභඹ විසින් 

පල්නත යුව රඵන පවර ලිඹහ ඳදිාික යුව රඵන 

පවර අුවභත යුව රඵන ඹපත ප්රරධහන ක්රීනඩහ තයහලිඹදී 

පවර ක්රීනඩහ උ කඹදී පවර ාභඹ විසින් ාර්ධනඹ 

යුව රඵන ක්රීනඩහ තයහලිඹදී, ණ්ඩහඹපත 

තයහලිඹදී පවර ත ස තයඹදී ද ය  ළඩි හය 

ණනසත වබහගි ී ජඹග්රාවණ රඵහ ඇ කනපත පවර ්සත 

යසත ක ජහයා ණ්ඩහඹභ  සපඹරජනඹ ය ඇ කනපත මි 

ඹපත ජහයා ාභඹ බහණ්ඩහහරි ධුයඹ, උඳ 

බහණ්ඩහහරි ධුයඹ වළය ්භ ාභප   සරධහරිඹකු පවර 

මිම් හභහජිඹකු ලපඹන් ඒ තළනළ කතහ නපත යුව 

පනමරළබිඹ යුතුඹ.  

(ii)  ්පේ වුද, බහඳයා ධුයඹ වහ ඳභණසත "i" න අතුරු 

පේදප  වන් ක්රීනඩහ සුදුසුපත පුයහ පනමභළයා වුද, අදහශ 

ක්රීනඩහ ාර්ධනඹ කිරීභ  වළකිඹහසත ඇයා, දණ, 

අරවමිතහ, පචරදනහර  රසත පනමභළයා ව විවිධ 

අුවග්රාවඹන් රඵහ දීභ  වළකි ්සත අපඹකු වහ ඳභණසත 

ක්රීනඩහ විඹ බහය අභහතරයඹහපප ලිඛිත අුවභළයාඹ ඹ ප ක 

්කී ධුයඹ වහ ඉදිරිඳ ක විඹ වළ."  
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————————— 
*  පුසතහරප  තඵහ ඇත. 
*  நூனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපපතන්තු 

 පභහිදී තය 10සත කිඹහ විපලේපඹන්භ භහ වන් 

යන්පන් පපත හයණඹ  සහයි. රු ඇභයාතුභ ස, අ ක දළකීපත 

්සත භහ දළසතහ, ඳශමුන පඳශ ක්රීනඩහ කිරීභ ක්රිමේ ඳහර 

භණ්ඩරඹ  ්න්න අලර සුදුසුභසත වළටිඹ . උදහවයණඹසත 

වළටිඹ  භහ ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරඹ න්නපත. රු ඇභයාතුභ ස, 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඳසු ගිඹ හරප  පඵමපවර 

පදපනසත පශේ ් තයඹ  වබහගි න ්යි. ණ්ඩහඹභ 

පතරයන පම  11පදනකුපප නපත ඇතුශ ක නහ. නමු ක ඔවුන් 

ක්රීනඩහ යන්පන් ක නළවළ; ිළේ  සඹ  ක ඵහින්පන් නළවළ. නමු ක 

ඔවුන්පප නභ යාපඵනහ. ඒ නභ වයවහ  ඒ පමල්පරර ජහයා ක්රීනඩහ 

ආඹතනර  සුදුසුපත රඵනහ. අිළ අසථහන් 10සත දළපතපභම ක 

අ සහර්ඹපඹන්භ පපත ුවසුදුසු පුද්රඹන් ් තයඹසත ක්රීනඩහ 

යරහ - උදහවයණඹසත ලපඹන් පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ ක න්න 

පුළුන්. පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ වහ ණ්ඩහඹභසත නපත යන 

පම  12පදනකු නපත යනහ. නමු ක ් ය  ක්රීනඩහ යන්පන් 

වඹපදනහයි. ඕනෆ නපත ් ක්රීනඩපඹසත, ක්රීනඩඹන් පදපදනකු 

ඵාකුපව්භ තඵන්න පුළුන්. නමු ක ඒ ක්රීනඩහ යපු වළටිඹ  තභයි 

පපත පුද්රඹන් පඵම පවර වි  දළුව ක න්පන්. ්භ  සහ භහ 

හිතනහ, පභඹ ඉතහභ ක ළද ක හයණහසත කිඹරහ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ භවිසින් 

පඹරජිත ාපලරධන අඩාගු  සපඹර අා 14 ඹ ප ක ව න 

ළේ  සපව්දනප  අා 15 ඹ ප ක දසතහ ඇයා  සරධහරින්පප 

සුදුසුපත ිළිතඵ ළ ලු යහශිඹසත ඳයානහ. පභයින් ප්රරධහන 

ළ ලු කීඳඹසත භභ පපත බහ  කිඹන්න ළභළයායි. දළන  ඉදිරිඳ ක 

ය ඇයා ළේ  සපව්දනප  වන් න රුණු ප්රරභහණ ක නළයා 

ඵ භභ කි යුතුයි. පපත යපේ ළරැදි යන වළභ පදනහ භ දඬුපත 

රළබිරහ නළවළ. පපත  ප්රරධහන පවේතු පරහ යාපඵන්පන් ්සතපර 

මුදල් ඵරඹ, නළ කනපත පද්ලඳහරන ඵරඹ.  

භභ ාපලරධනඹසත පර භහපප පඹරජිත ාපලරධන ඇතුශ ක 

 සපඹර අා 14 (1) (ඇ) පපත බහ  ඉදිරිඳ ක යනහ. පභහිදී 

භභ  ප්රරධහන හයණහ කීඳඹසත ළන තභයි දළුව ක යන්පන්.  

පඹරජිත ාපලරධන  සපඹර අා 14(1) (ඇ) පභපේඹ: 
 

"(ඇ)  ඹපත යදසත, දණඹසත, අරවමිතහසත වහ  සසි ඵරඹ ඇයා 
අියණඹකින් පවර යජඹ ිළිතුව රඵන විනඹ 
භණ්ඩරඹකින් පවර යජඹ ිළිත ක ්ළ ස ආඹතනඹකින් 
යදරුපකු යුව රළඵ ඇ කනපත පවර යදරුකු ය 
සිම නපත පවර දඬුපත වි ඇ කනපත පවර"  

ඒ විිඹ  පභභ පම  පනස යන්න කිඹරහ රු 

ඇභයායඹහපන් භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 

්ඳරිදිභ භහපප පඹරජිත ාපලරධන ඇතුශ ක  සපඹර අා 14 

(1) (ඈ)  ඳවත වන් ඳරිදි ඉදිරිඳ ක යනහ: 

 

"(ඈ) ඹපත මුද්රිඇත පවර විදයු  ක භහධරඹන්හි   කතීඹභඹ 
ජනභහධරපව්දිපඹකු පවර ්ළ ස භහධර ජහරඹ  ජු 
පවර රව අයියාරුපකු පර සිම  නපත පවර සිටිප  නපත 
පවර ්භ ආඹතනඹ  ජු පවර රව පේප  පඹදී 
සිටින්නකු නපත පවර"  

්ළන්නකු පපත වහ සුදුසු නළවළ කිඹරහ භභ කිඹනහ. භභ 

පපත ාපලරධනඹ ඉල්රහ සිටින්පන් ඇයි? රු ඇභයාතුභ ස, පපත 

ාපලරධනප  "සිටිප  නපත" කිඹහ දභන්පන් ඕනෆභ පපනකු  

පපත නහභ පඹරජනහ පදන්න දස කීඳඹ  ඉසපල්රහ තභන් 

පේඹ යන ආඹතනපඹන් ඉ ක පරහ නහභ පඹරජනහ දීරහ 

ඒ  සුදුසුපත රඵන්න පුළුන්  සහයි. ඔඵතුභහ  ළභළයා නපත, ඒ 

වහ ය ඳවසත පවර දවඹසත පවර ඹපත හරඹසත  සඹභ යරහ 

පභළ ස පුද්රඹන් ඒ ය ඳව පවර දවඹ හරඹ භහධර 

ආඹතනඹ  පතඵන්ධ පනමී  ඉන්න ඕනෆ, ඊ   ඳසපේ තභයි 

්න්න පුළුන් න්පන් කිඹරහ වන් යන්න පුළුන්.  

ඒ හපපභ භහපප පඹරජිත ාපලරධන ඇතුශ ක  සපඹර අා 

14 (1) (ඊ) ඳවත වන් ඳරිදි ඉදිරිඳ ක යනහ: 

 

"(ඊ) ඒ තළනළ කතහ ක්රීනඩහ විඹ බහය අභහතරයඹහ විසින්  සර 
ඵරපඹන් ජහයා ාභඹ  ඳ ක යන්පන් නපත මි, 
ක්රීනඩහ විඹ බහය අභහතරහාලඹ ඹ ප ක සථහිළත යුව රළඵ 
ඇයා යහජර පවර අර්ධ යහජර ආඹතනඹ විධහඹ 
 සරධහරිපඹකු පව් නපත පවර"  

ඒ අයුරින් ඒ පම  පනස න්න ඕනෆ කිඹරහ භභ 

පඹරජනහ යනහ. 

පභහි සදු රහඳහයඹ ළන ක වන් යාපඵනහ. 

භහපප පඹරජිත ාපලරධන ඇතුශ ක  සපඹර අා (14) (1) 

(උ) ඳවත වන් ඳරිදි ඉදිරිඳ ක යනහ: 

 

"(උ)  ඔේම් ඇල්ලීපපත සදු රහඳහයඹසත ය පන ඹෆභ   ජුභ 
පවර රව පතඵන්ධ සිම  නපත පවර සිටිප  නපත ඒ 
තළනළ කතහ, ඹපත ජහයා ාභඹ  පතරයහ ඳ ක යුව 
රළබීභ  පවර අනරහහයපඹන් ාභඹ ළම්ේ හිත 
පවර ළම්ේ යහිත ඹපත ධුයඹසත දළරීභ  පවර ත දුය  ක 
දයමින් සිම භ  පවර නහමිඹකු ීභ  ුවසුදුසකු 
න්පන්ඹ. 

පභභ පේදප  හර්ඹඹ වහ ඔේම් ඇල්ලීභ ඹන්න , ඔේම් 

ඇල්ලීපපත පවර අවඹු ජඹග්රාවණ හිත පවර ජඹග්රාවණ වහ 

පතමිශ්රිුත අසථහ හිත ක්රීනඩහ පඹදීපපත ඹපත ක්රීනඩහසත පවර 

පරරප  ය තළන පවර ඳළළ කපන, තුය තය වහ සදු 

රහඳහයඹ ඇතුළු ඹපත ක්රීනඩහ ඉව් ප්රරයාපරඹ ඳදනපත න ය 

පවර සරඳප  මරර භපප්රරේණඹසත ඇතුශ ක පව්." 

රු ඇභයාතුභ ස, භභ පපත භඟින් කිඹහ සිටින්පන් සදු 

රහඳහයඹ පතඵන්ධපඹන් යාපඵන පද් කිසිභ පරකින් ප්රරභහණ ක 

නළවළ කිඹරහයි. ඒ  ප්රරධහනභ පවේතු පරහ යාපඵන්පන් ඳසු ගිඹ 

හරඹ පුයහභ භසත ක්රීනඩහ  සදු අාලපඹන් ප්රරලසන පමඩසත ඒභයි. 

තය ඳහහදීපත අිළ දළසතහ. ඒ හපපභ ක්රිමේ ක්රීනඩහ  ඳභණසත 

පනමපයි, ඳහ ඳන්දු ක්රීනඩහ ඇතුළු පරරප  වළභ තළනභ යාපඵන 

ක්රීනඩහන්ර  සදු රහඳහයඹ ඇවිල්රහ පපත ක්රීනඩහ විනහල පරහ 

යාපඵනහ. භභ ඉසපල්රහ ාපලරධනප දි කිව්හ, ය කීඳඹ 

හරඹසත දභන්න කිඹරහ. 

සදු රහඳහයඹ  පතඵන්ධ  පරහ ඉන්න අඹ  තභන්පප 

රහඳහයපඹන් හරඹ  ඉසපල්රහ ඉ ක පන්න පුළුන්. 

නමු ක හරඹ  ඉසපල්රහ ඉන් ඉ ක වුණ ක ඒ රහඳහය 

යාපඵන්පන් තභන්පප ඳවුපල් රහඳහයඹසත ලපඹුවයි. ඒ 

රහඳහයඹ තභන්පප තහ කතහ යන්න පුළුන්, සීඹහ යන්න 

පුළුන්, භහභහ පපනකු යන්න පුළුන්, නළන්දහ පපනකු 

යන්න පුළුන්. තභුවයි, තභන්පප පනරනහයි, දරුපමයි 

යන්න ඕනෆ නළවළ. නමු ක ඒ පමල්රන්  ඒ පතඵන්ධතහ 

යාපඵනහ. උදහවයණඹසත වළටිඹ   කපතම ක  සදු රහඳහයඹ යන 

ඳවුර භහ හිටිඹහ නපත පවර භපප පවරදයපඹකු ඉන්නහ නපත 

ක්රිමේ ආඹතනඹ  ආපුහභ භ  ක්රීනඩඹන්  ඵරඳෆපත යන්න 

පුළුන්, සදු රහඳහයප  පඹපදන්න කිඹරහ. භහ ඉතහභ ක 

ඕනෆමින් ඉල්රහ සිටිනහ, පපත ළන පරමකු අධහනඹසත පඹමමු 

යරහ පපත පනස කිරීභ ඇයා යන්න කිඹරහ.  
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රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ   සපඹර 

අා 14 (1) (ඌ) බහ  ඉදිරිඳ ක යන්න භහ ළභළයායි. ්හි 

යාපඵන්පන් "මුදල් අඹය ක්රීනඩහ ඳන්යා, ක්රීනඩහ ඳහල් වහ ආඹතන 

 ජු පවර රව ඳ කහපන ඹුව රඵන්පනකු නපත පවර" 

කිඹරහයි. 

අඳ දළසතහ, ඳසු ගිඹ හරප  මුදල් අඹ ය ඳන්යා ඳ කන 

පපනකු. ඒ හපප පපනකු  ක්රීනඩහ ාභප   සරතර දළරීපපත දී 

ඔහු  අඹථහ ඵරඳෆපත යන්න යාපඵන අසථහ ළඩියි. 

විපලේපඹන්භ පුහුණුරුපකු වළටිඹ  පපත පුහුණුරුහ  ප කරීපත 

මිම්  ඵරඳෆපත යන්න පුළුන්. පපත වයවහ  සළරැදි, සුදුසු 

ණ්ඩහඹභසත පතරයනහද කිඹන හයණඹ අඳ  පරමකු ප්රරලසනඹසත 

නහ. 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ  සපඹර අා 

14 (1) (ඒ) ඹ ප ක පභපේ වන් පනහ. ්හිදී කිඹනහ, " 

ක්රීනඩපඹකුපප පවර ක්රීනඩහ ණ්ඩහඹභ ළම්ේ රඵන ක්රීනඩහ 

පුහුණුරුකු පවර පඳෞද්ලි ශභනහරුපකු පව් නපත පවර 

ඔවුන්පප ඒජන්තයපඹකු න්පන් නපත" පපත වහ සුදුසු නළවළයි 

කිඹරහ. ක්රීනඩහ ාපතර  ඉදිරිඳ ක න අපඹකු  ඊ  ටි 

හරඹ  ඉන් ඉ ක පරහ ඕනෆභ පදඹසත යන්න පුළුන්. 

පභළ ස  සපඹරඹසත ඳළනවිඹ යු කප ක ඒ  සයි.  

විපලේපඹන්භ ඇභයාතුභහපප අධහනඹ පඹමමු යන්න ඕනෆ 

අ සසත හයණඹ තභයි,  ඳසු ගිඹ හරප  ක්රිමේ ක්රීනඩහ  පතඵන්ධ 

ඒජන්තරුන් පතඵන්ධපඹන්  වුණු ාතඹ. ඇභයාතුභහ ඒ ළන 

දන්නහ. භහ හිතන්පන් ඔඵතුභහ ක ඒ ළන පරමකු තීයණ  කතහ. 

අඳ ඒ ළන න්පතර නහ. ඔඵතුභහ පවම පද්ල් යන පම  

භහ වළභ දහභ පවමයි කිඹන පපනසත. පපත ඒජන්තරුන්පන් 

ඳසු ගිඹ හරප  වුණු විනහලඹ භ  ඩහ ඔඵතුභහ දන්නහ. 

ඒජන්තරුන් පභභ ාපතර  ඳහ ඇතුශ ක පරහ හිටිඹහ. අද  

භවය ක්රිමේ ක්රීනඩයින්පප ඒජන්තරු නළ කනපත 

ශභනහහයරු ක්රිමේ ආඹතනප  හි පු හරල් යාබුණහ. 

පභළ ස නීයාඹසත වයවහ පපත පුද්රයින් පභතළන  ්න ් 

න කන්න ඉතහභ ක පල්සිපඹන් තමුන්නහන්පේ  පුළුන් 

පනහ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ  සපඹර අා 

16 ඹ  ප ක ්න්ද ඳහවිච්ික කිරීපපත රවභපව්දඹ ිළිතඵ ාපලරධන 

ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. යවර ්න්ද ඳහවිච්ික කිරීභ ිළිතඵ 

අඳපප විරුද්ධතහසත නළයා වුණ ක, භවය වි  ක්රීනඩහ භහජ 

 සපඹරජනඹ යමින් භව බහ  ඳළමිපණන පුද්රඹහ ්භ ක්රීනඩහ 

භහජඹ  කත තීයණඹ පනස ය පන පපනකු  ්න්දඹ රඵහ 

පදන්න පුළුන්. ඒ ළන පඳමඩකඩසත ඔඵතුභහපප අධහනඹ පඹමමු 

යරහ, ඒ පතඵන්ධපඹන් ඹපත තීයණඹසත රඵහ පදන්න කිඹරහ භහ 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

 සපඹර අා 17 (1), (2), (3), (4) බහ  භහ ඉදිරිඳ ක 

යන්න ළභළයායි. ්හි පභපේ වන් පනහ: 

"17 (1) ජහයා ාපතර ප කරීපත මිම්,  සරදහඹ මිම් 

ර, බහ විබජන මිම්ර ඒ ඒ ජහයා ාපත විසින් පඹරජනහ 

යුව රඵන සුදුසුපත පුයහ ඇයා නහභ පඹරජනහරුන්පප ජී 

ද කත පතමයතුරු විභහ ඵරහ ජහයා ාපත විසින් පදුව රඵන 

 සර්පද්ල ළරකිල්ර  පන ක්රීනඩහ අභහතරයඹහ විසින් අදහශ මිම් 

ඳ ක යුව ඇත. 

(2) ඹපත තළනළ කපතකු  

 (අ)  අදහශ ක්රීනඩහ පතඵන්ධ ජහයා වහ ජහතරන්තය 
භේ පපත  සපුණතහඹසත රඵහ පනමභළයා නපත; 

 (ආ) මුදර  ක්රීනඩහ පුහුණු ඳන්යා ඳ කන්පනකු නපත 
පවර ත කහලීන ක්රීනඩහ ජහයා ණ්ඩහඹභ, 
ජහයා ාිකතඹ ක්රීනඩහ පුහුණු රුපකු නපත; 

 (ඇ) ක්රීනඩහ ණ්ඩහඹභ පවර ක්රීනඩපඹකුපප පුද්ලි 
ශභනහරුපකු පවර ඒජන්තයපඹකු නපත; 

 (ඈ) ජහයා ක්රීනඩහ ාිකතඹ පවර ජහයා ණ්ඩහඹභ 
පවර ජහයා  සසඨ ණ්ඩහඹභ ක්රීනඩයින් 
සිටින, පදභහිළඹන් , පවරදය පවරදරිඹන්  
පභභ මිම්ර හභහජි කඹ දළරීභ  පවර 
නහමිපඹකු ීභ  සුදුසන් පනමපව්. 

(3)  ෆභ මිම්සතභ තභන් පත ඳළරී ඇයා යහජහරීන් 
පතඵන්ධ වි සවිදබහපඹන් යු ක පතරයහ ළන්පපත 
රවභපව්දඹසත ස පම  ජහයා ාභඹ භඟින් ක්රීනඩහ 
අභහතරයඹහපප අුවභළයාඹ රඵහ ත යුතුඹ. 

(4) පභභ මිම් වහ ජහයා ාභප  නහභ පඹරජනහ අුව 
පතරයහ ඳ ක යුව රඵන අඹලුන්  අභතය විඹ බහය 
අභහතරයඹහ  විඹ දළුව කභසත ඇයා ්සත අපඹකු ඳ ක 
ශ වළ". 

 ඉවත වන්  සපඹර අාර  අභතය, ප කරීපත මිම්  

රළබිඹ යුතු හර සීභහ ය පදසත දසතහ දිසත යන්න කිඹරහ 

භහ රු ඇභයාතුභහපන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

භහ හිතනහ ප කරීපත මිම්  පදන හරඹ ය පද දසතහ 

දීර්ක පශම ක, ්හි හභහජිඹන්  ඒ ක්රිමඹහදහභඹ ය පන ඹන්න 

පුළුන් කිඹරහ. රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, අිළ ඳසු ගිඹ 

හරප  දළසතහ ප කරීපත මිම්ර භවය හභහජි භව කරු 

අවුරුදු 10සත ඳභණ රැඳී හිටිඹහ පද්ලඳහරන ඵරඳෆපත ්සත; 

පද්ලඳහරන ආයසතහ ්සත. භහ හිතන්පන් ඇභයාරුන්  ක 

අයින් ය න්න ඵළරි අඹ අවුරුදු 10සත යාසපේ ප කරීපත මිම්ර 

රැදී සිටිඹහ. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ  (ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக -  லஷமரஶட்டுத் 

துமம அமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  

Sports ) 

භහ අයින් ශහ. 

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ අයින් ශහ. ඔඵතුභහ  පඳමඩකඩසත වයිඹ 

යාබුණහ අයින් ය න්න. අිළ ඒ ළන න්පතර නහ. පභමද, 

අිළ දළසතහ ්ළ ස පුද්රපඹර ඳසු ගිඹ හරප  ක්රීනඩඹන්පන් 

මුදල් අයපන, භවය අඹ ක්රීනඩඹන්පප ඒජන්තරුන්පන් 

මුදල් අයපන ප කරීපත මිම් වයවහ ක්රීනඩපඹර ඳ ක යනහ. 

්ළ ස අහධහයණපත පමඩසත ඳසු ගිඹ හරප  සිදු වුණහ. 

රු ඇභයාතුභ ස, භහ දීර්ක ලපඹන් හයණහ ඉදිරිඳ ක ශහ , 

ත විපලේ හයණහ කිහිඳඹසත ඔඵතුභහපප දළන ළනීභ ිළණි 

ඉදිරිඳ ක යනහ.  

සිඹලුභ ජහයා ාපත මරර  යුතු ඳරිඳහරනප දී යහජර මරර 

ප්රරයාඳ කයා අුවභනඹ ශ යුතුයි. ්පේ පනමයන ඕනෆභ 

පුද්රඹකු  පවර ආඹතනඹ  නීතරුවකර දඬුපත කිරීභ 

ඇභයායඹහ තු  කීභකි. යහජර ප න්ඩර් ඳටිඳහටිඹ  අුවකර 

සහධීන ප න්ඩර් භණ්ඩරඹසත භඟින් ප න්ඩර් ිළරිනළමීභ සිදු ශ 

යුතු ඹ. රු ඇභයාතුභ ස, ඔලිපත ිළසත මිම් වහ ක ඹපත පඹරජනහ 

භහරහසත ඉදිරිඳ ක යන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහපන් ඉල්රහ 

263 264 



ඳහර්ලිපපතන්තු 

සිටිනහ. ජහයා ාපතර රසථහර විලහර අඩු ඳහඩු ඳයාන 

ඵළවින් ඳරිඳහරනප  ඳවසු වහ ක්රීනඩහ ාර්ධනඹ  තුඩු  පදන, 

දණ, අරවමිතහ ිළම් දකින ආ යාඹසත ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ විසින් 

ස පම  ඒ අුව ජහයා ාපත රසථහ ස කිරීභ 

අ සහර්ඹ ශ යුතුයි. ඊ  අභතය ඹපත ක්රීනඩහ භහජඹ  ප කරී ඳ ක 

වුණු භණ්ඩරඹ හභහජිඹකු පවර හභහජි ිළරිසත විසින් 

ාභප  රසථහ  ඳ වළ ස  යුතු යමින් මරර  යුතු 

ිළිතඵ තීයණ ළනීපපතදී මරර ඳහඩුසත ය ඇ කනපත -ඒ  

කිඹන්පන් bankruptcy කිඹරහයි- විශුද්ියණඹ  ය, ඊ  කි 

යුතු සිඹලුභ පුද්රඹන්  නළත ක්රීනඩහ ඳරිඳහරනඹ  ඇතුළු ීභ  

ඇයා අයියාඹ තවනපත යන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහපන් ඉල්රහ 

සිටිනහ.  

භහ ඇ කත භ පපත පඹරජනහ සිඹල්රභ ඉදිරිඳ ක පශේ යජඹ 

අඳවසු  ඳ ක යන්න ක, ්පවභ නළ කනපත ඇභයායඹහ 

අඳවසු  ඳ ක යන්න ක පනමපයි. විපලේපඹන්භ ඳසු ගිඹ 

හරප  අිළ දළසතහ ඇභයායඹහ  ක ඵරඳෆපත ්නහ. පභළ ස 

පයගුරහසි ඇයා කිරීපභන් ඔඵතුභහ ආයසතහ නහ. ඒ හපපභ 

ඔඵතුභහ  ඒ හර්ඹඹ ඉතහභ ක පවම  යන්න පුළුන් නහ.  

භහ විපලේපඹන්භ කි යුතු හයණඹසත යාපඵනහ අතුරු ඳහර 

මිම් ළන. ඒ පතඵන්ධ භවය අතුරු ඳහර භණ්ඩර භහ ක 

්සත ්   පයි. ඳසු ගිඹ හරප  අතුරු ඳහර භණ්ඩර 

පමඩසත යාබුණහ. පචරදනහසත යාබුණහ, අතුරු ඳහර භණ්ඩරර 

ක්රිමඹහදහභඹ වරිඹ  වුපණ් නළවළ කිඹරහ. භහ  කීභකින් කිඹනහ, 

ක්රිමේ ආඹතනප  යාබුණු අතුරු ඳහර භණ්ඩරලින් තභයි 

ක්රිමේ ක්රීනඩහ ආයසතහ වුපණ් කිඹරහ. නමු ක ්පේ පනමවුණු ්භ 

අතුරු ඳහර භණ්ඩරඹ තභයි ඩී.්ස. ද සිල්හ භවතහපප අතුරු 

ඳහර භණ්ඩරඹ. පද්ලඳහරන ඵරඳෆභ  සහ, ඒ හපපභ ඉතහභ 

දුර්ර පුද්රඹන් හි පු  සහ ්හි ඳරිඳහරනඹ, ළඩ වරි විිඹ  

ය න්න ඵළරි වුණහඹ කිඹන ් ඉතහභ ක  කීභකින් භහ 

කිඹනහ. පභමද, අිළ දළසතහ පපත යපේ අතුරු ඳහර භණ්ඩරර 

හි පු පවේභභ අභයසරිඹ, රිඹන්සි විපජ්යාර ඹන භව කරු 

හු සත ළද ක විිඹ  ළඩ ශ ඵ. ඒ හපපභ ක්රිමේ ක්රීනඩහ 

ආයසතහ යන්න බඹ නළතු ඉදිරිඳ ක වුණහ. ඇභයාතුභහ  තභයි 

ඒපමල්පරර ඳ ක යන්පන්. ්තපම  ඇභයාතුභහ   කීභසත 

යාපඵනහ ඒ පුද්රඹන් වරි පද් යනහද කිඹරහ පමඹහ ඵරන්න. 

නමු ක හු සත පරහ  ඳහර භණ්ඩරඹසත වුණහභ ක්රීනඩහ 

භහජර යි කීභ යාපඵන්පන්.  ාපතලින් ්න්දඹ පදන්න 

්න්පන් තභන්  පභමනහ පවර වපතඵ ය න්න. භහ හිතන්පන් 

ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහභ  ් ළ ස පද් සිද්ධ වුණහ. භහ නපත තභ ක 

විලසහ යන්පන්, ඩී.්ස. ද සිල්හපප අතුරු ඳහර භණ්ඩරඹ 

හපප පනමපයි, පවම අතුරු ඳහර භණ්ඩරඹසත ඳ ක පශම ක 

ඕනෆභ ක්රීනඩහසත ආයසතහ යන්න පුළුන් පයි කිඹරහයි. 

රු ඇභයාතුභ ස, ආණ්ඩුපව් තරුණ භන්ත්රීවරු කිහිඳ පදපනකු 

දළන් රු බහපව් සිටින  සහ භහ විපලේපඹන් පපත හයණහ 

කිඹන්න ඕනෆ. අිළ දළසතහ ඳසු ගිඹ හරප  තරුණ භන්ත්රීවරුන් 

විසින් යාරා සුභයාඳහර භවතහ  ක්රිමේ ආඹතනඹ  ්න්න කිඹහ 

පඹරජනහ ය යාපඵනහ. ්තුභහ ්නහද, නළද්ද කිඹන ් 

පනමපයි භ   යාපඵන ප්රරලසනඹ. පරර ක්රිමේ වුන්රප  නීයා 

ඳද්ධයාඹසත යාපඵනහ. ඒ නීයා ඳද්ධයාප  යාපඵන ප්රරධහනභ පදඹසත 

තභයි -  

 
රු අරුන්දි ප්රරනහන්දු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

රු භන්ත්රීවතුභහ, භ  විනහඩිඹසත පදන්න. ්පවභ පඹරජනහ 

පශේ නළවළ. ඒ පඵමරුසත.  

රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඒ ළන භහ දන්පන් නළවළ. පු ක ඳත ඳශ වූ පදඹසත භහ 

කිව්පව්.  

 

රු අරුන්දි ප්රරනහන්දු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

අඳ කිඹපු ්භ පදඹ තභයි, අ පේ ණ්ඩහඹපපත රු න ක 

ජඹසරිඹ භන්ත්රීවතුභහ  ව රු යාරා සුභයාඳහර භන්ත්රීවතුභහ  

අසථහසත පදනහ නපත අඳ ඒ ළන ප්රරහදඹ ඳශ යනහ කිඹන 

්. ඒ මිසත අඳ  ඵළවළ ්තුභහ පඹරජනහ යන්න. අපනසත 

හයණඹ පපතයි රු භන්ත්රීවතුභ ස. ඒ අඹ යපු පද් පවමද 

නයද කිඹන ් ක judge යන්න අඳ  ඵළවළ.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු භන්ත්රීවතුභහ, ඒ ළන පනමපයි භහ පපත කිඹන්න වදන්පන්. 

පරර ක්රිමේ වුන්රප  නීයා ඳද්ධයාඹසත යාපඵනහ. වළභ 

පු ක ඳතභ ඳශ වුණහ ආණ්ඩුපව් භන්ත්රීව ණ්ඩහඹපභන් ්ළ ස 

පඹරජනහසත වුණහ කිඹරහ.  

 
රු අරුන්දි ප්රරනහන්දු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அபைந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

නළවළ, නළවළ.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
්පවභ නපත, ඔඵතුභන්රහ ්ඹ  සළරැදි යන්න. පභමද, ්ඹ 

පරර ක්රිමේ වුන්රඹ  ගිඹහභ- [ඵහධහ කිරීභසත] තරුණ භන්ත්රීව  

ණ්ඩහඹභ ්භ පඹරජනහ ශහ කිඹරහයි යාබුපණ්. රු 

භන්ත්රීවතුභහ, ්ඹ පරර ක්රිමේ වුන්රඹ  ගිඹහභ ඉදිරිප දී අඳ  

ප්රරලසනඹසත ඇයා න්න පුළුන්. ්තුභහ සුදුසුද නළද්ද කිඹන ් භභ 

ඉදිරිප දී කිඹන්නපත. නමු ක භන්ත්රීව ණ්ඩහඹපපත  සපඹරජිතඹකු 

වළටිඹ  ගිපඹම ක සිද්ධ න්පන් පභමසතද? ්ඹ පද්ලඳහරන 

ඵරඳෆභසත හින්දහ ්යින් අඳ  ඉදිරිප දී පරමකු ප්රරලසනඹසත ඇයා 

පනහ විතයසත පනමපයි, පරර ක්රිමේ වුන්රඹ - ICC ් 

- අපේ ක්රිමේ තවනපත යන ත ක කඹ  වුණ ක ඹන්න පුළුන්. 

ඉදිරිප දී අඳ  ්ඹ පරමකු ප්රරලසනඹසත න්න පුළුන්  සහයි භහ පපත 

හයණඹ  කීභකින් යුතු රු ඇභයාතුභහ  කිඹන්පන්. 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, භපප ථහ අන් 

යන්න ඉසය පරහ ත ක හයණහ කීඳඹසත කි යුතුයි. 

විපලේපඹන් ක්රීනඩඹන්පප විනඹ අද පරමකු ථහ ඵව  රසත 

පරහ යාපඵනහ. අිළ දළසතහ රු ඇභයාතුභහ ඒ වහ ඉතහභ 

ප්රරඵර තීයණ න්නහ. අිළ ඒ  ළභළයායි. ඒ  කතු තීයණ ළන 

භභ ක පඳෞද්ලි ෆහීභ  ඳ ක පනහ. පභමද, ක්රීනඩහ 

තභයි ප්රරධහන. ක්රීනඩපඹර ්නහ; ඹනහ. නමු ක ක්රීනඩහ රැකිඹ 

යුතුයි. අර්ජුන යණතුා ්න්න පුළුන්, න ක ජඹසරිඹ ්න්න 

පුළුන්, භපවේර ජඹර්ධන ්න්න පුළුන්. ක්රීනඩපඹර ්පවභ 

්නහ; ඹනහ. අිළ ගිඹහ. පපත ඉන්න අඹ ක දහ වරි ඹනහ. 

නමු ක ක්රීනඩහ රැ ළනීභ වහ ඔඵතුභහ න්නහ  සළරැදි 

තීයණර අිළ ඉන්නහ රු ඇභයාතුභ ස. ් ඳළ කතකින්, පපත 

ප්රරලසනඹ   කියු කතුව ක ඉන්නහ රු ඇභයාතුභ ස. භහ දළන් ඒ  

හයණඹ යි ්න්පන්. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ළරැදි ඳරිඳහරනඹ ක 

්සත ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරඹ අර්බුද පඵමපවමභඹ  රසත වුණහ. 

්ඹ  ප්රරධහනභ පවේතු වුපණ් මරර ශභනහහරි කඹ  සසි විිඹ  
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යාබුපණ් නළයා ්යි. ් ් ඵරඳෆපතර  අුව  යුතු ශහ; 

ක්රීනඩහාණ වළදුහ. ඊප  පභහිදී භවය රු භළයා ඇභයාරු කිව්හ 

ක්රීනඩහාණ වදන්න ඕනෆ කිඹරහ. භහ ඉතහභ  කීපභන් යුතු 

හයණඹසත කිඹනහ. ඳසු ගිඹ පරර ක්රිමේ තයහලිඹ ඳ න් 

න්න පම  බහඳයා වළටිඹ  සිටිප  භභයි. භහ ඉතහභ 

කීභකින් කිඹන්න ඕනෆ, ක්රීනඩහාණ තුනසත වදන්න කිඹරහ 

පරර ක්රිමේ වුන්රඹ අඳ  දහ ක කිව්පව් නළයා ඵ. අද ඒ 

ක්රීනඩහාණ ඳරිඳහරනඹ ය න්න ඵළරි ත ක කඹ  ඳ ක පරහ 

යාපඵනහ. භහ හිතන විිඹ  අද වමුදහපන් තභයි ඒහ ඳහරනඹ 

යන්පන්. ඒ බිල් පන්පන් ක්රිමේ ආඹතනපඹන්. දළන් ඊ  ඩහ 

ළඩි බිල් පනහ කිඹරහ කිඹනහ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඵහධහ යනහ  භහ න්න. වමුදහ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහාණ ඳහරනඹ යනහ පනමපයි. ඒහ නඩ කතු කිරීභ වහ 

ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරප  පේඹන්  ළම්ේ පන්න ඕනෆ. අිළ 

ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරප  පේඹන් අඩු ශහ. ඒ  සහ අිළ 

පඹරජනහ ශහ ත්රි විධ වමුදහපව් අඹ පඹමදන්න කිඹරහ. ්තපම  

අඳ  පරමකු රහබඹසත ්නහ. ්පවභ පනමශහ නපත, ඒ ක්රීනඩහාණ 

තුන  පේඹන් පඹමදන්න අඳ  පරමකු මුදරසත ඹනහ. 

ඒහප  නඩ කතු ඳභණයි ඒ අඹ යන්පන්. ඒ  සහ ක්රිමේ ඳහර 

භණ්ඩරඹ  ඉයාරිඹසත යාපඵනහ. 

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඒ පවමයි. පවම පදඹසත නපත පවමයි කිඹරහ භභ කිඹනහ 

රු ඇභයාතුභහ. නමු ක භහ කිඹන්පන්, ඇයි අඳ පපත ත ක කඹ  ඳ ක 

වුපණ් කිඹන ් ළනයි. ඒ අනලර විඹදපත  සහ තභයි අද අඳ 

පපත ත ක කඹ  ඳ ක වුපණ්.  

අපේ රු හමිණී පරමකුපප ඇභයාතුභහ පපත අසථහපව් නළවළ.   

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහපප මි්ර්ඹහ.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඔව්, මි්ර්ඹහ තභයි. ්තුභහ ළන කිඹන්න ඕනෆ. පපත යපේ 

ඳශමුළ ස තහ , තභන්පප ය   ක්රීනඩහ යන්පන් නළයා 

පඳෞද්ලි තයහලිඹ  ඹන්න ක්රීනඩඹන්  අය රඵහ 

දුන්පන් හි පු ක්රීනඩහ ඇභයායඹකු වූ ්තුභහයි. ්තුභහ ඒ යපු 

ක්රිමඹහදහභප  ප්රරයාපර වළටිඹ  ක්රීනඩඹන් ඒහප  ළඩි හසි ළනීභ 

 සහ අද විනඹ ඩහ ළටිරහ. ඒ ත ක කඹ ඳහරනඹ ය ළනීභ 

පතඵන්ධපඹන් අද අසීරු ත ක කඹ  ඳ ක පරහ ඉන්පන් අපේ 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහයි. භභ කිඹනහ 

 සඹපඳම කපතන් ඩන්න යාබුණු ් අද පඳමයකින් පනමපයි, 

ඊ  ක ඩහ පරමකු ්කින් ක ඩන්න ඵළරි පරහ යාපඵනහ 

කිඹරහ. අිළ දළසතහ ඳසු ගිඹ දසර භවය ක්රීනඩඹන් වළසිරුණු 

වළටි. අිළ 2008 දී ක්රීනඩඹන් වදන්න වදන පම  ඒ අඹ 

පමපවේ ද දිව්පව්? ඔවුන් දිව්පව් පිතන්භ ජනහිඳයාතුභහ 

ශ  යි. තමුන්නහන්පේරහ දන්නහ සිද්ධ වූ  පද්.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, භභ පපත යපේ 

ාස යාඹ , පපත යපේ දහචහයඹ  ආදයඹ යන පපනසත. අිළ 

ක්රිමේ ළහුපව් ක ඒ විිඹ යි. අිළ ඒ දහචහයඹ, ක්රිමේ ක්රීනඩහ 

ආයසතහ ශ යුතුයි. ක්රිමේ ක්රීනඩහ අපේ පඳෞද්ලි පදඹසත 

පනමපයි. විනඹ කිඹන ් අඳ  යාබුපණ් නළ කනපත දහ ක පපත 

ක්රීනඩහ පභතයපත ඉසයව  පන ඹන්න  රළපඵන්පන් නළවළ. භභ 

ඉතහභ කීභකින් යුතු ඒ හයණඹ කිඹනහ. ඳසු ගිඹ හරප  

ඉන්දිඹහපව් ඳළළ කවුණු IPL  තයහලිඹ  ඹන්න ඉල්ලීපත යපු 

සිඹලු ක්රීනඩඹන්  ක භභ පදමස කිඹනහ.   

පභමද, ඒ පමල්රන්  කිඹන්න පුළුන් අඳ  තයහලිඹසත 

යාබුපණ් නළවළයි කිඹරහ. නමු ක රු භන්ත්රීවරු ස, රු 

ඇභයාතුභ ස, ඒ පතඵන්ධ භහ ශ  ලිඛිත රුණු යාපඵනහ.  

යපේ ක්රීනඩහසත යාපඵනහ නපත ඒ පමල්පරර අ සහර්ඹපඹන්භ 

සුදුසුපත රඵහ පන හිටිප  ඊ  ලින් අවුරුද්පද් තයහලිඹ  

ඳභණයි. පභළ ස අනලර පද්ල් සිදු වුණ  සහ තභයි අද 

ක්රීනඩඹන්පප විනඹ හු හසත ඳව ක ත ක කඹ  ඳ ක පරහ 

යාපඵන්පන්.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ ක්රීනඩඹන්පප 

මුදල් ළන රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ තීයණ 

න්නහ අිළ දළසතහ. භභ ඒ තීයණර  ්  පනහ. නමු ක 

අපනසත ඳළ කපතන් ඵළලුහභ අද ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරඹ  පපත 

ත ක කඹ උදහ ශ පුද්රපඹර තභ ක ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරප  

ඉන්නහ. ඔවුන්  කිසිභ දඬුභසත දීරහ ක නළවළ; දඬුභසත  

පදන්පන් ක නළවළ. ඉයාන් පපත ත ක කඹ පනස විඹ යුතුයි. දඩුපත 

පදන්න ගිපඹම ක ඔඵතුභහ  ක ප්රරලසනඹසත පන්න පුළුන් කිඹරහ 

භභ දන්නහ. ක්රීනඩඹන් පතඵන්ධපඹන් ඵරන වි  

හධහයණ කඹසත යාපඵනහද? භභ ඒ ළන ්  න්පන් නළවළ. 

පභමද, ඳසු ගිඹ හරප  ඳරිඳහරනඹ ශ වළභ පදනහභ පශේ පපත 

ක්රීනඩඹන් න්පතරපඹන් යාඹන්න  යුතු කිරීභයි;  ඔවුන් තභයි 

පවමභ අඹ කිඹරහ ඒ ක්රීනඩඹන් රහ ජනහිඳයාතුභහ  ක, 

ඇභයාතුභහ  ක කිඹහ න්න  යුතු කිරීභයි. භභ ඒහ දළසතහ. 

නමු ක අපේ හරප   ක්රීනඩපඹර දහ ක ඳරිඳහරනඹ ළන ථහ 

පශේ නළවළ. නමු ක අද ඉන්න ක්රීනඩපඹර ඇවිල්රහ ඳරිඳහරනඹ 

ළන ථහ යනහ; බහඳයා පවමයි කිඹනහ; පල්පත පවමයි 

කිඹනහ. ්පවභ නළ කනපත බහණ්ඩහහරි පවමයි කිඹනහ. 

ප කරීපත මිම්පව් බහඳයා විඹ යු කප ක වුද කිඹරහ කිඹනහ. 

්පවභ හරඹසත යාබුණහ. පපත තභයි විනඹ නළයා ීභ කිඹන්පන්. 

ඒ ිළිතඵ පරමකුභ පෞයඹ අිළ හමිණී පරමකුපප ඇභයාතුභහ  

පදන්න ඕනෆ. ්තුභහ හිටිඹහ නපත භභ පමපවමභ ක ඒ කිඹනහ. 

්තුභහපන් සිදු වුණ විනහලඹ අිළ දළන් පන්න ඳ න් අය පන 

යාපඵනහ. [ඵහධහ කිරීභසත]  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ පපත 

අසථහපව් ප කරීපත මිම්පව් බහඳයා න ක ජඹසරිඹ භන්ත්රීවතුභහ 

පපත බහපව් සිම භ ළන භහ න්පතර පනහ. භහ පපත කිඹන්පන්  

භපප භතඹසත. යාරහන් භයීය ක්රීනඩඹහ ක්රිමේ ඳරිඳහරනඹ ක 

්සත හච්්හ ශහඹ කිඹරහ භභ දන්නහ. නමු ක ්තුභහ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහපන් මු පන යාපඵනහ. භහ පපත කිඹන  හයණඹ භහ දකින 

පදඹසත; භ  ප කපයන පදඹසත. යාරහන් භයීය ව ප්රරන්න 

ජඹර්ධන කිඹන ක්රීනඩඹන් පදපදනහ විතයයි  සිඹලුභ තයර  

ක්රීනඩහ යන්පන් නළ කප ක. ඒ කිඹන්පන් ප්රරන්න ජඹර්ධන ව 

යාරහන් භයීය හු හසත පරහ  ක්රීනඩහ යන්පන් ප සේ 

තයර  ඳභණයි. නමු ක  විසයි විස ක්රීනඩහ  යන, ඕර් ඳණව 

ක්රීනඩහ  යන, ප සේ තය ක්රීනඩහ  යන අපේ පජරසඨ ක්රීනඩපඹර 

ඕනෆ තයපත ඉන්නහ. න ක ජඹසරිඹ භන්ත්රීවතුභ ස, භභ කිඹන්පන්  

ඔඵතුභහ  පනමපයි. ඔඵතුභහ ව මිම්  කිඹන්පන් පභළ ස 

තීයණ න්න පම  ත ක ල්ඳනහ යරහ තීයණ න්න 

කිඹරහයි. පභමද, පභළ ස ක්රීනඩපඹර අවුරුදු ණනහසත -භවය 

වි  කිඹන්න පුළුන් පපත තයහලිඹ විතයයි ්ිතප  යාඹන්පන් 

කිඹරහ-  
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු න ක ජඹසරිඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சனத் ஜசூஶஷ) 

(The Hon. Sanath Jayasuriya) 

භපවේර ක ාසතහය ක තුහර පරහ ඉන්න පම  අිළ  

ප කරීපත මිම්පව් හච්්හ යරහ යාරහන් භයීය පජරසඨ 

ක්රීනඩපඹසත වළටිඹ  පනහහ.  ඊ  ඳසපේ ඵාපරහපද්ල ාචහයප  

දී අඳ  අසථහසත යාපඵනහ, පඹමවුන් ක්රීනඩඹකු පනළල්රහ 

ඵරන්න. පභමද, ඉදිරිප  දී ක්රිමේ ක්රීනඩහ දියුණු පන්න ඕනෆ 

නපත පඹමවුන් ක්රීනඩයින් ළන ඵරන්න ඕනෆ. යාරහන් භයීය  අිළ 

කිව්හ, ඵාපරහපද්ල ාචහයප දී අිළ ඔඹහ ළන ළඩිඹ ඵරන්පන් 

නළවළ, වළඵළයි, අිළ ඔඹහ  පමන්්ර්හ කතුසත පදනහ  කිඹරහ. ඒ 

අඹ test cricket  විතයසත වන  සහ පපත අවුරුද්ද පුයහභ ඒ අඹ 

special contract ්  පනහහ.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

භන්ත්රීවතුභ ස, පභතළන දී  ඔඵතුභහපප ක්රිමඹහදහභඹ ළන 

පනමපයි භහ  කිඹන්පන්. භහ දකින විිඹ  පපත ක්රීනඩඹන් 

පදපදනහ ක්රීනඩහ යන්පන් ප සේ තයර  ඳභණයි. ඒ  සහ ඒ 

වහ ළඩිපුය අසථහසත පපත ක්රීනඩඹන් පදපදනහ  රඵහ දිඹ 

යුතුයි. ක්රීනඩහ තුනභ යන ක්රීනඩපඹර ඉන්නහ. ාසතහය පන්න 

පුළුන්. ඩිල්හන් පන්න පුළුන්. භපවේර ජඹර්ධන පන්න 

පුළුන්. භවය වි  ඒ පමල්රන් අයින් පශම ක 

තමුන්නහන්පේ  ක ප්රරලසනඹසත පන්න පුළුන්. යාරහන් භයීය 

පනහපව් පපත ක්රීනඩඹන් පදපදනහ  තුහර වුණ  සහයි. නමු ක 

් ාචහයඹසත වරිඹ  හර්ථ වුපණ් නළවළයි කිඹරහ ඒ අඹ 

ණ්ඩහඹපභන් ඉ ක යන්න ඵළවළ. භභ දකින පද් ඔඵතුභහ  

කිඹන්පන්. ඒ වරිද, ළයදිද කිඹන ් තමුන්නහන්පේ තීයණඹ 

ය න්න. [ඵහධහ කිරීභසත] 
 

රු න ක ජඹසරිඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சனத் ஜசூஶஷ) 

(The Hon. Sanath Jayasuriya) 

ඒ ඔඵතුභහපප පඳෞද්ලි තීයණඹසත.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

නළවළ, භපප පඳෞද්ලි තීයණඹසත පනමපයි. ඔඵතුභහ ළයදි 

තළන  ඹන්න ්ඳහ. ඒ පඳෞද්ලි තීයණඹසත කිඹරහ දහ ක 

කිඹන්න ්ඳහ. ඒ භ  ප කරුණ පදඹසත. පභමද, රාහපව් 

ක්රිමේලින් ප කරීපත යන්න පුළුන් නපත, පභතයපත හරඹසත ක්රීනඩහ 

ශ පභළ ස ක්රීනඩඹන්  පපත විිඹ  රනහ නපත ක්රිමේර  

තමුන්නහන්පේ යන  -[ඵහධහ කිරීභසත] නළවළ, රුණහයරහ 

තමුන්නහන්පේ භ  ඵහධහ යන්න ්ඳහ. තමුන්නහන්පේපප  

ථහපව් දී කිඹන්න.  ඒ වරියි කිඹරහ තමුන්නහන්පේ හිතනහ 

නපත, ඉදිරිප දී ක්රිමේර  පන්පන් පභමසතද කිඹරහ  අිළ ඵරහ 

පන ඉඳිමු. නමු ක භභ ඉතහභ ක කීභකින් කිඹනහ පපත භපප 

පඳෞද්ලි තීයණඹසත පනමපයි, යපේ ක්රීනඩහ දන්නහ අඹපප 

තීයණඹසත කිඹරහ. තභන්  ඕනෆ ඕනෆ අඹ පනළල්රහ ් 

පරහ  ඳන්නයි, ත පරහ  දභන්නයි අලරතහසත 

නළවළ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, භ  භතසත න ත ක 

පදඹසත පභතළනදී කිඹන්න ඕනෆ. භ  ඒ හයණඹ භතසත වුණු ් 

පවමයි. රු ඇභයාතුභ ස, විපලේපඹන්භ ප කරීපත මිම්සත ඳ ක 

යන පම  විශ්රාහභ ගිප  නළයා අඹ ඳ ක කිරීපපත ළ ලුසත 

යාපඵනහ. උදහවයණඹසත විිඹ  න ක ජඹසරිඹ භව කභඹහ 

ප කරීපත මිම්  ඳ ක න වි  ක්රීනඩහපන් විශ්රාහභ පමස යාබුපණ් 

නළවළ.  ප කරීපත මිම් හච්්හපව්දී තභයි ්තුභහ කිව්පව් මින් 

ඉදිරිඹ  ක්රීනඩහ යන්පන් නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභසත] න ක 

ජඹසරිඹ භව කභඹහ ක්රීනඩඹකු වළටිඹ  සිටිඹදී තභයි ප කරීපත 

මිම්  ආපව්.  පපත අපේ යපේ සිදු වුණු ඉතහභ ක අප්රරන්න 

පදඹසත කිඹරහ භහ හිතනහ. පභමද, ක්රීනඩඹකු වළටිඹ  ඉන්න 

පම  ප කරීපත මිම්  ්න ් භභ දහ ක අුවභත යන්පන් 

නළවළ. පභමද, අවුරුදු තුන වතයසත ාසතහය, භපවේර, යාරහන් 

භයීය ළ ස අඹ ්සත  ්තුභහ ්  ක්රීනඩහ ය යාපඵනහ.   

 

රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ කිඹන හයණප  ඹපත තර්ඹසත යාපඵනහ. පභමද,  

භහලීන ක්රීනඩඹකු ්සත ක්රීනඩහ ශ  සහ ඹපත ප්රරලසනඹසත භතු 

පව්විද කිඹන හධහයණ ළඹ යාපඵනහ. වළඵළයි රු 

භන්ත්රීවතුභ ස, පභමන  යු කත ශ ක පපත ණ්ඩහඹභ 

අභහතරයඹහපප අුවභළයාඹ  ඹ  කයි  යුතු යන්පන්. යාරහන් 

භයීය භළයාතුභහපප ප්රරලසනඹ ළන අඳ හච්්හ ශහ. 

බහඳයාතුභහ භහ ්සත ඒ ළන ථහ ශහ. ්හිදී ය භ 

ිළිතන්නහ, අිළ 2015 පරර කුරහනඹ ජඹග්රාවණඹ යන්න 

නපත අලු ක ණ්ඩහඹභ , තරුණ ණ්ඩහඹභ  අසථහ 

පදන්න ඕනෆ කිඹරහ.  ඒ  සහ අිළ ථහ යරහ යාරහන් භයීය 

භව කභහ  US Dollars 70,000 special contract ්සත දීරහයි 

ඒ සිඹල්ර පශේ. නමු ක භහ ඔඵතුභහ  කිඹනහ, ඊශ  

ාපලරධනප දී ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන හයණඹ පපනන ඵ.  

අ සහර්ඹපඹන් ඊශ  ාපලරධනප දී විශ්රාහභ පමස අවුරුදු 

ඳවකින් ඳසපේ ක න්න අලර  යුතු යනහ. වළඵළයි 

ඇභයායඹහ වළටිඹ  භහ  කීභකින් කිඹනහ,  පපත හරඹ තුශ  

ක්රීනඩඹකු  අහධහයණඹසත පනමපන්න  යුතු යනහ කිඹරහ.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු ඇභයාතුභ ස, 2015 පරර කුරහන තයහලිඹ 

දිනන්පන් ප සේ තයලින් පනමපයි. ත ස දින තයලින්. 

ඒ  තරුණ ක්රීනඩයින් ඇතුශ ක යන ් ළන කිසි ප්රරලසනඹසත 

නළවළ. ප සේ තයර  ක තරුණ ක්රීනඩයින් දභන ් ළන 

භපප කිසිභ විපව්චනඹසත නළවළ. තරුණ ක්රීනඩයින්  අසථහ 

පදන්න ඕනෆ. න ක ජඹසරිඹ භව කභඹහ කිඹනහ හපප තරුණ 
ක්රීනඩයින් දභන්න ඕනෆ. නමු ක ක්රීනඩහ යන ක්රීනඩඹකු ප කරීපත 

මිම්  ඳ ක යන ්යි භ  යාපඵන ප්රරලසනඹ. ඉයාන් ඒ 

හධහයණද, නළද්ද කිඹන ් භවජනතහ දළන් තීයණඹ ය 

යාපඵනහ.   න ක ජඹසරිඹ භව කභඹහ පු ක ඳ ක හච්්හදී 

තභයි කිව්පව් භහ මින් ඉදිරිඹ  ක්රිමේ වන්පන් නළවළ කිඹරහ.     

ඒ නතුරු ක්රිමේ ළහුහ. අිළ දළසතහ භහ කිහිඳඹ  

ඉසපල්රහ ක- 
 

රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, ්තුභහ ඳ ක යන්න ලින්- 

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු ඇභයාතුභ ස, භහ කිඹන්පන් ඒ ළයදියි කිඹන ්යි. 

[ඵහධහ කිරීභසත] ඔන්න ඔඵතුභහ පවම තළන  ආහ. ඒ 

කිඹන්පන් ්දහ ඒ යද ශ  සහ අිළ අද පපත යද යනහ කිඹන 

්පන්. ඔඵතුභහපන් අිළ ඵරහපඳමපයම කතු න්පන් යපු ළයදි 

යන ් පනමපයි. ඒ ළයදි නළත පනමකිරීභයි.  
 

රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහපප පඹරජනහ  භහ ් යි. ඊශ  ාපලරධනඹදී 

අිළ ඒ පපනනහ.  භභ කිව්පව් ඒයි. ලිුව ක ්පවභ හිටිඹහ. 
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වළඵළයි අඳ  ඒ ප්රරලසනඹ භතු වුපණ් නළවළ. ඒ වුරු ක භතු පශේ 

නළවළ. ඔඵතුභහ පභතළන ඒ හයණඹ කිඹනපත අඳ  ඒ ප්රරලසනඹ 

ආපව් නළවළ. වළඵළයි ඒ හධහයණ ඉල්ලීභසත. දළන  

අහධහයණඹසත පන්පන් නළවළ. දළන  පපයන ප කරීපත ඉතහභ  

පවමඳින් පනහ. 

 

රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඒ අඳ  ඉදිරි හරප දී ඵරන්න පුළුන්. භභ දහ ක 

 ප කරීපත මිම්පව් බහඳයා පනකු විපව්චනඹ යන්පන් ක 

නළවළ; භහ ඒ ළන ථහ යන්න ඹන්පන ක නළවළ. ප කරීපත 

මිම්  ප කරුණු කිසිභ ක්රීනඩඹකු භභ විපව්චනඹ යන්පන් 

නළවළ. පභමද, ඒ භපප ප්රරයාඳ කයාඹසත. නමු ක ක්රීනඩඹකු  

අහධහයණඹසත පනහ නපත හි පු ක්රීනඩඹකු වළටිඹ  ඒ ළන 

හච්්හ කිරීභ භ  යාපඵන අයියාහසිභසත. වළඵළයි දහ ක 

හිතන්න ්ඳහ පපත භපප පඳෞද්ලි භතඹසත කිඹරහ. පභමද, 

භවය පරහ  වයපඹන් පපත  යු කත යන්න සිද්ධ 

පන්න පුළුන්; තයව හයපඹර ඉන්න පුළුන්. අිළ ්  ක්රීනඩහ 

යන පම  අිළ අළභළයා පනකු  ක්රිමේ ප කරීපත මිම්පව් 

බහඳයා පරහ ඹපත කිසි පනකු අයින් පශම ක ඕනෆ පනකු  

ඇඟිල්ර දිගු යරහ කිඹන්න පුළුන් යාබුණු ඳයණ තයවසත ිළ යි 

පපත පශේ කිඹරහ. භභ කිඹන්පන් නළවළ ්පවභ පනහ කිඹරහ. 

නමු ක ්පවභ පන්න පුළුන්. අන්න ඒ  සහ තභයි භහ පපත 

අසථහපව්  භතසත යන්පන් ඒ ළන පඳමඩකඩසත ල්ඳනහ යන්න 

කිඹරහ.  

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ හන්තහ 

ක්රිමේ ණ්ඩහඹභ ළන ක අිළ චන කිහිඳඹසත ථහ ශ යුතුයි. 

විපලේපඹන්භ 2008 භභ ක්රිමේ ආඹතනප  ඉන්න පම  හන්තහ 

ක්රිමේ ණ්ඩහඹභ ඉතහභ ක ඳවශ  ළටිරහයි යාබුපණ්. ඒ 

ණ්ඩහඹභ ඉවශ  පපනන්න අිළ පරමකු පපවසත  කතහ. අද 

ඔවුන් පරරප  ඳසළ ස සථහනඹ  ඳ ක පරහ යාපඵනහ. ඒ 

හපපභ හු සත දුසයතහ භළදයි පපත ක්රීනඩිහන් පපත ත ක කඹ  ඳ ක 

පරහ යාපඵන්පන්.  අිළ සිඹලු පදනහපප සුඵ ඳළතුපත ්භ 

ණ්ඩහඹපපත නහයිහ, පුහුණුරුන් ඇතුළු සිඹලුභ පදනහ  භහ 

පපත පරහපව් පුද යන්න ළභළයායි.   

රු ඇභයාතුභ ස, ඒ හපපභ ඔඵතුභහපන් හයණහ කිහිඳඹසත 

අවන්න යාපඵනහ. ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ හරප   සපතඵස ුව පදුව 

පතඵන්ධපඹන් මිම්සත ඳ ක ශහ. ්හි හර්තහකු ක ඔඵතුභහ 

ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. අඩුභ ණපන් පපත හර්තහ අල්රස පවර 

දණ පචරදනහ විභර්ලන පමමින් බහ  බහය පදන්නඹ කිඹරහ 

භහ ඉල්රහ සිටිනහ. පභමද, පභහි සිටින දෂිතඹන් ළන ඔඵතුභහ ක 

දන්නහ; භහ ක දන්නහ. නමු ක ඔඵතුභහ  යන්න පුළුන් 

පදඹකු ක නළවළ. පභමද, ඒ අඹ  දඬුපත පදන්න ඔඵතුභහ   ඵළවළ 

පන්. ඒ  සහ රුණහයරහ ්ඹ අල්රස පවර දණ පචරදනහ 

ිළිතඵ විභර්ලන පමමිභ පත  බහය පදන්න. [ඵහධහ කිරීභසත] 

ඔව්, ඔව්. භහ ක ඒ දන්නහ. ඒ වඳන ද ක ටි පදන්න තභයි පපත 

පඹරජනහ පනහපව්. ්තපම  ඔඵතුභහ  ක වඳන්න පුළුන්. 

උඩින් වඳන්න පනමදී අිළ ඔඵතුභහ ආයසතහ යනහ. [ඵහධහ 

කිරීභසත] ඒ තභයි.  ්තළ සන් ්වහ  යන්න ඵළවළ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ක දන්නහ ඇයා, පපත රුණ අල්රස පවර දණ 

පචරදනහ ිළිතඵ විභර්ලන පමමිභ පත ගිහින් යාපඵන ඵ.  

 

රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

නළවළ, තභ ගිහිල්රහ නළවළ, ඇභයාතුභ ස.   

රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ අල්රස පවර දණ පචරදනහ ිළිතඵ විභර්ලන 

පමමින් බහ  ගිහිල්රහ ඵරන්න.  ඳළමිණිල්රසත ගිහිල්රහ 

යාපඵනහ. ඒ ළන ඳරීසතණ ඳළළ කපනහ. භහ  කීභකින් 

යුතුයි ඔඵතුභහ  කිඹන්පන්. ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ ඵරන්න.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඒ හර්තහ රඵහ දීරහ යාපඵනහ කිඹරහද ඔඵතුභහ භ  

කිඹන්පන්? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හර්තහ පනමපයි. ඳළමිණිල්රසත ගිහිල්රහ යාපඵනහ.  

 
රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 ඒ වරි. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහපන්න රු භන්ත්රීවතුභ ස. භ  ත කඳයඹසත පදන්න. ඒ 

ඳළමිණිල්ර විබහ යනපම  රු අුවය දිහනහඹ භන්ත්රීවතුභහ 

අ සහර්පඹන් ඒ හර්තහ අපඳන් ඉල්රනහ. අිළ ඒ හර්තහ 

පදන්න ඵළඳිරහ සිටිනහ. භ  ඵපරන් ගිහිල්රහ ඒ  පදන්න ඵළවළ. 

ඳරීසතණ ඳළළ කපනපම  අිළ ඒ පදනහ. අිළ ඒ 

අ සහර්පඹන්භ පදනහ.  

 

රු අර්ජුන යණතුා භවතහ 
(ஶண்புஷகு அர்ஜஹன ைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

පභමද, ඔඵතුභහ  ක ඳවසුසත පන්නයි අිළ පපත ථහ  

යන්පන්. ඳසු ගිඹ හරප  රඳහහිනී නහලිහ ුවපදුවලින් 

පරමකු මුදරසත පමයපත ශහ. ඒ  හි පු ඇභයාරු ක පතඵන්ධ 

වුණහ. භහ ඉතහභ කීභකින් යුතු කිඹනහ, පපත යපේ 

භවජනතහ ඒ ළන දළුව ක විඹ යුතු ඵ. 2008දී භහ වබහගි වූ  

ඉන්දිඹහුව ාචහයප  දී පඩමරර් මිලිඹන 12සත රළබුණහ, ත ස දින 

තය ඳව . නමු ක හමිණී පරමකුපප ඇභයාතුභහ  සපතඵර්ස 

ආඹතනඹ භ ුවපදුවසත ශහ. ඒ  රළබුපණ් පඩමරර් 

මිලිඹන 3යි. ්තපම  අපනසත මුදල්ර  පභමනහද වුපණ්? භ  

ත ස දින තය ඳවයි යාබුපණ් ඇභයාතුභ ස. හමිණී පරමකුපප 

ඇභයාතුභහපප හරප  දී ත ස දින තය ඳවකු ක, විසයි විසපේ 

තය පදකු ක යාබුණහ. ඉයාන් පපත ල්ලිර  පභමනහද වුපණ් 

කිඹන ් ළන තභයි ප්රරලසනඹ යාපඵන්පන්. ඒ හර්තහ රඵහ දීභ 

ළන ඔඵතුභහ  භහ සතුයාන්ත පනහ. භහ හරඹ පමඩසත රඵහ 

 කතහ. විපලේපඹන්භ භ  ඒ හරඹ රඵහ දුන් සිඹලු පදනහ භ 

භපප සතුයාඹ පුද යනහ.  

රු ඇභයාතුභහපන් භහ ඉල්ලීභසත යන්න ළභළයායි. භහ  

පභභ ාපලරධන ඉදිරිඳ ක ය යාපඵන්පන් හු සත පමඹරහ ඵරරහ, 

රුණු  හච්්හ යරහ යි. පපත ාපලරධන ළන රහ ඵරහ, පපත  

ය පේ ක්රීනඩහ පුවපන් ඒහ ඇතුශ ක ය න්න. පභමද, පපත 

ාපලරධන ඔඵතුභහ  විතයසත පනමපයි, ඉදිරිප  දී පන ක 

ඇභයායඹකු ඳ කවුණ ක, ඒ ඇභයායඹහ  ක ඳවසුපන් ළඩ 

 යුතු යපන ඹන්න පුළුන් ත ක කඹසත ඇයා යනහ. භහ 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

ඔඵතුභහ  ඉතහ ඕනෆමින් කිඹහ  සිටිනහ, පපත ාපලරධන ක 

්සත ඔඵතුභහ පපත  සපඹර පන ්නහ නපත අපේ කිසිභ 

විරුද්ධ කඹසත පවර අභළ කතසත නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි, 

රුණහයරහ පපත ාපලරධන  ්ඹ  ඇතුශ ක යන්න කිඹරහ 

ඉතහ   කීපභන්  ඉල්රහ සිටිනහ. භ  පපත අසථහ රඵහ දීභ 

ළන ඔඵ සිඹලු පදනහ භ සතුයාන්ත පනහ.  

 
[අ.බහ. 3.34] 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීපත, ඉාජිපන්රු 

පේහ,  සහ වහ පඳමදු ඳවසුපත  සපඹරජර අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு யசந்ெ அயகஷலன்ன - நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் 

ரசமலகள், வீடமப்பு, தபஶதுலசெஷகள் பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, අද දින අිළ ඉතහ  තුම් 

නහ, අපේ යපේ ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹන් ඉතහ  ළද ක විහදඹසත 

ඳළළ කපන අසථහ ්ඹ  වබහගි න්න  රළබීභ ිළිතඵ. ඒ 

හපපභ අපේ අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීවතුභහපප ථහපන් ඳසු 

්ඹ  පතඵන්ධ න්න  අසථහ රළබීභ ිළිතඵ ක භහ තුම් 

නහ.  

අද නපම  අපේ යපේ ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹන් ඳයාන 

මලිභ නීයාඹ න්පන්  1973 අා 25 දයන ක්රීනඩහ ඳනතයි. පපත 

ක්රීනඩහ ඳනත  ාපලරධන තුනසත මී  පඳය ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. 

ඒ හපපභ 24 තහ දී ්ඹ  පයගුරහසි ඉදිරිඳ ක යරහ 

යාපඵනහ. පපත 24 තහ තුශ ඉදිරිඳ ක යපු භවය පයගුරහසි 

අරාගු කිරීභ ක ඇතුශ ක ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ පුවපන් නීයා රීයා 

ක්රිමඹහ කභ යන්න පපත  සපඹර භඟින් උ කහව යරහ 

යාපඵනහ.  

ඒ හපපභ  ප්රරථභ තහ  ක්රීනඩහපව් ඉතහ ළද ක ්සත අාලඹසත 

ිළිතඵ පභළ ස පුළුල් ආහයප   සපඹර විලහර ප්රරභහණඹසත ්සත 

අසථහ දී ඉදිරිඳ ක න ඳශමු ළ ස අසථහ පභඹ කිඹරහ 

කිව්පම ක ්ඹ  සළයදියි කිඹරහ භහ හිතනහ.  පපත ඳනත ඉදිරිඳ ක 

ය යාපඵන්පන් 1973 පර් දීයි. අද ත න්පන්  2013 යයි. 

පපත අවුරුදු 40 හරඹ තුශ පපත අයුරින් පුළුල් අධරඹනඹසත 

යරහ,  රුණු හයණහ විලහර ප්රරභහණඹසත ිළිතඵ ් ය 

 සපඹර විලහර ප්රරභහණඹසත ඉදිරිඳ ක යපු අසථහසත විිඹ යි භහ 

පඳෞද්ලි පපත අසථහ දකින්පන්.  විපලේපඹන්භ අද අිළ  ඒ 

ළන ඉතහ  තුම් නහ.  අපේ යපේ ක්රීනඩහ ිළිතඵ අිළ මුලින්භ 

ධනහ කභ  සියාඹ යුතුයි.  විපලේපඹන්භ ර්තභහනප  අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහපප නහඹ කපඹන් අපේ ක්රීනඩහ අභතරතුභහ 

ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ පුවපන්  විලහර හර්ඹ බහයඹසත ඉම් යමින් 

ඳයාන පභමපවමතයි පපත  සපඹර ඉදිරිඳ ක යන්න   යුතු 

ය යාපඵන්පන්.  

්භ  සහ හි පු සිඹලුභ යජඹඹන්, හි පු  සිඹලුභ ක්රීනඩහ 

ඇභයාරුන්, සිඹලුභ ඳහර ාපත  ර්තභහනප දී  ක්රීනඩහ පපත 

භේ භ  පන ඒභ වහ  යන රද  යුතු අිළ  තපව්දී 

සිහිඳ ක ශ යුතු පනහ. ්තළ සන් ඉදිරිඹ  ක්රීනඩහ දියුණු ය 

ළනීභ වහ තභයි අද පපත  යුතු ආයපතබ යන්න සිදු පරහ 

යාපඵන්පන්.  

අපේ යපේ ක්රීනඩහ 48 ාපතර ඳරිඳහරනඹ පතඵන්ධපඹන් 

තභයි අද පපත   සපඹර ඉදිරිඳ ක පරහ යාපඵන්පන්. භ  පපත 

විහදප දී  හිතුණහ, අපේ යපේ ක්රීනඩහ කිඹන්පන් ක්රිමේ විතයද 

කිඹරහ. ක්රිමේ විතයසත පනමපයි අපේ යපේ ක්රීනඩහ කිඹන්පන්. 

ඒ පඵමපවමභ ඳළවළදිලි අපඵරධ ය න්න ඕනෆ. ඒ පපත  

විහදප දී භ  පඳනී ගිඹ ් රුණසත. අර්ජුන යණතුා 

භළයාතුභහ  ක්රිමේ ිළිතඵ ථහ යන්න පතපර්ණ අයියාඹසත 

යාපඵනහ. ඒ ඇ කත. නමු ක අිළ සිඹලු පදනහභ අපඵරධ  ය 

න්න ඕනෆ ක්රීනඩහ කිඹන්පන් ක්රිමේ විතයසත පනමපයි කිඹන 

්. පපත  සපඹර ඉදිරිඳ ක පන්පන් ක ක්රීනඩහ 48සත පුවපන්. ඒ 

 සහ අිළ ක්රිමේ ක්රීනඩහපව් පවම ිළිතඵ විතයසත හිතරහ, ක්රිමේ 

ක්රීනඩහපව් ඳයාන අර්බුද ත ක කඹ ළන ඳභණසත  හිතරහ භසත 

ක්රීනඩහ ිළිතඵභ තීන්දු  තීයණ ළනීභ පමපව කභ  සළයදි 

පන්පන් නළවළ. ඒ  සහ භසත ක්රීනඩහ ිළිතඵ 

අ සහර්ඹපඹන්භ අපේ අධහනඹ පඹමමු ශ  යුතු පනහ.  

අද අපේ යපේ ඕනෆභ ක්රීනඩහ ඉදිරි ඳළළ කභ තීයණඹ න 

ප්රරධහනතභ හධඹසත ඵ  ක්රීනඩහ ාපත ඳ ක පරහ යාපඵනහ. 

ක්රීනඩහ අභහතරහාල යාපඵනහ, ක්රීනඩහ පදඳහර්තපපතන්තු යාපඵනහ, 

ඳශහ ක බහ ක්රීනඩහ අභහතරහාල යාපඵනහ. ඳරිඳහරනභඹ ලපඹන් 

ඒහ  යාපඵන අතය, ක්රීනඩහපන් ක්රීනඩහ   කපතම ක ඒ ක්රීනඩහපව් 

දියුණු යහ ඳයාන ප්රරධහන හධ අතරින් ළඩි ප්රරභහණඹසත 

 සපඹරජනඹ යන්පන් අදහශ  ාපත විසින්. ඒ අුව තභයි නීයා 

රීයා ඳහ ස පරහ යාපඵන්පන්. ඒ  සහ තභයි  ඒ ාපත 

ඳරිඳහරනඹ ිළිතඵ පපත  සපඹර ඉදිරිඳ ක යන්න  යුතු 

පශේ. ්ඹ ඉතහභ  හපරරිකතයි.   

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ පපත වහ 

ඉදිරිඳ ක විඹ යුතු ත ක  රුණු පදසත යාපඵනහ. විපලේපඹන්භ 

පපත  ක්රීනඩහ ාපතර පුහුණුරුන් ව වි සසුරුන් ිළිතඵ  

තීන්දු තීයණ න්පන් ක ඒ ාපත  විසින්. පුහුණුරුන් ඳ ක 

යන්පන්, පුහුණුරුන් වහ විබහ ඳ කන්පන්,  

වි සසුරුන් ඳ ක යන්පන්, වි සසුරුන් වහ විබහ 

ඳ කන්පන්,  පශ්රාේණි උස යන්පන්, ඒ විබහර විඹ භහරහ 

සිඹල්රසතභ වදන්පන්, විබහ ඳ කන්පන් ඒ ාපත විසින්. ්භ  

 සහ භහ පඳෞද්ලි දකින්පන්, අභහතරහාලඹ විිඹ  පපත 

 යුතු පතඵන්ධ භළදිව ක ීභසත අ ස හර්ඹපඹන්භ අලර ඵයි.  

උදහවයණඹසත විිඹ   කපතම ක, අපේ යපේ  ජහයා අධරහඳන 

ආඹතනඹ භගින් ඳහල්ර ඉළන්ීභ වහ ඒ විඹ  භහරහ ස 

කිරීභ ඹනහදී  යුතු ිළිතඵ  සඹහභනඹසත  යරහ  භ පඳන්ීභසත 

යනහ. ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹන්ද ්ළ ස ආඹතනඹ අලරතහ 

අද ය  වමුපව් යාපඵනහ. අද ්ල්පල් ක්රීනඩහ පන්න පුළුන්, 

පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ පන්න පුළුන්, ඳහඳන්දු ක්රීනඩහ පන්න 

පුළුන්, ඒ  ක්රීනඩහ ාපත තුශ අදහශ ක්රීනඩහ ිළිතඵ ඉවශභ 

 සපුණතහසත, දළුවභසත යාපඵන අඹ ඉන්නහඹ කිඹහ අඳ  

උඳල්නඹ යන්න පුළුන්භසත නළවළ.  ්ළ ස දළුවභසත,  ඉවශ 

අපඵරධඹසත යාපඵන අඹ ඒ ාභප  හිටිපඹම ක පුහුණුරුන් 

ප කරීභ, වි සසුරුන් ප කරීභ ව ක්රීනඩහපව් ඉදිරි ඳළළ කභ  ිළිතඵ  

ළ ලුසත ඇයා පන්පන් නළවළ. නමු ක ඒ ිළිතඵ  සඹභ දළුවභසත 

යාපඵන අඹ ාපතලින් ්ිතප  ඉන්නහ නපත ඒ අඹපප දළුවභ 

ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ වහ ඳහවිච්ික පන්පන් නළවළ. අඳ පභන්න 

පපත විභතහ  නළයා ය ත යුතු යාපඵනහ. පපත අද 

ප්රරධහනතභ ප්රරලසනඹසත ඵ  ඳ ක පරහ යාපඵනහ.  

අද අපේ යපේ ක්රීනඩහපව් ඹපත කිසි ආහයඹ ර්ධනඹසත සිදු 

පරහ යාපඵනහ. ක්රීනඩහ ත ක ඉදිරිඹ  පන ඹහභ වහ අඳ 

ක්රීනඩහ ිළිතඵ දීර්ක අධරඹනඹසත යරහ  යුතු කිරීපපත අ සහර්ඹ 

අලරතහසත අද යාපඵනහ. අඳ දන්නහ, අද පඵම පවර වි  පපත 

ක්රීනඩහ පුහුණුරුන් විපලේපඹන්භ ලහරීරි පඹරරතහ ිළිතඵ 

අධහනඹසත පඹමමු යන්පන් නළයා ඵ. ක්රීනඩහ  ගිඹ වළටිප භ 

පඵරරඹසත, bat ්සත, නළ කනපත racket ්සත දීරහ ඳසු දහ 

ඉන්භ පිතන්භ ඒ අදහශ ක්රීනඩහ  යන්න ඳ න් න්නහ. පපත 

විලහර අඩු ඳහඩුසත.  ක්රීනඩහ කිරීභ පවම හයණඹසත. නමු ක ලහරීරි 

පඹරරතහ පපයහි අධහනඹසත පඹමමු යන්පන් නළයා ක්රීනඩහ 

දියුණු කිරීභ  පභමනභ ආහයඹකින් ක පුළුන්භසත 
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රළපඵන්පන් නළවළ.  පපත ත ක කඹ ිළිතඵ අධහනඹ පඹමමු 

යරහ ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ, උස අධරහඳන අභහතරහාලඹ වහ 

අධරහඳන අභහතරහාලඹ ඒහඵද්ධ ඳසු ගිඹ දසර අභහතර 

භණ්ඩර ඳත්රි හසත ඉදිරිඳ ක ශහ. ඒ ළන අඳ තුම් පනහ. පපත 

අභහතර භණ්ඩර ඳත්රි හපව් වන් ය යාපඵනහ අපේ යපේ 

ඳහල් ශිරඹන්පන් සිඹඹ  5සත තභයි ක්රීනඩහර  පතඵන්ධ 

න්පන්, ඕසප්ලිඹහ ළ ස ය ර ඳහල් ශිරඹන්පන් සිඹඹ  

79සත ක්රීනඩහ වහ පතඵන්ධ පනහඹ කිඹරහ. ය ල් පද 

ාන්දනඹ ශහභ ්භ ජනවනඹසත සිටින්පන්. නමු ක 

ඕසප්ලිඹහ ක්රීනඩහ අයාන් අද අඳ  ඩහ ඉතහභ ඉවිතන් ඉන්පන්. 

්භ  සහ ඳහල් අිප  සි භ ශභයින් ක්රීනඩහන් වහ පඹමමු 

කිරී පපත හර්ඹ බහයඹ අද අ සහර්ඹපඹන්භ ආයපතබ ශ යුතු 

යාපඵනහ.  

ක්රීනඩහන් වහ අලර යන ලහරීරි පඹරරතහ 

උ කඳ කයාපඹන් ්න ්සත.  ්භ  සහ ් ්සතපනහ අතය 

යාපඵන පනසපත අඳ අ පඵරධ ය ත යුතුයි. අපඳම හභහනර 

පඳශ විබහඹ  දරුන් තුන් රසතඹසත හඩි පනහ.  ඒ විබහඹ 

යාඹරහ අඳ පතරයහ න්නහ පභන්න පපත අඹ තභයි භ ක 

පන්පන් කිඹරහ. ්පවභ විබහඹසත නළ කනපත අඳ  පපත අඹ වඳුනහ 

න්න පුළුන්භසත නළවළ. ්භ  සහ  අපේ යපේ ඳහල් සිසුන්පප 

ලහරීරි පඹරරතහ ිළිතඵ පමඹහ ඵරහ, ඔවුන්  වජපඹන් 

රළබුණු ලහරීරි පඹරරතහ අුව ඒ අඹ  සුදුසු ක්රීනඩහන් පඳන්හ 

දීරහ, ඒ ක්රීනඩහ ඉදිරිඹ භ ය පන ඹහභ වහ ඳසුබිභ ස ශ 

යුතු යාපඵනහ. පව්ඹ කිඹන හධඹ  කපතම ක, ලසතයාඹ 

කිඹන හධඹ  කපතම ක, නභරතහ කිඹන හධඹ  කපතම ක 

්ඹ "ඒ" කිඹන දරුහ  ඩහ "බී" කිඹන දරුහපප පනස පන්න 

පුළුන්. අිළ උදහවයණඹසත  සමු.  නභරතහපන් අඩු දරුපසත 

ජිපතනහසටිසත ක්රීනඩහ  පඹමමු යනහ  ඩහ උ කඳ කයාපඹන්භ 

නභරතහ යාපඵන දරුපසත ජිපතනහසටිසත ක්රීනඩහ  පඹමමු පශම ක 

ඒ දරුහ  ජිපතනහසටිසත ක්රීනඩහපන් ඉදිරිඹ  ඹන්න පුළුන්.  

අපේ යපේ ක්රීනඩහ ත ක ඉදිරිඹ  පන ඹෆභ  නපත ප්රරධහනතභ 

ලපඹන් ක්රීනඩහ ාපතර  පුහුණුරුන් ඳ ක කිරීභ, උස කිරීභ 

ව වි සසුරුන් ිළිතඵ  යුතුරදී යජප  අභහතරහාලප  

භළදිව ක ීභ අ සහර්ඹපඹන්භ අලරයි. විපලේපඹන්භ ඳහල් 

ඳද්ධයාඹ තුිතන්භ ක්රීනඩහ වහ දරුන් ප කරීභ ක අද හපරරිකත 

අලරතහසත ඵ  ඳ ක පරහ යාපඵනහ.  

විපලේපඹන්භ අද පපත රවභඹ ඳහල් ඳද්ධයාපඹන් තයභසත ඈ ක 

පරහ යාපඵනහ. අධරහඳන  යුතු ිළිතඵ උඳපද්ල හය 

බහපව්දී ක අිළ පපත ිළිතඵ ථහ ශහ. ඳහල් දරුන් ක්රීනඩහ 

ිළටිප  ක්රිමඹහහයපතලින් අද ඈ ක පරහ යාපඵනහ. අද පෞර 

වහ ලහරීරි අධරහඳනඹ කිඹන විඹඹ ප්රරලසන ඳ්ර්ඹසත ඵ  ඳ ක 

යරහ යාපඵනහ. ිළේ  සප  යපු ක්රිමඹහහයපත ටි ක අද 

නළතුණු ත ක කඹ  ඳ ක පරහ යාපඵනහ. භෆතදී අිළ ක්රීනඩහ 

අභහතරහාලඹ, අධරහඳන අභහතරහාලඹ ව උස අධරහඳන 

අභහතරහාලඹ ්සත ඉදිරිඳ ක යන රද අභහතර භණ්ඩරඹ 

ඳත්රි හපව් වන් රුණු ඉතහභ ක ඉසතභ සන් ක්රිමඹහ කභ කිරීපපත 

හපරරිකත අලරතහ අ සහර්ඹපඹන්භ යාපඵන ඵ අිළ වන් 

ශ යුතුයි. ්වි  තභයි අඳ  ජහතරන්තය භේ පපත ඉරසත ජඹ 

න්න  පුළුන්භ රළපඵන්පන්. ්පවභ පනමවුපණම ක අඳ  ඒ 

ඉරසත ජඹ න්න පුළුන්භසත රළපඵන්පන් නළවළ. 

උ කඳ කයාපඹන්භ -වජපඹන්භ- අපේ යපේ අඹපප 

දසතතහන් ළඩියි. පරරප  අපනසත ය ල් ්සත න්න්දනඹ 

යන පම  ඕනෆභ ක්රීනඩහ පජරසඨ අාලප  දසතතහන්ර  

ඩහ  සසඨ අාලප  දසතතහන්ලින් අපේ ය  ඉවිතන් සිටිනහ. 

පපත ඉතහභ ක පවම උදහවයණඹසත. භරර ක්රීනඩහ පන්න 

පුළුන්, table tennis ක්රීනඩහ පන්න පුළුන්, ජහතරන්තයප  

අපනසත ය ල් ්සත  සසඨ අාලඹ න්න්දනඹ පශම ක අපේ 

යපේ  සසඨ අාලඹ ඉවශ අාලර  ඩහ ඉදිරිපඹන් ඉන්නහ. 

නමු ක පජරසඨ අාලප දී පපත ත ක කඹ ඳවශ භේ භ  ඳ ක 

පනහ. විපලේපඹන්භ ඒ  පවේතු මලි අිප  සි  

ක්රීනඩහන්ර   සඹමිත සුදුසන් ප කරීභ වහ ඳළවළදිලි ළඩ 

ිළිතපශසත අපේ ය  තුශ ක්රිමඹහ කභ පනමීභයි.  

පපත පයගුරහසි  සහ අපේ යපේ ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ වහ 

ප්රරධහන කීභසත දයන ක්රීනඩහ ාපතර ඳරිඳහරනඹ ව ඉදිරි 

 යුතු විිභ ක ීභසත සිදු න ඵ භභ පඳෞද්ලි දකිනහ. 

විපලේපඹන්භ ක්රීනඩහ  යුතු ආයපතබ කිරීභ වහ ඳහල් 

දරුන්පප සි  සිඹලුභ පදනහ  භෆතදී ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ විසින් 

පන යාපඵන ක්රීනඩහ ප්රරයාඳ කයාඹ ක ඉතහභ ක හපරරිකත ඵයි භහ 

පපත අසථහපව් වන් යන්පන්. ඒ  සහ ර්තභහන ක්රීනඩහ 

අභහතරතුභහ  අිළ සුඵ ඳතනහ. ඒ හපපභ අිළ අපේ වපඹරඹ 

වහ දහඹ කඹ ෆභ අසථහදීභ ්තුභහ  රඵහ පදනහ. භසත 

ක්රීනඩහ දියුණු කිරීභ වහ ්තුභහ දයන උ කහවඹ ිළිතඵ අිළ 

අපේ ප්රරණහභඹ පුද යනහ. 

රු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභ ස, ඒ හපපභ අිළ ත ් 

පදඹසත වන් යන්න  ඕනෆ. ඒ තභයි අපේ යපේ ජහයා 

ණ්ඩහඹපතර සිටින ක්රීනඩයින්පප විනඹ. ්සත අත  අිළ 

නහම් පනහ. පඵමපවමභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, ජහයා 

ණ්ඩහඹභසත  සපඹරජනඹ යනහ කිඹරහ පන ක ඵරඹසත, භහ 

 ක පන ක ලසතයාඹසත හ  ක ඇයා පන්න විිඹසත නළවළ කිඹන 

්. ඒ අඹ  සපඹරජනඹ යන්පන් ය . ඒ අඹපප ක්රිමඹහහරි කඹ 

අ සහර්ඹපඹන්භ යපේ කීර්යාඹ  ඵරඳහනහ. ්භ  සහ අිළ 

විපලේපඹන්භ ජහයා ණ්ඩහඹපත  සපඹරජනඹ යන ක්රීනඩයින්  

ක්රීනඩහපව් ළඵෆ අයමුණු කිඹහ දිඹ යුතු පනහ. ක්රීනඩහපන් 

ඵරහපඳමපයම කතු න ළඵෆ ඳයභහර්ථඹන් ඉම් ය ළනීභ  නපත 

අ සහර්ඹපඹන්භ අිළ ඒ විනඹ කිඹන හධඹ ඇයා ශ  යුතුයි. 

්යින් පතමය ක්රීනඩහසත නළවළයි කිව්පම ක අ සහර්ඹපඹන්භ ්ඹ 

 සළයදියි. ඒ  සහ ජහයා ණ්ඩහඹපත  සපඹරජනඹ යන ක්රීනඩ 

ක්රීනඩිහන්පප යුතුභසත යාපඵනහ ඒ අඹපප විනඹරු ඵ පපත 

ය  වමුපව් ප්රරදර්ලනඹ යන්න.  ඳවශ භේ පපත සිටින ක්රීනඩ 

ක්රීනඩිහන්  ක තභ ආදර්ලඹ රඵහ දීපපත කීභ ජහයා ණ්ඩහඹපත 

 සපඹරජනඹ යන සිඹලුභ ක්රීනඩයින්  යාපඵන ඵ අිළ පපත 

අසථහපව් වන් ශ යුතුයි. විපලේපඹන්භ සිඹලුභ ක්රීනඩහ ාපත 

හපපභ ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ ක ජහයා ණ්ඩහඹපතර ක්රීනඩයින්පප 

විනඹ ිළිතඵ අ සහර්ඹපඹන්භ දළඩි අධහනඹසත පඹමමු ශ 

යුතුයි කිඹන පඹරජනහ ක භභ පපත අසථහපව් ඉදිරිඳ ක යනහ. 

සතුයායි. 

 
 සපඹරජර හය බහඳයාතුභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sajith Premadasa.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair? 

 
රු අල්වහජ් ඒ.්ච්.්පත. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු ආචහර්ඹ ය ක ීයපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ சத் வீரசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

 
විසින් සථිය යන රදී. 
ஆரஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු  සපඹරජර හය බහඳයාතුභහ මරහනපඹන් ඉ ක 

වුපඹන්, රු ශ්රිුඹහ ස විපජ්විරවභ භව කමිඹ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அென் பஷமகு, குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயரல, ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶைஷ 

லஷரஜலஷக்கஷ அலர்கள்  ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took 

the Chair. 

 
[අ.බහ. 3.51] 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස,  ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  උන්නයාඹ 

තහ, ඒ හපපභ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  අවෘ ද්ිඹ තහ  සපඹර 

ණනහසත ඉදිරිඳ ක ී යාපඵන අසථහ පභභ විහදඹ  

පතඵන්ධ  පරහ අපේ යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ ිළිතඵ භහ දයන 

අදවස කිහිඳඹකු ක ඉදිරිඳ ක යන්න   රළබීභ ළන භභ තුම් 

පනහ. ප්රරථභපඹන්භ භභ අපේ ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ  සුඵ ඳතන්න  

ළභළයායි. ්තුභහ අලු ක  සපඹර ණනහසත ඳනරහ ක්රීනඩහ 

සතපේ්ර්ඹ තුශ ඹපත ධනහ කභ පනසත ඇයා යන්න  

උ කහවඹසත දයන ඵ අඳ  පේනහ. පමයිතහසත දුය  ්තුභහපප 

උ කහවඹ හර්ථ පයිද, පනමපයිද කිඹන හයණඹ ඳදනපත 

න්පන් විවිධ ඳහර්ලසඹන්ර  ළයාපත දසතන්පන් නළයා, විවිධ 

ඵර ඳයහරවභඹන්ර  ඹ  ක න්පන් නළයා, ව දඹ හසතෂිඹ  

්  ක්රීනඩහ ඇභයායඹහ වළටිඹ  ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ පුවපන් 

තභන් ශ යුතු යුතුපත පතබහයඹ ක්රිමඹහ කභ කිරීභ තුිතන්. භභ 

විලසහ යනහ ඒ තුිතන් අපේ යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  ඹපත 

ධනහ කභ පනසත ඇයා යන්න  පුළුන් පයි කිඹරහ. ඒ  සහ 

භභ ප්රරථභපඹන්භ අපේ ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ  සුඵ ඳතනහ පපත න 

 සපඹර වයවහ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ තුශ පවම පනසත, ය   ඹවඳ ක 

ගුණහ කභ, වයහ කභ, ධනහ කභ පනසත ඇයා යන්න  

වධර්ඹඹ, ලසතයාඹ රළපේහ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, නමු ක විපලේපඹන්භ අපේ 

යපේ ක්රිමේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ  අන්ත පරචනීඹ, අන්ත පේදනීඹ 

ත ක කඹසත උදහ වුණු හුවයි -පපත ථහ යන 

පභමපවමප ක ක- අිළ අපේ යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ නාහලීභ  උ කහව 

යන්පන්. අපේ යපේ ක්රිමේ සතපේ්ර්ඹ ජහතරන්තය ක්රිමේ 

වුන්රඹ  ගිහින් සිඹඹ  4 පඳමලිඹ  පඩමරර් මිලිඹන 450සත 

හි හ න්න  උ කහව යන යුඹ; ඒ හපපභ පරර කුරහ 

ක්රිමේ තයහලිඹ  රඵහ දුන්න රුිළඹල් මිලිඹන 2 රඳහහිනී 

ඹන්්ර් අතුරුදවන් වුණු යුඹයි අිළ අද පපත ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  

නාහලීභ, පුනර්ජීනඹ ළන හච්්හ යන්පන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, විපලේපඹන්භ අිළ 

ිළිතන්නහ තයහරී ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ  ය  පඹමමු කිරීභ, 

තයහරී ක්රීනඩහලින් ය  ජඹග්රාවණඹ ය ීභ හපපභ ග්රාහභ 

 සරධහරී පපත සි  පමේඨහ භේ පභන්, දිසත්රි සත භේ පභන්, 

ඳශහ ක භේ පභන් ජහයා ක්රීනඩහ තයහලීන් වයවහ අපේ යපේ 

සිඹලුභ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹන් නාහලීපපත කීභ ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ 

තු ඵ. විපලේපඹන්භ ජහයා ාපත 48  ළඩි ප්රරභහණඹසත 

අපේ යපේ යාපඵන පභමපවමත අපේ යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ උස 

භේ භ  පන ්න්න  නපත පපත ක්රීනඩහ ාපත භනහ 

ඳරිඳහරනඹ  රසත න්න  ඕනෆ. පපත ක්රීනඩහ ාපතර භනහ 

ඳරිඳහරනඹ තුිතන්, ලසතයාභ ක ක්රිමඹහදහභඹන් තුිතන් අපේ  යපේ 

භසත ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  විලහර ප්රරයාඹසත රඵහ ළනීපපත 

වළකිඹහසත අඳ  රළපඵනහ.  විපලේපඹන්භ අඳ  භතසත පනහ 

පපත අසථහපව්දී පපත අභහතරහාලඹ පවමඵපු, ඒ හපපභ ක්රිමේ 

සතපේ්ර්ඹ  ළන ථහ යනහ නපත ඒ ක්රිමේ සතපේ්ර්ඹ  ලසතයාඹ 

රඵහ දුන්න, ආචහර්ඹ ්න්.්පත. පඳපර්යහ භළයාතුභහ, පසත.බී. 

ය කනහඹ භළයාතුභහ ව හමිණී දිහනහඹ භළයාතුභහ. පපත ක්රීනඩහ 

සතපේ්ර්ඹ, ක්රිමේ සතපේ්ර්ඹ නාහරන්න  අභයණීඹ ළඩ 

පම සත ්තුභන්රහ ඉස  ශ ආහයඹ අඳ  භතසත පනහ. 

විපලේපඹන්භ ක්රිමේ සතපේ්ර්ඹ තුිතන් අපේ ය  විලහර ප්රරයාඹසත 

රඵහ යාපඵන පභමපවමතසත. පපත ප්රරයාඹ රඵහ දීභ  ඒ නහඹ කඹ 

රඵහ දුන්පන් දිාත හමිණි දිහනහඹ භළයාතුභහ ප්රරමු 

ණ්ඩහඹභ. ්දහ ක්රිමේ සතපේ්ර්ප  ප සේ යපත රඵහ ළනීපපත 

 පන් සි  පභභ ක්රීනඩහ  ලසතයාභ ක අඩිතහරභසත දභන්න  

පඹදුණු යුඹ භභ භතසත යන්න  ඕනෆ. විපලේපඹන්භ ක්රීනඩහ 

ාපත ළන ථහ යන වි  ක්රීනඩහ ාපත ලසතයාභ ක කිරීභ ළද ක 

පනහ.  

වින්න්ේ පඳපර්යහ  භළයාතුභහ ක්රීනඩහ ඇභයා   සිටි හරප  

ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරප  ළඩ  යුතුර   හමිණි දිහනහඹ 

භළයාතුභහපප ආභනඹ  සිදු නපම , වින්න්ේ පඳපර්යහ 

භළයාතුභහ තභන්පප  පද්ලඳහරන  වරුහ වූ ්තුභහ  කිසිභ 

ඳළකිලීභකින්   පතමය කිව්හ, "ඔඵතුභහ පපත කීභ බහය න්නහ 

නපත, කීභ බහය අය පන  ්භ තනතුපර් දීර්ක කිරීපත  රඵහ 

න්න අපේසතහ යනහ නපත,   ඔඵතුභහපප හර හුව  තුශ 

අ සහර්ඹපඹන්භ ් ඳළ කතකින් ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  ප්රරයාඹසත 

පඳන්න්න   ඕනෆ;  ත ක ඳළ කතකින් ඉදිරි භහර් සියාඹභ - ඉදිරි 

ළරළසභ  ඉදිරිඳ ක යන්න   ඕනෆ"ඹ කිඹහ.  ඒ හර  හුව 

තුශ ක්රිම ේ ක්රීනඩහ නාහරන්න , ක්රීනඩහ ාපත  සතපේ්ර්ඹ ලසතයාභ ක 

යන්න  ඒ හපප පවම ලසතයාභ ක  ළඩ ිළිතපශසත  ක්රිමඹහ කභ  

වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස,  අපේ ය   ක්රිමේ ක්රීනඩහපව් 

ප ස ේ යභ රඵහ දීපපත භවහ විේරඹ,  ඒ භවහ  භන ක්රිමඹහ කභ 

යනපම   අපේ යපේ  ක්රිමේ ක්රීනඩහ  භවහ මුදල් පතබහයඹසත 

යාබුපණ් නළවළ.  හමිණි දිහනහඹ භළයාතුභහපප  සර්භහණයලි 

නහඹ කඹ තුශ, ්තුභහ දසත - ඳසත වඳන්පත යාපඵන  

රහඳහරි සතපේ්ර්ඹ   පතඵන්ධ ය පන,  පඳෞද්ලි සතපේ්ර්ඹ 

පතඵන්ධ ය පන, දහනඳයා සතපේ්ර්ඹ පතඵන්ධ ය පන   

අපේ ය   ප සේ  යපත රඵහ දීපපත  භන  ක්රිමඹහ කභ ශ 

ආහයඹ  අඳ  භතසත පනහ.  හමිණි දිහනහඹ භළයාතුභහ  

විපලේපඹන් භ යහජහ භපවේන්ද්රවන් භළයාතුභහ භ අ කළල් 

ඵළපන,   භවහයහජහ රහඳහයඹ වපඹරඹ ඵද්ධ ය පන, පපත 

ය   ප සේ යපත රඵහ දීපපත භන  ක්රිමඹහ කභ ශ පභමපවමප ක  

අපේ යපේ ක්රිමේ ක්රීනඩයින්  තම පදමයිතුසත ක විඹදපත 

යන්න  පතඳ ක පනමයාබුණු පභමපවමත  ්දහ  යුතු  ශ 

ආහයපඹන්   අද දපේ ක්රිමේ  ක්රීනඩහපව් ප්රරයාඹ  ඒ  ඳහඩපත 

ඉපන ළනීභ  ළද ක පනහඹ කිඹහ භහ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අද ක්රීනඩහ ාපත දිවහ 

ඵළලුහභ පපත ක්රීනඩහ   ාපතර  ්සත ්සත ඵරතුන්,  පුද්රයින්  

අයසත පන සිටිනහ.  ඒ අඹ  දහහලිභ  පපත ාපතර ඉවශ 

 සරතරර ළජපමන්න  උ කහව යනහ. අද ක්රීනඩහ  ාපත  

සතපේ්ර්ඹ ඹපත ආහයඹ  වමුදහයණඹ පරහඹ කිඹහ කිඹන්න  

පුළුන්.  අද ක්රීනඩහ  ාපත  සතපේ්ර්ඹ පද්ලඳහරනීයණඹ පරහඹ 

කිඹහ ත ක  අඹ කිඹන්න  පුළුන්.  නමු ක  පද්ලඳහරනායින්  
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පතඵන්ධ ය න්න ්පසත කිසිභ  යදසත නළවළයි  කිඹහ භහ 

විලසහ යනහ. වමුදහයණඹ ීපපත කිසිභ අඩු ඳහඩුකු ක  නළවළ.  

නමු ක පපත යන, කිඹන වළභ පදඹකින්භ  ප්රරයාපරඹසත රළපඵන්න  

ඕනෆ. Results-oriented   න්න   ඕනෆ.   සරතර  දයන්පන් වමුදහ 

සතපේ්ර්ප  පුද්රඹන් න්න  පුළුන්;  පද්ලඳහරන සතපේ්ර්ප  

පුද්රපඹසත න්න  පුළුන්.  දසතතහ, වළකිඹහ, ළඳීභ  භත 

ප්රරයාපර රඵහ පදනහ නපත, ් ඳවුරකින්  දව ඳවපශමස පදපනසත  

පපත  ාපතර හිටිඹහ   භ  ප්රරලසනඹසත නළවළ. අන්න ්ඹයි 

ළද කභ කිඹන ් භහ විලසහ  යනහ. Results-oriented 

න්න  ඕනෆ. ප්රරයාපර රළපඵන්න  ඕනෆ.  ප්රරයාපරදහයි ඹපත පදඹසත 

යාපඵනහ නපත, ඳසත, විඳසත, ජහයා, ආපත, කුර-භර, ් 

ඳවුපල්ද, ඳවුල් දවඹද, ඳවුල් විසද කිඹන ් රාගු නළවළ. 

ක්රීනඩහ  සතපේ්ර්ඹ නාහ රන්න   වළකිඹහ  යාපඵන්න  ඕනෆ. 

වළඵළයි ප්රරයාපර   තුිතන්. යිහරුලින්  පනමපයි.  ප්රරහලනලින් 

පනමපයි. පඵරිවන් දීපත තුිතන් පනමපයි. ප්රරයාපරලින් ඒහ ඔේපු 

යන්න  ඕනෆඹ කිඹන ් භහ  විලසහ යනහ.   

රු ඇභයාතුභ ස,   ක්රීනඩහ ාපත ලසතයාභ ක යන්න  ඕනෆ.  

පපත ක්රීනඩහ ාපතර ඳ කීපත රඵහ පදනපම  වළකිඹහ භත  ඳදනපත 

වූ, දසතතහ භත ඳදනපත වූ  රවභපව්දඹසත ස  යන්න  ඕනෆ. 

අපේ රු ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභයාතුභහ දන්නහ, ඒ  ඉාග්රීකසි 

බහහපන් කිඹනහ, “meritocracy or merit-based” කිඹහ. 

සුදුසුභ පසතන්ද්රව ය පන  පපත ඳ කීපත  ක්රිමඹහ කභ යන්න   

ඕනෆ. ඒහ  වි සවිදබහපඹන් යුසතත න්න   ඕනෆ.  ් පවභ නළයා  

පවාචයිඹරහ  පමේඨහ ඹසත ඳ ක  ය පන, සුච කීරු 

පරරඵහරයින් පමේඨහඹසත ඳ ක ය පන,  අතපමළුන්,  

අඵහරයින්,  ්පවයිඹන්   පමේඨහඹසත ඳ ක ය පන  කිසිභ 

ද අපේ යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ  නාහරන්න  පුළුන්භසත 

නළවළයි  කිඹන ්යි භපප  විලසහඹ. ්භ  සහ ජහයා ක්රීනඩහ 

ාභඹ   සරඹසත දළරීපපතදී, ඒ  සර හරඹ දීර්ක  ය  ළනීපපතදී 

පපත වළභ පදඹදීභ පද්ලඳහරන රැයණඹ ඳළ කත දභහ, ඒ 

පුද්රඹහපප වළකිඹහ ඉසභතු පන රව භපව්දඹසත, රවපභරඳහඹසත 

ස කිරීභ ළද කඹ කිඹන ්  භහ පපත අසථහපව්දී ප්රරහල 

යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස,  පපත ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ තුිතන් 

අඳ විවිධ පුද්රයින් ඉදිරිඳ ක යනපම  හුපදසත ය   සපඹරජනඹ 

කිරීභ  වබහගි කප  නහභපඹන් ඉදිරිඳ ක යනහද ්පවභ 

නළ කනපත ඳළවළදිලි ඉරසත, ජඹග්රාහහී ඉරසත රඵහ ළනීපපත 

අයමුණින්, අදි  සන් අඳ පපත ළඩ වන් ක්රිමඹහ කභ යනහද  

කිඹන ් සිතහ ඵරන්න   ඕනෆ.  

අපේ යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  වළභ ක්රීනඩහ භ විිභ ක 

ළරළසභ අලරතහ යාපඵනහ. විපලේපඹන්භ ණ්ඩහඹපත 

 පතරයහ ළනීපපතදී  සපත ඹහළුපර තුම් යන්න  නහභ භහ්ර් 

ඳ කීපත රඵහ පදනහ පුව  ය   පෞයඹසත රඵහ පදන 

ආහයඹ , ය   ජඹග්රාවණඹසත රඵහ පදන ආහයඹ , 

දසතතහලින් ිළරිපුන් ණ්ඩහඹපත ඉදිරිඳ ක කිරීපපත රවභපව්දඹසත 

අිළ ස ය න්න  ඕනෆ. පභමද, පපත වළභ පදඹ භ විඹදපත 

දයන්පන් යජඹයි. ක්රීනඩයින්   ප්රරයාරහබ රළපඵනහ හපපභ පඳයශහ 

අපේ ය   ක ප්රරයාරහබඹසත හිමි විඹ යුතුයි කිඹහ භභ  විලසහ 

යනහ. 

විපලේපඹන්භ ජහයා භේ පපත පව්හ, ඳශහ ක භේ පපත පව්හ, 

ප්රරහපද්යඹ භේ පපත පව්හ ය   සපඹරජනඹ යන ක්රීනඩයින් 

විනඹහුවකර වළසිපයන්න  ඕනෆ. පද්ලඳහරනායින්පප වළසිරීපත 

ය හ අද පඵමපවර පදනහ ඉරසත ය න්නහ යුඹ 

විපලේපඹන්භ ය   සපඹරජනඹ යන ක්රීනඩයින්, පපත යපේ 

රු කඹ රැපන ආහයඹ , ඒ හපපභ ආ කභ රු කඹ ක 

සුරැපන ආහයඹ   සවතභහනී  සසරා තභ වළසිරීපත ය හ 

ව ගුණහාඹන් පරම  ප්රරදර්ලනඹ ශ යුතු හරඹ ්ශිලරහ 

යාපඵනහඹ කිඹහ භභ විලසහ යනහ.  

රු ඇභයාතුභ ස, විපලේපඹන්භ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්  ප  කුභන 

ක්රීනඩහසත වුණ ක පතරයහ ළනීපපත  සර්ණහඹඹන් ප්රරසිද්ධ යන්න 

ඕනෆ. පතරයහ ළනීපත ල්   පව්රහ ඇතු යන්න ඕනෆ. අන්යාභ 

පභමපවමප ක යපේ අනනරතහ, යපේ අලරතහ ඳළ කත දභහ 

ඹහළු හිතතුන්,  සුච කීරු  පරරඵහරයින් තභන්පප 

හිත කපපත නහභපඹන් පපත පතරයහ ළනීපපත ක්රිමඹහලිඹ සිද්ධ 

වුපණම ක අපේ  යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ දහහලිභ ඳරිවහ සඹ  

ඳ ක පනහ පනමඅුවභහනයි කිඹන ් භහ විලසහ යනහ. ක්රීනඩහ 

අභහතරහාලඹ, ක්රීනඩහ ාර්ධන පදඳහර්තපපතන්තු, ජහයා ක්රීනඩහ 

විදරහඹතනඹ, ක්රීනඩහ වදර ආඹතනඹ, ක්රීනඩහ පුහුණු ීපපත 

ළඩ වන, ජහයා ක්රීනඩහ බහ, ජහයා ඔලිපතිළසත මිම් ආදී පපත 

වළභ සතපේ්ර්ඹසතභ ඒහඵද්ධ  යුතු යන්න ඕනෆ. ඒහඵද්ධ 

 යුතු යරහ විිභ ක ළරසුපත වත ජහතරන්තය ක්රීනඩහ 

තයර  මුහුණ පදන ළරළසභසත ක්රිමඹහ කභ යන්න ඕනෆ කිඹහ  

භහ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ක්රිමේර  ඳභණසත සීභහ 

වුණහ  භදි. අපනකු ක ක්රීනඩහරදී ක ක්රීනඩහ දින දර්ලනඹසත, ක්රීනඩහ 

භහර්පරඳපද්ල ළරළසභසත, භහර් සියාඹභසත, පටි හලීන භධර 

හලීන වහ දීර්ක හලීන ළරළසභසත අුව අිළ ක්රිමඹහ කභ පන්න 

ඕනෆ. පපත ළරසුපත වයවහ තභයි පුහුණු ාිකත ස යන්න  

ඕනෆ. පුහුණු ාිකත ස කිරීපපත  සසි රවභපව්දඹසත අද  නළවළ. 

පඵමපවර පද්ල් ක්රිමඹහ කභ න්පන්  ad  hoc රවභඹ . අවිිභ ක 

රවභඹ  තභයි පපත ළඩ වන් ක්රිමඹහ කභ න්පන්. ක්රිමේ 

සතපේ්ර්ඹ තුශ ්ඹ වරිඹ  ක්රිමඹහ කභ වුණ ක අපනකු ක ක්රීනඩහ වහ 

පපත පුහුණු ාිකත  වරිඹහහය ක්රිමඹහ කභ න්පන් නළවළ. ඒ 

හපපභ ක්රීනඩහ  සපේ්ර්ඹන් තුශ ඳළවළදිලි ජහයා භහර් සියාඹභසත අද 

පඳපනන්න  නළවළ කිඹන ් භභ පපත අසථහපව් ප්රරහල 

යන්න ඕනෆ.  

විපලේපඹන්භ භපප අදවස ඉදිරිඳ ක යන පපත පභමපවමප ක 

රු ඇභයාතුභහපන් ඉල්ලීභසත යනහ. පඵමපවර ක්රීනඩහ 

ාපතර  දිසත්රි සත  සපඹරජන කඹසත නළවළ. පඵමපවර ක්රීනඩහ 

ාපත අුවය පසතන්ද්රව ය පනයි ක්රිමඹහ කභ න්පන්. ළඩිභ 

වුපණම ක ඳශහ ක භේ භ  ඹයි. දිසත්රි සත භේ භ  පමේඨහ 

භේ භ  ක්රීනඩහ ාපත රහේත යරහ  බිපත භේ පභන් නළඟී ්න,  

අපේ ය   ලසතයාඹ රඵහ පදන ඒ ඳවන් තරුර  ඒ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ 

නභළයා ඉණිභපප ඳවශභ තරප  සි  ඉවශභ තරඹ දසතහ ඹන්න  

අසථහ ළපන්න  ඕනෆඹ කිඹන ් භභ පපත අසථහපව් 

ප්රරහල යනහ.  

රු ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහපප අධහනඹ පපත අසථහපව් ත ක 

හයණඹසත පපයහි පඹමමු යන්න ඕනෆ. අිළ ය සත වළටිඹ  

වළභ ක්රීනඩහ භ පතඵන්ධ වුණ ක, අපේ ය   ප්රරයාඹසත රඵහ 

න්න පුළුන් ක්රීනඩහ සතපේ්ර් වඳුනහ පන, ඒ වහ විපලේ 

අධහනඹසත පඹමමු ශ යුතුයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ. ඒ අුව 

ක්රිමේ සතපේ්ර්ඹ ළන ථහ පශම ක භහ ඔඵතුභහ  පඹරජනහ 

යනහ, ය  පුයහභ cricket academies ඳ න් ළනීපපත 

ළද කභසත යාපඵන ඵ. ඒහ ආයපතබ යන්න ඕනෆ ඳශහ ක 

භේ මින් ද දිසත්රි සත භේ මින්ද කිඹන ් ප්රරහපඹරගි ළරසුපත 

ය ඵරන්න  ඕනෆ. නමු ක ක්රිමේ පුහුණු ආඹතන - cricket 

academies - පපත ය  තුශ ක්රිමඹහ කභ කිරීපපත ළද ක අලරතහසත 

යාපඵනහ. භහ ඔඵතුභහපප අධහනඹ පඹමමු යන්න  ළභළයායි 

පපත හයණඹ . භහ සරිඹළ භහින්ද යහජඳසත ක්රීනඩහාණඹ ළන 

ඳහර්ලිපපතන්තුපව්දී ප්රරලසනඹසත ඇහුහභ ඔඵතුභහ කිව්හ, පඳමපයමන්දු 

වූ ආහයඹ  ඉතහභ ක ඉසතභ සන් cricket academy ්සත ඳ න් 

න්නහ කිඹරහ. අද න වි  ක ඒ cricket academy ් ඳ න් 

අයපන නළවළ. භහ ඉල්ලීභසත යනහ, රුණහයරහ භපප ඒ 

පඹරජනහ ඵහරගිරි පදරඹ  රසත යන්පන් නළතු ඉසතභ සන්භ 

ඒ cricket academy ් ඳ න් න්න  යුතු යන්න කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීවතුභහ,- 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භ  යාපඵන්පන් සීභහ හිත හරඹසත. ඒ  සහ භපප අදවස 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ - [ඵහධහ කිරීභසත] 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීවතුභහ අිළ පමශම ක වදනහ, භවුවය ක වදනහ, 

වපතඵන්පතම  ක වදනහ. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පඵමපවමභ පවමයි.  

රු ඇභයාතුභ ස, යුද ජඹග්රාවණඹසත රඵහ යාපඵන පපත 

පභමපවමප ක විපලේපඹන්භ ාහිඳිඹහපව් නහභපඹන් භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ, පපත ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ ලසතයාභ ක කිරීපපත ළඩ වන උතුරු 

නළ ප නහිය ඵර ප්රරපද්ලඹ  ක ක්රිමඹහ කභ යන්න  ඔඵතුභහපප 

අධහනඹ පඹමමු යන්නඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිඹනහ, 

වපතඵන්පතම  ක්රිමේ පුහුණු ආඹතනඹ - cricket academy ් - 

ඉසතභ සන්භ ඳ න් න්නහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඒ භහ 

ණනහ  ලිුව ක කිව්හ. භහ විලසහ යනහ ඔඵතුභහ 

චනප  ඳරිභහේත අර්ථපඹන්භ ඒ යුතුභ ඉස  යයි කිඹරහ. 

්ඹ ඉම් පව්හ කිඹහ භහ ප්රරහර්ථනහ යනහ. 

රු ඇභයාතුභ ස, විපලේපඹන්භ භහ කිඹන්න  ඕනෆ අද ක්රිමේ 

සතපේ්ර්ප  භවහ ඵයඳතශ මරර අර්බුදඹසත යාපඵන ඵ. භහ 

ඔඵතුභහපන් අවන්න ළභළයායි, පපත පයගුරහසි ඉදිරිඳ ක ශහඹ 

කිඹහ ඉපේ භ ක්රිමේ සතපේ්ර්ප  යාපඵන ඒ අර්බුදඹ වි පනහද 

කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහපන් ඉල්ලීභසත යනහ, ක්රිමේ සතපේ්ර්ඹ තුශ 

යාපඵන පපත භවහ මරර ඌනතහ , අර්බුදඹ  සුරමුර පභමසතද 

කිඹන ් පවමඹන්න කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහපප අධහනඹ ඒ වහ 

පඹමමු යන්න ළභළයායි. විපලේපඹන්භ ක්රිමේ සතපේ්ර්ඹ තුශ අද 

උද්ත ී යාපඵන මරර අර්බුදඹ  පවේතු වූ රුණු හයණහ වඳුනහ 

පන, ක්රිමේ සතපේ්ර්ප  ඉදිරි භන ලසතයාභ ක යන්න කිඹරහ භහ 

පඹරජනහ යනහ. 

රු ඇභයාතුභ ස, භහ ඊශ   ඔඵතුභහපප අධහනඹ පඹමමු 

යන්න  ළභළයායි, දඹුල්ර ක්රිමේ ක්රීනඩහාණඹ . පපත න වි  

්ඹ ඉතහභ කභ අඵර දුඵර ත ක කඹයි යාපඵන්පන්.  

 
රු පරමවහන් ය ක කප ක භවතහ 
(ஶண்புஷகு தயஶவஶன் த்லத்ரெ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
්තළන point of Order ්සත නළවළ මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීවතුමිඹ ස. ඵහධහ කිරීභසත යන්පන්. ඒ  සහ භ  ථහ යන්න 

ඉඩ පදන්න. [ඵහධහ කිරීපත] අඵර දුඵර ී යාපඵන දඹුල්ර 

ක්රීනඩහාණඹ- 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු පරමවහන් ය ක කප ක භන්ත්රීවතුභහ. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභයාතුභ ස, දඹුල්ර ක්රීනඩහාණඹ ප්රරයාාසයණඹ 

යන්න  ඹපත කිසි ිළඹයසත න්නඹ කිඹහ භහ 

තමුන්නහන්පේපන් ඉල්ලීභසත යනහ. ඒ හපපභ භහ 

විපලේපඹන්භ පපත අසථහපව්- [ඵහධහ කිරීපත] භහ රු 

ඇභයාතුභහපප අධහනඹ  පඹමමු යන්න  ළභළයායි - 

 
රු පරමවහන් ය ක කප ක භවතහ 
(ஶண்புஷகு தயஶவஶன் த்லத்ரெ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභයාතුභ ස, පපත ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ තුශ ඵයඳතශ ළ ලු 

රැසත යාපඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු පරමවහන් ය ක කප ක භන්ත්රීවතුභහපප රීයා ප්රරලසනඹ  ඉඩ 

පදන්න. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභයාතුභ ස, දළන් ඔඵතුභහපප අභහතරහාලඹ තුිතන් 

රුිළඹල් රසත 3,000සත ළඹ ය ෆල්ර ප්රරපද්ලප  මී ර් 200 

ධහන ඳථඹසත හිත ක්රීනඩහාණඹසත වදරහ යාපඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීපත] භවහ මුදල් න්දයහසත නහසයා ය යාපඵනහ. ිළිතඹන්දර 

ප්රරපද්ලප  ිළහිුවපත ත හඹසත වදන්න රුිළඹල් රසත 800සත ළඹ 

ය යාපඵනහ. ඒ විතයසත පනමපයි. රුිළඹල් රසත 750සත ළඹ 

ය ජහයා ක්රීනඩහ උ පශරසත ඳ කන්න  ඵළරි, සුදුසු ප්රරමියාඹසත 

පනමභළයා ක්රීනඩහාණඹසත භධරභ ඉාජිපන්රු හර්ඹහාලපඹන් 

පඳමපශමන්නරුපව් වදරහ, ඊ  අභතය ත ක රුිළඹල් රසත 

300සත ළඹ ය යාපඵනහ. ඒ ක්රීනඩහ අභහතරහාලප  ල්ලි; යපේ 

ල්ලි.  ඒ හපපභ නහරිළටිප  ක්රීනඩහාණඹ වදන්න රුිළඹල් 

රසත 600සත ළඹ ය යාපඵනහ. ඒ ක්රීනඩහාණඹ ක ප්රරමියාපඹන් 

පතමයයි. තභ ක තුය ිළපයන ක්රීනඩහාණඹසත ඵ  නහරිළටිප  

ක්රීනඩහාණඹ ඳ ක පරහ යාපඵනහ. රු ඇභයාතුභ ස, ෆල්ර  

රුිළඹල් රසත 300සත නහසයා ය යාපඵනහ. ිළිතඹන්දර  රුිළඹල් 

රසත 800සත නහසයා ය යාපඵනහ. පඳමපශමන්නරු  රුිළඹල් 

රසත 750සත ව ත ක රසත 300සත නහසයා ය යාපඵනහ. 

නහරිළටිඹ  රුිළඹල් රසත 600සත නහසයා ය යාපඵනහ. ඒ 

හපප මුදල් න්දයහසත නහසයා පශේ ඇයි? ඹපත කිසි  යු කතසත 

ක්රිමඹහ කභ නහ නපත ඔඵතුභහපප අභහතරහාලපඹන්  සසි 

ප්රරමියාඹ  ඒ ක්රිමඹහ කභ යන්පන් නළ කප ක ඇයි කිඹහ භහ පපත 

අසථහපව්දී අවන්න ළභළයායි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඒ හපපභ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ 

තුශ භහන පතඳ ක ාර්ධනඹ ිළිතඵ-  
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රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්ත්රීවතුභ ස, රු ඇභයාතුභහ  අසථහ රඵහ පදන්න. 

රු ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහපප point of Order ් ඉදිරිඳ ක 

යන්න. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භන්ත්රීවතුභහ- 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ point of Order ්සත පනමපයි. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

්පවභ කිඹන්පන් පමපවමභද? භභ තභ කිව්පව් නළවළ පන්. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභයාතුභහ  point of Order ් ඉදිරිඳ ක යන්න ඉඩ 

පදන්න.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භ  කිඹන්න ඉඩ පදන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභයාතුභහපප රීයා ප්රරලසනඹ  ඉඩ පදන්න. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පභමන න්යාඹ ඹ ප කද රීයා ප්රරලසනඹ ඉදිරිඳ ක යන්පන්? 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, භභ ඔඵතුභහපන් අවන්න ළභළයායි,- 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පභතුභහ අවන්පන් රීයා ප්රරලසනඹසත පනමපයි. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, තහ කතහ ජනහිඳයා වළටිඹ  හි පු හර ප  

ඔඵතුභහ යහජකීඹ විදරහරප  Under 15 team ්  පවමපයන් නභ 

දහ  කප ක පමපවමභද කිඹරහ කිඹන්න. ඔඵතුභහ  ඒ  සුදුසුපත 

යාබුපණ් නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ selection ්පසත හිටිප  නළවළ. ඔඵතුභහ  

තහ කතහපප ජනහිඳයාභ ඳහවිච්ික යරහ cricket team ්  නභ 

දහ  කප ක නළද්ද? 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, පභතුභහ  පඳම  ළයදිරහ. 

භභ Royal College ්පසත under 15 ළහුපව් නළවළ. ්තුභහ  

පඳම  ළයදිරහ. භභ Under 15 වන්න ඒ හර හුවපව් 

Royal College ්පසත හිටිප  නළවළ. පඵමපවමභ සතුයායි, 

අතරඹසත කිව්හ .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භභ විපලේපඹන්භ පපත 

හයණඹ පපයහි ඇභයාතුභහපප අධහනඹ පඹමමු යන්න 

ළභළයායි. ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  භහන පතඳ ක ාර්ධනඹ ිළිතඵ 

න තහසතණි දළුවභ රඵහ පදන්න , විදරහ කභ දළුවභ රඵහ 

පදන්න  අලු ක ළඩ වනසත ක්රිමඹහ කභ යන්න  ඕනෆ. ඒ 

හපපභ විපලේපඹන්භ ඳහල් ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ ක, ජහයා ක්රීනඩහ 

සතපේ්ර්ඹ ක ඵද්ධ කිරීභ වහ ඹපත ළඩ වනසත ක්රිමඹහ කභ 

යන්න   යුතු යන්න  ඕනෆ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
භන්ත්රීවතුභහපප හරඹ අහනයි.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භ  ළඩි පුය විනහඩි ඳවසත 

යාපඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ඒ හරඹ ක අහනයි.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භපප ථහ අන් යන්න විනහඩිඹ හරඹසත පදන්න. 

Hon.  Eran Wickramaratne, can I have three minutes from 

your time? 

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Yes. 

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඉයහන් විරවභය කන භළයාතුභහපප හරපඹන් භ  විනහඩි 

තුනසත රළපඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඉයහන් විරවභය කන භන්ත්රීවතුභහපප හරපඹන් ඔඵතුභහ  

විනහඩි ඳව හරඹසත රඵහ දීරහ යාපඵනහ.  
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භසත නළවළ. ්තුභහ ත පදනහ. බඹ  පන්න ්ඳහ. ්තුභහ 

අය දුන්නහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භභ අහන 

ලපඹන් පපත හයණඹ පපයහි ඇභයාතුභහපප අධහනඹ පඹමමු 

යන්න  ළභළයායි. රු ඇභයාතුභ ස, ශ්රීග රාහ ක්රිමේ ආඹතනඹ 

අද මරර අර්බුදඹ  රසත ී යාපඵන පභමපවමත පපත යපේ 

ප්රරීණයින්, පපත යපේ ක්රිමේ විපලේාඹන් විවිධ  සර්පද්ල, විවිධ 

පඹරජනහ ඉදිරිඳ ක යද්දී ක්රිමේ ආඹතනඹ පරටි ්වභහයසත 

විඹදපත යරහ "පරරහේ හර්තහ" නමින් හර්තහසත ස 

යන්න  පඹදුණහ. පපත යපේ ප්රරීණයින් ය ණනහසත 

මුළුල්පල් ඒ රඵහ දුන්ුව උඳපදස තන්පන් නළතු පරටි 

්වභහයසත නහසයා යරහ පරරහේ හර්තහසත ස පශේ ඇයි 

කිඹරහ භභ අවන්න ළභළයායි.  

රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ ක්රීනඩහ 

 සර්පද්ලඳහරනීයණඹ කිරීභ ළන -පද්ලඳහරනඹ ඉ ක කිරීභ 

ළන-ථහ යනහ. පපත ය   භවහ විලහර පෞයඹසත රඵහ දුන්ුව 

අර්ජුන යණතුා භළයාතුභහ ඉන්නහ. ්තුභහපප දහඹ කඹ, 

්තුභහපප පේඹ පපත ක්රිමේ ක්රීනඩහ නාහරන්න  ඔඵතුභහ රඵහ 

න්පන් නළ කප ක ඇයි කිඹරහ භභ අවන්න ළභළයායි. ්තුභහ 

න්න ඔඵතුභහ  පමන්දසත නළවළ.  
[මරහනප  අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔඵතුභහ  ඵරඳෆපත යාපඵනහ න්න ්ඳහ කිඹරහ.  අර්ජුන යණතුා 

භළයාතුභහ යහජර ඳහර්ලසප  හිටිඹහ නපත අද ්තුභහපප උඳපදස, 

්තුභහපප අදවස උදවස රඵහ න්නහ. නමු ක අද ්තුභහ විරුද්ධ 

පද්ලඳහරන භනසත ඹන  සහ අපේ ය   කීර්යාඹසත පනහපු, අපේ 

ය   පෞයඹසත පනහපු ්තුභහපප උඳපදස න්න ඵළවළ.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභයාතුභහ  ්තුභහපප point of Order ් ඉදිරිඳ ක 

යන්න ඉඩ පදන්න.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පරටි ්වභහයසත විඹදපත යරහ ිළ  ය  ඉන්න වරන් 

පරරහේ රහ  සපත පුස හර්තහසත වදහ  කතහ. ඒහ නතය 

යන්න පපත අඹ  පමන්දසත නළද්ද? පභමන විහිළුසතද? 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභයාතුභ ස, ඔඵතුභහපප point of Order ් ඉදිරිඳ ක 

යන්න. 
 

රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ භපප නභ වන් යරහ කිව්හ, 

ඇභයායඹහ  පමන්දසත නළවළ කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහපන් 

අවනහ, ඔඵතුභහ භ  පමන්දසත යාපඵනහද, නළද්ද කිඹරහ 

දන්නහද කිඹරහ.  

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
නභ වන් යරහ යාපඵනහ නපත ඒ රුණ වළන්හඩක 

හර්තහපන් ඉ ක යන පර  භහ කිඹහ සිටිනහ.  

 
රු ජි ක පප්රරේභදහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சஜஷத் பஷரெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, විපලේපඹන් භභ 

ඔඵතුමිඹපන් ඉල්ලීභසත යනහ, රුණහය  point of Order 

වඳුනහ පන ඒහ  ඉඩ පදන්න කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අර්ජුන යණතුා භළයාතුභහ 

හපප පපත ය   පෞයඹසත පනහපු, පපත ය   කීර්යාඹසත පනහපු 

පුද්රයින් පඹරජනහ ඉදිරිඳ ක යන පම ,  සර්පද්ල ඉදිරිඳ ක 

යන පම  ඒහ  න් පදන්පන් නළවළ. පභමද ්තුභහ විරුද්ධ 

ඳහර්ලසඹ සිටින හින්දහ. නමු ක ිළම් 16 විතය හර්තහසත වහ 

වරන් පරරහේ  පරටි ්වභහයසත විඹදපත යන්න ශ්රීග රාහ 

ක්රිමේ ආඹතනඹ  පුළුන්.  [ඵහධහ කිරීභසත] 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භහින්දහනන්ද අලු කභපප 

ඇභයාතුභහ භපප ථහ  පමතයපත ඵහධහ ශ ක,  ්තුභහ ඉදිරිඳ ක 

ය යාපඵන  සපඹර වයවහ පපත යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ 

නාහරන්න  ්තුභහ  වළකිඹහ, දසතතහ වහ උනන්දු ඇයා 

පව්හ කිඹහ භභ ප්රරහර්ථනහ යනහ.  

ඒ විතයසත පනමපයි. පපත යපේ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ නාහරන්න  

පමන්ද පිතන් තඵහ පන, ව දඹ හසතෂිඹ  ් , 

ඵරඳෆපතලින් පතමය ්තුභහ න්නහ වූ සිඹලුභ ක්රිමඹහදහභඹන්  

ඳසත, විඳසත පේදපඹන් පතමය අපේ වපඹරඹ ක රඵහ 

පදනහඹ කිඹමින් භහ  සවඬ නහ. පඵමපවමභ සතුයායි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
පඵමපවමභ සතුයායි. ඊශ   රු ය ක ීයපේය භන්ත්රීවතුභහ. 

 
[අ.බහ.4.16] 

 

රු ආචහර්ඹ ය ක ීයපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ சத் வீரசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ජහයා ක්රීනඩහ ාපත  සපඹර 

ාපලරධනඹ න පපත අසථහපව්දී ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ විසින් ඉතහ 

සුවිපලේෂී වූ ළද ක  සපඹර යහශිඹසත පනළවි ක යාපඵනහ. 

ක්රීනඩහ  හපපභ ක්රීනඩහපව් ඳරිඳහරනඹ  ක ය 40 ඳභණ 

හරඹසත යාසපේ පතඵන්ධ වූ පනකු වළටිඹ  ්භ  ස පඹර 

පතඵන්ධපඹන් භපප අදවස ඉදිරිඳ ක යමින් චන සල්ඳඹසත 

ථහ යන්න  රළබීභ ළන න්පතර නහ. ඒ හපපභ අපතඳහය 

දිසත්රි සතඹ  ස පඹරජනඹ යන ඔඵතුමිඹ මරහනප  සිටින 

අසථහපව්දී භ  ථහ යන්න රළබීභ ළන ක භහ ඉතහ තුම් 

නහ.  

1948 දී  සදව රඵහ ය 18සත ඹන තුරු පපත ක්රීනඩහ 

ඳළළයාප  ජනතු පේහ අභහතරහාලඹ ඹ ප කයි. ඉන් ඳසු ක්රීනඩහ 

විඹඹ පනභ අභහතරහාලඹසත ඵ  ඳ ක වුපණ් 1966 දීයි. ඊ  

ඳසපේ විවිධ ක්රීනඩහ අභහතරරු සිටිඹහ;  සපඹරජර අභහතරරු 

සිටිඹහ. විවිධ වළරවළේපීපත තුිතන් පමින් පමින් ඉදිරිඹ  ඳළමිණි 

අපේ පපත ක්රීනඩහ  දවිලි හ දභහ නළත යසත ඍජු නළඟී 

සිටින්න  පුළුන් වුපණ්, භහින්ද ිකන්තනඹ තුිතන්, භහින්ද 

ිකන්තන ඉදිරි දළසතභ තුිතන් වහ ඒ ප්රරයාඳ කයාඹ තුිතන් ක්රීනඩහ  පදුව 

රළබ සුවිපලේෂී සථහනඹ  සහයි.  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඇ කත ලපඹන්භ විවිධ 

ක්රීනඩහ අභහතරරු සිටිඹහ. ්තුභන්රහ තභන්  වළකි ලසතයා 

ප්රරභහණපඹන් ක්රීනඩහ දියුණු යන්න  ඳ න්  කතහ. පභහිදී ඵන්දුර 

ඵසනහඹ හි පු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ -අභහතර භණ්ඩරප  හභහජි 

පනමන- ළන සුවිපලේෂී වූ වනසත යන්න භහ ළභළයායි. 

පභමද, ්තුභහපප පු්ර්ඹහ න තහයහනහ ක ඵසනහඹ භන්ත්රීවතුභහ අද 

පපත බහ ළපේ සිටින  සහ. ඵන්දුර ඵසනහඹ භළයාතුභහ අභහතර 

භණ්ඩරප  හභහජි පනමන ක්රීනඩහ අභහතරයඹහ වළටිඹ  

 යුතු ශහ. ්තුභහ හි පු ලහරීරි අබරහ උඳපද්ලයපඹසත. 

1975 දී දල ප්රරඹහභ ූරයඹකු ඵ  ්තුභහ ඳ ක වුණහ. ඒ හපපභ 

ජහයා පවමකී ණ්ඩහඹපපත නහඹඹහ වළටිඹ  ක, අ ක ඳන්දු 

ණ්ඩහඹපපත පුහුණුරු වළටිඹ  ක ්තුභහ  යුතු ශහ. ක්රීනඩහ 

ිළිතඵ විේරඹසත ඇයා න පපත යුප  ර්තභහන ක්රීනඩහ 

අභහතරයඹහ විසින් ඉතහභ ළද ක  සපඹර පන ්ුව රඵන පපත 

අසථහපව්දී ්න් ක්රීනඩහ අභහතරයඹකු ළන ක වන් කිරීභ 

උිකතයි කිඹහ භහ හිතනහ. පභමද, ්තුභහපප පු්ර්ඹහ ක අද පපත බහ 

ළපේ සිටින  සහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, 1948 ය අපේ ක්රීනඩහ 

ිළිතඵ සර්ණභඹ යසත වළටිඹ  තභයි අිළ හිතන්පන්. 

පභමද, 1948 ඔලිපතිළසත තයහලිප දී මී ර් 400 ඩුලු 

ඳළනීපභන් ඩන්න් යිේ රිදී ඳදසතභසත දිනහ  කතහ. ඊ  ඳසපේ 

2000 පර් ඔලිපතිළසත තයහලිප දී සුන්යාහ ජඹසිාව ත ක 

රිදී ඳදසතභසත දිනහ පන ජහයාඹ  විලහර අවෘභහනඹසත, 

පෞයඹසත පන දුන්ුව ඵ අිළ දන්නහ. ඒ හපපභ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහපන් අිළ පරර ූරයඹන් ඵ  ඳ ක වුණහ; ය ණනහසත 

අුව ූරයඹන් වළටිඹ  ක ඳ ක වුණහ. ජහතරන්තය ක්රිමේ තයලින් 

අඳ විලහර ජඹග්රාවණඹන් රළබුහ හපපභ අන්ත ඳයහජඹුව ක අඳ  

රළබී යාපඵනහ. ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  සිඹලුභ වළරවළේපීපත, 

ජඹග්රාවණඹන් වහ ඳයහජඹන් වමුපව් ක්රීනඩහ ඉතහ ඳළවළදිලි 

ඉරසතඹසත යහ පන ඹෆභ වහ, ඇ කත ලපඹන්භ ක්රීනඩහපව් 

උන්නයාඹ වහ ර්තභහන ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ විසින් පන ්න රද 

පපත  ස පඹර ඉතහභ සුවිපලේෂී වූ  සපඹර වළටිඹ යි භහ දකින්පන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ක්රීනඩහ ාර්ධනඹ ඹුව 

අනහත භහජ ඳළළ කභ වහ අතරලර වූ ආපඹරජනඹසත ඵ 

කිඹමින් ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ  සුවිපලේෂී ලසතයාඹසත පදන්න තභයි 

භහින්ද ිකන්තනඹ තුිතන් ඵරහපඳමපයම කතු න්පන්. ඒ වහ 

ළරළසභ ස ය ක්රිමඹහ කභ යරහ    යපේ ක්රීනඩහ දියුණු යන්න 

දිහ රෑ භවන්සි න භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ  පපත 

අසථහපව්දී  භපප සුවිපලේෂී වූ සතුයාඹ පුද යනහ, ක්රීනඩහ  

පතඵන්ධ පපනසත වළටිඹ .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, පභභ  ස පඹරර භහ දකින 

්භ ් විපලේ කඹසත න්පන් ඳහල් දරුන් ක්රීනඩහ වහ 

උනන්දු ය ීභ  ුව රඵන ෆඹභයි. 

ඇ කත ලපඹන්භ අද ඉදිරිඳ ක යන  සපඹරර යාපඵනහ, 

"ෆභ ජහයා ාභඹභ විධහඹ මිම් වහ අදහශ ඳහල් 

ාපතලින් අභ ලපඹන්  සපඹරජිතඹන් පදපදපනකු ක සිටිඹ 

යුතු ඵ  ්භ ජහයා ාභප  රසථහපව් විිවිධහනඹසත ඇයා 

ඵ  වයා විඹ යුතු ඹ." කිඹරහ. ඒ පතඵන්ධතහ ළඩි ය 

ළනීපපත අයමුණින් සිඹලු ඳහල් ාපත විසින් අදහශ ක්රීනඩහ 

පතඵන්ධපඹන් වූ ජහයා ාභප  රීයා ව  සපඹරර  

අුවකර ක්රිමඹහ ශ යුතු ඵ ක පපත  සපඹරර වන් පරහ 

යාපඵනහ. ජහයා ක්රීනඩහ ාපත 52සත ඳභණ අපේ යපේ යාපඵනහ. 

විධහඹ මිම්ර  ඳහල් ාපතර  සපඹරජිතයින් ඳළමිණිරහ,  

ඔවුන් වයවහ ඒ ඳහර  අදහශ ක්රීනඩහ වඳුන්හ දුන්නහභ අඳ  

පුළුන් පනහ, දරුන් තුශ  ක්රීනඩහ ිළිතඵ  විපලේ උනන්දුසත 

ඇයා යන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අද විබහ පසතන්ද්රව යපන 

තභයි අධරහඳන රවභඹ ස පරහ යාපඵන්පන්. ඒ ඉතහ 

අහනහන්ත ත ක කඹසත. විබහ පසතන්ද්රව ය  කත අධරහඳන 

රවභඹසත ස පරහ යාපඵන්පන් අද භහජඹ තයහරි ඵ  ඳ ක 

පරහ යාපඵන  සහයි. පදභව්ිළඹන් ශභයින්  ක්රීනඩහ  පවර පන ක 

ඵහහිය ක්රිමඹහහයපතර  පඹමදන්පන් නළයා, අයාපර් 

ඳන්යාර  - tuition classesර - වළභ යාසපේභ පන ඹන  සහ 

ශභයින්  ඔවුන්පප ශභහ හරඹ වරිඹ  පහ න්න ඵළරි පරහ 

යාපඵනහ. ලහරීරි, භහනසි දුඵරතහ ඇයා, ිළරිහුණු, අර, භහජ 

පතඵන්ධතහ නළයා පඳම ක ගුල්රන් ළ ස  සද්රවහයලී ජනතහසත තභයි 

ක්රීනඩහ   ඳහර  පන ගිප  නළ කනපත බිහි පන්පන්. ඒ ත ක කඹ 

පවමඳින්  වහ පන අපේ රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප 

අභහතරතුභහ ඳහල් දරුන් ක්රීනඩහ  වහ උනන්දු යීභ  න්නහ 

ෆඹභ ප්රරලානීඹයි කිඹරහ තභයි භහ කිඹන්පන්.  

ඊප -පඳපර්දහ තරුණඹන් ිළරිසත ළ ඔරු ඳදින්න 

ගිහිල්රහ දිප  ගිපරද්දී ඔවුන් පේයහ න්න උ කහව යන්පන් 

නළයා, ඒ අසථහ ීඩිපඹර යපු තරුණපඹකු අිළ දළසතහ. 

භහජ පතඵන්ධතහ නළයා, ාපව්දී වදතසත නළයා ඒ විිප   අඹ 

බිහි න්පන් ඇ කත ලපඹන්භ ක්රීනඩහ කිරීපභන් රද අ ක දළකීපත 

නළයා  සහයි. භහජ පතඵන්ධතහ නළයා, ක්රිමඹහහයපතර  

පතඵන්ධ නළයා පුද්රඹන් තභයි ඒ හපප  යුතු යන්පන්.   

අද ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  විලහර පඳයිතඹසත ඇයා පන්න පපත 

 සපඹර  උඳහය පනහ. ඒ  සපඹරර  අඳ ්  පන්පන්  

ඒ  සහයි. රු රන්ත අරගිඹන්න  සපඹරජර අභහතරතුභහ 

කිව්හ හපප අද ප්රරහථමි අධරහඳනඹ රඵන දරුන්පන්   

සිඹඹ  5සත ඳභණසත ක්රීනඩහ  පඹමමු න ඵ යි ණනඹ යරහ 

යාපඵන්පන්.  නමු ක ඕසප්ලිඹහපව් ඒ සිඹඹ  79සත නහ. 

ඒපන්භ අඳ  ප කපයනහ, අඳ පභමන තයපත අභ භේ මින් ද 

අපේ දරුන් ක්රීනඩහ  පඹමමු යරහ යාපඵන්පන් කිඹරහ.  පපතහ  

අදහශ රසන විඹසත යාපඵනහ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීවතුමිඹ ස.  

 

"දළන ඉපන  කතභ - තභයි පපනකුපප  කභ 

ගුණ ුවණ දළසතභ - ඔඵ  රයි යපේ ඔසතපමභ" 

ඒ කිඹන්පන් දළන ඉපන  කතහභ උ කභ තභයි අපේ 

 කභ. ඹහනහවන, තුිළටි පනමපයි. නමු ක ඒ උ කභ  

ඳභණසත වුරු ක රන්පන් නළවළ. ඒ චරිතඹ  ගුණ ුවණ ක 

භ  පවම ගුණහා ක ්තු පන්න ඕනෆ. ඒ චරිතඹ  පවම 

ගුණහා ්තු පන ් රවභඹසත තභයි, ක්රීනඩහ. ක්රීනඩහ තුිතන් අඳ 

පනමදළුව කභ දරුන්පප චරිතඹ  පවම ගුණහා ්තු 

පනහ. ඕනෆභ ක්රීනඩහසත යන්පන් ඹපත කිසි සීභහසත තුශ සි යි. 

ඒ සීභහ තුශ ක්රිමඹහ යන දරුහපප චරිතප  අ සහර්ඹපඹන්භ 

හිසතමීභසත ඇයා පනහ. ඒ හපපභ තභයි ඕනෆභ ක්රීනඩහ  

වි සලසචඹහයරු ඉන්නහ. වි සලසචඹරුහපප අණ  කීරු 

වුණු දරුහ ඳන්යාප  දී ගුරුයඹහ  කීරු පනහ. ඒ හපපභ 

පදය දී පදභව්ිළඹන්  කීරු පනහ. ඕනෆභ ක්රීනඩහ නීයා රීයා 

යාපඵනහ. ඒ නීයා රීයාර  රු යන දරුහ භහජඹ  ගිඹහභ 

භහජප  යාපඵන නීයා රීයාර  ක රු යනහ. ඒ හපපභ 

උනන්දු, අිසඨහනඹ ඇයා පනහ. ීර්ඹඹ ඇයා පනහ. ජඹ 

ඳයහජඹ ් පේ ඵහය න්න පුළුන් ලසතයාඹසත ඇයා පනහ. ජඹ 

න්න පම  ප්රීායා පකරහ යනහ. ඳයහජඹ පුව  අඬනහ. 

නමු ක  ඒපන් ළපරන්පන් නළවළ. ඒ පනමළපරන යාඹ ඇයා 

වුපණම ක තභයි ජීවිතඹ  මුහුණ පදන්න වළකි න්පන්. තභහපප 

ජීවිතප  පභමසත වරි අඩු ඳහඩුසත වුණු වළටිප  - විබහඹසත fail 

වුණ ක- දිවි නහ න්න ඳහ තරුණ තරුණිඹන් අද පඵම පවර වි  

පඹමමු න්පන්  ඔවුන් ක්රීනඩහ  පඹමමු පනමවුණු  සහයි. 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්ත්රීවතුභහ, ත විනහඩිඹ හරඹසත තභයි ඔඵතුභහ  

යාපඵන්පන්. 

 
රු ආචහර්ඹ ය ක ීයපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ சத் வீரசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

ඒ  සහ ඇ කත ලපඹන්භ  පපත හර්ඹඹ ළන අඳ පමඩසත 

තුම් නහ.  

අභහතර භණ්ඩර  සර්පද්ලඹසත භඟින්, ආඵහිත පනමන සිඹලු 

ඳහල් සිසුන්  2013 සි  ක්රීනඩහ අ සහර්ඹඹ ය යාපඵනහ. 

  කතීඹ ආඹතනර, උස අධරහඳන ආඹතනර දරුන්  ක්රීනඩහ 

ඳවසුපත රඵහ දී යාපඵනහ. ඳව පශ්රාේණිපඹන් ඳසු වඹ පශ්රාේණිප  

සිඹලු දරුන් වදර ඳරීසතණඹ  රසත ය ඔවුන්පප ලහරීරි 

පඹරරතහ අුව ඔවුන් සුදුසු ක්රීනඩහ  පඹමමු යන්න  යුතු 

ය යාපඵනහ. විලසවිදරහර ප්රරපව්ලප දී, ජහතරන්තය භේ පපත 

ක්රීනඩඹන්  විපලේ අසථහ දී යාපඵනහ. ඒ හපපභ ජහතරන්තය 

භේ පපත ක්රීනඩඹන් වහ විලසවිදරහරර අධරඹන හරඹ ක 

යකින් දීර්ක ය යාපඵනහ. පපත අයාන් ඵරන පම , "භහින්ද 

ිකන්තන" අුව ක්රීනඩහ ඳහර තුශ  පන පමස, දරුන් ඊ  

උනන්දු පම , උස අධරහඳනඹ වළදෆරීභ වහ ක්රීනඩහ 

පෞලරරඹද උඳපඹරගි ය සමින්, දියිපන් ෆභ තළනභ 

ක්රීනඩහ  අලර ඹටිතර ඳවසුපත ඳඹමින්, යන්නන් හපල් 

පනම  සඹභ තහසතණඹ  අුව, විදරහුවකර විපලේා වදර 

ණ්ඩහඹභපප  සරීසතණඹ ඹ ප ක ක්රීනඩහ යන්න අසථහ 

රමින්, භහජඹ  හිතහමි, ආර්ථි ාර්ධනඹ  උය පදන 

 සපයරගි භහජඹසත ඉදිරිප දී දහඹහද කිරීභ කිඹන උතුපත අයමුණ 

ඉස  යන්න පපත ඉදිරිඳ ක ය යාපඵන  සපඹර ඇ කත 

ලපඹන් ඉවල් පනහ. පපත  සපඹර ඉදිරිඳ ක ශ රු ක්රීනඩහ 

ඇභයාතුභහ  භපප ප්රරණහභඹ නළත යසත පුද යමින් භපප චන 

සල්ඳඹ පභයින් භහේත යනහ. සතුයායි.    

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
පඵමපවමභ සතුයායි රු භන්ත්රීවතුභ ස. මීශ   රු ෆීලිසතස 

පඳපර්යහ අභහතරතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.27] 

 
රු ෆීලිසතස පඳපර්යහ භවතහ (භහජ පේහ අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபரஶ - சபக ரசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ ිළිතඵ 

ථහ යද්දී වන් පනමවූ රුණු කිහිඳඹසත ළන ථහ 

යන්නයි භපප ඵරහපඳමපයම කතු. විපලේපඹන්, 

Paralympicsර  ඹන ආඵහිතඹන් ළන ථහ යන්නයි භපප 

ඵරහපඳමපයම කතු. අිළ විපලේපඹන් රු ඇභයාතුභහ  සතුයාන්ත 

පන්න ඕනෆ. ්තුභහ පඵමපවමභ ජඹකින් යුතු පභපේ 

ාපලරධන රැසත පනළල්රහ ක්රීනඩහ  විපලේ කඹසත රඵහ දීභ  

අද  යුතු යනහ. භහ ඒ ාපලරධන ්සත ළන ක ථහ 

යන්න ඹන්පන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භභ ඵළලුහ 2012 ජහයා 

තරුණ ප්රරයාඳ කයාඹ. ඵාපරහපද්ලඹ 'තරුණඹහ' ලපඹන් 

වඳුන්න්පන් අවුරුදු 18 ක 35 ක අතය අඹයි. ඵෲනහයිර ්භ ඹස 

භේ භ අවුරුදු 15-40යි. ඉන්දිඹහපව් අවුරුදු 13-35; භරඹහසිඹහපව් 

අවුරුදු 15-40; භහරදියිපන් අවුරුදු 18-35; ඳහකිසතහනප  අවුරුදු 

15-29; සිාේපරුපව් අවුරුදු 15-35. රාහපව් අවුරුදු 15 ක-29 ක 

අතය අඹ තභයි 'තරුණඹහ' කිඹරහ වඳුන්න්පන්. ඳහකිසතහනඹ 

ව රාහ කිඹන ය ල් පදභ  ් භේ භයි යාපඵන්පන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අද ආඵහිත තළනළ කතන් 

වහ ඳළළ කපන ක්රීනඩහ උපශරරදී අඳ  විලහර ජඹග්රාවණ 

රැසත රළබී යාපඵන ඵ භහ කිඹන්න ඕනෆ. අද ඔලිපතිළසත 

තයහලිඹ යාපඵනහ. ඒ හපපභ Paralympics යාපඵනහ. බිහිරි 

අඹ පුවපන් Deaflympics කිඹරහ තයහලිඹසත යාපඵනහ. ඒ 

හපපභ, විපලේ ඔලිපතිළසත ක්රීනඩහ උපශරසත යාපඵනහ, "Special 

Olympics" කිඹරහ. ඒ, භහනසි ආඵහධර  රසත වූ අඹ . 

Paralympics ක්රීනඩහ උපශර  ඳසු ගිඹ ර්ප  අපේ යප න් 

ක්රීනඩඹන් 7පදපනසත වබහගි පරහ යාපඵනහ. ාරහ කභ 

ඵරද්දී අපේ ය  පරරප  15ළ ස පවර 16ළ ස තළන  ඇවිල්රහ 

යාපඵනහ. රු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභ ස, භභ ඔඵතුභහපන් ඉල්රහ 

සිටිනහ, පපත ිළිතඵ විපලේ අධහනඹසත පඹමමු යරහ අඳ  උදවු 

යන්න කිඹරහ. අපේ භහජ පේහ අභහතරහාලප  යාපඵන 

ජහරඹ ක ්සත ්තු පරහ ඔඵතුභහ  පුළුන් පනහ ඒ 

ආඵහිත අඹ  උස ත ක කඹ  පන ්න්න. පභමද, ඒ අඹ 

භහනසි අයාන් පඵමපවමභ ළටිරහ ඉන්පන්. ්දහ යුද්ධඹ  ගිඹ 

පවම ජඹසත යාබුණු අඹ අද ආඵහිත පරහ. ඒ ආඵහිත අඹ 

පුවපන් පභමනහද අඳ  යන්න පුළුන්? ඒ අඹ ක්රීනඩහ  

පඹමමු ශහභ ඒ අඹපප භහනසි අපවේ සඹ නළයා යරහ 

භහජඹ  ක පේහසත යන ත ක කඹ  ඳ ක යන්න පුළුන් 

කිඹන හයණඹ භහ කිඹන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අද උතුපර් ක්රීනඩහ ිළටි වදන්න 

යාපඵන පරමකුභ ප්රරලසනඹ තභයි, පරමකුභ ඵහධහ තභයි උතුපර් 

භවය තළන්ර -අසතය 5, 6 හපප භූමි ප්රරභහණර- තභ ක බිපත 

පඵරපතඵ යාබීභ. විඹේනහභප  යුද්ධඹ අන් පරහ ක අද න ල් 

මුළුභ සන් බිපත පඵරපතඵ ඉ ක යන්න ඵළරි යාපඵනහ. අඳ පපත 

රුණු හයණහ   ටි ක භතසත යන්න ඕනෆ.      

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඊශ   ත ක හයණඹසත 

කිඹන්න ඕනෆ. පද්ලඳහරන ලපඹන් ඵරද්දී ක අපේ අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහ පවම ක්රීනඩපඹසත පන්. භවය වි  ව හඩක 

පඳන්නනහ; යතු හඩක පඳන්නනහ; පනමපඹකු ක හඩක 

පඳන්නනහ; දඬුපත ඳවයල් ්ල්ර යනහ. පමතයපත උ කහව 

ශ ක ්තුභහ පද්ලඳහරන ක්රීනඩහ ිළටිපඹන් ඉ ක යන්න අද න 

ල් ඵළරි යාපඵනහ. ්පේ ීභ  සහ අද ය  පරමකු ජඹග්රාවණඹසත 

රඵහ යාපඵනහ. ්තුභහ අඳ  ප්රරහල  පශේ වළභ දරුකුභ ක්රීනඩහ  

පඹමමු යන්න ඕනෆ කිඹරහයි. ඊ  පඳය ෆභ දරුකුපපභ ලරීය 

පෞර ත ක කඹ ඳරීසතහ යන්න,  ඳරීසතහ යරහ ලරීය පෞර 

ත ක කඹ අුව ශභයින් ක්රීනඩහ  පඹමමු යන්න කිඹරහ තභයි 

්තුභහ කිව්පව්. ්තුභහ ඊප  පඳපර්දහ ළබිනේ ්පසතදී ක ඒ ළන 

ථහ ශහ.  පභමද, ඳසු ගිඹ දහ ඳහල් ශිරහසත  භළයතන් ධහන 

තයඹදී භරු මු  ඳ ක වුණහ. පපත විිඹ   ඳහල් දරුන් 

පදපදපනසත විතය දළන  මිඹ පමස යාපඵනහ. අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහ පපත ත ක කඹ ළන විපලේපඹන්භ හිතරහ, අද පපත 

ක්රීනඩහ න භහත  පන ්න්න   උ කහව යනහ.  

අිළ දන්නහ, ලසතයාභ ක ලරීයඹසත තුශ තභයි ලසතයාභ ක භනසත 

ඇයා න්පන් කිඹරහ. ජඹ ඳයහජඹ පදභ ිළිතන්න  පුළුන් 

න්පන් ක්රීනඩහ තුිතුවයි. භවය අසථහර ඹපත පදඹකින් 

ඳයහජඹ  ඳ ක වුණහභ, විපලේපඹන්භ විබහලින් අභ ක වුණහභ 

ශභයින්  පඵමනහ. ඇයි? ඒ අඹ  ඳයහජඹ දයහ න්න  ඵළවළ. 

ත ළයඹසත විබහඹ  පඳනී සිටින්න පුළුන් පන්ද කිඹරහ හිතහ 

න්න තයපත ක භහනසි ත ක කඹසත ඒ අඹ  නළවළ. අද පපත 

ශභයින් ටියුන් ගිහිල්රහ, ගිහිල්රහ, අහනප  දී සිදු පරහ 

යාපඵන්පන් පභමසතද? අහනප  දී ඒ ශභයින් අද විලහර 

ලපඹන් ලහරීරි දුඵරතහන්  ඳ කපරහ යාපඵනහ. 

විපලේපඹන්භ දිඹළඩිඹහ පයරගීන් ඵ  ඳ ක ීභ  සහ.  ඉන්දිඹහපව් 
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විතයසත දිඹළඩිඹහ පයරගීන් රසත 400සත සිටිනහ. අපේ ය  ක 

විලහර ලපඹන් පපත ත ක කඹ  ඳ ක පරහ යාපඵන්පන්, ඒ  අලර 

ලහරීරි රහඹහභ පනමරළබීභ  සහඹ කිඹන ් ඳළවළදිලි 

පඳපනනහ. ඒ  සහ තභයි දළන් පතඳව දිසත්රි සතඹ තුශ ක 

walking tracks වදන්න රු ඵළසිල් යහජඳසත ඇභයාතුභහ අද 

 යුතු ය යාපඵන්පන්. ්තුභහ පපත walking tracks වදරහ 

මි සසුන්  රහඹහභ යන්න ඉඩ රසහ යාපඵනහ. පභමද, 

මි සසුන්  රහඹහභ යන්න තළනසත යාබුපණ් නළවළ. ඒ අලර 

පදඹසත. අිළ ්ද්දී දකිනහ, දළන් පපත ඳහර්ලිපපතන්තු අ  ක 

walking tracks   වදරහ යාපඵනහ.  ඇ කත ලපඹන්භ අනහතඹ 

ිළිතඵ හිතරහ, ජනතහපප  පෞර ආයසතහ කිරීභ ිළණි ඇයා 

ය යාපඵන දීර්ක හලීන ළඩ ිළිතපශල් පරයි අිළ පපතහ 

දකින්පන්.  

අපනසත ඳළ කපතන්, ක්රීනඩහ  සහ අපේ ආර්ථිඹ  ක පරමකු 

හසිඹසත රඵහ න්න පුළුන්.  විපලේපඹන්භ අපේ අල්රපු ය  න 

ඉන්දිඹහ තුශ ක්රිමේ උභතුසත යාපඵනහ. ඒ යපේ ක්රිමේ 

උභතුසත යාපඵනහ විතයසත පනමපයි, ඒ යපේ විලහර ිළරිසත ඒ 

වහ ළඳ පරහ සිටිනහ. ඒපමල්රන් ක්රිමේ ක්රීනඩහ වයවහ 

පරරප  ෆභ තළනභ ාචහයඹ යනහ. ඉයාන් පපත ක්රීනඩහ ිළටි 

දියුණු යද්දී පපත ක්රීනඩහ ිළටි දියුණු යන්න මුදල්  විඹදපත යන ් 

ළරැදියි කිඹරහ වුරු අර්ථ ථනඹ ශ ක, පවමඳින් ක්රීනඩහ ිළටි 

දියුණු කිරීභ තුිතන්  පභමසතද සිදුන්පන්? අපේ ක්රීනඩහ ිළටි පවමඳින් 

දියුණු ශහභ  ඒ ක්රීනඩහර පඹපදන්න  පන ක ය ර අඹ  ක 

අපේ ය   ්න්න පුළුන්.  අිළ භළපල්සිඹහ ළන ල්ඳනහ යද්දී;  

ඊශ   අපනකු ක ය ල් ළන ල්ඳනහ යද්දී,   විපද්ශිඹන්  

තභ ක අපේ යපේ පවර ල්ර වනදහඹ මිර  නහතළන් 

න්න පුළුන් ත ක කඹසත යාපඵනහ.  ්පවභ නහතළන් න්න 

පුළුන් දර්ලනීඹ සථහන පභහි යාපඵනහ. ඒ  සහ ාචහය 

රහඳහයඹ වහ ක පපත ආපඹරජනඹ අඳ  උදවු ය න්න  

පුළුන්.  

ඔඵතුභන්රහ ක දන්නහ ඇයා අය, ඔසහ ිළසප රරිඹස කිඹන 

ආඵහිත ක්රීනඩඹහ ළන; Paralympics වහ තය යපු ක්රීනඩඹහ 

ළන. අන්යාපපත දී ඔහු කිව්හ භ  අපනසත ක්රීනඩඹන්  ්සත ක 

තය යන්න පදන්න කිඹරහ. අපනසත අඹ ්සත ක ඔහු තය 

ශහ. නමු ක අහනහන්ත විිඹ  ළරන් යින් දිනප  දී 

්තුභහපප පඳපතයාඹ ඔහු  surprise ්සත පදන්න ඇවිල්රහ, පඩි 

ළදිරහ මිඹගිඹහ.  ඒ ක ඉයාවහප  වන් න හයණඹසත. 

පපේ පත ක අද පපත ාචහය රහඳහයඹ වයවහ යන ක්රීනඩහ ළන 

ඵළලුපම ක, surfing  යාපඵනහ; ජර ක්රීනඩහ යාපඵනහ; swimming 

යාපඵනහ.  ඒහ ක දියුණු යන්න  ඕනෆ. විපලේපඹන්භ ආඵහිත 

පුද්රඹන් ළන ඵරන්න ඕනෆ. ආඵහිත පුද්රඹන්  යාපඵන 

පරමකුභ ප්රරලසනඹ තභයි, ආඵහිත අඹ  අලර ක්රීනඩහ උඳයණ 

මිරදී න්න, ත ක පනමපඹකු ක පද්ල් මිරදී න්න යාපඵන 

ආර්ථි ප්රරලසන. ඉයාන් ඔඵතුභන්රහ  පුළුන්, පපත ක්රිමේ තය 

නළයඹීභ  වහ  සකු ක යන ටිේලින් ් ටිේ ්කින් 

රුිළඹල් 10සත, 20සත ළ ස මුදරසත පපත අඹ වහ පන් ය පදන්න. 

්ළ ස මුදරසත  පන් ය දුන්පනම ක  පපත අඹ වහ භ  ්යින් 

පරමකු ළඩසත යන්න පුළුන් කිඹරහ භහ හිතනහ.  භ  ඒ 

පවමඳින්භ ඒ කතු ඹන්පන් පපත  සහයි. ඳසු ගිඹ ය අිළ ාර්ධන 

පරමතරැයිපඹන් සිඹඹ  8.5සත රඵහ පන ආඵහිත අඹ වහ 

පල් 1,200සත වදරහ දීරහ යාපඵනහ. ඉයාන් ඔඹ ටිේ ්කින් 

රුිළඹල් 25සත පදනහ කිඹරහ කිඹන්පන් සිරැේ ්සත න්න 

ල්ලි පන්; විපනරද න ල්ලි පන්.  ඒ  සහ ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ ක 

්සත ථහ යරහ අඳ  ඹපත මුදරසත ඒ අඹ පුවපන් අයපන 

පදන්න.  පපත ආඵහිත අඹ වහ ක්රීනඩහ උඳයණ ටිසත මිරදී 

න්න, ඒ අඹ ලසතයාභ ක යන්න, ඒ අඹපප භහනසි ත ක කඹ 

භ තළන  පපනන්න අඳ  උදවු යන්න කිඹරහ තභයි භපප 

ඉල්ලීභ යාපඵන්පන්. ඒ  සහ පපත ිළිතඵ ඔඵතුභහපප අධහනඹ 

පඹමමු යයි කිඹරහ භහ හිතනහ.  

ඊශ   අපේ ආඵහිත යණවිරුන් ළන ක කිඹන්න  ඕනෆ.  

යුද වමුදහපව් ආඵහිත යණවිරුන් විලහර ිළරිසත සිටිනහ. ඒ 

හපපභ සිවිල් ආඵහිත අඹ ක සිටිනහ. ඒ අඹපප භහනසි 

අත ේයාඹ නළයා ය න්න  ඒ අඹ කිඹනහ අඳ  උදවු යන්න 

කිඹරහ. Paralympics  ඉසපල්රහභ ඳ න්  කප ක පයරද පුම් 

තයඹකින්. දළන් ්හි ක්රීනඩහ රැසත යාපඵනහ. ඒ අුව අිළ දකිනහ,  

ඒ ආඵහිත අඹ  පමච්චය පවමඳින් ක්රීනඩහ යන්න පුළුන්ද 

කිඹරහ. ඊප  පඳපර්දහ අපේ ශ්රාණහඵහිත ශභයින් ටිසත ගිහිල්රහ 

ජඹග්රාවණඹන් ුකසතයා විරහ, ඳදසතපත රැසත අපේ ය   අයපන 

ආහ. ඒ අඹ  භහ සතුයා ශහ. ඒ අඹ භහ අපේ   ස  පන්රහ, 

හච්්හ යරහ ඒ අඹ  ප්රරලාහ ශහ. ඉයාන් පපත ප්රරලාහ 

යාබුපණම ක ආඵහිත අඹ පමන් න්පන් නළවළ. පභමද, අපේ 

යපේ සිඹඹ  7සත ආඵහිත අඹ ඉන්නහ.  ඹපත ඹපත රිඹ අනතුරු 

 සහ ද හපණ් ආඵහිත න අඹ සිටිනහ. ඒ  සහ ඒ ළන ක 

අධහනඹ පඹමමු යන්නඹ කිඹන ් තභයි භපප ඉල්ලීභ.  

භභ දීර්ක ථහ යන්පන් නළවළ. ථහ යන්න පඵමපවර 

පද්ල් යාබුණහ. පඵමපවර පදපනසත ථහ ශහ. ඉසපල්රහභ 

කිඹන්න පුළුන්, බ්රිෙතහනරප  පපන ආඵහිත පුද්රඹන්පප 

ාරහ මිලිඹන 11සත විතය පනහ කිඹරහ. පභයින් ක්රීනඩහ   

සිඹඹ  20සත පතඵන්ධ නහ. ඳසු ගිඹ අවුරුද්පද් -2012- බ්රිෙතහනර 

පපත අඹ වහ ඳවුපත මිලිඹන 08සත විඹදපත යරහ යාපඵනහ.  

බ්රිෙතහනරප  ආඵහිත තළනළ කතන් ෆභ වඹ පදපනකුපන්භ ්සත 

පපනසත ඳභණසත ක්රීනඩහ  පඹමමු පරහ යාපඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු ඇභයාතුභහ, ඔඵතුභහ  පන් ය යාපඵන හරඹ 

අහනයි.  

 
රු ෆීලිසතස පඳපර්යහ භවතහ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபரஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භ  ත ් ත කඳයඹසත 

පදන්න.  

රාහපව් ආඵහිත ක්රීනඩඹන් රන්ඩන් Paralympics  

තයහලිප  මී ර් 400 ඉව්පන් පරරඩ ඳදසතභසත දිනහ 

 කතහ. 2008 ර්ප  කිලිපනමච්ිකප දී පභර හර් ප්රරවහයඹසත 

පවේතුපන් ආඵහිත වුණු පපනසත තභයි පභදහ ඳහය පරරඩ 

ඳදසතභසත දිනහ  කප ක. ්පත.ඩී. හමිණී භවතහ  පයරද පුම් 

ප  සස තයලින් පරරප  දසතඹන් දව පදනහ අතය  

ඇතුළුීභ  පුළුන් වුණහ. ්තුභහ ක පරරඩ ඳදසතභසත දිනහ 

 කතහ. ඒ හපපභ ආඵහිත පමලිපඵරල් ණ්ඩහඹභ 2011 දී 

පරරඩ  ඳදසතභ දිනහ  කතහ. පපත රුණු ළන ඵරද්දී පපත 

ආඵහිත අඹපප ඳළ කත ළන ක අධහනඹ පඹමමු යන්නඹ කිඹහ 

භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ක්රීනඩහ අභහතරහාලප  දසත  සරධහරින් 

ණ්ඩහඹභසත ඉන්නහ.  භභ හිතන්පන් ඒ පමල්පරර හධහයණ 

පපත ප්රරලසන දිවහ ඵරයි. පපත ඳළ කත ළන ක ඵරරහ අපේ භහජ පේහ 

අභහතරහාලඹ ක ්තු ය පන තමුන්නහන්පේරහ ඳරිඳහරනඹ 

යන්න. ඒ අඹ  ක උදවු යන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිමින් භපප 

චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
පඵමපවමභ සතුයායි, රු අභහතරතුභ ස. ඊශ   වර් ද සිල්හ 

රු භන්ත්රීවතුභහ.  
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

[අ.බහ. 4.37] 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

පඵමපවමභ සතුයායි,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස. භහ ළඩි 

පව්රහසත ථහ යන්න  ඵරහපඳමපයම කතු න්පන් නළවළ. විනහඩි 

05 හරඹසත න්නහ.  

අපේ රු ඇභයාතුභහ කිව්හ, ආර්ථිඹ  ක්රීනඩහ දහඹ නහ,  

ඒ  සහ ආර්ථි  ාර්ධනඹ වහ අිළ ක්රීනඩහ ඳහවිච්ික යන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. ඒ පතපර්ණ ඇ කත. නමු ක අිළ ල්ඳනහ යරහ 

ඵරන්න ඕනෆ, අිළ න්නහ තීයණලින් භවය  වි  ආර්ථිඹ  

ාර්ධනඹ නහ පුව  ්ඹ කහතනඹ පරහ ඹන්න ක ඉඩ 

යාපඵන ඵ. ඕනෆ පපනසත ල්ඳනහ පශරයාන් ග්රීකසිඹ  පභමද 

වුපණ් කිඹරහ, 2004  අවුරුද්පද්දී ග්රීකසිප  ඔලිපතිළසත තයඹ 

යාඹන්න ගිහිල්රහ අයාලයින් ඳහඩු වුණහ. 2004  ඔලිපතිළසත උපශලින් 

යා ණන  ඳසු ඔවුන්  සිද්ධ වුණහ,  ඔවුන්පප අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳ ක යන්න යුපයරඳහ ාභඹ . යුපයරඳහ ාභප  අඹ 

ළප  උඳරිභඹ ය   න්න පුළුන් සිඹඹ  3යි. නමු ක ග්රීකසිප  

ඔලිපතිළසත උපශර ක ්සත පභඹ සිඹඹ  6.1  ඉවශ ගිඹහ. ඒ ක 

්සත ග්රීකසිප  ආර්ථිප  විලහර ඩහ ළම භසත සිද්ධ වුණහ. භභ 

කිඹන්පන් නළවළ, ඔලිපතිළසත උපශර  සහ ඳභණසත ග්රීකසිප  

ආර්ථිඹ ඩහ ළම්ණහ කිඹරහ. නමු ක ඒ ක දහඹ වුණහ කිඹන 

් පපත පරරඹභ  අද ිළිතන්නහ පදඹසත. දළන් අිළ දන්නහ,  

ග්රීකසිප  ආර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ, ග්රීකසිප  ඵළඳුපතයර අපේ 

ආපඹරජන යරහ රුිළඹල් පරටි ණන් අපේ යපේ හභහනර 

ජනතහපප ඵදු ල්ලි නළයා නළයා නහසයා පරහ; විනහල පරහ   

යාපඵනහ කිඹරහ.   ්පවභ වුපණ් භව ඵළාකුපව් ඒ පුද්රඹන්පප 

අුවණ ක්රිමඹහසත  සහඹ කිඹරහ වුරු ක දන්නහ.  

භභ පපත කිඹන්න වදන්පන් ක්රීනඩහ ාර්ධනඹ වහ 

ප්රරපඹරජනඹ  න්න පම  ඉතහභ කභ බුද්ිභ ක පපත ළඩඹ 

යන්න ඕනෆ කිඹන හයණඹයි. පභමද,  අපේ පඳමදු යහජර 

භණ්ඩරප  ක්රීනඩහ උපශර වපතඵන්පතම  ඳ කන්න  රළවළසයා 

වුණ පරහපව්,    ඔඹ "pmplegacy"  කිඹන ආඹතනඹ රුිළඹල් 

මිලිඹන 800සත විඹදපත යරහ අඳ  උඳපදස රඵහ දුන්නහ, 

පමපවමභද ඒ යන්පන් කිඹරහ. පපත  රළබුණු  උඳපදසලින් 

ඔවුන් කිව්හ, කිසි ළ ලුසත නළවළ, 2018 දී පපත පඳමදු යහජර 

භණ්ඩර ක්රීනඩහ උපශර වපතඵන්පතම  ඳ කන්න කිඹරහ. 

පභතළනදී ඇ කත ලපඹන්භ ඔවුන් ඵරහපඳමපයරතු වුපණ්  ්දහ 

යාබුණු  රුිළඹපල් ටිනහභ  අුව රුිළඹල් බිලිඹන 265සත පපත 

වහ විඹදපත යන්න. ්දහ රුිළඹල් බිලිඹන 265සත කිඹරහ කිව්පව්, 

්දහ පඩමරර් ් අඹ රුිළඹල් 110 ණපන් ණන් ඵරරහයි. 

නමු ක අද පඩමරර් ් අඹ රුිළඹල් 130යි. පභමද,  ආර්ථිඹ 

ඩහ ළම භ ක ්සත  අද ණන්  ඵළලුපම ක රුිළඹල් බිලිඹන 

313සත  ්පවභ ක නළ කනපත රුිළඹල් පරටි 31,000සත පනහ. ඒ 

කිඹන්පන්,   අපේ මුළු යපේභ ජහයා වහ ඳශහ ක ආඹතනලින් පපත 

සිඹලුභ ඉසිළරිතහරර  විඹදපත යන පතපර්ණ මුදර හපප තුන් 

ගුණඹ  ක ඩහ ළඩි මුදරසත  පපත උපශර වහ ළඹ යන්න 

තභයි ඔවුන් ඵරහපඳමපයම කතු පරහ  සිටිප . මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අපේ හනහ  තභයි අඳ  ඒ අසථහ  

රළබු පණ් නළ කප ක. භභ ්දහ සි භ කිව්හ, ඇ කත ලපඹන්භ අඳ  

ඒ අසථහ රළබුණහ නපත අඳ  භන් යන්න සිදු න්පන් අපේ  

ආර්ථිප  ාර්ධනඹ යහ පනමපයි  ආර්ථිප   රනඹ 

යහයි. පභමද, අිළ දන්නහ, අද න පම  අිළ ඉතහ විලහර ණඹ 

උගුර ඳළ ලී සිටින ඵ. භභ දන්පන් නළවළ, ්ඹ ඔඵතුමිඹ 

දන්නහද කිඹරහ. පපත දළන්; භභ ථහ යන පපත අසථහපව්දී,  -

පපත පභමපවමප කදී- ජහයා ඉයාරි කිරීපපත ඵළාකු - NSB ්- 

පඩමරර් බිලිඹනඹ හණිජභඹ ණඹසත න්න HSBC ් ක ් 

හච්්හ යරහ   ගිවිසුභසත ළහුහ. අද පපත දළන්!  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, NSB ් දහද පඩමරර් 

ණඹ දුන්පන්? පල් වදන්න පඩමරර් ණඹ පදනහද NSB 

්පන්? පදන්පන් නළවළ පන්? ්පවනපත හ ද පපත පමපශේ 

වන්න වදන්පන්? අපේ ණඹ පහ න්න ඵළරි NSB ්  

කිඹනහ, ආණ්ඩු  පඩමරර් බිලිඹනඹ ණඹසත අයපන පදන්න 

කිඹරහ. භභ අතරඹසත කිඹනහ නපත පව  කිඹන්න පුළුන්, 

වර් ද සිල්හ භන්ත්රීවතුභහ පභතළන  ඇවිල්රහ ඳේ ඳල්  අතරඹසත 

කිව්හ කිඹරහ. ්පවභ පදඹසත  පනමපයි.  

භභ පපත කිඹන්න වදන්පන් යපේ ආර්ථිඹ ාර්ධනඹ 

යන්න ක්රීනඩහ බහවිත යනහ නපත, පවම  හිතහ ඵරහ ල්ඳනහ 

යරහ ඒ පද් යන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. භභ ළඩි පරහසත ථහ 

යන්පන් නළවළ. නමු ක භභ ලින් කිව්හ හපප ් හයණඹයි 

භ  කිඹන්න යාපඵන්පන්. ඒ pmplegacy භහභ දීපු හර්තහපව් 

පපත පඩමරර් මිලිඹන 8 විඹදපත පශේ පපත විිඹ යි කිඹරහ 

ඒපමල්රන් කිඹනහ. ්නපත ආණ්ඩුපන් පඩමරර් මිලිඹනඹයි, 

පඳෞද්ලි භහපත ඉයාරි පඩමරර් මිලිඹන 7 විඹදපත ශහ කිඹරහ. 

අිළ දන්නහ පන් Saint Kitts ද පමපවපදර ගිඹහ. Dance දළපතභහ, 

ඵහල් නළම්පත දළපතභහ. ඳ කතයර ඒහ යාබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භභ ළභළයායි ඔඵතුමිඹ  

පඳන්න්න, රු ජි ක පප්රරේභදහ භන්ත්රීවතුභහ ගිඹ අවුරුද්පද් ජු ස 

භහප  07ළ සදහ අන රද ප්රරලසනඹ. 

"්භ ්සත ්සත ක්රිමඹහභහර්ඹ වහ විඹදපත  වූ මුදල් ප්රරභහණඹන් පන් පන් 

ලපඹන් පමඳභණද?"  

අවුරුදු 41 භපප පවම මි්ර්ඹහ න අපේ රු භහින්දහනන්ද 

අලු කභපප ඇභයාතුභහ ඉතහභ කභ උපදරරපඹන් පපත ළපඩක 

යනහ. ්තුභහපප ළඩ  යුතු ිළිතඵ භභ පඳෞද්ලිභ 

න්පතර නහ. අලර පව්රහ  ්තුභහ  දළඩි ිළඹය ක අයපන 

යාපඵනහ. පනමපඹකු ක පුද්රඹන්  රැප න්පන් නළයා පපත 

ළපඩක පවම  ය පන ඹන්න කිඹරහ ්තුභහ  භභ සුඵ ඳතනහ. 

්තුභහ කිඹනහ, අිළ රුිළඹල් මිලිඹන 100යි විඹදපත පශේ කිඹරහ.  

"රු භන්ත්රීවතුභහ, ඔඵතුභහ අවරහ යාපඵනහ, ප්රරයාඳහදන රඵහ  ක ආහයඹ 

ළන. භභ ඔඵතුභහ  කිව්හ, යජපඹන් රඵහ  ක මුදර. අපනසත මුදල් 

සිඹල්රභ පුද්ලි දහන ඳරිතරහ. විණනඹ අන් වූ වහභ භහ ඒ 

විසතය -පමපවන් පමපවන්ද මුදල් රළබුපණ් කිඹරහ- උඳ පද්ල හය 

බහපව්දී රඵහ පදන්නපත"  

ඒ විිඹ  ඒ ප්රරලසනඹ  ්තුභහ ිළිතතුරු දීරහ යාපඵනහ.  

භභ අද පවමඹහ ඵළලුහ, ත පනපත පපත විණනඹ අන් 

යරහ නළවළ. පපතහ  ල්ලි පව්පව් වුද? ඔවුන්පන් පපත 

උඳපද න්න. ඒ පඩමරර් මිලිඹන අප න් පඩමරර් මිලිඹන 7සත -

රුිළඹල් මිලිඹන 700සත- වුද පව්පව් කිඹරහ පමඹන්න.  භව 

ඵළාකු පන් පපත  මලි කඹ  කප ක. භව ඵළාකුපව් 

අිඳයායඹහ තභයි රු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ ක ්සත පපත ක්රීනඩහ 

උපශර පතඵන්ධ ාවිධහඹ මිම්පව් භ බහඳයා වළටිඹ  ළඩ 

පශේ. අිළ අද රඵහ  ක ලියුභ  අුව ශ්රීග රාහ භව ඵළාකුපන් 

පභන්න පභපවභ කිඹනහ. භභ පපත ලිිළඹ බහත* යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, 2011 pmplegacy ්  

විඹදපත යපු රුිළඹල් මිලිඹන 800 පුවපන් යන විණනඹ 

ළන තභයි ප්රරලසනඹ යාපඵන්පන්.  

293 294 

————————— 
*  පුසතහරප  තඵහ ඇත. 
*  நூனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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ඉවත වළන්හඩකත ශ ලිිළප  පභපේ වන් නහ. 

"්භ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු ්න පර දන්හ 2011.07.27, 2012.08.10 වහ 

2012.09.24 භවහ ඵළාකු අිඳයා පත ලිිළ ඹහ ඇත. පභභ ප්රරලසනඹ 2012 

අපරසතු 23 දින විභහ ඇයා අතය, ිළිතතුරු පනමරද පවයින් අඳ විසින් 

දිගින් දි භ ල් රඵහ පන ඇයා අතය, නළත ්ඹ 2013 අපප්රරේල් භ 09 

න අ වරුහදහ ිළිතතුරු රඵහ දීභ   සඹමිත ඇත. 

පභභ ප්රරලසනඹ  භවහ ඵළාකුපන් ිළිතතුයසත රළබුණ පවම ක, 2013 අපප්රරේල් 

භ 09 න දින  පභභ ිළිතතුය රඵහ දිඹ වළකි ඵ හරුණි දළුවපත 

පදමි." 

භභ පපත කිඹන්න වදන්පන් පභපවභ මුදල් විඹදපත යන පම  

ඒපසත  කීභසත යාපඵන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. ඒ විඹදපත යන මුදල් 

පමපවන්ද රළපඵන්පන්? ඒහ විණනඹ යන්න අභහතරහාලඹ  

පවර පපත ක්රීනඩහ උපශර ාවිධහනඹ යපු "2018 වපතඵන්පතම " 

කිඹන පඳෞද්ලි ආඹතනඹ   කීභසත යාපඵනහ.  

භභ මී  ළඩිඹ ථහ යන්න ඵරහපඳමපයම කතු න්පන් නළවළ. 

භභ කිඹන්න උ කහව යන්පන් ක්රීනඩහ ආර්ථිප  ර්ධනඹ  

ව ාර්ධනඹ  අයාලයින්භ ඵරඳහනහ කිඹරහයි. ඩිරහන් 

පඳපර්යහ ඇභයාතුභහ පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ පතඵන්ධ  යුතු 

යනහ. අපේ පවම හිත මි්ර් න ක ජඹසරිඹ භළයාතුභහ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ භඟින් විලහර දහඹ කඹසත අපේ ආර්ථිඹ  රඵහ දීරහ 

යාපඵනහ. අපේ අර්ජුන යණතුා භළයාතුභහ ක ්පවභයි. අිළ පපත 

ළන නළත භතසත යරහ පදන්න ඕනෆ නළවළ. ශ්රීග රාහපව් 

ක්රීනඩඹන් අපේ ආර්ථිඹ  පරමකු දහඹ කඹසත රඵහ දීරහ 

යාපඵනහ. ඒ නළවළ කිඹන්පන් නළවළ. නමු ක පපත හපප පරමකු 

ළඩ  යු කතසත යන පම  ඒහ  වරි උඳපදස අයපන 

ආර්ථිඹ  වහ ස පනමන ආහයපඹන් මුදල් විඹදපත යන්න 

ඕනෆඹ කිඹන ් තභයි භභ පභතළනදි කිඹන්න ඵරහපඳමපයම කතු 

වුපණ්. පඵමපවමභ සතුයායි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
පඵමපවමභ සතුයායි, රු භන්ත්රීවතුභ ස. මීශ   රු න ක 

ජඹසරිඹ භවතහ. 
 

 

[අ.බහ. 4.45] 

 
රු න ක ජඹසරිඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு சனத் ஜசூஶஷ) 

(The Hon. Sanath Jayasuriya) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අද දින ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ 

ඹ ප ක ජහයා ක්රීනඩහ ාපත  සපඹර ාපලරධනඹ ිළිතඵ 

විහදප දී  ථහ යන්න  අසථහසත රඵහ දීභ ළන භභ 

සතුයාන්ත පනහ. ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ අවුරුදු ්වභහයසත විතය 

හරඹසත යාසපේ දීර්ක හච්්හ යරහ පවමභ විිඹ  ඒ 

ාපලරධන ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. පපත බහපව් ඊප  ක පපත  

ිළිතඵ හච්්හ ශහ. අද ක හච්්හ  යනහ.  ්තුභහ පවමභ 

පද් අපේ ය   පනළවි ක යාපඵනහඹ  කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ  සහ 

පපත ාපලරධන පන ඒභ ිළිතඵ  රු ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ  භභ 

සතුයාන්ත පනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, පපත ාපලරධන  සහ පවම 

පදඹසත පනහ. පභච්චය හරඹසත ජහයා ක්රීනඩහ ාපතර  ඳ ක 

න අඹ  ඇවිල්රහ ඒ  අඹ   යුතු යන්න යාබුපණ්  අවුරුද්ද 

හරඹසත විතයයි.  භභ හිතන විිඹ  අවුරුද්ද හරඹසත තුශ දී 

සිඹලු පද්ල් යන්න පමඩසත අභහරුයි. ඒ අඹ භහ වතයසත විතය 

ළඩ ය පන ඹන පම  අපනසත භහ වඹ ළඩ යන්පන් ඊශ  

 සරයණපඹන් නළත යසත පපත ාපතර  ඳ කීපපත ්න්ද 

රහඳහයඹ වහයි. පපත  සපඹරලින් ඒ හරඹ අවුරුදු පදසත 

යරහ යාපඵනහ. අවුරුදු පද හරප දී ක්රිමේ පවර පව්හ, 

පන ක ාභඹසත පවර පව්හ, ක්රීනඩහ දියුණු යන්පන් 

පමපවමභද කිඹරහ ල්ඳනහ යරහ ඒ ළඩ  යුතු යන්න  

තභයි ඵරහපඳමපයම කතු න්පන්. ඒ  සහ විපලේපඹන්භ  සර 

හරඹ අවුරුදු පදසත  ශ ් පමඩහසත පවමයි කිඹරහ භභ 

හිතනහ. ක්රිමේ ක්රීනඩහ ඳළ කපතන් ඵළලු ක ඒ  සර හරඹ අවුරුදු 

පදසත ශ ් පවමයි. අිළ වළපභරභ ථහ යන්පන් ක්රිමේ 

 සරයණඹ ළනයි. ඒ  සහ ඒ ාභඹ  ඳ ක න බහඳයාතුභහ  

හරඹසත යාපඵනහ ජහයා ලපඹන් ශ්රීග රාහ පුයහභ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ රහේත යන්පන් පමපවමභද, ඳහල්ර  ක, සතරේර 

ක්රීනඩහ යන අඹ  ක ් වහ භහන ඹන්පන් පමපවමභද කිඹරහ 

ඵරන්න.  ඒ  සහ භභ හිතනහ අද ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ පවම ළඩ 

ිළිතපශ   ඇවිල්රහ යාපඵනහ කිඹරහ. රු ඇභයාතුභහ තීයණ 

තීන්දු   සද්දී ක්රීනඩහ පුවපන් පවම  තීයණ තීන්දු අය පන 

යාපඵනහ. ඒ ළන භභ පමඩහසත න්පතර පනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, පභපතසත පනමයාබුණු anti-

doping system ්සත රාහ  පනළල්රහ යාපඵනහ. රු ක්රීනඩහ 

ඇභයාතුභහ පප්රරමපෂර් අර්ජුන ඩි සිල්හ ්තළන ප්රරධහ සඹහ යරහ 

ඒ පනභභ යු සේ ්සත වළටිඹ  අද රාහ පුයහභ යාපඵනහ. 

පපත anti-doping system ් ළන පභච්චය හරඹසත ක්රීනඩඹන් 

දළුව ක පරහ යාබුපණ් නළවළ. ඇ කත භ පප්රරම පෂර් අර්ජුන ඩි 

සිල්හ මුළු රාහ පුයහභ ඒ ළන දළුව ක කිරීපත ය යාපඵනහ.  

ඉයාවහප  දළසතහ තවනපත උ කප කජ ළනීභ  සහ අඳයහපද් 

පභමන තයපත ක්රීනඩ ක්රීනඩිහපර අඳ  අහිමි වුණහද කිඹරහ. පවමභ 

උදහවයණඹ තභයි භාජුර. ්ඹහ  ඒ ඳදසතභ රළබුණ ක ඒ දි භ 

යාඹහ න්න ඵළරි වුණහ. දළන් ඒ ළන අලුයාන් නීයා රීයා  පනළල්රහ 

යාපඵනහ. පපත  සපඹරර ඒ ක යාපඵනහ. මින් ඳසපේ ඒහ  

පතඵන්ධ වුපණම ක ඒ වුරු පවර පව්හ ඒ පුහුණු කිරීපපත  යුතු 

යන ්සතපනහ ක -ඒහ  පතඵන්ධ ඉන්න අඹ  ක - ඒ වහ 

දඬුපත රළපඵනහ. පපතහ ඉයාවහප  පභතයපත හරඹසත 

පනමයාබුණු පද්ල්. ඒහ අද පපත ක්රීනඩහර  අලුයාන් ඇවිල්රහ 

යාපඵනහ. ඇ කත භ පපත  anti-doping system ් ආපු ් 

රාහපව් වළභ ක්රීනඩහ භ පවමයි. ඒ ළන දළුව ක යරහ පවම 

තළන  ඹන ් පවමයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඒ හපපභ ක්රීනඩහ ඳළ කපතන් 

ථහ යද්දී විපලේපඹන් ක්රිමේ ක්රීනඩහ ළන ක චනඹසත කිඹන්න 

ඕනෆ. ක්රිමේ ක්රීනඩහ ාපතර  ක පපත  සපඹරලින් ඹපතකිසි 

පදඹසත යන්න පුළුන්. භභ ලින් කිව්හ හපප දිසත්රි සත 

ාපතලිුව ක රාහ පුයහ යාපඵන අපනසත ාපතලිුව ක 

ඵරන්න ඕනෆ  ක්රිමේ ක්රීනඩහ දියුණු කිරීභ වහ අවුරුදු පද 

හරඹ තුශ දී පපත ආඹතනපඹන්  උඳරිභ ප්රරපඹරජනඹ න්පන් 

පමපවමභද කිඹරහ.  

ක්රිමේ ක්රීනඩහ අද මුළු රාහ පුයහභ ඳළයාරිරහ යාපඵනහ. භහ 

හිතනහ, ක්රිමේ ක්රීනඩහ විතයසත පනමපයි, අපනසත ක්රීනඩහුව ක ඒ 

හපපභ ය  පුයහ රහේත පන්න ඕනෆ කිඹරහ. නමු ක 

ජහතරන්තයප  ඉවශභ තළන රළබී යාපඵන්පන් අපේ ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ යි. ඒ රළබුපණ් ක්රීනඩහ අභහතරහාලප  ක, අධරහඳන 

අභහතරහාලප  ක ළඳ ීභ භතයි.  විපලේපඹන් අද අපේ ඳහල්ර 

ක්රිමේ ක්රීනඩහ දියුණුභ තළන  ඇවිල්රහ යාපඵනහ. අවුරුදු 25සත, 

30සත ආඳස  ඵළලුපම ක, ඹ අවුරුදු 11න් ඳවශ ක්රිමේ 

ණ්ඩහඹභ, අවුරුදු 19න් ඳවශ ක්රිමේ ණ්ඩහඹභ ආදී ලපඹන් 

ඳහල් තුශ යාබුණු ළඩ ිළිතපශ  සහ තභයි අද පපත තයපත පවම 

ක්රිමේ ක්රීනඩයින් ිළරිසත රාහපව් බිහි පරහ යාපඵන්පන්. 

අපනසත ක්රීනඩහුව ක ඒ විිප භ පවම තළන යාබුපණම ක,  ඒ 

කිඹන්පන් අපනසත ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹුව ක ඒ විිප  ළඩ 

ිළිතපශසත ඳහල්ලින් ඳ න් න්න පුළුන් වුපණම ක භහ 

හිතනහ ජහතරන්තය තරඹ  ඹන්න, ක්රිමේ ක්රීනඩහ ගිඹ තළන  

ඹන්න පුළුන් කිඹරහ. ක්රිමේ ක්රීනඩහ විතයසත පනමපයි, අපනසත 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

ක්රීනඩහුව ක ඉදිරිඹ  ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ අිළ පභතළන  ඇවිල්රහ 

කිව්හ  භදි.  ඒ වහ ඹපත කිසි ළඩ ිළිතපශසත යාපඵන්න ඕනෆ.  

අිළ ඒ යන්පන් පමපවමභද කිඹන ් ඵරන්න ඕනෆ. පභමද, 

ක්රිමේ ක්රීනඩහ වුණ ක ් ඳහය භ ජහතරන්තය තරඹ  ගිප  නළවළ.  

්සතතයහ ිළිතපශ යි ගිප . ඹ අවුරුදු 11න් ඳවශ 

ණ්ඩහඹපපත ඳ න්භ ක්රීනඩහ යපු අඹ තභයි අද පපත ත ක කඹ  

ඇවිල්රහ යාපඵන්පන්. ඒ  සහ අපනසත ක්රීනඩහරදී ක පපත යපු ළඳ 

කිරීභ යන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්පන් ඳහල්ර ක්රිමේ ක්රීනඩහ  වහ 

ඹපත කිසි ළඳ කිරීභසත යරහ යාපඵනහ නපත අපනසත ක්රීනඩහර  ක 

ඒ ළඳ කිරීභ යන්න ඕනෆ. ්පවභ නළ කනපත  අඳ  ඒ 

ඵරහපඳමපයම කතු න තළන  ඹන්න අභහරුයි කිඹරහ භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඒ හපපභ අද ක්රිමේ 

ආඹතනඹ තුශ මරරභඹ ප්රරලසනඹසත යාපඵන ඵ කිඹනහ. ක්රිමේ 

ආඹතනඹ  ඳ ක න බහඳයාතුභන්රහ  පභමන හපප  අඹ විඹ 

යුතුද කිඹරහ අද පපත ඉදිරිඳ ක ය ඇයා    සපඹර තුශ වන් 

නහ. භහ හිතන විිඹ  ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ සිඹලු පදනහ භ  

හච්්හ යරහයි පපත ාපලරධන ඉදිරිඳ ක ය යාපඵන්පන්. ඒ 

ඉදිරිඳ ක ය යාපඵන පද්ල් වරිභ ඳළවළදිලියි. ක්රිමේ ආඹතනඹ 

 ක්රීනඩයින් පුවපන් පරමකු ළඳ කිරීභසත යන්පන්.  

ඳසු ගිඹ හරප   භහධර විසින් ථහ යපු පදඹසත තභයි   

ක්රීනඩයින්  පභච්චය ණනසත පන භන්  clubsර  ක ඹපත 

කිසි ප්රරභහණඹසත පව්හ  ඳසපේ මුළු රාහ පුයහභ ක්රිමේ දියුණු 

යන්න අභහරුයි කිඹන ්.  ඇ කත භ  භභ ක්රීනඩහ යද්දි ක භ  

ඒ දළුවපණ් නළවළ. භභ ක්රීනඩහ යද්දි ක  ක්රිමේ ඳහර භණ්ඩරඹ  

ගිහිල්රහ කිඹනහ අඳ  පන ණන භදියි කිඹරහ. වළඵළයි  අිළ 

ඒ ළන හච්්හ යරහ ඒ ප්රරලසනඹ විහ පන තභයි ඉදිරිඹ  

ගිහිල්රහ යාපඵන්පන්. ඉයාන් ඳසු ගිඹ හරප  ක්රීනඩහ යපු 

නහඹඹුව ක ඒ යරහ යාපඵනහ.  පපත අලු ක පදඹසත 

පනමපයි.   පමඩසත පරහ  භහධරපඹන් පඳන්න්න උ කහව 

යනහ, ක්රීනඩයින් ල්ලි ඳසුඳ දුනහ කිඹරහ. ්හිදී අිළ 

ඵරන්න ඕනෆ ක්රීනඩඹකු   ක්රීනඩහ යන්න පුළුන් න්පන් 

පමච්චය හරඹසතද කිඹන ්. පභමද, ක්රීනඩඹකු අවුරුදු 30සත, 

40සත ක්රීනඩහ යන්පන් නළවළ. අවුරුදු 15සත ක්රීනඩහ ශහ  ඳසපේ ඒ 

ක්රීනඩඹහ ජී ක පන්පන ක ඒ වපතඵ ය  කතු පදයින් තභයි. ඒ 

භවජනතහ ක, ඳහර්ලිපපතන්තුපව් ඉන්න භන්ත්රීවරුුව ක දළන න්න 

ඕනෆ. පභමද,  ඳසු ගිඹ හරප  ක්රීනඩහ යපු  ක්රීනඩයින් ඉන්නහ 

අද න පම  ඉන්න තළනසත ක නළයා අඹ. ඒ ත ක කඹ  ළම්ණු 

ක්රීනඩයින් පමඩසත ඉන්නහ. ඒ  සහ අිළ ඒ ත ක කඹ  ඹන්පන් 

නළයා,   ක්රිමේ ආඹතනඹ ක්රීනඩයින් දළුව ක යරහ, ඳයණ 

ක්රීනඩයින්  පමපවමභද පදන්න පුළුන්, පන ක ප්රරපද්ලර  

පපත පමපවමභද පදන්න පුළුන් කිඹරහ  හච්්හ ශහ. 

අහනප දී ක්රීනඩයින් ළභළයා වුණහ,  ක්රිමේ දියුණු වහ  

සිඹඹ  25සත  ක්රිමේ ආඹතනඹ  දීරහ රාහ පුවපන් ක්රීනඩහ 

යන්න. භවය පරහ  භහධරපඹන් පපතහ කිඹන පම  

ක්රීනඩයින්පප ඳළ කපතුව ක  ළයදි අපඵරධ ඇයා න්න පුළුන්. 

භභ ක ක්රීනඩඹකු වළටිඹ , නහඹඹකු වළටිඹ  ්දහ පපත පද් යරහ 

යාපඵනහ. අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීවතුභහ ක ඒභ යරහ යාපඵනහ.   

ඒ  සහ ඒ අලු ක පදඹසත පනමපයි.  අිළ දළන න්න ඕනෆ අපේ 

ක්රිමේ ක්රීනඩහ ඉදිරිඹ  පන ඹන්පන්  පමපවමභද කිඹන ් 

ළන.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඒ හපපභ රු අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීවතුභහ යාරහන් භයීය ක්රීනඩඹහ ළන ඇහුහ.  භහ ඒ 

පරහපව්  උ කතය පදනහ  ඩහ පපත පරහපව් ඹපත කිසි පදඹසත 

කිඹන්න ඕනෆ කිඹහ හිතුහ. යාරහන් භයීය කිඹන ක්රීනඩඹහ ක 

රාහ පුවපන් ක්රීනඩහ යපු පවම ක්රීනඩපඹසත.  

භභ හිතනහ, ්තුභහපන් න්න පුළුන් උඳරිභ ප්රරපඹරජනඹ 

අිළ අයපන යාපඵනහඹ කිඹහ. අිළ පපත අවුරුද්ද   

පමන්්ර්හ කතුකු ක  දීරහ යාපඵද්දි, පඹමවුන් ක්රීනඩඹන් පමඹද්දි 

තභයි ්තුභහ ක්රීනඩහපන් මු  කප ක. ඒ ්තුභහපප පඳෞද්ලි 

තීයණඹසත. අිළ  ඒ තීයණඹ  හි නභහ ්තුභහ  ඹන්න ඉඩ දුන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඒ හපපභ  ප කරීපත මිම්පව් 

බහඳයා වළටිඹ  භභ ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහපන් විපලේ ඉල්ලීභසත  

යනහ, පමශම ඇතුළු රාහපව් අපනසත ප්රරපද්ලර   

tournament ්සත පවර ඹ අවුරුදු 23න් ඳවශ Sara Trophy 

්සත පවර උතුපර් ක, නළප නහිය ක ඳ න් න්නඹ කිඹහ. ්පවභ 

ඳ න්  කපතම ක තභයි උතුරු ප්රරපද්ලපඹුව ක, නළ ප නහිය 

ප්රරපද්ලපඹුව ක ක්රීනඩඹන් රඵහ න්න අඳ  පුළුන් පන්පන්. 

දළන  ්ළ ස ත ක කඹසත නළවළ. ප කරීපත මිම්පව් බහඳයාතුභහ 

වළටිඹ  භභ විධහඹ මිම්පුව ක, ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහපුව ක 

විපලේ ඉල්ලීභසත යනහ, ඉසතභ සන්භ ඒ ඳ න් න්නඹ කිඹහ. 

පභමද,  යුද්ධඹ ඉය  වුණහයින් ඳසු පන්පන් පභමසතද කිඹහ 

ජනතහ ඵරහ පන ඉන්නහ.  ්ළන්නසත ඳ න්  කපතම ක  ඒ 

අිළ පදන පවම ආදර්ලඹසත පව්වි.  ශ්රීග රාහ ක්රිමේ ආඹතනඹ  ඒ 

cricket tournament  ් ඹපතකිසි තළනකින් ඳ න්  කපතම ක 

උතුරු,   නළ ප නහිය ප්රරපද්ලලිුව ක රාහ   සපඹරජනඹ  යන 

ක්රීනඩඹන් අඳ  රළපේවිඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  ඒ අදව ක ප්රරහල 

යන අතය පපත ාපලරධන ිළිතඵ  භහ  පඵපවවින්භ  තුම් 

පන ඵ ක කිඹන්න ඕනෆ. පභභ  සපඹර භගින්  ජහතරන්තය  

ත ක කඹ දසතහ ඹන්න  තයපත අපේ යපේ ක්රීනඩහ  දියුණු  

යන්න   යුතු කිරීභ ළන  රු ඇභයාතුභහ    විපලේපඹන් 

සතුයාන්ත පමින් භහ  සවඬ   පනහ.   

 
[අ.බහ. 5.48] 

 
රු තහයහනහ ක ඵසනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶஶநஶத் பஸ்நஶக்க ) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක  සපඹර  

ිළිතඵ  විහදඹ ඳළළ කපන අද  ටිනහ දසත වළටිඹ  වන්  

යන්න පුළුන්.  සදවපේ ජී ක පන්න පුළුන් හතහහයණඹසත 

මුළු ය   පුයහභ ඇයා ය යාපඵන යුඹ, යපේ දළළන්ත 

ාර්ධනඹසත ක්රිමඹහ කභ න හුව, ක්රීනඩහ දළන   ඳයාන  

ත ක කපඹන් ත ඉදිරිඹ  අයපන ඹන්න පුළුන් ළඩ  

ිළිතපශසත ක්රිමඹහ කභ කිරීභ   ක්රීනඩහ ඳනත  අදහශ  සපඹර 

විහදඹ  ළනීභ ළන භහ ඉතහභ ක න්පතර පනහ.  ර්තභහන  

ක්රීනඩහ අභහතර භහින්දහනන්ද අලු කභපප භළයාතුභහ බුද්ිභ ක, 

පඵමපවමභ ල්ඳනහහරී හිතහ ඵරහ ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ 

පුවපන් පපත ඳනත  අදහශ  සපඹර ඉදිරිඳ ක  යන්න   යුතු 

ය යාපඵනහ.  ක්රීනඩහ ිළිතඵ  ්දහ  ඩහ අද ඹපතකිසි පනසත, 

දියුණුසත, උපදරරඹසත  ග්රාහමීඹ භේ පභන් ඳහ ඇයා පරහ  

යාපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස,  ක්රීනඩහ ඉයාවහඹ ළන ථහ 

යනහ නපත ්දහ  යාබුපණ් ක්රීනඩහ භහෆිඹහසතඹ කිඹන ් භහ 

කිඹන්න ඕනෆ. මුදරහලියණඹ පච්ච, රහඳහයඹ  පමදුරු 

වුණු ක්රීනඩහ ාපත තභයි යාබුපණ්.  ඹපත ඹපත ිළරිසර ඕනෆ ්ඳහපත 

අුව තභයි ්දහ  යුතු  පශේ. විපලේපඹන්භ ්දහ පපත ඳරියප  

හි පු ග්රාහමීඹ භේ පපත ක්රීනඩඹන් ක්රීනඩහ ිළිතඵ සිතුපව්  

ඉතහභ කභ පලරචනීඹ ආහයපඹුවයි. අද ඒ ඳරියඹ, ඒ ඳසුබිභ  

පනස පරහ යාපඵනහ.  ක්රීනඩහ  උිකත තළන,  ක්රීනඩහ  හිමි විඹ 

යුතු තළන, ඊ  හිමි ටිනහභ අද රවභරවභපඹන් රළ පඵමින් 

ඳයානහඹ කිඹන ් ග්රාහමීඹ භේ පපත තරුණ  ප්රරජහ පප අදවස 

තුිතන්  ඳහ  අද  දසතන  රළපඵනහ. පවම හයි, භහනසි  

 සපයරගිතහපඹන් යුතු,  අන් භත රු යන, අන් භත ඉන, 

විපලේපඹන්භ නහඹ කඹ  රු යන පවම  

පඳෞරු කඹකින් යුතු පුයළසිඹන් බිහි කිරීපපත හර්ඹ බහයඹ ඉම් 

න්පන් ක්රීනඩහ  තුිතුවයි.   
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පපත ිළිතඵ වඳුනහ  කත, ළඵෆ භ දළසත දසත 

නහඹපඹසත තභයි අපේ අයාරු ජනහිඳයා භහින්ද යහජඳසත 

භළයාතුභහ. ඒ හපපභ පපත යජඹ, ක්රීනඩහ අභහතරයඹහ ඇතුළු ඒ 

සිඹලුභ  සරධහරින් අද පපත ක්රීනඩහ ඳනත තුිතන් ක්රීනඩහපව් ාස යාඹ 

වහ ්ඹ  අුවඵද්ධ සිඹලු පද්ල් හච්්හ  යරහ ක්රීනඩහ න 

තළන  පන ඒපපත ළඩ ිළිතපශ ක්රිමඹහ කභ ය යාපඵනහ. ඒ 

ළන අයාරු ජනහිඳයාතුභහ ප්රරමු යජඹ  අඳ සතුයාන්ත පනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ්දහ යාබුණු ක්රීනඩහ භහජ 

ඳරියඹයි, අද යාපඵන ක්රීනඩහ භහජ ඳරියඹයි දිවහ ඵළලුහභ ළඵෆ 

පනසත ඇයා පරහ යාපඵන ඵ අඳ  පඳපනනහ. පපත ඉන්න 

තරුණ තරුණිඹන් තුශ ඳහ ඵරහපඳමපයම කතු ඇයා න ආහයඹ  

අද පපත ක්රීනඩහ ෆභ ප්රරපද්ලඹසත යහභ රහේත යරහ, ඔවුන්පප ඒ 

අපේසතහ ඉස  සිද්ධ ය න්න පුළුන් ළඩ ිළිතපශසත අද 

ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ වයවහ ක්රිමඹහ කභ පනහ. ඳශහ ක භේ මින්, 

ප්රරහපද්යඹ භේ මින්, ග්රාහමීඹ භේ මින් ඒ  සරධහරින්  කීපත 

ඳළපයන පම , ඒ අඹ ඒ ිළිතඵ යුහුසුළු ක්රිමඹහ කභ පන 

පම , අද ඒ ග්රාහමීඹ ප්රරපද්ලර ඉන්න තරුණ  තරුණිඹන් 

පඵමපවමභ උනන්දුපන් ක්රීනඩහ  යුතුර  සඹළපරනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අපේ අයාරු ජනහිඳයාතුභහ 

ක්රීනඩහ ිළිතඵ පඵමපවමභ උනන්දුසත දසතන නහඹපඹසත. 

්තුභහ අඹ ළපඹන් ක්රීනඩහ  යුතුර , ඒ ඳවසුපතර  අලර 

මුදල් ප්රරයාඳහදන පන් යරහ ඒ  යුතු යන්න ක්රීනඩහ 

අභහතරයඹහ  අද කීභ ඳයහ යාපඵනහ. මුලින්භ අඳ ග්රාහමීඹ 

භේ මින් ක්රීනඩහ යන්න අලර ඳරියඹ   සර්භහණඹ යන්න 

ඕනෆ. ක්රීනඩහ  අලර ඒ ඳරියඹ  සර්භහණඹ ය දීභ තුිතන් 

ක්රීනඩඹහපප වළකිඹහන්, දසතතහන්, කුරතහන් ඔේ නාහ 

න්න පුළුන්. අද ඒ ඳරියඹ ළසිරහ යාපඵනහ. ග්රාහමීඹ 

භේ මින්,  ප්රරහපද්යඹ භේ මින්, ඳශහ ක භේ මින් ක්රීනඩහාණ ඉදි 

යරහ, ඒහ  අලර ඳවසුපත රඵහ දීරහ, පපත ඉන්න තරුණ 

තරුණිඹන්පප වළකිඹහන්, දසතතහන් ඔේ නාරහ ඔවුන් 

ජහතරන්තය තරඹ  අයපන ඹන්න පුළුන් හතහයණඹ අද 

 සර්භහණඹ  ය යාපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, අද ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක පපත 

 සපඹර ඉදිරිඳ ක යරහ අවුරුදු ණනහසත යාසපේ යාබුණු ඒ නීයා-

රීයා, පයගුරහසි පනස යරහ නූතන භහජඹ , ඳරියඹ  ඔබින 

ආහයඹ , ක්රීනඩඹහ  ළශපඳන ඳරිදි ඒහ ස ය යාපඵනහ. 

්දහ පපත භවය නීයා, පයගුරහසි යාබුපණ් ක්රීනඩඹහ  ළශපඳන ඳරිදි 

පනමපයි. ්දහ යාබුපණ් භවය පුද්රඹන්  ඳභණසත සීභහ වුණු 

නීයා-රීයා. අඳ  අලර න්පන් ක්රීන ඩපඹකු  ක්රීනඩහ යන්න අලර 

ඳරියඹ  සර්භහණඹ ය දීරහ,  ඔහුපප දසතතහ දියුණු යරහ, 

ජහතරන්තය භේ භ දසතහ ඔහු රැපන ගිහින්, "භපප භවුබිභ 

රාහ" කිඹරහ ඔහු  අවෘභහනපඹන් කිඹන්න පුළුන් ත ක කඹසත 

 සර්භහණඹ ය දීභයි. පපත ත ක කඹ ප කරුපත පන අද පපත නීයා-

රීයා පනස ය යාපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඒ හපපභ අපේ අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහ අද පවම තීන්දුසත අයපන යාපඵනහ. ්තුභහ 

කිඹහ යාපඵනහ ෆභ ඳහල් දරුපසතභ අ සහර්ඹපඹන්භ ක්රීනඩහ  

පඹමමු යන්න කිඹරහ.  හභහනර පඳශ, උස පඳශ ළ ස 

විබහරදී ක්රීනඩහ වහ පතඵන්ධ වුණු ශිර ශිරහන්  විපලේ 

වූ අසථහසත දීරහ යාපඵනහ. තභ ක්රීනඩහ පෞලරර ඔේ නාහ 

 සපු, ඒ දසතතහ ඉදිරිඳ ක යපු ක්රීනඩ ක්රීනඩිහන්පප 

වයාර  අද ටිනහභසත රළබීරහ යාපඵනහ. ඒ  සහ පපත 

ාපලරධන තුිතන් අද ඳහල් භේ මින් ක්රීනඩහ යන ද දරුන්  ක 

ටිනහභසත රළබිරහ යාපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, භ  පඵපවවින් න්පතර 

විඹ වළකි හයණඹසත යාපඵනහ. හි පු අභහතර ඵන්දුර ඵසනහඹ 

භළයාතුභහ භපප ිළඹහ.  ්තුභහ හරඹසත ක්රීනඩහ අභහතරයඹහ -අභහතර 

භණ්ඩරප  හභහජි පනමන- වළටිඹ   යුතු ශහ. භහ දකින 

ආහයඹ  ්තුභහ ක්රීනඩහ ිළිතඵ භනහ අ ක දළකීභසත, පවම 

ඳශපුරුද්දසත යාපඵන පුද්රපඹසත. ්තුභහ ආසිඹහපව්භ ලහරීරි 

අධරහඳන ගුරුයපඹසත වළටිඹ  ක, ගුරු උඳපද්ලයපඹසත 

ලපඹුව ක  යුතු ය ඳසු ක්රීනඩහ අභහතරයඹහ -අභහතර 

භණ්ඩරප  හභහජි පනමන-  ලපඹන් ඳ ක පරහ තභන්පප 

හර හුවපව්දී ක්රීනඩහ පුවපන් විලහර  ළඳ කිරීභසත ශහ. 

්තුභහ ඒ  යුතු යන හරප  භභ ්තුභහපප ඒ ළඩ 

 යුතුර  පතඵන්ධ වුණු  සහ භහ ඒ ළන දන්නහ. අද ක්රීනඩහ 

අභහතරයඹහ ලපඹන් රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භළයාතුභහ 

පන ඹන ළඩ ිළිතපශ පද ිළටිඳසපේ ඉපන වුණ ක, භපප 

ිළඹහ පඵමපවමභ න්පතරපඹන් ඵරහපන ඉන්නහ.  අද ්තුභහ 

ක්රීනඩහ  සඹභ තළන  පනළල්රහ, ක්රීනඩඹහ   සඹභ ටිනහභසත 

රඵහ පදන්න  යුතු යමින් සිටින ආහයඹ ිළිතඵ ්තුභහ ක 

න්පතරපඹන් ඵරහපන ඉන්නහ. පපත ළඩ ිළිතපශ 

ක්රිමඹහ කභ කිරීභ පුවපන් රු ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ  අිළ 

පඵපවවින්භ සතුයාන්ත පනහ. ඒ හපපභ තරුණ භන්ත්රීවරු 

වළටිඹ  අපේ දහඹ කඹ, අපේ ලසතයාඹ, වධර්ඹඹ ්තුභහ  රඵහ 

පදනහ. විපලේපඹන්භ ක්රීනඩහ අභහතරහාලප  අධීසතණ 

භන්ත්රීවයඹහ වළටිඹ  ්තුභහ පත රඵහ පදන්න පුළුන් 

දහඹ කඹ අිළ රඵහ පදන්න සදහනමින් ඉන්නහ කිඹන ් පපත 

අසථහපව් වන් යන්න  ඕනෆ. 

ක්රිමේ ක්රීනඩහ කිඹන්පන් අපේ පතර තරුණ ිළරිස යන 

ක්රීනඩහසත. අපේ යපේ ක්රිමේ ක්රීනඩහ ඉතහභ ක අවෘභහනපඹන් යුතු 

මුළු පරරප භ ථහ යන්න පුළුන් භහත හසත. ක්රිමේ 

ක්රීනඩහ භ  අයපන ඹන්න පුළුන් හතහයණඹසත අද 

 සර්භහණඹ යරහ යාපඵනහ. පපත සිඹලුභ රුණු හයණහ 

 කතහභ යර් ක්රීනඩහ, ඒ හපපභ ඵහසේ පඵරල් ක්රීනඩහ ව 

අපනකු ක ක්රීනඩහන් ්දහ  ඩහ අද ඉදිරිඹ  ඇවිල්රහ යාපඵනහ 

කිඹන ් ඔඵ අිළ ිළිතන්නහ හයණඹසත. විපලේපඹන්භ පපත 

අසථහපව් වන් යන්න ඕනෆ රු නහභල් යහජඳසත 

භන්ත්රීවතුභහ තරුණපඹසත වළටිඹ , පපත ඳහර්ලිපපතන්තු  සපඹරජනඹ 

යන තරුණ භන්ත්රීවයපඹසත වළටිඹ  යර් ක්රීනඩහ  ව ඵහසේ 

පඵරල් ක්රීනඩහ  විලහර දහඹ කඹසත දසතනහඹ කිඹන හයණඹ. 

ඒ ක්රීනඩහන් ්දහ යාබුණහ  ඩහ අද පන ක තළන  පනළල්රහ 

පනස යන්න වළකිඹහ රළබිරහ යාපඵනහ. ඒ  සහ ්තුභහ  පපත 

 යුතු යන්න ත ත ක ලසතයාඹ වධර්ඹ රළපඵන්න  ඕනෆ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්ත්රීවතුභහ, ඔඵතුභහ  රඵහ දුන් හරඹ අන්. 

 
රු තහයහනහ ක ඵසනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶஶநஶத் பஸ்நஶக்க ) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

අද ක්රීනඩහ  අලර ඳරියඹ  සර්භහණඹ පන්න ඕනෆඹ කිඹන 

හයණඹ ක, ඒ වහ අිළ දහඹ කඹ දසතනහඹ කිඹන 

හයණඹ ක පපත අසථහපව් වන් යමින් භ  පපත අසථහ 

රඵහ දුන් මරහනප  රු භන්ත්රීවතුමිඹ  ව ආණ්ඩු ඳසතප  

ප්රරධහන ාවිධහඹතුභහ  සතුයා න්ත පමින් භහ  සවඬ පනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුමිඹ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
පඵමපවමභ සතුයායි රු භන්ත්රීවතුභ ස.  

ඊශ   ථහ යන්පන් රු ඉයහන් විරවභය කන භන්ත්රීවතුභහ. 

ඊ  ප්රරථභ රු ජහන ඵණ්ඩහය භන්ත්රීවතුභහපප නභ මරහනඹ 

වහ පඹරජනහ යන්න. 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

රු චන්ද්රවසිරි ජදීය භවතහ (පුනරු කථහඳන වහ 
ඵන්ධනහහය ප්රරයාාසයණ  අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு சந்ெஷசஷமஷ கஜெஸ - புனர்லஶழ்லரஷப்பு, 

சஷமமச்சஶமயகள் பொசஸமப்பு அமச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, "රු ජහන ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීවතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ පඹරජනහ යනහ. 
 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු රු ශ්රිුඹහ ස විපජ්විරවභ භව කමිඹ මරහනපඹන් ඉ ක 

වුපඹන්, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அென் பஷமகு, ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷரஜலஷக்கஷ  

அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயரல, ஶண்புஷகு ஜஶனக 

பண்டஶ  அலர்கள்   ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.08] 

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, 1973 ක්රීනඩහ ඳනත  න 

 සපඹර ඇතුළු කිරීභ වහ ඳ කන විහදප දී භහ ක රුණු 

කිහිඳඹසත ්තු යන්න  ළභළයායි. විපලේපඹන්භ භතසත 

යන්න  ඕනෆ, අද පපත විහදඹ පන ඹන පම  ක්රීනඩහ  විලහර 

දහඹ කඹසත දසතන රු ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභයාතුභහ පපත බහ 

තුශ සිටිනහ. ඒ හපපභ අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීවතුභහ, න ක 

ජඹසරිඹ භන්ත්රීවතුභහ සුප්රරසිද්ධ ක්රිමේ ක්රීනඩයින්. ඒ හපපභ යාරා 

සුභයාඳහර භන්ත්රීවතුභහ ක ඉන්නහ. භවය පරහ  භභ 

පනමදන්නහ ව භ  අභත වුණු ත ක අඹ ඇයා. ඒ අඹ ක්රීනඩහ  

විලහර දහඹ කඹසත දසතරහ යාපඵනහ. නමු ක ඒ හපප 

භන්ත්රීවරු, අපේ මි්ර්පඹර ඉන්න පම  පපත විඹඹ ළන හද විහද 

කිරීභ  අඳ  අඳවසුතහකු ක යාපඵනහ. අපේ ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ 

්සත භභ ්  පනහ. පභමද පද්ලඳහරනප   සඹළළී සිටින 

භන්ත්රීවරු විපලේපඹන්භ  සර තර ළනීභ සුදුසු නළවළ කිඹන ් 

්තුභහ ප්රරහල ශහ. රු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ ඔහුපප ආයපතබ 

ථහපව්දී වන් ශහ, ඒ ිළිතඵ ක ඹපත කිසි අලු ක ක්රිමඹහදහභඹ 

පඹපදන්න ්තුභහ අනහතප දී ඵරහපඳමපයම කතු පනහ කිඹරහ.  

නීයාභඹ ප්රරලසනඹසත යාබුණහ; ඒ නීයාභඹ ප්රරලසනඹ විහ පන 

්තළ සන් ඉසයව  ්න්න ඕනෆ කිඹරහ කිව්හ. පඵමපවර අඹ 

ඒ  ප්රරයාවිරුද්ධ අදවස ප්රරහල ශහ. ඳසු ගිඹ හරප  ක්රීනඩහ  

විලහර දහඹ කඹසත දසතපු භළයා ඇභයාරු අපේ ඳහර්ලිපපතන්තුපව් 

හිටිඹහ. ඒ අඹ තු පෞයඹ පපත  සහ කිසි අඩුසත පන්පන් 

නළවළ. ්ර  ඒ සුදුසු පන්න පුළුන්. නමු ක අද භහජප  

ළඩි ළඩිපඹන් අධරහඳනඹ රළබ අඹ සිටිඹදී, ඒ හපපභ විලහර 

පන සත ක්රීනඩහපන් ඉදිරිඹ  ඇවිල්රහ සිටින අසථහදී පභභ 

 සර තර පවමඵන්න පද්ලඳහරනාඹන් වළය පන ක අඹ  

අසථහසත යාපඵන්න  ඕනෆ. 

අපේ රසතසභන් කිරිඇල්ර භළයාතුභහ කිව්හ, භසතඹසත 

වළටිඹ   කපතම ක හු සත ඹවඳ ක  සපඹර අද ඉදිරිඳ ක ය 

යාපඵනහ කිඹරහ. භ   සඹමිත සීමිත හරඹ ඳහවිච්ික යරහ භහ ඒ 

ඹවඳ ක පද්ල් ළන ථහ යන්න ඹන්පන් නළවළ. ඒ යාපඵන අඩු 

ඳහඩු පඳන්හ පදන්න තභයි භහ උ කහව යන්පන්. භ  ත අභතය 

රුණසත කිඹන්න අලරයි. අද ක්රීනඩහපන් ඉදිරිඹ  ්න්න නපත 

ජහයා ඳභණසත පනමපයි ජහතරන්තය ක තය යන්න ඕනෆ. 

ජහතරන්තය තය යන වි , - ශ්රීග රාහ ඳහල් ණ්ඩහඹභ  

පන්න පුළුන්- හු සත පරහ  ිළ  ය  ඹන්න පනහ. ඒ වහ 

ticket   න්න ව පන ක විඹදපතර  මුදල් අලරයි. හු සත 

දරුන්  කිඹනහ පමපවමභ වරි පතපර්ණ මුදර පවර පම සත 

පමඹහ න්න වහඹ පදන්න පුළුන්, දහඹ කඹ රඵහ පදන්න 

පුළුන් sponsor පපනසත පමඹහ න්න කිඹරහ. භවය වි  

පතඵද ඉන්න අපේ  හු සත අඹ  ඒ හපප පතඵන්ධතහ  අඩුයි; 

පතඵන්ධතහ නළවළ. ඒ  සහ අඳවසුතහ  ඇයා ී යාපඵනහ. ඒ  සහ 

ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ තුශභ ළඩ ිළිතපශසත ආයපතබ යන්න  

පුළුන් නපත ්ළ ස ක්රීනඩඹන්  ක පවම අසථහසත රළපඵනහ. 

පභමද, හු සත දසත පුද්රඹන් ඇයා. නමු ක ඒ අඹ  ඉදිරිඹ  

්න්න අසථහ නළයා න්න  පුළුන්, ඒ පතඳ ක- 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ක්රීනඩහ අයමුදලින් පඵමපවර ක්රීනඩඹන්  උදවු යනහ. නමු ක 

අපේ  සර්ණහඹ ඹසත යාපඵනහ රු භන්ත්රීවතුභ ස. ඒ  සහ 

වළපභර භ උදවු පදන්න විිඹසත නළවළ. ප්රරධහන තයර  ක්රීනඩහ 

අයමුදපරන් පතපර්ණ අුවග්රාවඹ රඵහ  පදනහ. 

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

සතුයායි. භහ කිඹන්පන් ඊ  ළඩිඹ ඳවශ භේභ  ක ඒ උදවු 

යන්න පුළුන් නපත, ඳවශ භේ පපත තයර  වබහගි න 

ක්රීනඩඹන්  ක ඒ අයමුදලින් මුදල් රඵහ පදන්න පුළුන් නපත, 

විපලේපඹන්භ පතඵද ඉන්න පමශම ආඹතන භ  

පතඵන්ධතහ නළයා ක්රීනඩඹන්  ඒ උඳහයඹසත පනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හපපභ පපත  සපඹර 

කිඹන වි   ඳළවළදිලි වුණ ් රුණසත  භහ කිඹන්න ඕනෆ. 

පයගුරහසිලින්,  සපඹරලින් විතයසත ක්රීනඩහ භහජ තුශ ඹව 

ඳහරනඹසත ඇයා යන්න  ඵළවළ. පපත  සපඹරර අයමුණ ඹව 

ඳහරනඹසත ඇයා කිරීභයි. නමු ක පයගුරහසිලින් ව  සපඹරලින් 

ඳභණසත ඹවඳහරනඹසත ඇයා යන්න  ඵළවළ. පයගුරහසිලින් ව 

නීයාලින් ඳභණසත ඹවඳහරනඹසත ඇයා යන්න  පුළුන් නපත, 

පපත යපේ ඹවඳහරනඹසත යාපඵනහ. නමු ක අිළ දන්නහ, ්පවභ 

ඹවඳහරනඹසත නළවළ කිඹරහ. ඒ  සහ තභයි අිළ පපත  සපඹර ළන 

ථහ යන්න ඕනෆ; ඒහප  දුර්රතහ  ළන ථහ යන්න  

ඕනෆ. නමු ක අිළ ඊ  ්වහ ඹන්න ක ඕනෆ.  

දළන් ශ්රීග රාහපව් ජහයා ක්රීනඩහ ප්රරයාඳයාඹසත ඉදිරිඳ ක යරහ 

යාපඵනහ. ඒපසත 16 න න්යාප  යාපඵනහ, ක්රීනඩහ 

ාවිධහනර සහධීන කඹ ිළිතඵ. ක්රීනඩහ ාවිධහනර  

 සරධහරින් පතරයහ ළනීපපතදී ක්රීනඩහ ාවිධහනර සහධීන කඹ 

ආයසතහ කිරීභ වහ අලර ඳරියඹ ළසීභ  අදහශ රුණු 

යාපඵනහ. ''ක්රීනඩහ ාවිධහනර  සරධහරින් පතරයහ ළනීපපතදී ඒ 

අඹපප සහධීන කඹ ආයසතහ න ඳරිදි සුදුසු පුද්රඹන් ඳ ක ය 

ළනීභ  ඉවල් න වනයා ිළිතඹපත පඹදීභ අලරයි" කිඹනහ. 

භහ හිතනහ පපත අුව තභයි පපත  සපඹර ඉදිරිඳ ක යන්න 

ඇ කප ක කිඹරහ. නමු ක පපත  සපඹරර දුර්රතහ  යාපඵනහ.  

භවය ථිඹසත භ  පඳය  පපත රුණු වන් ශහ. නමු ක භහ 

නළත වන් යන්න ඕනෆ.  

15 ප ස  සපඹරප   (i) (ඈ) හි පභපේ වන් පනහ: 

"ඹපත මුද්රිඇත පවර විදයු  ක භහධරපඹන්   කතීභඹ ජනභහධර පව්දිඹකු පවර 

්ළ ස ජහරඹ අයියාරුකු පව් නපත;"  

්ළ ස අඹ පභභ  සරතර පවඵීපභන් ඵළවළය යරහ 

යාපඵනහ. නමු ක ඇ කත භ පපත  ඇතුළු යන්න යාබුණ ත ක 

හයණඹසත යාපඵනහ. පපත ජන භහධර ආඹතන තුශ ප්රරසිද්ධ 

 සරධහරින් සිටිනහ නපත, ඒ අඹ ක පපත හණ්ඩඹ  ඇතුශ ක ශහ 
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නපත පවමයි. ප්රරධහන විධහඹ  සරධහරිඹහ හපප අඹ පභභ තනතුරු 

පවමඵන ් සුදුසු නළවළ කිඹන්න ඕනෆ. භවය පරහ  ්ළ ස 

ආඹතනඹ අයියාරු  ඩහ ඵර ක නහ ප්රරධහන විධහඹ 

 සරධහරිඹහ. පභමද, අයියාරු පම සරුපසත පන්න 

පුළුන්. නමු ක ශභනහහරි කඹ තුශ ඔහුපප විධහඹ ඵරඹ 

ඳහවිච්ික යන්පන් නළවළ. නමු ක විධහඹ  සරධහරින් ඒ විධහඹ 

ඵරඹ ඳහවිච්ික යනහ. ඇ කත භ  පභපවභ හිතමු. 

පුද්රපඹසත ඉන්නහ. ඔහු  පවමයපත න්න  අසථහ 

දවඹසත යාපඵනහ. ඒ අසථහ දවපඹන් නඹදී ඔහු පවම  ක්රිමඹහ 

යනහ. ්තපම  ඒ පුද්රඹහ පවම පුද්රපඹසත කිඹරහ අඳ  

වන් යනහ.  නමු ක දව න අසථහපව්දී  ඔහු පවමයපත 

පශම ක?  අසථහ නඹදී පවම  ක්රිමඹහ ශහ; ් අසථහදී 

පවමයපත ශහ. ්ත පම  ඔහු පවමපයසත පනහ.  භහ කිඹන්පන් 

පපත  සපඹරර   පනහ  ාපලරධන  ප්රරයායලි භදි ඵයි. පපත 

ත ඉදිරිඹ  පන ඹන්න  ඕනෆ.  මී  ඩහ ප්රරයායලි පර පපත 

 සපඹර අඳ   ාපලරධනඹ යන්න  පුළුන්  නපත පවමයි. 

"ඹපත මුද්රිඇත පවර විදයු  ක භහධරපඹන්   කතීඹභඹ  

ජනභහධරපව්දිඹකු පවර ප්රරසිද්ධ  සරධහරිඹකු පවර  ්ළ ස ජහරඹ 

අයියාරුකු ීභ;" ඹුවපන් ාපලරධනඹ යන්න  පුළුන් නපත  

පපත  සපඹර පඵමපවමභ ප්රරයායලි ඵ වන් යන්න  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, පභහි ත රුණසත 

යාපඵනහ.  පපත  සරතරර  ඉල්රන අඹපප හරසීභහ  සීභහ 

යන්න කිඹරහ යාපඵනහ. පපත ළන හු සත රුණු කිව්හ.  ් 

් ක්රීනඩහ භහජර භවය අඹ අවුරුදු 25, අවුරුදු 30  පපත තනතුරු 

පවමඵන ඵ කිව්හ. රු භන්ත්රීවයපඹසත වන් ශහ, ඔලිපතිළසත 

ාභප  සිටින බහඳයාතුභහ  පන ක පන ක ක්රීනඩහ ාපතර ක 

ප්රරසිද්ධ  සරතර පවමඵනහ කිඹරහ. පපත   සරතරර  සීභහසත  

යාඹන ්  පවමයි කිඹන ් තභයි භපප භතඹ ක. ්ඹ ප්රරයායලි 

ඹළයි කිඹන්න  පුළුන්.   ඒ මුරධර්භඹසත වළටිඹ  අිළ ඇ කත භ 

ිළිතන්නහ නපත,  දවඅ න ආණ්ඩුරවභ රසථහ ාපලරධනඹ  

පන ්න පම  ඇයි ඒ  මර ධර්භඹ ිළිතපනම කප ක? දවඅ න 

ආණ්ඩුරවභ රසථහ ාපලරධනඹ පන ්න පම   අඳ ඒ  ළන 

කිව්හ. නමු ක, ''්පවභ මරධර්භඹසත අලර නළවළ, හර සීභහසත 

අලර  නළවළ. මි සසසු ්න්දඹ පදනහ නපත අවුරුදු 20සත, පනමපයි 

30සත  හිටිඹ ක භසත නළවළ'' කිව්හ. පපත සිටින අපේ ඇභයාරු  

ඔසතපරභ  ඒ  ඳසත අත ඉසසුහ, ඒ අසථහපව්දී. පපත ්භ 

මර ධර්භඹ. අිළ  පපත    සපඹර පන ්න්පන්  ඹවඳහරනඹ 

පතඵන්ධපඹන් නපත, පපතහ ඹවඳහරනඹ   සුදුසුයි කිඹරහ භහ ක 

ිළිතන්නහ. දවඅ  න ආණ්ඩුරවභ රසථහ ාපලරධනඹ  ක 

ඒ  ඵරඳනහ. ප්රරජහතන්්ර්හදී භහජඹසත ඇයා යන්පන් ්න්දඹ 

දීපභන් ඳභණසත පනමපයි.  ්තපම  කිව්හ,  ජනහිඳයාතුභහ  

ඔසතපරභ අඹ ්න්දඹ  පදනහ නපත  දිගින් දි භ  ඒ තනතුපර් 

ඉන්න පුළුන් කිඹරහ. පපත  සපඹරලින් කිඹන්පන්, පපත ක්රීනඩහ 

ාපත සහධීන යන්න ඕනෆ,  ඒ  සරතරර   භළයායණ  

යාඹන්න ඕනෆ ඵයි.  නමු ක පපත අඹ පදතහසත ආ ක, වඹ 

තහසත ආ ක ්භ අඹ තභයි ්න්පන්. ඉයාන් පදභ ්යි. ය  

ළන හිතු ක, පපත ාපත ළන හිතු ක පපත අඹ ්න්පන් 

්න්දපඹන්.  

පපත  සපඹර ඉදිරිඳ ක කිරීපභන් දළන්  පපත බහ තුශ  

ිළිතළනීභසත යාපඵනහ, ප්රරජහතන්්ර්හදඹ කිඹන්පන්, ඹවඳහරනඹ 

කිඹ න්පන් ්න්දඹකින් විතයසත සීභහ යන්න  පුළුන් පදඹසත 

පනමපයි කිඹන ්. ්හිදී පුද්රඹුව ක සීභහ යන්න අලරයි.  

වරිඹ  ඳහරන  යුතු යරහ අලු ක දර්ලනඹසත අුව ඒ ආඹතන 

පන ඹන්න  අපනසත පුද්රඹන්  ක අසථහ සත පදන්න   ඕනෆ. 

්භ  සහ පරරප  ප්රරජහතන්්ර්හදී ඳහරන රවභඹ යාපඵන ය ර, 

ජනහිඳයාරු  සිටින ය ර  ඒ ධුය හරඹ පදය   සීභහ ය 

යාපඵනහ. භවය පරහ  ් හර සීභහසත අවුරුදු වතය  

පවර ඳව   සීභහ  ය යාපඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, 

භ භ  ථහ  පශේ ඒ මරධර්භඹ ළන. පපත  සපඹරර  ඇතුශ ක 

ය යාපඵන මරධර්භඹ භහ ිළිතන්නහ. නමු ක නහම්පන් 

කිඹන්න  ඕනෆ, ඒ මර ධර්භඹ ළන අඳ 2010 ර්ප  ක සිතුහ 

නපත මී  ඩහ පවම ඹවඳහරනඹසත පපත යපේ ඇයා යන්න යාබුණ 

ඵ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හ  පපභ සුදුසු නළයා අඹ 

නළත නළත පපත ාපතර  ඇතුළු ීභ ිළිතඵ විහදඹසත 

යාබුණහ. අද සුයහජ් යන්පද සඹ භළයාතුභහපප නභ වන් වුණහ. ඔහු 

භහ ක ්සත Big Match රදී ක්රීනඩහ ය යාපඵන ක්රීනඩපඹසත ඵ 

කිඹන්න ඕනෆ. භපපභ ඳහපල් පනමපයි, අපනසත ඳහපරන්.  

ඔහු ළන අද පභතළන වන් ශහ. වන් යරහ කිව්හ,  ඔහු 

දළන් ක්රිමේර පනමපයි, ඵළඩකමින් න්ර  සරතරර  ඉදිරිඳ ක 

පන්න ඹනහ කිඹරහ. අද පභතළන ඒ ළන අදහනභසත ඇයා 

ශහ. ඇ කත භ අඳ  පුද්රඹන්පන් ළඩසත නළවළ.  අිළ පභතළන 

ථහ  යන්පන් ප්රරයාඳ කයා ළනයි. ඒ පුද්රඹහ ්තළන  ්න්න 

සුදුසු නළ කනපත පපත  සපඹරලින් ්සත ඔහු ඩ යන්න ඕනෆ. 

්තපම  තභයි ඒ පුද්රඹහ ්තළන  ්න්න සුදුසු නළ කප ක. භභ 

පභපවභ කිඹන්පන් ඇයි? හු සත පරහ  ළරැදි පද්ල් සිදු 

පනහ; දණ ඇයා පනහ; නමු ක අිළ ඒ දණ ළන පමඹහ 

ඵරන්පන් නළවළ. අිළ දණ ළන දඬුපත යන්පන ක නළවළ. ඊ  

ඳසු  අවුරුදු වතය ඳවසත ගිහින්  ඒ අඹ පන ක භහභකින් ්න 

වි  අිළ  කිඹන්න රුණු නළවළ. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඔඵතුභහ  විනහඩි පද හරඹසත 

යාපඵනහ.  

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

්ච්චයද යාපඵන්පන්? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔව්. ඔඵතුභහ පප හරඹ විනහඩි 13යි. ඇ කත ලපඹන්භ 

ඔඵතුභහපප හරඹ අන්. නමු ක ත විනහඩි පදසත ථහ 

යන්න. 

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ප්රරලසනඹසත නළවළ. හරඹ යාපඵනහ නපත ටිසත ළඩිපඹන් ථහ 

යනහ. හරඹ නළ කනපත විනහඩි පදපන් ඉය යන්නපත. රු 

වර් ද සිල්හ භන්ත්රීවතුභහපප වහ රු අකිර වියහජ් හරිඹපත 

භන්ත්රීවතුභහපප හරඹ ළනයි භභ ඇහුපව්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි 13 හරඹසත ඔඵතුභහ  පන් ය යාපඵනහ. ඒ 

අන්.  නමු ක ත ක විනහඩි පදසත ළඩිපුය රඵහ  පදන්නපත.  

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ප්රරලසනඹසත නළවළ. භභ ඒ විනහඩි පදපන් ථහ අන් 

යන්නපත.  
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

ුවසුදුසු අඹ ඳළමිණීභ ළන අද හච්්හ ශහ.  නමු ක ඳසු ගිඹ 

හරප  සිදු  වුණු ාචහන් ළන අිළ පමඹහ ඵරහ තීයණ  කප ක 

නළයා  සහ තභයි පපත හපප අඹ නළත පභතළන  ්න්පන්. ශ්රීග 

රාහ ක්රිමේ ළන රුණසත පදසත කිඹරහ භපප ථහ අන් 

යන්නපත.  

 සපතඵස පමපතඳළ සඹ ්සත යාපඵන ගිවිසුභ ළන අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීවතුභහ ථහ ශහ. ඒ හපපභ භභ පපත හයණඹ ක  

භතසත යන්න  ඕනෆ. භර්පේ ්න් ර්පේන්භන්ේ ්යි              

ශ්රීග රාහ ක්රිමේ ්යි අතය ගිවිසුභසත යාබුණහ. ඒ ගිවිසුපපත 

අරවමිතහන් යාපඵනහ. ඒ ළන පමඹරහ ඵරන්න ශ්රීග රාහ 

ක්රිමේ ්පන් මිම්සත ඳ ක ශහ. ඒ මිම්  භයිඹහ 

ගුණපේය භවතහ, වරිසචන්ද්රව භවතහ, යාජනී ජඹපමඩි භව කමිඹ 

ආදීන් ඳ ක ශහ. අඳ  දළන න්න ඕනෆ, ඒ මිම් හර්තහ  

පභමනහද වුපණ් කිඹහ. පභමද, ඒ ගිවිසුපපත යාපඵනහ, ශ්රීග රාහ 

ක්රිමේර අපශවිඹ පතඵන්ධ. අවුරුදු 25  විකුණන්න ඔවුන්  

අයියාඹ දීරහ යාපඵනහ කිඹහ. ඒ හපපභ ශ්රීග රාහ ක්රිමේ ්පසත 

ගිණුපත ඵළලුහභ, 2008, 2009 ව 2010 යර 

විණහිඳයාපප ප්රරලසනර  ිළිතතුරු රළබිරහ නළවළ. රු 

ඇභයාතුභ ස, ශ්රීග රාහ ක්රිමේ ළන ථහ යන  සහ, භහ පපත 

රුණු  ඔඵතුභහපප අධහනඹ  පඹමමු යනහ.  ් හයණඹසත, 

භර්පේ ්න් ර්පේන්භන්ේ ්පසත ගිවිසුපපත පභමසත කිඹන ්. 

අිළ  ඒ දළන න්න අලරයි. [ඵහධහ කිරීභසත] භභ අවන්පන් 

report ් ළන. [ඵහධහ කිරීභසත] පඵමපවමභ සතුයායි.  

රු ඇභයාතුභ ස, ඒ හපපභ 2008, 2009, 2010, 2011 ව 

2012 යර ශ්රීග රාහ ක්රිමේ ්පසත financial statements 

බහත යන්න පුළුන්ද?  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ උඳපද්ල හය බහ  ්න්න. 

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

උඳපද්ල හය බහ  පනමපයි, ඳහර්ලිපපතන්තු භ 

පදන්න පුළුන්ද කිඹරයි භභ අවන්පන්. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පතප්රරදහඹසත - 

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

්ඹ  පවේතු පපතයි. 2008, 2009 ව 2010 යර 

විණහිඳයා  ක ිළිතතුරු දීරහ නළවළ. ඒ  සහ තභයි භභ 

අවන්පන්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ උඳපද්ල හය බහ  ්න්න, භභ සිඹල්ර 

පදන්නපත. 

රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

පඵමපවමභ සතුයායි. ්තපම  අිළ  ඒ රඵහ න්න පුළුන්.  

් රුණසත කිඹරහ භපප ථහ අන් යන්න 

ඵරහපඳමපයම කතු නහ. දුළරිඹ කිඹහ අිළ හු සත පරහ  

හිතන්පන් මුදරසත පවර පතඳතසත අත   කපතම ක කිඹන ්යි. 

නමු ක අද දුළරිඹ ඇයා න්පන් ්පවභ පනමපයි. අද දුළරිඹ  

අභතය යජඹභ පමල්ර ෆභසත යාපඵනහ. මුදල් 

පමල්රෆභසත විතයසත පනමපයි. ඒ  "state capture" කිඹහ 

කිඹනහ. අිළ දන්නහ, පපත ක්රීනඩහ අපශවිඹ  නහිතහසත පදන වි  

ක්රීනඩහ  ඳභණසත නහිතහසත ඇයා ය පදන්න ඕනෆ කිඹහ. ඒ 

 සහ සිය , සර්ණහහි සඹ , පදයණ , රඳහහි සඹ , 

අයිම ්න් ්  ඒ අයියාහසිභ අහිමි  වුණහ. ඒ පදන වි  

ඉල්ලුපත පශේ නළවළ. ඒ අඹ  පඹරජනහල් ඉදිරිඳ ක යන්න 

දුන්පන් නළවළ. පභමනහද පශේ? ළබිනේ භණ්ඩරඹ  ගිඹහ. 

ළබිනේ භණ්ඩරපඹන් අයඹසත  කතහ. නීයා යහමු පනස 

ශහ. අරවමිතහසත සිදු ශහ. දුළරිඹසත ඇයා ශහ. නමු ක ඒ 

ඇයා පශේ මුදල් න්නහ භේ පභන් පනමපයි. ඒ ඇයා පශේ 

නීයාඹ පනස කිරීපභන්.  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඳහර්ලිපපතන්තුපව් හි පු භවපල්පතතුභහපප බහඳයා කපඹන් 

මිම්සත ඳ ක යරහ ඒ ඉතහභ වි සවිදබහපඹන් සිදු වුණහ. 

කිසිභ දණඹසත සිද්ධ පරහ නළවළ කිඹහ හර්තහ පරහ යාපඵනහ.  

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

පභමන හර්තහද කිඹහ රුණහය කිඹන්න. 

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

CSN ුවපදුව පතඵන්ධ හර්තහ භභ පපත කිඹන්පන්. 

[ඵහධහ කිරීභසත]  

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ අවන්පන්- [ඵහධහ කිරීභසත] ඒ හර්තහ ඳහර්ලිපපතන්තු  

[ඵහධහ කිරීභසත]  

 
රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெஶனந்ெ அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ කිව්හ, බහත යන්නපත කිඹහ.  

 
රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

වරි, ඒ හර්තහ ඳහර්ලිපපතන්තුපව් බහත යන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවතුභහ හරඹ අන්.  
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[රු ඉයහන් විරවභය කන  භවතහ] 
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රු ඉයහන් විරවභය කන භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ අන්  යනහ. භභ කිඹන්පන්, පභඹයි.   නීයාඹ  පනස 

යරහ දණඹසත ය යාපඵනහ කිඹරහ භහ වන් යනහ. 

සතුයායි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවමයි,  පඵමපවමභ සතුයායි රු භන්ත්රීවතුභහ. ඊශ   රු  

න පවේය ක  භන්ත්රීවතුභහ.  

 
[අ.බහ. 5.26] 

 
රු න පවේය ක භවතහ 
(ஶண்புஷகு கனக ரவத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, 1973 අා 25 දයන ක්රීනඩහ 

ඳනත ඹ ප ක  2013 අා1 දයන ජහයා ක්රීනඩහ ාපත  සපඹර රු 

බහ  ඉදිරිඳ ක යන අසථහපව් ඒ ිළිතඵ භ  ක චන 

සල්ඳඹසත ථහ කිරීභ  අසථහ රළබීභ ළන භහ පඵපවවින් 

තුම් නහ.  

  ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප   ඳරිඳහරනප   අර්බුද ඇයා ී යාපඵන 

අසථහ තභයි, ඒ හපපභ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ ඹපත කිසි ඳසුඵෆභ  

රසත ී යාපඵන අසථහ තභයි  දල වතය  ඳසු,  1973 

අා 25 දයන ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක අද දින පභභ  සපඹර 

ඳහර්ලිපපතන්තු  ඉදිරිඳ ක ය යාපඵන්පන්. ඉයාවහප  ප්රරථභ 

තහ  අයාරු ජනහිඳයාතුභහපප නහඹ කපඹන් අද ක්රීනඩහ ; 

ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ  යප්රරහද යහශිඹසත රළබිරහ  යාපඵනහ.  ක්රීනඩහ 

අභහතර රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප භළයාතුභහ ක ක්රීනඩහ 

ඉයාවහප  ප්රරථභ තහ  ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක  සපඹර භහරහසත 

පභභ ඳහර්ලිපපතන්තු  ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ.  ්භ  සපඹර  

පතභත ය ළනීභ තුිතන් ඒහ ප්රරහපඹරගි ක්රිමඹහ කභ කිරීභ  

්තුභහ ඵරහපඳමපයම කතු නහ.  

ක්රීනඩහ ාපතර ඳරිඳහරනඹ   සළයදි පනමවුපණම ක ක්රීනඩහපව් 

ප්රරයාඹසත රඵහ න්න වළකිඹහසත නළවළ. ඒ  සහ තභයි  අද පපත  

 සපඹර පතභත ය ළනීභ වහ ඳහර්ලිපපතන්තු  ඉදිරිඳ ක ය  

යාපඵන්පන්. පපත  සපඹර ඉතහභ ක ළද ක  සපඹර වළටිඹ  අිළ 

දකිනහ. විපලේපඹන්භ අද දින ඉදිරිඳ ක ය යාපඵන 13 න 

 සපඹරඹ  අුව ප්රරධහන  සරතරඹන් වහ ්සත යසත පතරයහ 

ඳ ක ය ුව රඵන  සරධහරින් නළත ක පතරයහ ඳ ක ය ළනීභ  

වළකිඹහසත නළවළ. ඒ ළන විපලේපඹන්භ අපේ අධහනඹ පඹමමු 

යන්න  ඕනෆ. හරඹසත යාසපේ ක්රීනඩහ ඳරිඳහරනප  

උරුභසතහයඹන් වළටිඹ  ්පවභ ක නළ කනපත ඒ ක්රීනඩහ 

ඳරිඳහරනපඹන් ඹළපඳන්නන් වළටිඹ  ක්රිමඹහ යරහ අපනසත 

කිසිපකු  ඒ ක්රීනඩහ ඳරිඳහරනඹ තුශ  අසථහසත රඵහ දීරහ නළවළ.  

ඒ  සහ අද  ක්රීනඩහ   ආදයඹ යන ිළරි  අසථහසත රළබිරහ 

යාපඵනහ, නළත ක  සරධහරින් වළටිඹ  ඳ ක පරහ පපත ක්රීනඩහපව් 

ප්රරයාඹ පුවපන්  යුතු  යන්න.  ඒ හපපභ විපලේපඹන්භ  

අභහතරයඹහපප අුවභළයාඹ ඇයා ඒ  සරධහරින් නළත ඳ ක ය 

න්න ක  අසථහසත රළබී යාපඵනහ. ්ඹ ක ඇ කත භ ළද ක 

නහ.  විපලේපඹන්භ  සර හරඹ ය පදසත දසතහ දිසත කිරීභ 

තුිතන් ක්රීනඩහ ාර්ධන ළරළසභසත ඉදිරිඳ ක යරහ යසත 

ඇතුශතදී ්ඹ ාර්ධනඹ  යන්න ඵළරි වුණ ක අඳ  ඒ 

ඉරසතඹන් යහ භන් යන්න  පුළුන් ආහයඹ  ඒ ය 

පද තුශදී ක්රිමඹහ  යන්න වළකිඹහසත රළබිරහ යාපඵනහ. ඒ ක 

ඉතහභ ක ළද ක හයණඹසත වළටිඹ  භහ දකිනහ. පපත ෆභ  

භේ භභ ක්රීනඩහන් ාර්ධනඹ ය ඒ ිළිතඵ රහ 

ඵරන්න ක ඔවුන්  අසථහසත රළපඵනහ, ග්රාහමීඹ භේ පපත සි  

ජහයා භේ භ දසතහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හපපභ   සපඹර අා 29, 

30, 33 ඉතහ ළද ක නහ. ප්රරහපද්යඹ ාපතර ක්රීනඩහ ාර්ධන 

 යුතු ඩහ ක රවභ ක  ඳ කහ පන ඹෆභ ිළිතඵ පමඹහ 

ඵරන්න ක අද පපත  සපඹර තුිතන් අසථහ රළපඵනහ.  අිළ 

දන්නහ, භවයසත දිසත්රි සත ක්රීනඩහ ාපත යාපඵනහ. ක්රිමේ පව්හ, 

ඳහඳන්දු පව්හ, ඒ සිඹලු ාපතලින් ජහයා භේ භ  ්ද්දී 

්පවභ ක නළ කනපත  සරධහරින් ඵ  ඳ ක පද්දී ඒ පමල්රන් 

කිසිභ  සරයණඹසත නළයා, කිසි පපනසත දළුව ක කිරීභසත 

නළයා පිතන්භ ජහයා භේ පපත  සරධහරින් ඵ  ඳ ක නහ. ඒ 

ිළිතඵ පපත පතඵන්ධතහ තඵහ ළනීභ තුිතන්  භහ හිතනහ, ඉදිරි 

හරප දී ඒ  යුතු  සයහයණඹ ය න්න  වළකිඹහසත 

රළපඵයි කිඹරහ.  ඒ හපපභ  ප්රරහපද්යඹ වහ  ජහයා භේ පපත ාපත 

අතය පතඵන්ධතහසත ඇයා ීභ තුිතන් භවයසත අසථහරදී  පපත 

ජහයා භේ භ  පපත ක්රීනඩහ දියුණු යන්න  මුදල්  රළබිරහ 

යාපඵනහ. භවය පරහ   පුහුණු ාිකත ඳ කරහ  යුතු 

යන්න මුදල් රළබුණ ක පපත ප්රරහපද්යඹ භේ පපත යාපඵන 

ාපතර  නළ කනපත දිසත්රි සත භේ පපත යාපඵන ාපතර  ඒ 

මුදල් ප්රරයාඳහදන රළපඵන්පන් නළවළ. ්පවභ ක නළ කනපත 

වපඹරඹසත රඵහ පදන්පන් නළවළ. ඒ  සහ  ග්රාහමීඹ භේ පපත 

යාපඵන ක්රීනඩහ -විපලේපඹන්භ අිළ පපත ථහ යන ප්රරසිද්ධ 

ක්රීනඩහන්- ඳවත ළප න්න පවේතු පරහ යාපඵනහ. ඒ ිළිතඵ ක 

ඉදිරි හරප දී පපත  සපඹර  තුිතන් ක්රිමඹහ කභ න්න පුළුන් 

පයි කිඹන ඵරහපඳමපයම කතු යාපඵනහ.  

පපත අසථහපව්දී භහ විපලේපඹන්භ ක්රීනඩහ අභහතරතුභහපන් 

ඉල්ලීභසත යනහ. අද ජහයා භේ පපත ජහයා ණ්ඩහඹපත 

 සපඹරජනඹ කිරීභ  ක්රීනඩහ භහජලින් ඉඩ පදන්පන් නළවළ.  

ක්රීනඩහ භහජලින් කිව්පම ක, ජහයා භේ පපත, ්පවභ ක 

නළ කනපත ජහයා ණ්ඩහඹභ  සපඹරජනඹ යන්න ්ඳහ කිඹරහ ඒ 

ක්රීනඩඹහ අයණ පනහ. ඒ ක්රීනඩඹහ  ක්රීනඩහ යන්න වළකිඹහසත 

රළපඵන්පන් නළවළ. ඒ ිළිතඵ ක රහ ඵරහ අපේ රු 

ඇභයාතුභහ ඉදිරි හරප දී  යුතු යයි කිඹහ අඳ 

ඵරහපඳමපයම කතු නහ.  

34න  සපඹරඹ ඹ ප ක,  සරධහරි භඩුල්රසත ඳ ක කිරීපභන් 

ඳසු භහ පද හරඹසත ඇතුශත ක්රීනඩහ ාර්ධන ළරළසභසත 

ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ  රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ ක ඉතහභ ක ළද ක 

 සපඹරඹසත. ය පද හරඹසත ක්රීනඩහ ාපතර  රඵහ 

පදනහ නපත, භහ හිතනහ තයහලි ඳ කනහ විතයසත 

පනමපයි, ක්රීනඩහ ාර්ධනඹ වහ ළරළසභසත ඇයා යරහ, ාිකත 

ඳ කහ පන, පුහුණු ඳහඨභහරහ ඳළළ ක වුපවම ක තභයි අපේ 

ග්රාහමීඹ භේ පපත යාපඵන ක්රීනඩහ දියුණු යන්න වළකිඹහ 

රළපඵන්පන් කිඹරහ. ඒ  සහ ඒ ක ඉතහභ ළද ක  සපඹරඹසත.  

රු ඇභයාතුභ ස, 8, 9, 10  සපඹර ඹ ප ක, ඳහල් ාපත ව 

ජහයා ාපත අතය පතඵන්ධතහසත ඇයා කිරීභ  ඔඵතුභහ  යුතු 

ය යාපඵනහ. ඒ ඉතහභ ක ළද ක. පභමද, ජහයා භේ පපත 

ාපත ව ඳහල් ාපත අතය හු සත අසථහර ළම්පත ඇයා ය 

යාපඵනහ. විපලේපඹන්භ අඳ ප කරුපත න්න ඕනෆ ක්රීනඩහ ආයපතබ 

න්පන් දරුහපප ඳහල් හරප දී. ඒ  සහ ඳහපල් ාභඹ 

භ  ක, ජහයා භේ පපත ාභඹ භ  ක පතඵන්ධතහසත ඇයා 

කිරීභ ඉතහභ ක ළද ක හයණඹසත. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, හයි වහ භහනසි 

භඵයතහපඹන් යුතු  සපයරගි ඳයපුයසත බිහි කිරීභ වහ අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහපප නහඹ කපඹන් අන්තර් අභහතරහාල 

පතඵන්ධතහ ිළහිම්ීපපත ළඩ ිළිතපශ අුව අද ක්රීනඩහ 

307 308 



ඳහර්ලිපපතන්තු 

අභහතරහාලඹ, අධරහඳන අභහතරහාලඹ, උස අධරහඳන 

අභහතරහාලඹ වහ පඹෞන  යුතු වහ  සපුණතහ ාර්ධන 

අභහතරහාලඹ තුිතන් ඒහඵද්ධ ළඩ ිළිතපශසත ක්රිමඹහ කභ යරහ, 

ළඩ වනසත ඉදිරිඳ ක ය යාපඵනහ. ඒ ළඩ වන තුිතන් අද 

ෆභ ශිරපඹකුභ ක්රීනඩහ  අ සහර්ඹපඹන්භ පඹමමු කිරීභ  

 යුතු ය යාපඵනහ. ඒ ඉතහභ ක ළද ක හයණඹසත. අිළ 

දන්නහ අපේ යාපඵන තයහරි විබහ තභයි උස පඳශ වහ 

හභහනර පඳශ. ඒ විබහර  පඳනී සිටින හරප දී අපේ ශිර 

ශිරහන් ක්රීනඩහපන් තයභසත ඵළවළය පරහ අධරහඳනඹ ිළිතඵ 

විතයසත  යුතු යනහ. ්භඟින් දසත ක්රීනඩ ක්රීනඩිහන් අපේ 

ය   අහිමි න අසථහ යාපඵනහ. ඒ  සහ ඒ ක ඉතහභ ක ළද ක 

හයණඹසත.  

ෆභ ර්ඹදීභ, ෆභ ශිරපඹකු භ ලහරීරි පඹරරතහ 

හර්තහසත රඵහ න්න පඹරජනහ ය යාපඵනහ. අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහ ඳසු ගිඹ හරප දී ඒ හයණඹ දළුවපත දුන්නහ. ඒ ක 

ළද ක හයණඹසත. පභමද, ඳසු ගිඹ යාප දී අයණහඹ 

ප්රරපද්ලප  උසහිළටිඹ රිවි විදරහරප  දිඹණිඹසත මිඹ ගිඹහ මී ර් 

5,000 දිීපපත තයඹ  වබහගි පරහ. පභළ ස හර්තහසත රඵහ 

පන යාබුණහ නපත, ඒ දිඹණිඹ  මිඹ ඹන්න සිදු න්පන් නළවළ. 

පභමද, ඒ හර්තහපන් තභන්පප ලරීය පෞර ිළිතඵ දළුව ක 

න  සහ. ඒ  සහ අිළ හිතනහ ඉදිරි හරප දී ෆභ ඳහරභ, 

ෆභ ර්ඹදීභ පභළ ස පඹරරතහ හර්තහසත රඵහ න්න 

 යුතු යයි කිඹරහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවතුභහ, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹ හරඹසත යාපඵනහ. 

 
රු න පවේය ක භවතහ 
(ஶண்புஷகு கனக ரவத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඳව පශ්රාේණිප  ශිර ක විබහපඹන් ඳසු සිඹලුභ දරුන් 

වදර ඳරීසතණඹ  පඹමමු යරහ, ඔවුන් සුදුසු ක්රීනඩහ  

පඹමමු කිරීභ ක ඉතහභ ක ළද ක හයණඹසත වළටිඹ  භහ පපත 

අසථහපව්දී රනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අද අයාරු ජනහිඳයාතුභහපප 

භ  පඳන්ීභ ඹ ප ක භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළසතභ ක්රිමඹහ කභ 

යමින් ක්රීනඩහපව් ඹටිතර ඳවසුපත ාර්ධනඹ කිරීභ   යුතු 

ය යාපඵනහ. ජහයා ක්රීනඩහ ප්රරයාඳ කයාඹසත ඇයා කිරීභ  අද  යුතු 

යරහ, ඒ තුිතන් ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  විිභ ක ාර්ධනඹසත, ජහයා 

ක්රීනඩහ ාස යාඹසත බිහි යන්න, ක්රීනඩහ ආර්ථිඹසත බිහි යන්න, 

දසත ක්රීනඩඹන් ග්රාහමීඹ භේ පභන් වඳුනහ න්න අසථහ රහ 

යාපඵනහ. විපලේපඹන්භ අිළ සතුයාන්ත නහ රු ඇභයාතුභහ  

අද ඳශහ ක භේ පභන්, දිසත්රි සත භේ පභන්, ඒ හපපභ ප්රරහපද්යඹ 

භේ පභන් ක්රීනඩහ ාකීර්ණ, ක්රීනඩහ ිළටි ාර්ධනඹ කිරීභ   යුතු 

කිරීභ පතඵන්ධ. අද ඒහ භ  ගිහිල්රහ යාපඵනහ. ප්රරසිද්ධ ක්රීනඩහ 

ඳභණසත පනමපයි, ෆභ ක්රීනඩහසතභ අද භ  ගිහිල්රහ, ෆභ 

ක්රීනඩහසතභ ප්රරචලිත කිරීභ වහ  යුතු ය යාපඵනහ. ඒ 

ඉතහභ ක ළද ක හයණඹසත.  

උතුරු නළ ප නහිය ඳශහ කර ය යාව ඳභණ හරඹසත 

යුද්ධඹ ඳළතුණු  සහ ඒ ප්රරපද්ලර ක්රීනඩහ අඩහර පරහ යාබුණහ. 

අද ක්රිමේ ක්රීනඩහ පව්හ, ඳහ ඳන්දු ක්රීනඩහ පව්හ, ඒ සිඹල්රසතභ 

ප්රරචලිත කිරීභ වහ ඒ ප්රරපද්ලර ක්රීනඩහාණ ාර්ධනඹ යනහ. 

අද උතුරු නළ ප නහිය ප්රරපද්ලර ඉන්නහ තරුණ තරුණිඹන්  ඒ 

අසථහ රළබිරහ යාපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හපපභ ක්රීනඩහ වදර 

ආඹතනඹ ලසතයාභ ක කිරීභ තුිතන් ්හි ප්රරධහන කඹ දයන 

භවහචහර්ඹ අර්ජුන ද සිල්හපප නහඹ කපඹන් විලහර ළඩ 

පම සත යනහ. ඒ ඉතහභ ළද ක. විපලේපඹන්භ තවනපත 

උ කප කජ බහවිතහ කිරීභ ිළිතඵ දළුව ක කිරීභ වහ  යුතු 

කිරීභ ඉතහභ ක ළද ක හයණඹසත වළටිඹ  දකිනහ. දසත 

අභහතරයපඹසත, හර්ඹසතභ අභහතරයපඹසත ඹ ප ක යාපඵන 

ක්රීනඩහ අභහතරහාලඹ තුශ විලහර ළඩ පම සත පපත හරඹ තුශදී 

ක්රිමඹහ කභ පරහ යාපඵනහ. පපත ඳනපු  සපඹර තුිතන් අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහ ඵරහපඳමපයම කතු න ඒ ජහතරන්තය ජඹග්රාවණ 

රඵන්න  අපේ ක්රීනඩ, ක්රීනඩිහන්  වළකිඹහ රළපේහඹ කිඹහ 

ප්රරහර්ථනහ යනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවමයි. පඵමපවමභ සතුයායි. මී ශ   ශ්රිුඹහ ස විපජ්විරවභ 

භන්ත්රීවතුමිඹ. 

 
[අ.බහ. 5.37] 

 
රු ශ්රිුඹහ ස විපජ්විරවභ භව කමිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷரஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, භභ ප්රරථ භපඹන්භ ක්රීනඩහ 

අභහතරතුභන්  සතුයාන්ත පනහ, ක්රීනඩහ පතඵන්ධපඹන් 1973 

අා 25 දයන ඳනත  න  සපඹර භහරහසත පනළල්රහ ක්රීනඩහ 

විිභ ක යන්න   යුතු කිරීභ පතඵන්ධපඹන්. ඒ හපපභ පපත 

 සපඹර භඟින් විපලේපඹන්භ ඹපත ඹපත නීයා ඳළනීභසත සිදු යරහ 

යාපඵන ඵ අඳ  පඳපනනහ.  

විපලේපඹන්භ පපත   සපඹර ඳළනීභ තුිතන් ජහයා ාපතර 

තනතුරු දළරීපපතදී ඒ ඒ පුද්රඹන් තු සුදුසුපත හපපභ මුදල් 

ඳරිවයණඹ, ශභනහහරි කප දී අුවභනඹ ශ යුතු 

වි සවිදබහඹන් ළන රහ ඵරහ යාපඵනහ. ඒ හපපභ ක්රීනඩහපව් 

 සඹළළී ඇයා ඳශපුරුදු දසත පුද්රඹන් ඳසතග්රාහහි කඹකින් 

පතමය, ජහයා, ආපත, ඳසත පේදලින් පතමය  සරතරර  ඳ ක 

කිරීභ  පපත  සපඹර භඟින් අසථහ රළපඵනහ. විපලේපඹන්භ 

වජ වළකිඹහන් යාපඵන පභන් භන ආයපතබ යන ඒ තරුණ 

තරුණිඹන්  ක, -ඒ ක්රීනඩ ක්රීනඩිහන්  ක- අපේ ය   ක අද දින 

ඳනන්න  ඵරහපඳමපයම කතු න පපත  සපඹර භඟින් ඹවඳතසත 

පව්විඹ කිඹන දළඩි විලසහඹසත භහ තුශ යාපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ක්රීනඩ ක්රීනඩිහන් ඒ ක්රීනඩහ 

ාිකතඹන්  පතරයහ ළනීභ පතඵන්ධපඹන් පභහිදී විපලේපඹන් 

හච්්හ පපයනහ. භවය වි  පපත ක්රීනඩහ ළන විවිධ විපව්චන, 

පදරහපයරඳණ ඳයාන අසථහ යාපඵනහ. ඒහ ඹපත තයභ  

පවර අඩු පරහ හධහයණ ප කරීභසත ඇතු සුදුසු අඹ  ඒ සුදුසු තළන 

රළබිරහ අපේ යපේ ක්රීනඩහ ඉවශ  නාන්න  අද ඳනන්න  

පඹපදන  සපඹර භහරහන් පවේතු පව්විඹ කිඹන දළ ඩි 

අිසඨහනපඹන් යුතුයි භභ අද පපත විහදඹ  පතඵන්ධ පන්පන්. 

ක්රීනඩහ ළන ථහ යද්දී, පපතදී අිළ හභහනරපඹන් ඳ කන ම 

ඇදීපපත ඉන් සුිළරි ක්රීනඩහසත විිඹ  රන ක්රිමේ ක්රීනඩහ දසතහ 

වූ සිඹලුභ ක්රීනඩහන් ක්රීනඩහ ණඹ  ළප නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අපේ ජහයා ක්රීනඩහ තභයි 

පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ.  ජහයා පමලිපඵරල් ාභප  බහඳයාතුභහ 

ඉන්නහ. අිළ ජහයාඹසත විිඹ  අපේ පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ ක ජහයා 

තරඹ  පපනන්න  යුතු යන්න අලරයි. ක්රිමේ ක්රීනඩහ  සහ 

අපේ ය   ආඩපතඵයඹසත, අවෘභහනඹසත ඇයාපරහ යාපඵනහ 

හපපභ අපේ ය  පරරඹ  පන ඹන්න  ක ්ඹ භහර්ඹසත 
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[රු න පවේය ක භවතහ] 



2013  භහර්තු  06 

පරහ යාපඵනහ. ඒ හපපභ අිළ ජහයාඹසත විිඹ  පමලිපඵරල් 

ක්රීනඩහ ක ඉදිරිඹ  පන ්න්න   යුතු ශ යුතුයි කිඹන 

පඹරජනහ භභ ඉදිරිඳ ක යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හපපභ පපත වළභ 

ක්රීනඩහ භ උස භේ භකින් පුහුණු රඵහ දීපභන් ුවදුරු 

අනහතප දී අඳපප ජහයා ක්රීනඩහ හපපභ අ සකු ක ක්රීනඩහුව ක 

ඉවශ නාන්න  වළකිඹහසත රළපඵනහ.  

අපේ යපේ භසත  කපතම ක ඹපත කිසි ිළරිසත විතයයි ක්රීනඩහර 

පඹපදන්පන්. නමු ක අපේ යපේ යාපඵන සිඹලු ක්රීනඩහ ජනතහ අතය 

ප්රරචලිත කිරීභ වහ  යුතු යන්න  අපේ යජඹ  අසථහ 

රළබුපණම ක වළභ පනකුභ ක්රීනඩහ යන පුද්රඹන් ඵ  ඳ ක 

පයි කිඹහ භහ හිතනහ. වළභ පනකුභ ක්රීනඩහ යන පුද්රඹන් 

ඵ  ඳ ක වුපණම ක අපේ ශ්රීග රහාකීඹ ජහයාඹ මී  ඩහ ලසතයාභ ක, 

 සපයරගිභ ක ජහයාඹසත නහ දකින්න අඳ  පුළුන් නහ. ග්රාහමීඹ, 

නහරි වළභ පම සතභ  ස පඹරජනඹ යන විිඹ  ක්රීනඩහ 

උස තරඹ  පන ්න්න   යුතු යන්න  වළකිඹහ අපේ 

රු අභහතරතුභන්  යාපඵන ඵ ක විපලේපඹන් වන් යන්න  

ඕනෆ. ඒ හපපභ ඳහල් භේ පපත, ප්රරහපද්යඹ භේ පපත, ජහයා 

භේ පපත ාිකත අතය පතඵන්ධතහ ඇයා කිරීභ ක්රීනඩහපව් දියුණු 

වහ ඉතහ ළද ක  යු කතසත විිඹ යි භහ රන්පන්.  

1996 අවුරුද්පද් ක්රිමේ පරර කුරහනඹ අපේ ය  දිනහ 

 කතහ. ඒ  සහ අපේ ය  ජහතරන්තය ලපඹන් විලහර කීර්යාඹ  

ඳ ක වුණහ. අඳ  වළභ දහභ ක ඒ ිළිතඵ අවෘභහනපඹන් ථහ 

යන්න , ්ඹ  අවෘභහනපඹන් භයන්න  වළකි පරහ යාපඵනහ. 

්දහ 1996 අවුරුද්පද් හි පු ක්රිමේ නහඹ අර්ජුන යණතුා, ඒ 

හපපභ න ක ජඹසරිඹ, ක්රිමේ ඳරිඳහරනඹ පතඵන්ධපඹන් 

 යුතු ශ යාරා සුභයාඳහර ඹන භළයාතුභන්රහ අපේ 

ඳහර්ලිපපතන්තුපව් භන්ත්රීවරුන් ලපඹන් සිම භ ළන අිළ තුම් 

නහ. පපත ක්රීනඩහ දියුණු යන්න  අලර පතඳ ක විලහර 

ප්රරභහණඹසත අිළ ශ  යාපඵනහ. ක්රීනඩහ පුවපන් අපේ යජපඹන් 

පපයන්න ඕනෆ  යු කත ඉම් කිරීපපතදී ඒ සිඹලු පදනහපපභ 

අදවස වහ පඹරජනහ රඵහ පන ක්රීනඩහ ිළිතඵ ඉතහභ ක පවම 

අධරහඳනඹසත රඵහ පදන්න  වළකිඹහ රළපඵනහඹ කිඹන රුණ 

භහ වන් යන්න  ඕනෆ. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවතුමිඹ ස, ඔඵතුමිඹපප ථහ දළන් අන් යන්න. 

 
රු ශ්රිුඹහ ස විපජ්විරවභ භව කමිඹ 
(ஶண்புஷகு (ெஷபைெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷரஜலஷக்கஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, භ  ත විනහඩිඹසත පදන්න.  

විපලේපඹන්භ රු අභහතරතුභහ  භහ සතුයා යන්න ඕනෆ, 

්තුභහපප භළදිව ක ීපභන් ඳසු ගිඹ දහ අපතඳහය ඩී.්ස. පේනහනහඹ 

ජහයා ඳහර  ිළහිුවපත ත හඹසත රඵහ දීභ ළන. ්ඹ භහ ඉපන 

 ක ඳහරයි. ඒ හපපභ භහ පපත අසථහපව්දී ් ඉල්ලීභසත 

යන්න  ඕනෆ. රු ඇභයාතුභ ස, පපත න පම  අපතඳහය 

දිසත්රි සතඹ  දිසත්රි සත ක්රීනඩහාණඹසත අුවභත පරහ යාපඵනහ. ඒ 

වහ මුදල් පන් පරහ යාපඵනහ. ඹපත ඹපත ළ ලුහරි 

ත ක කඹන් යාපඵන්න  පුළුන්. පභමන ළ ලු යාබුණ ක 

ඔඵතුභහ  ්ඹ වින්න  පුළුන්. අපතඳහය දිසත්රි සතප  ජනතහ 

පුවපන් පභභ  යු කත ඉසතභ සන් ඉම් ය පදන්න  අිළ 

භළදිව ක විඹ යුතු නහ. අපේ ඉල්ලීභ ්ඹයි. වළකි ඉසතභ සන් 

ක්රීනඩහාණප  ළඩ  යුතු ආයපතබ යන්න   යුතු යන්න. 

්පවභ නළ කනපත පද්ලඳහරනඹ යන අිළ  කිඹන්න  ඕනෆ. ්භ 

 සහ රු අභහතරතුභ ස, ඒ  යු කතසත ඉසතභ සන් ඉම් ය පදන්න 

කිඹන ඉල්ලීභ යමින් භහ  සවඬ නහ. පඵමපවමභ සතුයායි. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵමපවමභ සතුයායි. මීශ   රු පයරවණ දිහනහඹ 

 සපඹරජර අභහතරතුභහ.  

 
[අ.බහ. 5.45] 
 

රු පයරවණ දිහනහඹ භවතහ (ප්රරහවන  සපඹරජර 
අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு ரஶவை ெஷசஶநஶக்க - ரபஶக்குலத்து பஷெஷ 

அமச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, විපලේපඹන් 1973 අා 25 

දයන ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක 2013 අා 01 දයන ජහයා ක්රීනඩහ ාපත 

 සපඹර පතඵන්ධපඹන් විහදඹ ඳළළ කපන පපත පරහපව් 

භහතපල් දිසත්රි සතඹ  සපඹරජනඹ යමින් චන සල්ඳඹසත ථහ 

යන්න අසථහ රළබීභ ිළිතඵ භහ ඉතහභ තුම් නහ.  

විපලේපඹන්භ ඉතහභ ප්රරහපඹරගි ජනහිඳයාතුභකු ලපඹන්  

අයාරු භහින්ද යහජඳසත ජනහිඳයාතුභහ "භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි 

දළසතභ" තුිතන් පපත යපේ ක්රීනඩහ ාර්ධනඹ යන්න නහඹ කඹ 

පදන පරහපව් භහින්දහනන්ද අලු කභපප අපේ ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ 

ඉතහභ දසත ආහයපඹන්  කීභසත ඇතු අවුරුදු 40   ඳසපේ -

දල 4   ඳභණ ඳසපේ- ය  , හරඹ , පරරඹ  උිකත පර 

පපත ක්රීනඩහ  සපඹර පන ඒභ ඉතහ ළද ක හයණඹසත පර භහ 

රනහ.  ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ යපේ ඳයාන ක්රීනඩහ ත ක කඹ ක, 

 ිළ හ ක ළන පවම අපඵරධඹසත ඇයා ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ 

ාර්ධනඹ යන්න  යුතු යන ආහයඹ ිළිතඵ ක අඳ තුම් 

නහ.  

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, විපලේපඹන් භභ  සපඹරජනඹ 

යන භහතපල් දිසත්රි සතඹ පවමකී ක්රීනඩහපව් පතමටිල්ර  -  "Cradle 

of Hockey" in Sri Lanka - ලපඹන් තභයි වඳුන්න්පන්. පවමකී 

ක්රීනඩහ ආයපතබ වුපණ් 1930 දීයි. අද පපත ය  , පරරඹ  පවමකී 

ක්රීනඩපඹර ඳඹන - supply යන - පුයයඹසත ඵ  අපේ 

පුයයඹ ඳ ක පරහ යාපඵනහ. ඒ  සහ ඒ ළන අඳ  ආඩපතඵයඹසත 

යාපඵනහ. ඒ හපපභ රු ඇභයාතුභහ පන ්න පපත  සපඹර 

තුිතන් ඉදිරි හරප දී ක්රිමේ, භරර ක්රීනඩහ, ඳහ ඳන්දු, අ ක ඳන්දු, ඒ 

හපපභ  වසථ ක්රීනඩහ, badminton, table tennis  ඹන  ක්රීනඩහර 

පනසත දකින්න පුළුන් කිඹන විලසහඹ ක අඳ  යාපඵනහ.  

දපන් ද අපේ ය   රළපඵන ඳදසතපත ළඩි ය ළනීභ  

අඳ  අලරයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස. ඒ වහ ජඹග්රාවණ 

රඵහ න්න ඕනෆ. ඒ හපපභ පවම භහනසි ව ලහරීරි 

භඵයතහකින් යුසතත පවම පුයළසිඹන් ිළරිසත අපේ ය   

අලර පරහ යාපඵනහ; පෞර පතඳන්න ිළරිසත අඳ  අලර 

පරහ යාපඵනහ; අවෘපඹර ජඹ න්නහ ිළරිසත ලපඹන් අඳ  

පපත ජඹග්රාවණ වමහ ඹන්න අලර පරහ යාපඵනහ. පපත සිඹලු 

 යුතු පතපර්ණ ය පන, ්  ළටි ය පන  භහින්දහනන්ද 

අලු කභපප ඇභයාතුභහ පපත  සපඹර ඉදිරිඳ ක කිරීභ යුප  

අලරතහසත ඉම් කිරීභසත වළටිඹ  භහ දකිනහ.  

භභ පපත යපේ ප්රරධහන ක්රීනඩහ ාපත පද හි පු 

බහඳයායපඹසත.  භභ  ශ්රීග රාහ පවමකී ාභප  බහඳයායඹහ 

ලපඹන්  යුතු ශහ. ඒ හපපභ පපත ඳන්දු ාභප  

බහඳයායඹහ ලපඹුව ක භභ  යුතු යරහ යාපඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අද ඉදිරිඳ ක ය යාපඵන පපත 

 සපඹර  සහ පභපතසත ඹපත ඹපත තළන්ර යාබුණු අ යුතුපත, ඒ 

හපපභ දුර්ර තළන් අහභහ පන  කීභසත ඇයා පපත ාපත 

ඉදිරිඹ  පන ඹන්න පුළුන්භ රළපඵනහ. පපත ාපත  ඳ කහ 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

පන ඹහපපත  සර හරඹ අවුරුද්දසත  සහ ඒ ාපත ආයපතබ යරහ 

භහ කීඳඹසත ඹනපම  -්වහ ඳළ කත ඵරහ පභවහ ඳළ කත ඵරන 

පම - හරඹ අන් පරහ ගිහිල්රහ.  හරඹ දීර්ක කිරීභ  සහ 

ඹපත කිසි සථහය ත ක කඹකින් යුසතත ඒ ක්රීනඩහ ාපත භඟින් ය   

පවම ප්රරයාපර රඵහ පදන්න  අසථහසත රළබී යාපඵනහ. ඒ 

හපපභ තභයි පපත  සපඹර  සහ යවස ්න්දඹසත ඳහවිච්ික කිරීභ  

අසථහ ළරපන  සහ  ඹපත කිසි ඵරඳෆභකින් පතමය ඩහ ක 

ප්රරජහතන්්ර්හදී ඒ  යු කත ක්රිමඹහ කභ යන්න ක අඳ  අසථහ 

රළබී යාපඵනහ. පපත යපේ ක්රීනඩහ  අලුපතන් ්තු වුණු ඉතහභ 

ළද ක අසථහ පදසත වළටිඹ  අඳ ්ඹ දකිනහ.  

ඳසු ගිඹ හරප   සදවස අධරහඳනඹ ක ්සත ක්රීනඩහ ඳහල් ඇයා 

වුණහ. භහතපල් දිසත්රි සතප  අකුයපතපමඩ ඳහර ක්රීනඩහ ඳහරසත 

ඵ  ඳ ක පරහ යාබුණහ. ඒ හපපභ භවුවය දිසත්රි සතප  රර 

ජහයා භවහ විදරහරඹ හපප ක්රීනඩහ ඳහල් ඒ හරප  යාබුණහ. පපත 

ක්රීනඩහ ඳහල් තුශ ක්රීනඩහ ාිකත ඇයා යරහ,  උපද් ඉරහ යහත්රීව 

පනපත ක්රීනඩපඹර පුහුණු යරහ ක්රීනඩහ ිළිතඵ 

භහනසි කඹසත ධනහ කභ ඇයා යරහ ඳහර තුිතන් දරුන් 

ක්රීනඩහ  පඹමමු කිරීපපත  යු කත ක්රිමඹහ කභ ශ යුතුයි කිඹරහ 

භභ හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හපපභ ක්රීනඩහ ාභඹ, 

ඳහර, ජහයා ාපත, ඳශහ ක බහ, ප්රරහපද්යඹ බහ, පර්ඛීඹ 

අභහතරහාලඹ කිඹන ආඹතන  ඔසතපමභ ්  ්සතහු පරහ  

කීභකින් යුතු පපත  යු කත ක්රිමඹහ කභ යන්න  යුතු කිරීභ 

ිළිතඵ ක අඳ තුම් නහ. පපත හපප ධනහ කභ පද්ල් තභයි 

අඳ ්තළන දී දකින්පන්. ඒ හපපභ පමශර  ඳභණසත සීභහ වුණු 

ාපත යාපඵනහ. "Paper Associations" කිඹරහ අඳ ඒහ 

වඳුන්නහ. අඳ දළරහ යාපඵනහ, ඒහප  කිසිභ ක්රීනඩහසත 

අවුරුද්දසත යාසපේ යන්පන් නළයා ඵ. දහ ක ප්රරයාපර අයපන 

දී නළවළ. ඒහප  කිසිභ පපනකු ක්රීනඩහ  පතඵන්ධ පරහ 

ප්රරයාපර අයපන දීරහ, ඳදසතභසත දිනරහ, අඩු ණපන් 

වබහගි කඹසත ක - participation කිඹන ් ක- රඵහ දී නළවළ. 

වළඵළයි ්පවභ යරහ ජහයා  සරයණඹ  ආහභ paper ් 

දහරහ, ්න්ද අයියාඹ අයපන  ත්රි භ මි සසුන් ටිසත ඒ ාපතර  

ඳ ක යපු අසථහන් ඉයාවහප  අඳ දකිනහ.  භහ හිතන්පන් පපත 

අලු ක  සපඹර තුිතන්  ත්රි භ පපනකු , ක්රීනඩහ පනමයන 

පපනකු , ක්රීනඩහ ිළිතඵ අපඵරධඹසත නළයා පපනකු , 

ක්රීනඩහ  ආයර්හද පනමයන පපනකු  අසථහසත හිමි 

පන්පන් නළවළ. ක්රීනඩහපව්  සඹළපශන, වශ වුභනහසත ව 

වළකිඹහසත යාපඵන, වජ දසතතහසත යාපඵන ිළරිසත තභයි පපත 

ාපතර  ්න්පන්. ඒ  සහ paper associations කිඹන ඒහ භහ 

හිතන්පන් පපත  සපඹර ක ්සත නළයා පරහ ගිහිල්රහ, අා 

ිළරිසත පපත ක්රීනඩහ ාපතර ඳරිඳහරනඹ  ඳ ක පයි කිඹරහ අඳ 

හිතනහ. විපලේපඹන් ඩිරහන් පඳපර්යහ ඇභයාතුභහ පමලිපඵරල් 

ාභප  බහඳයා ලපඹන් ඳ ක වුණහ  ඳසු ඉතහභ  කීපභන් 

පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ පපත යපේ නාන්න  යුතු ශහ. පපත යපේ 

ජහයා ක්රීනඩහ තභයි පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ. භහ හිතන වළටිඹ  

පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ අයාන් ිළමි ණනහසත අඳ උඩ  ගිහිල්රහ 

යාපඵනහ. පපත හපප අසථහන්ර ්ළ ස බහඳයාරු අලරයි.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවතුභහ, ත විනහඩිඹකින් අන් යන්න.  

 
රු පයරවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரஶவை ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake)  

භ  විනහඩි දවඹසත දුන්නහ.  

මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි නඹසත වුණහ, හර පව්රහ ශභනහයණඹ කිරීභ 

තුශ. 

 
රු පයරවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரஶவை ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ක්රීනඩහ ක ්සත යපේ  සපයරගී 

ඳයපුයසත බිහි කිරීපපත දී ඇයා න පනමපඹසත රුණු හයණහ ළන 

ඳසත විඳසත පදඳළ කපතන්භ අද ථහ ශහ.  විඳසතප  භන්ත්රීවරු 

ඳහ අද පපත  සපඹරර ළද කභ ව පපත ාපලරධනර 

ළද කභ අඹ යරහ ථහ ශහ. විපලේපඹන් ඉයහන් 

විරවභය කන භන්ත්රීවතුභහ වන් ශ රුණු ළන අඳ භතසත 

යන්න ඕනෆ. TEN Sports, NEO Cricket, Time Warner 

Sports හපප ආඹතන ණනහසත ඒ යුප  යාබුණහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අඳ විපද්යඹ නහලිහ ඔසපේ 

තභයි පරරප  යාපඵන ක්රීනඩහ ඵළලුපව්. තහසතණඹ - techniques 

- හපප පද්ල් අඳ දළසතපසත විපද්යඹ නහලිහලින්. CSN 

නහලිහ කිඹන්පන් පද්යඹ නහලිහසත.  CSN නහලිහ හපප 

පද්යඹ නහලිහසත පපත යපේ බිහි පරහ ක්රිමේ ක්රීනඩහ හපපභ 

අ සකු ක ක්රීනඩහ විහලනඹ යන  පම  භහ හිතන්පන් ්හි 

ළද කභ අඳ දකින්න ඕනෆ කිඹරහයි. ්හි යාපඵන අඩුඳහඩු ළන 

පනමපයි ඵරන්න ඕනෆ. ්හි ගුණපදමස පනමපයි අඳ ථහ 

යන්න ඕනෆ. රාහපව් ඳළළ කපන ක්රීනඩහ, පරරප  

ඳළළ කපන ක්රීනඩහ හපප පද්ල්  අපේ නහලිහ ඔසපේ පපත ය   

ඳභණසත පනමපයි, පරරඹ භ විහලනඹ යනහ. පද්යඹ පද් 

අඹ යන්න ක පපත  පරහපව් අඳ අසථහසත ය  කපතම ක 

ඉතහභ ටිනහ. පභමද TEN Sports, NEO Cricket හපප 

පද්ල්- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවතුභහ, අන් යන්න. 

 
රු පයරවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரஶவை ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ පනහපු  සපඹර 

්න්දඹකින් පතමය අද අුවභත ීභභ ්තුභහ රද ජඹග්රාවණඹසත; 

පපත යපේ භසත ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ඹ රද ජඹග්රාවණඹසත; භහින්ද 

ිකන්ත නපඹන් ක්රීනඩහ රද ජඹග්රාවණඹසත. භසත  සපයරගී ඳයපුයසත 

ඵරහපඳමපයම කතු න ජඹග්රාවණ වමහ ඹන අඳ හපප ය   

පරමකු ජඹග්රාවණඹසත කිඹන ් ක පපත පරහපව් භතසත යමින් 

භහ  සවඬ නහ. සතුයායි. 

 

 

[5.54 p.m.] 
 

රු අල්වහජ් ඒ.්ච්.්පත. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, we are witnessing today the 

birth of a new era in sports. I must initially congratulate 

the Minster of Sports, the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, for the great strides he has made in so 

short a period in order to build up a healthy nation 
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through sports. Sir, the President, His Excellency 

Mahinda Rajapaksa, will go down in history not only as a 

great leader of a nation, but also as a great captain who 

dealt a terrible blow to Prabhakaran and won the match at 

Nanthikadal.  

Sir, as far as sports is concerned, this is what the 

“Mahinda Chintana - Vision for the Future” states.  
  
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! පපත අසථහපව්දී රු  සපඹරජර 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇයා. 
 

අනතුරු රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනපඹන් ඉ ක 
වූපඹන්,  සපඹරජර ථහනහඹතුභහ [රු චන්දිභ ීයසතපමඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

அென் பஷமகு, ஶண்புஷகு ஜஶனக பண்டஶ அலர்கள்  
அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ அகயரல, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் 

[ஶண்புஷகு  சந்ெஷ வீக்தகஶடி] ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] took the Chair. 

 
 

රු අල්වහජ් ඒ.්ච්.්පත. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, this is what the “Mahinda 

Chintana - Vision for the Future” states on sports, I quote:  

“Sports are not confined to the energetic youth but encompass the 

young and the old. Fitness, mental development and a team spirit are 

interconnected with sports and I believe that the development of sports 
is an essential investment for the future. Therefore I will strengthen 

sports to ensure the balanced development of all citizens.”  

This is the pledge the President has given to the nation 

and he is implementing those proposals contained in the 

“Mahinda Chintana - Vision for the Future”. 

Sir, if we are to make Sri Lanka a leading country in 

sports, it is imperative for us to be a healthy, disciplined, 

united, prosperous and a proud nation in our mission. 

Accordingly, the Hon. Minister of Sports, the Hon. 

Mahindananda Aluthgamage, has become the first-ever 

Minister in the history of sports who has enforced the 

Sports Association Orders in a more practical way. In this 

regard, my respect and thanks are due to him.  

Also, I recall the name of the Hon. K.B. Ratnayake, 

who was the first Minister of Sports in this country. In 

1975, I remember, with a vivid memory, watching the 

first Limited Overs World Cup held at  the Kennington 

Oval in London. The Hon. K.B. Ratnayake came at that 

time accompanied by the then Speaker of Parliament, the 

Hon. Stanley Tillekeratne. They were returning after 

attending a Commonwealth parley at the Isle of Man.  

Sir, I think it is very essential that all these things are 

done in the proper way. As far as cricket is concerned,      

I must recall that about 30 to 40 years ago, a very high 

standard was maintained. There was not much 

competition among schools at that time. Then, there were 

good coaches, masters of the game. The coaches of these 

days want to win by hook or crook. But, in those days, 

they always looked at the child, whether he had got the 

talent and also they ensured discipline in  children at that 

time.  

Then, I recall one of the prolific writers of today 

contributing useful articles to the local newspapers and 

one of our early Nalandian players, Mr. Premasara 

Epasinghe. He also writes on various other subjects like 

Buddhism, archaeology, education and business 

management. Those are very educative and informative. 

When he was playing for the Nalanda College at that 

time, the Hon. Gamini Jayawickrama Perera played the 

role of fast bowler, and Epasinghe recalled that he was in 

the mould of Chaminda Vaas or even better at that time. 

He established a record by taking five wickets for 55 

runs. "Epa" took two catches off his bowling.  

Sir, there had been several able coaches and I do not 

want to quote all the names. But, one name that comes to 

my mind at this moment is B.J.H. Bahar, who established 

the First Indoor Cricket at Zahira College, Colombo.  

Then, in 1969, I think Epasinghe selected a team to go 

to India, which consisted of players like Mithra 

Wettimuny, Ajith de Silva, Bandula Warnapura, Lalith 

Kaluperuma, Tony Opatha and various others. I am 

happy, Sir, that Bandula Warnapura, although he dented 

his name by taking part in the South African Tournament, 

Kerry Packer's, together with Tony Opatha, had come 

back to help develop cricket in this country.  

I must also congratulate the new Chairman of the 

Selection Committee, our Colleague, the Hon. Sanath 

Jayasuriya, the "crackerjacker" in world cricket. He is 

doing a very good job. He intervened at the correct time 

and saved a very big catastrophe from befalling cricket. 

The senior players refused to sign the contract. Sanath 

convinced them to sign it and now, they are playing as a 

team. Otherwise, what would have happened is, against 

Bangladesh, we would have to field a "B" team. Today, 

Bangladesh is an upcoming cricketing nation. At the first 

preliminary match they played at the Sanath Jayasuriya 

Playground in Matara, 400 odd runs were scored by the 

Sri Lankan Team and Bangladesh overtook that score. 

So, we have to be very careful in these matters.  

While speaking about cricket, one name that we 

cannot forget is Tony Greig, who had done a great job. 

Tony Greig and, I think, Epasinghe had the distinction of 

commentating on the World Cup Finals in 1996 played at 

the Gaddafi Stadium, Lahore, Pakistan. While Tony was 

describing on television the win hit of Sri Lanka, when 

Arjuna Ranatunga glided McGrath through the vacant 
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slip position, "Epa" described it to Sri Lanka over the 

airwaves of the SLBC, which are unforgettable memories 

for the two of us.  

Then, Sir, I must also pay tribute to the SLBC or the then 

Radio Ceylon, as it was called earlier. ය   ක්රිමේ පන ගිප  

Radio Ceylon ් කිඹන ් ශ්රීග රාහ ගුන් විදුලි ාසථහපව් 

බහඳයා වඩකන් භයසිාව භළයාතුභහ ්දහ "ද පද" ළඩ ව සන් 

අඳ  භතසත ශහ. ්ඳභණසත පනමපයි. අපේ ශ්රීග රාහ ගුන් විදුලි 

ාසථහ තභයි පදභශ බහහපන් ද පුයහ ජීවි ක්රිමේ විසතය 

විචහයඹ - live cricket commentaries - භපප පුපයරහමි කපඹන් 

්තුභහ ආයපතබ පශේ. ක්රිමේ පුවපන් යන පේහ  වඩකන් 

භයසිාව භළයාතුභහ  ක අිළ අපේ ප්රරණහභඹ පභභ බහපව්දී පුද 

යනහ.  

ඒ ්සතභ, රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, M.S.M. Bilal 

won the Colombo Billiards Championship at the Moors' 

Sports Club only last week well organized by former MP, 

Shafeek Rajabdeen, the President. The first World 

Champion that Sri Lanka produced was M.J.M. Lafir of 

the Moors' Islamic Cultural Home - MICH. I think we 

have to honour his name in a more positive way, which 

should not be forgotten.   

Then, about putting up of a new stadium, I would 

kindly request the Hon. Minister to have the Stadium at 

Santhankerny - 

 
 සපඹරජර ථහනහඹතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, your time is up. You have to wind up 

now. 

 
රු අල්වහජ් ඒ.්ච්.්පත. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, give me one more minute.  

Regarding the Santhankerny Stadium in Kalmunai, I 

moved a Motion earlier in this House to highlight that 

matter.  

Then, an Hon. Member talked about the "භහභහ, ඵෆනහ" - 

D.S. de Silva and Suraj Dandeniya. But, the Hon. Arjuna 

Ranatunga himself played under D.S. de Silva. භහභරහ 

ඵෆනරහ ළන ථහ යන පම  අයිඹහ - භල්ලි ළන ථහ 

යන්පන් නළ කප ක ඇයි කිඹරහ අඳ අවනහ. What is sauce for 

the goose is sauce for the gander as well, it should be 

remembered.  

At this moment, Sir, I must also pay a tribute to Mr. 

Anura Jayawickrama, Secretary to the Ministry, and the 

Director-General of  Sports, Ms. Ranjani Jayakody for 

helping the Minister to "score" well. I wish the Hon. Minister 

of Sports all good luck in promoting all sports in this 

country! 

[අ.බහ. 6.03] 

  
රු චන්ද්රවසිරි ජදීය භවතහ (පුනරු කථහඳන වහ 
ඵන්ධනහහය ප්රරයාාසයණ අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு சந்ெஷசஷமஷ கஜெஸ - புனர்லஶழ்லரஷப்பு, 

சஷமமச்சஶமயகள் பொசஸமப்பு அமச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස,  ක්රීනඩහ අභහතරතුභහ ක්රීනඩහ 

ඳනත   සපඹර රැසත ඉදිරිඳ ක කිරීභ භඟින් අපේ ක්රීනඩහපව් 

ප්රරජහතන්ත්රීවයණඹ  සසි විිඹ  පභපවඹන්න ්තුභහ පරමකු 

උ කහවඹසත න්නහ ඵ පඳුවණහ. ්තුභහපප ථහපව්දී ්තුභහ 

ඳළවළදිලි ශහ, භවය ආඹතන  සන්දපත හපප, ඵර වුරු 

හපප භවය අඹපප ආිඳතරඹ  ඹ  ක යපන යාපඵනහ; ඒ 

ත ක කඹ පනස යරහ අඳ ඒහපඹහි ප්රරජහතන්ත්රීවයණ 

සරඳඹසත ඇයා පනමපශම ක ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ පමඩ 

නළ ප න්පන් නළවළ කිඹරහ. ප්රරභහද පරහ වු ක, ළඹුරින් 

අධරඹනඹ යරහ  පපත ඳනත  ළද ක  සපඹර ඉදිරිඳ ක යමින් 

ක්රීනඩහ පපත යපේ දියුණු පනමදියුණු වළභ තළන භ ් භහන 

පන ඹන්න ්තුභහ දළර ප්රරඹ කනඹ අිළ අඹ යන්න ඕනෆ. භහ 

්තුභහ  කිඹන්න ළභළයායි, පරමකු අවෘපඹර රැසත ්තුභහ  

යාපඵන ඵ. භහ ්පවභ කිඹන්න පවේතුසත යාපඵනහ. ක්රීනඩහ  

පභපේ නීයා රීයා,  සපඹර ඳනන්න අලර නළවළ අිළ අපේ 

භහජඹ තුශ ක්රීනඩහපව් සඹාවිනඹ ආයසතහ යනහ නපත. අඳ මුල් 

හරප   ක්රීනඩහ වඳුනහ කප ක, ක්රීනඩහ තුිතන් විනඹ, ශිසතණඹ, 

පඳෞරුඹ, නීපයරගී ඵ, හමහි  යුතු කිරීපපත වළකිඹහ 

ආදිඹ ර්ධනඹ නහ කිඹරහයි. ්කී මර ධර්භ ළන අිළ ්දහ ථහ 

ශහ. නමු ක භහ කිඹන්න ළභළයායි අද ක්රීනඩහපව් වළඩ තර ඊ  ඩහ 

පනස පමින් යාපඵන ඵ. ක්රීනඩහ මුදරහලියණඹ පමින් 

යාපඵනහ. ක්රීනඩහ ආර්ථි ග්රාවණඹ  ඹ  ක පමින් යාපඵනහ. 

ක්රීනඩහ කීර්යාඹ, ධනඹ, ඵරඹ වහ පඹමදහපන යාපඵනහ. පභඹ 

තභයි ජහතරන්තයභ අඳ  දකින්න යාපඵන පද්. ඒ  සහ ක්රීනඩහ 

ඇභයායඹහ  අද සිදු ී යාපඵනහ ක්රීනඩහ සතපේ්ර්ප  යාපඵන පපත 

අවෘපඹර ජඹග්රාවණඹ යන්න.  

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, ඔඵතුභහ ක භහ ක ඇතුළු අිළ 

වළභපපනසතභ දන්නහ හයණඹසත යාපඵනහ. දළන් වළභ 

ක්රීනඩහ භ ඒජන්තපඹර ඉන්නහ. වළභ ක්රීනඩහසත ිළම්ඳභ 

බුකිහයපඹර ඉන්නහ. වළභ ක්රීනඩහසත ිළම්ඳභ ක්රීනඩහ බහණ්ඩ 

 සසඳහදනඹ යන භහපත ඉන්නහ. පපතහප  ඵරඳෆභ ඇ කත 

ලපඹන්භ ජහතරන්තයයි. ්ඹ ක ජහතරන්තයයණඹ පරහ 

යාපඵනහ. ඒ  සහ ඒහප  ග්රාවණපඹන් ක්රීනඩහ මුදහපන ක්රීනඩහපව් 

යාපඵන වය ධර්භ, හර්ථ කඹ, ඉදිරිඹ  පන ඹෆපපත 

ළද කභ අඳ ප කරුපත ත යුතුයි.  

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්න 

ළභළයායි, අද පරරප  ක්රීනඩහ ඳර්ප ණහ කභ ඳළ කත  පඹමමු 

ය යාපඵන ඵ. 1965 දී "භහජ විදරහ වහ ක්රීනඩහ" භළපඹන් 

පරරඹ තුශ ඳර්ප ණ  ආයපතබ ශහ. අද වළභ ය භ "ක්රීනඩහ 

වහ ප්රරචණ්ඩ කඹ", "ක්රීනඩහ වහ පරලීඹයණඹ", "ක්රීනඩහ වහ 

වළඟීපත", "ක්රීනඩහපව් පද්ලඳහරනීයණඹ" ආදි සිඹල්ර ිළිතඵ 

ඳර්ප ණහ කභ ඳළයාලින් අධහනඹ පඹමමු ය යාපඵනහ. ඊ  

පවේතු, ක්රීනඩහ අද භහජ පුරුහර්ථ ළ  ඩුලු රහපන, මරර 

ආිඳතරඹ  ඹ  පමින්, ඒ වය ධර්භ විනහල යමින් ඹන 

ත ක කඹ  ඳ ක යාබීභයි.  

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, ක්රීනඩහ ිළටිඹ තභයි 

හමහි කප , ප්රරඵර කප , ාහිඳිඹහපව්, මි්ර් කප , 

්සත කපපත, හභප  පතරතළන්න. ඒ  සහ පපත භහජ ප්රරලසනර  

විවිධ ඳළයාලින් උ කතය පදන්න ක්රීනඩහ  සසි භ   පඹමමු කිරීපපත 

ළද කභසත යාපඵනහ. ය  ාර්ධනඹ භ සන පම  ආර්ථි 

ර්ධනඹ ඳභණසත පනම භහන පතඳ ක ාර්ධනඹ ක දර්ලඹසත 
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වළටිඹ  න්නහ. ඒ  සහ අඳ නීපයරගී ඳයපුයසත බිහි යනහ 

හපපභ, ඹවඳ ක සිතුපත ඳළතුපත ඇයා ය සත පුවපන් පඳනී සිටින, 

පඳෞද්ලි අවෘභතහර්ථ ඳයහජඹ යමින් හමහි ප්රරඹ කන  

ඉසයව  පන ඹන ජහයාඹසත, ජනතහසත පමඩ න න්න ඕනෆ.        

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, ඒ  සහ භහ විලසහ 

යනහ, හභඹ වහ ාහිඳිඹහ පුවපන් ක්රීනඩහ ඳහවිච්ික යන්න 

පුළුන් කිඹරහ. ක්රීනඩහ ිළටිප  දී අඳ  ජහයා, කුර, ආපත, ඇයා නළයා 

ඳයතය නළවළ. අිළ ඔසතපමභ ්යි.  භහ රු ඇභයාතුභහ  ප්රරලාහ 

යනහ, ්තුභහ ඳසු ගිඹ දසර  ක උ කහවඹ . උතුරු 

නළ ප නහිය යුද්ධප  දී පභර හර් අත   ක, බිපත පඵරපතඵ අ පු 

තරුණඹන් 180සත ්තුභහ පමශම සුතදහ ක්රීනඩහාණඹ  

පන්රහ, ජහයා පුහුණු ාිකතඹ  ්තු ශහ.  ඉරසතඹ  පඩි 

තඵන තරුණඹන් තුන් පදපනසත ජහතරන්තය තය වහ ්තුභහ 

පුහුණු ශහ. ක්රිමේ ක්රීනඩපඹර, ඒ හපපභ යහපේ ක්රීනඩපඹර 

පුහුණු ශහ. පපත තභයි අඳ  අලර.  රු න ක ජඹසරිඹ 

භන්ත්රීවතුභහ ළද ක ථහසත කිව්හ. ්තුභහ කිව්හ, අිළ උතුරු 

නළ ප නහිය ක්රීනඩහ භහජ ර්ධනඹ යරහ, ක්රීනඩහ උතුරු 

නළ ප නහිය ප්රරපද්ලර රහේත කිරීභ තුිතන් ව විදරහ කභ 

ප්රරපව්ල  ඇයා කිරීභ තුිතන් අඳ අතය යාපඵන පන, ඳයතයඹ, අපේ 

ඔළුපව් පමඩනළඟී යාපඵන ජහයාහදී අදවස ඳයහජඹ යන්න  

පුළුන් කිඹරහ. භහ ්තුභහපප අදව  රු යනහ. ඒ අඳ  

අලරයි. පපත අිප  අිළ ඒ පුවපන් ක්රීනඩහ ඳහවිච්ික යන්න  

ඕනෆඹ කිඹරහ භහ හිතනහ. හභඹ වහ ාහිඳිඹහ තවවුරු යන්න  

නපත ක්රීනඩහ ඳහවිච්ික යන්න  ඕනෆ. ඒ වහ භහජඹ පඳශ ළසීභ 

අයමුණු ය  සමින් ක්රීනඩහපව් පුරුහර්ථ භත අිළ ් ය , ් 

පුයළසිඹන් පර  ක්රීනඩහ ිළටිප  පඳනී සිටින්න පුළුන් ගුණඹ 

පරරඹ  පඳන්න්න ඕනෆ.  

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, නමු ක ්ඹ  ඵහධහ යන 

අවෘපඹර යාපඵනහ කිඹරහ භභ කිව්හ. ක්රීනඩහ මුදරහලියණඹ 

ීභ, ධනඹ ඳසුඳ වමහ ඹන භහනසි කඹසත පමඩනළඟීභ ඹන 

පපතහ තුශ අඳ ඵරහපඳමපයම කතු න පුරුහර්ථ බි දළපභමින් 

යාපඵනහ.  ්ළ ස පරහ ඒ සිඹලු හය ධර්භ ආයසතහ 

යපන අද දින ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක  සපඹර ඉදිරිඳ ක යමින්,  

ක්රීනඩහ ප්රරජහතන්ත්රීවයණඹ යන්න , ක්රීනඩහපව් උන්නයාඹ දියුණු 

යන්න  න්නහ ිළඹය ළන රු අභහතරතුභහ  සතුයාන්ත 

නහ.  ඉදිරිප  දී ක ්තුභහ  වමුපව් භතුන සිඹලු අවෘපඹර 

ඳයහජඹ යන්න වධර්ඹ වහ ලසතයාඹ ්තුභහ  රළපේහ කිඹරහ 

ප්රරහර්ථනහ යනහ. ඒ ක්රිමඹහපව් දී ්තුභහ භ  අිළ ක  යුතු යන 

ඵ ප්රරහල යමින් භපප චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 
[අ.බහ. 6.10]  

 
රු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ (විපද්ල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතරතුභහ) 
(ஶண்புஷகு டியஶன் தபரஶ - தலரஷநஶட்டு ரலமயலஶய்ப்பு 

ஊக்குலஷப்பு, நயரனஶம்புமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස,  ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක  

පපනන  සපඹර පතඵන්ධපඹන් න  දින පද විහදඹ ක්රීනඩහ 

ඇභයාතුභහ පුවපන් භහ අන් යන්පන් ඉතහභ තුටින්. 

අභහතරයඹකු න භහ අධීසතණඹ යන භපප නහඹඹහ අයාරු 

ජනහිඳයාතුභහ වුණ ක, භහ ක, රන්ත අරගිඹන්න  සපඹරජර 

ඇභයාතුභහ ක  ක්රීනඩහ ාපතර බහඳයාරුන් වළටිඹ  අඳපප 

නහඹඹහ න්පන් භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහයි.  

්තුභහ තභයි අපේ ''පඵමස.''  පපත විහදඹ අන් යන්න කිඹරහ 

ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ වළටිඹ  ්තුභහ භපන් ඉල්ලීභසත ශහභ - භ  

 සපඹරඹසත ශහභ - භහ ්ඹ  ිළිතඳළදිඹ යුතු යාපඵනහ. භහ 

ඉතහභ තුටින් තභයි ්ඹ යන්පන්.  

දස පදසත යා සපේ  ක්රීනඩහ ඳනත ඹ ප ක පන ආ  සපඹර 

ිළිතඵ විහද ශහ. රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප 

ඇභයාතුභහපප භ  පඳන්ීභ ඹ ප ක, අපේ ක්රීනඩහ බහපව් රු 

බහඳයා වදර භහිඹහ ගුණපේය භළයාතුභහ, නීයාා ඳණ්ඩු 

කීර්යානන්ද භළයාතුභහ, අිළ ඕනෆභ අසථහ ක්රීනඩහ ාභඹ  

ගිඹහභ අඳ  උදවු උඳහය යන යාජනී ජඹපමඩි අධරසත 

ජනයහල් තුමිඹ,  ක්රීනඩහ අභහතරහාලප    සපඹරජර පල්පත ලහන්ත 

ීයසිාව භළයාතුභහ, සුතදහ ක්රීනඩහාණප  බහඳයා බ්රිෙපපඩිඹර් 

ප්රිිඹන්ත භයතුා භළයාතුභහ, සුපර්ස ය කනසිාවපත භවතහ, ඒ 

පප්රරේභචන්ද්රව භවතහ,  භවහචහර්ඹ අර්ජුන ද සිල්හ භළයාතුභහ, ක්රීනඩහ 

වදර ඒඹ  භවහ විේරීඹ පනසත පනහපු අපේ 

ආදයණීඹ මි්ර් වදර තුපයයියහජහ භළයාතුභහ, පී.ඒ. අපේය කන 

භළයාතුභහ, හි පු පඳමලිසඳයා ජඹන්ත විරවභය කන භළයාතුභහ ඹන 

සිඹලු පදනහපපභ හමුහි ප්රරඹ කනඹකින් ඳසු තභයි, රු  සී.බී. 

ය කනහඹ ඇභයාතුභහපප හරප , රු හමිණී පරමකුපප 

ඇභයාතුභහපප හරප  හච්්හ ආයපතබ පරහ යාබුණු පපත  

 සපඹර අද දින රු ඇභයාතුභහ විසින් භව පඳමපශමපව් 

ඹථහර්ථඹසත ඵ  ඳරිර්තනඹ යන්පන්.   

පපත විහදඹ පුයහභ භ  දළුවපණ්, ළඩිපඹන් කිඹවුපණ්, පපත 

 සපඹර පවමයි කිඹන ්යි. පපත ළන පනමපවම කිඹපු 

ේටිඹ ක ඒ හයණඹ කිව්පව් පපත පවමයි කිඹරහ දළනපන, 

විරුද්ධ ඳසතඹ වළටිඹ  පපතහ  විරුද්ධ වුපණ් නළයානපත ඒ 

විරුද්ධ ඳසතඹ පනමපව්ඹ කිඹන තළන ඉපනයි. හරඹ  

ඳසු අඳ  පඳපනනහ, ඳහර්ලිපපතන්තුපව් භන්ත්රීවරුන් 225 

පදනහභ ඳසත විඳසත පේදඹකින් පතමය ්  න, ්මුතු 

පතභත යන  සපඹර ඵ  පපත   සපඹර ඳ කපරහ යාපඵන 

ඵ.  

ක්රීනඩහපන් ව රහපන් තභයි  ජහයා, කුර, ආපත පේද 

ඳළ කත  දභරහ අපේ ය  ්මුතු යන්න පුළුන් න්පන්.  

ජහයා, කුර, ආපත පේද ඳළ කත  දභරහ, පද්ලඳහරන ඳසත 

පේද ක ඳළ කත  දභරහ මුළු ඳහර්ලිපපතන්තුභ ් භතඹ  

පන ්න්න  අද  රු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ  වළකි පරහ යාපඵනහ. 

පපත  ක ිළඹය ත ක ඉදිරි ිළඹයඹන් දසතහ පන ඹහභ  

ලසතයාඹසත වහ වධර්ඹඹසත ය න්නඹ කිඹහ අිළ ්තුභහ  සුබ 

ඳළතුපත ිළරිනභනහ.  

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, ඊප  සි  අද ද දසතහභ 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවතුභහපන් ඳ න් පන, රු 

රසතසභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීවතුභහ, රු අජි ක පී. පඳපර්යහ 

භන්ත්රීවතුභහ, රු සු සල් වඳුන්පන කයා භන්ත්රීවතුභන්රහ පභභ 

විහදප දී ථහ ශහ. අද දපේ විරුද්ධ ඳසතප  රු ජි ක 

පප්රරේභදහ භන්ත්රීවතුභහ, රු ඉයහන් විරවභය කන භන්ත්රීවතුභහ ථහ 

යමින් ඹපත ඹපත ආහයප  හයණහ  යුතු භතු ශහ.  

රු ඉයහන් විරවභය කන භන්ත්රීවතුභහ හයණහ  යුතු භතු 

යමින්, " පවමයි, වළඵළයි" - "Yes, but" - කිඹරහ තභයි කිව්පව්. 

වළඵළයි, ඒ "but" ් කිඹළවුපණ් simple lettersලින්. "Yes"  

කිඹළවුපණ් capital lettersලින්. ්තුභහ කිඹනහ, CSN නහිතහ 

පනහපු ් "පවමයි, වළඵළයි" කිඹරහ. රු  සපඹරජර 

ථහනහඹතුභ ස, දළන් හරඹසත යාසපේ අපේ  යපේ ෆභ ක්රීනඩහ 

සතපේ්ර්ඹභ යාබුණ  පරමකුභ අඩු තභයි රාහ  කිඹරහ ක්රීනඩහ 

නහිතහසත නළයාභ. අද Carlton Sports Network  ් වයවහ 

රාහ  ක්රීනඩහ නහිතහසත රළබුණහ. ඒ පවමද, නළද්ද කිඹරහ 

ක්රීනඩහ ඳළ කපතන් ඵරමු. ක්රීනඩහ  ඒ පවමයි. දළන් ඒ 

ආඹතනප  නභ Carlton වුණු ්යි ප්රරලසනඹ. ්පවභ නළ කනපත 

ප්රරලසනඹසත නළවළ. ඒපසත නභ Eran and Michelle Company  වුණහ 

නපත පවමයි.  ් තුභහපප පවරදයඹහ මිපල්  භහ ක ්සත ්භ 

විදරහරප  ්භ ඳන්යාප  ඉපන  ක පපනසත. පව  ව අිළ 

වමු පනහ, යහජකීඹ විදරහරප  ණ්ඩහඹභසත ්සත. ඔහු ගි හර් 

් වන්න ්යි. ඉයාන් ්තුභහපප නමින් ගිඹහ නපත පවමයි.       

319 320 



ඳහර්ලිපපතන්තු 

ඒ  සහ Carlton Sports Network කිඹන්පන් රාහ  රළබුණ 

ප්රරථභ ක්රීනඩහ නහිතහ. ඒ අඳ  රළබුණ පතඳතසත. අිළ ඒ අඹ 

යනහ. අිළ ඒ අඹ යන්න ඕනෆ.  

ඊශ   රු ඇභයාතුභහ  භභ කිඹන්න ළභළයායි, රු ජි ක 

පප්රරේභදහ භන්ත්රීවතුභහ  වරුන් පරමහඩකපප හර්තහ අය පන ඒ 

ිළිතඵ පුන පුනහ කිව්පව් ඔඵතුභහ  පනමපයි කිඹරහ. ්තුභහ 

හපප උදවිඹ ය්න්පී ්පසත සිටිද්දී පජරන් අර්ල් කිඹන සුද්දහ ිළ  

යටින් පන්රහ ය්න්පී ් වදන්න පරටි ණනසත දීරහ 

හර්තහසත වදපු ් ළයදියි කිඹරහ  විඳසත නහඹතුභහ  

කිඹන්නයි ්තුභහ  ඕනෆ යරහ යාබුණහ. ්තුභහ ඒ තභයි වරුන් 

පරමහඩක හර්තහ අය පන ඔඵතුභහ  කිව්පව්. ඒ  සහ ඔඵතුභහ  

පනමපයි ඒ ළහුපව්. ඔඵතුභහ  ළහුහ , "විද්පද් වහ  ළදුපණ් 

ඳඳුය ". ඒ  සහ ඳඳුය භ ළදුණහපව්.  ඔඵතුභහ   පනමපයි විඳසත 

නහඹතුභහ  කිඹන්නයි ඕනෆභ යාබුපණ්.  ජි ක පප්රරේභදහ 

භන්ත්රීවතුභහපප ථහ පුයහභ යාබුපණ් පපත ක්රීනඩහ ාපත  වුරු 

ඳරිඳහරනඹ ශ ක meritocracy, ඒ කිඹන්පන් ප්රරයාපර යාපඵනහ 

නපත ප්රරලසනඹසත නළවළ කිඹන හයණඹයි. ඉයාන් ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ 

පශේ ක ඒභ තභයි.  13(2) න  සපඹරප  යාපඵන්පන් රු 

ජි ක පප්රරේභදහ භන්ත්රි තුභහ  කිඹපු  meritocracy කිඹන ්යි . 13

(2) න  සපඹරප  යාපඵන්පන්  ක්රීනඩහ ඳරිඳහරනඹ යන්පන් 

ඩිරහන් පඳපර්යහද, රන්ත අරගිඹන්නද, ්පවභ නළ කනපත 

යාරා සුභයාඳහරද, උඳහලි ධර්භදහද, ්පවභ නළ කනපත වමුදහපව් 

දඹහ ය කනහඹද, ඳහලිත ප්රරනහන්දුද, බ්රිෙපපඩිඹර් ීයපේයද  කිඹන 

් පනමපයි, වුරු ශ ක මින් ඳසපේ තභහපප හරපඹන් 

ඳසපේ නළත ්නහ නපත පභන්න පපත කිඹන හයණහ පුයහ 

යාපඹන්න ඕනෆ කිඹන ්යි. ජහතරන්තය භේ භ  ක්රීනඩහ ඉවශ 

නළාීභ  රකුණු පදනහ. අදහශ ජහයා ණ්ඩහඹපපත කුරතහ 

භේ භ ළඩි කිරීභ  රකුණු පදනහ. දසතතහ හිත  ක්රීනඩඹන් 

වඳුනහ ළනීභ  රකුණු පදනහ. ක්රීනඩහ ඳරිඳහරනපඹහි වි සවිදබහඹ 

වයා කිරීභ  රකුණු පදනහ.   පපත හයණහ සිඹල්ර භ 

භණ්ඩරඹකින් රකුණු පදනහ. ඒ රකුණු අුව කුරතහන් 

පඳන්ුවහ නපත විතයයි ාභප   සරධහරින්  ඉසයව  ඹන්න 

පුළුන්භ රළපඵන්පන්. ඉයාන්  meritocracy යාපඵනහ. ජි ක 

පප්රරේභදහ භන්ත්රීවතුභහ කිඹපු ් අකුය භ පපත  සපඹර තුශ 

යාපඵනහ.  

අපනසත හයණඹ පභඹයි.  රු ඉයහන් විරවභය කන භන්ත්රීවතුභහ 

කිව්හ, පද්ලඳහරනාඹන් පපත ක්රීනඩහ මියා පතපපතරනර ඉන්න 

්  ්තුභහ පතපර්ණපඹන්භ විරුද්ධයි කිඹරහ. රු භන්ත්රීවතුභ ස, 

ඔඵතුභහ පද්ලඳහරනාඹන් ඉන්නහ ද විරුද්ධ, ක්රීනඩහ ාපතර  

පද්ලඳහරනඹ ්නහ ද විරුද්ධ? භභ හිතන විිඹ  

පද්ලඳහරනාඹන් ක්රීනඩහ ාපතර  ගිඹහභ ඒ  පද්ලඳහරනඹ 

්න  සහ තභයි විරුද්ධ. ්පවභ නළ කනපත පද්ලඳහරනාඹන් 

ආහ  ඔඵතුභහ  විරුද්ධ පන්න ඵළවළ පන්.  පභමද, අිළ ක 

පද්ලඳහරනාඹන්  සහ.  

වළඵළයි ආචහර්ඹ ඇන්.ඇපත. පඳපර්යහ, ක්රිමේ ඳළ කපතන් 

 කපතම ක හමිණි දිහනහඹ, පමලිපඵරල්ලින්  කපතම ක ඩී.බී. 

විරවභසිාව, පයජී යණතුා, පජඹයහජ් ප්රරනහන්දුපුල්පල්, ය්න්පී 

්පසත භර්වින් පජ්. කුපර්, අපලර ඩිභාහ, අද ඩිරහන් 

පඳපර්යහ, -පමලිපඵරල්ලින්- ඉන්නහ.  ්ල්පල්ලින්  කපතම ක 

රු භහින්ද යහජඳසත ජනහිඳයාතුභහ ඉන්නහ. ක්රීනඩහ ාභඹ 

බහඳයා ධුයඹසත දයහ  ජනහිඳයා පුම්  ගිඹ රාහපව් ්භ පනහ 

්තුභහයි. ්තුභහ භරර ක්රීනඩහ ාභප  බහඳයා වුණහ තරුණ 

හරප . චරිත ය ක කප ක භළයාතුභහ, -ඉයහන් විරවභය කන 

භන්ත්රීවතුභහපප ඳසතප  හි පු බහඳයාතුභහ-  පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ  

අුවඳපපතඹ පේඹසත යපු භව කභපඹසත. වළඵළයි ්තුභහ ්සත ක 

ජහයා ඳසතප  බහඳයා.   ්තුභහ ය්න්පී ්පසත බහඳයා කිඹරහ  

්තුභහ පමලිපඵරල් ක්රීනඩහ  යපු පේඹ ඳළ කත  දභන්පන් 

නළවළ. ඒ  සහ  ඹපත කිසි පනකු ඒ පුම්  ආහයින් ඳසපේ 

පද්ලඳහරනීයණඹ යනහ නපත, ්ඹ ළයදියි. උදහවයණඹසත 

වළටිඹ  භභ රු යාරා සුභයාඳහර භන්ත්රීවතුභහ ්සත ක්රිමේ 

ක්රීනඩහපව්  ් හයණඹ  විරුද්ධයි. ඒපදී රු අර්ජුන 

යණතුා භන්ත්රීවතුභහ ්සත භභ ් යි.  

අද ඳහර්ලිපපතන්තුපව් ළඩිපඹන්භ ථහ වුපණ ක ක්රිමේ ළනයි.  

ය්න්පී ්පසත අඹ ළඩිපඹන්භ ථහ පශේ ක ක්රිමේ ළනයි. ක්රීනඩහ 

ඳනත ඹ ප ක පපනන රද  සපඹර පතඵන්ධපඹන් විහදප දී 

සිඹඹ  75සතභ ථහ පශේ ක්රිමේ ළනයි. ඇයි ඒ? ක්රිමේ තභයි 

ල්ලි යාපඵන තළන. පමලිපඵරල්, ්ල්පල්, table tennis, ඵඩි 

ළන ථහ යන්පන ක නළවළ. ඇයි ඒ? ල්ලි නළවළ. ක්රිමේ හපප 

ල්ලි යාපඵන තළනයි භහ ඉන්පන්. රු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභ ස, රු 

අර්ජුන යණතුා භන්ත්රීවතුභහ ඉන්න තළනයි භහ ඉන්පන්. භභ ඵදුල්ර 

දිසත්රි සත ක්රිමේ ාභප  බහඳයා. ඵදුල්ර ඳහඳන්දු ාභප  

බහඳයා. භභ ඵළඩකමින් න්ර නළවළ. වළඵළයි ඵළඩකමින් න් ක්රීනඩහපව් 

කිසිභ තනතුය නළයා ක, ගිඹ සුභහනඹ  ඉසපල්රහ සුභහනප  

ඵදුල්ර නයඹ  අලර  ඵළඩකමින් න්  වසථ ක්රීනඩහහයඹ භභ 

වදරහ දුන්නහ.  දිහ යහත්රීව  පල්රපත යන්න පුළුන් න විිඹ  

්භ ක්රීනඩහහයඹ වදරහ දුන්නහ. ඒහ යන්න  සරතර ඕනෆ නළවළ.   

ඵදුල්ර  දහ ක පනමදීපු ඵළඩකමින් න්  වසථ ක්රීනඩහහයඹ 

වදරහ දුන්පන් අිළ. ්පවභ පශේ ක්රීනඩහ  යාපඵන ආදයඹ  සහයි. 

වළඵළයි ඵදුල්ර දිසත්රි සත ක්රිමේ ාභප  බහඳයා වුණ ක,  ක්රිමේ 

ළ ස ක්රීනඩහදී ාපත වයවහ බහඳයාරුන් ඳ ක ීභ තුිතන් භවහ 

පරමකු ප්රරජහතන්්ර්හදඹසත භළපනහ කිඹන ථහ පඵමරුසත 

කිඹන ් භහ කිඹන්න ළභළයායි. ඒ අමලි පඵමරුසත.  

ක්රිමේ ාභඹ  ල්ලි යාපඵන  සහ ාපත වයවහ ්න්දඹ 

දීරහ ්න පම  clubs ටියි ාපත ටියි අල්රහ න්නහ, ළඩ 

යන්න. ්තපම  ්පවභ අල්රහ න්න අඹ ්න්පන් ඊශ   

ඳ කීපපත ඵරහපඳමපයම කතුපන්. වළඵළයි ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ විසින් ඒ 

වහ සුවිපලේෂී වූ වළකිඹහසත යාපඵන, විපලේපඹන් මුදල්  

ශභනහයණඹ යන්න පුළුන් ිළරිසත දහරහ interim 

committee  ්සත ඳ ක ශහ නපත ඊ  ඩහ පවමයි කිඹරයි භභ 

ල්ඳනහ යන්පන්.  ඒ හයණප දී භභ රු අර්ජුන යණතුා 

භන්ත්රීවතුභහ ්සත ඉන්නහ. ක්රිමේ හපප ආඹතනඹසත ඳරිඳහරනඹ 

යන්න ක්රීනඩහ ඇභයාතුභහ ඒ වහ වළකිඹහ යාපඵන පුද්රයින් 

ිළරිසත දළපතභහ නපත පවමයි.  යාරා සුභයාඳහර භන්ත්රීවතුභහ 

ක්රිමේර  ඹපත පේඹසත යපු පපනසත. උඳහලි ධර්භදහ 

භව කභඹහ ළන භහ දන්පන් නළවළ. නමු ක ජඹන්ත ධර්භදහ 

භව කභඹහ තභයි ඵදුල්ර  පේඹසත පශේ. යාරා සුභයාඳහර  

භව කභඹහ ඵදුල්ර  පේඹසත පශේභ නළවළ.  ඵදුල්ර  ඹපත පදඹසත 

පශේ ජඹන්ත ධර්භදහ භව කභඹහයි. ආනහ පුාිකපවේහ භව කභඹහ 

පමච්චය පේඹසත ශහද? World Cup  ් ක පනහහ. වළඵළයි 

ආනහ පුාිකපවේහ භව කභඹහ ්ිතඹ  ඹනපම  යාරා  

භව කභඹහයි, ධර්භදහ භව කභඹහයි, අර්ජුන භව කභඹහයි  ්  

හි පු අඹ. ඒ තුන්පමල්රන්භ ්තු පරහ තභයි ආනහ පුාිකපවේහ 

භව කභඹහ  - World Cup  ් පනහපු භුවරඹහ- ්ිතඹ  

දළපතපපත. වළඵළයි පපත වළභ පනහභ ඹපත ඹපත පද්ල් ශහ.  

දඹුල්ර ක්රීනඩහාණඹ ෆදීපපත පතපර්ණ පෞයඹ යාරා 

සුභයාඳහර භන්ත්රීවතුභහ  හිමි පනහ. අිළ ්තුභහ  ඒ ළන පෞය 

යනහ. ඒ පෞයඹ ්තුභහ  පදන්න ඕනෆ. අද කිඹනහ, "න ක 

ජඹසරිඹ භන්ත්රීවතුභහ Selection Committee ්පසත Chairman  

පච්ච ් ළයදියි, ්තුභහපප භහලීනපඹර ඉන්න පම " 

කිඹරහ. වළඵළයි අයවින්ද ද සිල්හ භව කභඹහ Chairman  වුණහ. 

වුරු ක ඔඹ ප්රරලසනඹ ඇහුහද? ්තුභහපප භහලීනපඹසත න ක 

ජඹසරිඹ භළයාතුභහ. න ක ජඹසරිඹ භළයාතුභහ  ඒ  සහ 

අහධහයණඹසත වුණහ කිඹරයි භභ ල්ඳනහ යන්පන්. පභමසත 

පවර ඇයා වුණු හු ඳ ඹසත  සහ ්තුභහ  World Cup ්පසත ් 

match ් ක පල්රපත යන්න දුන්පන් නළවළ. අිළ දන්නහ 

විිඹ  one-day matches  වන්න පපත තයපත දසත භුවරපඹසත 

පරරප  පමපවේ ක නළවළ. වළඵළයි අයවින්ද ද සිල්හ තභන්පප 

321 322 

[රු ඩිරහන් පඳපර්යහ  භවතහ] 
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භහලීනපඹර ඉන්දළද්දී ප කරීපත මිම්පව් බහඳයා වුණහභ පනර 

ථහ, පනර සිනහ. න ක ජඹසරිඹ භව කභඹහ අද බහඳයා වුණු ් 

අඳ  පවමයි. න ක ජඹසරිඹ, අර්ජුන යණතුා, මු කතයිඹහ 

මුයලිදයන් -පපත අඹ- රාහපව් සුවිපලේෂී ණප  ක්රීනඩයින්.  

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, ඒ හපප අඹ රාහපව් 

ආපඹ ක බිහි පන්පන් නළවළ. ඒ අඹ රාහපව් ක්රිමේ ාපසතත.  ඒ 

නපත තුන  රාහපව් ක්රිමේ ාපසතතඹ කිඹහ  කිව් ක වුරු ක 

විරුද්ධ පන්පන ක නළවළ. පභමද, ඒ නපත තුන ළඵළවින්භ  

රාහපව් ක්රිමේ ඉයාවහප   ාපසතත  සයි -  "Master Blaster",  

"Captain Cool". මු කතයිඹහ මුයලිදයන්රහ ආපඹ ක දහද 

්න්පන්? ඒහ අිළ දහපු නපත පනමපයි. ජහතරන්තයපඹන් ඒ අඹ   

දභපු නපත. රාහපව් නභ අද පරරප  පඵමපවර තළන්ර යහ 

ඳයාන්පන් ක්රිමේ ක්රීනඩහ තුිතන් ඒ අඹ යපු පේඹ  සහයි. 

න ක ජඹසරිඹ  භව කභඹහ ඳහර්ලිපපතන්තු භන්ත්රීව වුණහභ ඒ දසර 

භවය අඹ  කිව්හ, ක්රිමේ ක්රීනඩපඹසත  වළටිඹ  භන්ත්රීව පච්ච ් 

වරි ළයදියි කිඹරහ.  නමු ක  ඉන්දිඹහපව් ක්රිමේ ක්රීනඩපඹසත පච්ච 

ිකන් පතන්ඩුල්හර් භන්ත්රීව වුණහභ ''පනර තහ. පනර 

සිනහ.''  [ඵහධහ කිරීභසත] ඉපතයහන් හන් භන්ත්රීව  වුපණ් නළවළ. ඉර, 

ඉරහ ඳයහද  වුණහ පන්. [ඵහධහ කිරීභසත] No, he lost.  

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, ඒ  සහ අිළ වළභ පදඹසත 

 දිවහභ ඳහ  ණ්ණහඩි  දභහ පන ඵරන්න පවම නළවළ.  ඊශ  , 

අපේ භවය භන්ත්රීවරුන් යර් ක්රීනඩහ  ළන ද්පව්ලපඹන් යුතුයි 

ථහ පශේ. නහභල් යහජසත භන්ත්රීවතුභහ Sri Lanka Schools 

Rugby Team  ්පසත captain  වුපණ් ර්තභහන ජනහිඳයාතුභහ 

අභළයා පන්න ක ඉසපල්රහයි.  ්තුභහ විඳසත නහඹ පරහ 

හි පු හරප දීයි. නහභල් යහජඳසත භළයාතුභහ යර් ක්රීනඩහ 

ිළිතඵ වළකිඹහ පඳන්ුවපව් ඒ හරප දීයි.  ඒ, ය සල් විරවභසිාව 

භළයාතුභහ අභළයා පරහ හි පු හරප දීයි. නහභල් යහජඳසත 

භන්ත්රීවතුභහ ජනහිඳයාතුභහපප පුතහ පච්ච ඳලිඹ  යර් වන්න  

පුළුන් නපත ඒ ශහභ පභමද?  අද රාහපව් යර් ක්රීනඩඹන්  

ව යර් පරරලීන්   නසීරන්තප  All Blacksරහ  වන, 

ඕසප්ලිඹහ  පල්රපත යන, දකුණු අප්රිිහ  පල්රපත යන 

ඒ අද්විතීඹ යර් ක්රීනඩඹන් පන්රහ ිළඹවි ඇසින් ඵරහ න්න 

පුළුන් tournaments ආයපතබ පශේ නහභල් යහජඳසත භව කභඹහ  

ිළන් සිද්ධ පන්නයි. ්තුභහ  ඒ පෞයඹ පදමු. ය සත විිඹ  

්පවභ යන ් පවමයි. පමපවමභද ඒ නයයි කිඹන්පන්?  

පඹරෂිත යහජඳසත භව කභඹරහ ්තු පරහ motor racing  

ශහභ භවය අඹ ඒ  විපව්චනඹ  ශහ. දළන් පඹරෂිත යහජඳසත 

භව කභඹහ ්ල්පල් ාභප  බහඳයා පන්න ඹනහ. වුරු ක ඒ 

ළන  කිඹන්පන් නළවළ.  ඇයි අය හයණඹ  අල්රහපන ඉයහන්  

විරවභය කන භව කභඹහ  ්පවභ  පරපවසිපඹන් රළපතපඵරගි ස කිඹ 

කිඹහ වන්න පුළුන් පන්. වළඵළයි  ඉදිරිප දී පඹරෂිත යහජඳසත 

භව කභඹහ පපත ක්රීනඩහසත පන ්ල්පල්  ාභඹ -තහ කතහ යපු 

ළපඩක-  ඵහය න්න ඹනහ,  ඒ ළන කිඹන්පන් නළවළ. පභමද, 

්තපම  රකුණු රළපඵනහ පන්. රකුණු ඳන්න  රළපතපඵරගි ස 

ඳහවිච්ික යනහ. ්ල්පල් ක්රීනඩහ නාරහ න්න, ඒපසත 

නහඹ කඹ   පඹරෂිත යහජඳසත භව කභඹහ ්න ් පමච්චය 

පවමද? ඒ  සහ පපත වළභ පදඹසත ළනභ පද්ලඳහරන පරණපඹන් 

ඵරහ පවම පදඹ  ක   සපත ්පවන් පභපවන් ෆලි දභන්න ්ඳහඹ 

කිඹහ භභ  ඉයහන් විරවභය කන භව කභඹහ  කිඹනහ. පභමද, 

ඔඵතුභහ භහ ඉතහභ රු යන, අපේ ඉසපරපල් පවම opening 

batsman පපනසත. පවමඳින් පල්රපත යපු පපනසත. ්තුභහ  

one-day match නපත ඵළවළ, technically  පඵමපවමභ correct. 

ආපඹ ක ඉයාන් out යන්න ඵළවළ,  wall  තභයි.  යහහුල් ඩ්රාහවිඩක 

හපප තභයි. පරපවසිපඹන් out  යන්න ඵළවළ.  පවම   opening 

batsman පපනසත.   

ඒ හපපභ volleyball ක්රීනඩහ ළන ක පඳමඩකඩසත වරි  ථහ 

පශේ  නළ කනපත volleyball ක්රීනඩහ පරරලීන් භ  පදමස කිඹහවි.  භභ 

පපත තනතුය ඵහය  කතහයින් ඳසු beach volleyball පව්හ, 

indoor volleyball පව්හ ඒ පදඅාලපඹන්භ අිළ ඉසයව  

ඇවිල්රහ යාපඵනහ.  ආසිඹහපව් ය ල් 67සත අතරින් අිළ  Super 8 

 ් පසතයි ඉන්පන්. පභමද, volleyball පතපපතරනප දී 

ඕසප්ලිඹහුව රහඳඹ අයියා න්පන් ආසිඹහුව රහඳඹ යි.  

Super 8  ් පසතයි  අිළ ඉන්පන්.  Beach Volleyball  Teams  අ යි 

රාහපව් පල්රපත පශේ. භභ ඵහය න්නපම  150යි සිටිප . 

භභ ඵහය  න්නපම  DSI Beach Volleyball තය පරහපව්  

891යි සිටිප . දළන් teams 5137සත පල්රපත යනහ,  teams   

5137සත පල්රපත යනහ. පද්ලඳහරනාඹන් ්ඳහඹ කිඹනහ. 

ජනහිඳයා යන් කුරහන තය භහරහසත ඵහය න්නපම  494යි. 

දළන් teams 6107සත පල්රපත යනහ. අවරහ යාපඵනහද 

පරරප  පමපවේ ක  ් තය භහරහ  පභච්චය teams 

ණනහසත පල්රපත යනහඹ කිඹහ. පද්ලඳහරනාඹන් ්ඳහලු. 

ජහයා පමලිපඵරල් තය භහරහපව් teams 410යි භභ ඵහය 

න්නපම  හිටිප . දළන් teams 4850සත යාපඵනහ. රාහපව්  

Beach Volleyball Teams 8යි ළහුපව්. දළන් teams 150සත  

යාපඵනහ. රාහපව් ණ්ඩහඹභ ආසිඹහපව් ඳස න තළන  

ඇවිල්රහ යාපඵනහ.  පද්ලඳහරනාඹන් ්ඳහඹ කිඹනහ. ඇයි පපත 

්ඳහ කිඹන්පන්? අිළ න්ධහපන  සයි.  පන පභමකු ක  සහ 

පනමපයි. පමලිපඵරල් අාලපඹන් රාහ  ඹභසත  ශහඹ කිඹහ  

වර් ද සිල්හ භව කභඹහ   සපතභ කිඹවුණහ. ඉයහන් විරවභය කන 

භළයාතුභහ  ්පවභ ක කිඹවුපණ් ක නළවළ. කිඹන්න ඕනෆඹ කිඹහ 

හිතනහ. ආපඹ ක ඹ  වනහ, ඇයි පපත න්ධහපන පන්.  

පභතළනදී ඵරන්න ඕනෆ, පද්ලඳහරඹහ ළන පනමපයි.  

පද්ලඳහරනීයණඹ යනහ නපත ළයදියි. වළඵළයි  පද්ලඳහරඹහ 

වරි වුරු වරි meritocracy  අුව, ඹපතකිසි ප්රරයාපර පඳන්හ යාපේ 

නපත ඒ අඹ  ඒ හයණහ  යු කත යපන ඹන්න ඉඩ පදන්න  

ඕනෆ.  

අහනප දී රු භහින්දහනන්ද අලු කභපප ඇභයාතුභහ  භභ 

් හයණඹසත විතයසත භතසත යන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්පේ පුන 

පුනහ කිව්හ පපත ඳශමුප ස ිළඹය විතයයි, පපත ඉසයව  

අයපන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ අයපන ඹන්න. ඔලිපතිළසත 

මිම් , ඊශ   ප කරීපත මිම්ර , පන ක සතපේ්ර්ර  ක පපත 

හපප පයගුරහසි දභන්න. ඒහ දභන්න ඕනෆ. නළ කනපත ඔඵතුභහ 

ක්රීනඩහ පතපපතරනර  දභපු පපත පයගුරහසි අහනප   සසි 

ආහයපඹන් ප්රරපඹරජනඹ  ළපනන්පන් නළවළ. භ  භතයි, 

යසත සුන්යාහ ජඹසිාව භළයා සඹ ඇහුහ, "භභ දුන පම  ක 

ඔලිපතිළසත පභපවභයි, භපප දු දුන පම  ක පභපවභයි, භපප 

මි සිළරිඹ දුන පම  ක පභපවභ පයිද?" කිඹරහ. භභ  පනමපයි 

සුන්යාහ ජඹසිාව භළයා සඹ ඇහුපව්. ඒ  සහ දළන් පපත දභරහ 

යාපඵන ක්රීනඩහ පයගුරහසි, අණඳන ක අුව පපත කිසි තළන කිසි 

පපනකු  අයසත පන ඉන්න ඵළවළ. ක්රීනඩහ පතපපතරනර අයසත 

පන ඉන්න ඵළවළ හපපභ, ක්රීනඩහපව් පන ක සථහනර ක ්පවභ 

හ  හ  ක අයසත පන ඉන්න ඵළරි විිඹ  රු ඇභයාතුභහ 

 යුතු යනහ කිඹරහ අඳ  විලසහඹසත යාපඵනහ.  

රු ක්රීනඩහ ඇභයාතුභ ස, අහන ලපඹන් භභ පපත හයණඹ ක 

කි යුතුයි. ඔඵතුභහ පමන්ද පිතන් යාඹහපන, ඵඹ නළයා තීන්දු 

න්න පපනසත. ක්රීනඩහ  අලර න්පන් පමන්ද පිතන් 

යාඹහපන ඵඹ නළයා තීන්දු ළනීභයි. න ක ජඹසරිඹ භව කභඹහ 

්පවභ දන්නහ, භවය පරහ  ක්රීනඩහපව් හි පු භවය 

නහඹඹන් න්න තීන්දු ක්රීනඩහ ිළටිඹ  වරි ඹන්පන් නළවළ. ්පවභ 

වරි පනමගිඹහභ media ලින් ඵණිනහ.  වළඵළයි වරි ගිඹහභ පවම 

කිඹනහ. ඒ හපප තභයි. ඔඵතුභහ captain. ඔඵතුභහ න්න තීන්දු 

පඵමපවමභඹසත වරි ගිහිල්රහ යාපඵනහ. වළඵළයි භවය තීන්දු 

න්න භවය ක්රීනඩහ ඇභයාරු ඵඹ වුණහ. ඇයි? ඒ අදහනභ 

න්පන් නළයා match ් draw පන්න ඇරිඹහ. ඔඵතුභහ, 

"නළවළ, භභ අදහනභ අයපන match ් ජඹග්රාවණඹ යන්න 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

පුළුන්" කිඹන භේ භ  ආපු  සහ අද ඔඵතුභහ  පුළුන් පරහ 

යාපඵනහ පපත ක්රීනඩහ පයගුරහසි වයවහ ජහයා, කුර, ආපත පේදලින් 

පතමය ඳහර්ලිපපතන්තුපව් භන්ත්රීවරු 225පදනහභ ් තළන  

පපන්න.  පමන්ද පිතන් යාඹහපන ්ළ ස තීන්දු න්න 

වළකිඹහ ඇයා ඔඵතුභහ ක්රීනඩහ පතපපතරනර අඳ ඉතහභ අඹ 

යනහ කිඹරහ කිඹන්පන් අපේ පපත ක්රීනඩහ ඳවුපල්භ උදවිඹ 

ඔඵතුභහ අඹ යනහඹ කිඹන හයණඹයි.  ඒ  සහ ත ත ක 

ලසතයාන්ත පමන්ද පිතන් යාඹහපන තීන්දු, තීයණ ළනීභ  

ඔඵතුභහ  ලසතයාඹ, වධර්ඹඹ රළපේහයි කිඹහ ප්රරහර්ථනහ යමින්, 

ඉතහභ ක්රීනඩහයලී විරහපඹන් ඉපන, භපප ථහපව්දී ඵහධහ 

පනමය භ  ථහ යන්න අසථහ රඵහ දීභ පතඵන්ධපඹන් 

 සපඹරජර ථහනහඹතුභහ  ක සතුයාඹ පුද යමින් භහ  සවඬ 

පනහ. සතුයායි.  

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ල්තළබීභ 
எத்ெஷமலப்பு 

ADJOURNMENT 
 

 

රු  සභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ   
(ஶண்புஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු  සපඹරජර ථහනහඹතුභ ස, "ඳහර්ලිපපතන්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ පඹරජනහ යනහ.  

 
ප්රරලසනඹ බහවෘමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 
 සපඹරජර ථහනහඹතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

(Dr.) Sarath Weerasekara. 

 

 
උතුපර් ත ක කඹ ිළිතඵ ජහතරන්තය ප්රරජහ 

පනමභ  ඹළීභ 
லடக்கஷன் நஷமயம பற்மஷ சர்லரெச சபகத்மெத் 

ெலமஶக லறஷநடத்ெல் 
MISLEADING INTERNATIONAL COMMUNITY OF SITUATION 

IN NORTH 

 
 

රු ආචහර්ඹ ය ක ීයපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ சத் வீரசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

Sir, I move, 

“With the conclusion of the war, our country has embarked upon a 

massive development drive with a colossal sum of money being 
channelled by the Government for the development of the North. When 

the economic development rate of the country in general is 8 per cent, it 

is 22 per cent in the North. This is a clear demonstration of the pace with 
which the Northern Province is developing. The Army has cleared the 

areas of landmines and almost all displaced persons have been resettled. 

Housing and educational facilities have also been put in place. 

Despite these massive development activities taking place in the 
North, certain political parties have started issuing statements that 

completely distort the real situation in these areas. They are hell-bent in 

discrediting and betraying the country both locally and internationally 
by propagating diabolical lies such as that the Military is constantly 

harassing the Tamils; the displaced people have not been resettled and 

that the demining process is a deception. 

Despite having a comprehensive understanding of the activities 
taking place in the North, these elements conduct themselves in a 

manner with the objective of deceiving the people living abroad. One of 

their objectives can be seeking foreign funds to resuscitate the LTTE by 
spreading the lie that the Tamil people are subjected to harassment. 

Therefore, it is resolved that all groups engaged in spreading these 

lies be asked to desist from engaging in such treacherous acts.” 

Hon. Deputy Speaker, we know the Government has 

destroyed one of the most ruthless terrorist organizations 

in the world, the LTTE, and brought peace to our 

country. We, the three communities in this country 

suffered for 35 years, till 19th May, 2009. 

After the war, it can be observed that there are 

massive development projects being carried out. Also, we 

see very clearly that the Government is giving extra-

special attention to the North by commiting a huge sum 

of money to develop the North. Mainly because the 

LTTE has destroyed the lives of the Tamil people and I, 

as an officer who was in the Service for 39 years, have 

seen the massive destruction caused by the LTTE to the 

lives of the Tamil people and their property. Also, today, 

I see how development has taken place, the change that 

has occurred for good which is unbelievable. The Tamil 

people have obviously benefited, which is confirmed by 

the fact that the growth rate in the North today is 22 per 

cent whereas that of the rest of the country is only 8 per 

cent. But, with all these, what do the Tamil parties, 

specially the TNA, do and say to the world? They say 

that there is a systematic campaign against democracy 

and the Tamil people. They say that there is no 

development in Jaffna, the Tamils are ill-treated, the 

demining story is a bluff, the IDPs are not properly 

looked after and there is continuous harassment of the 

Tamils by the Army et cetera. Now, the TNA is travelling 

to Geneva to campaign against Sri Lanka. Their 

consistent treacherous attempt to paint a wrong picture in 

the eyes of the international community is to undermine 

the economy in Sri Lanka to dissuade investment, 

persuade tourists to boycott  the country, reduce volumes 

of international trade and strike at the root of economy in 

Sri Lanka which is, at the moment, vibrant.  

Sir, before I appraise this Assembly about the 

development in the North, first, I would like to ask the 

TNA whether they have any moral right to speak on 

behalf of the Tamils in the North.  

In terrorism, Sir, there is no middle man as we know; 

either you are a terrorist or not a terrorist. Why do they 

call the TNA a “proxy of the LTTE”? It is because they 

never condemned any of the atrocities committed by the 
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LTTE. When the LTTE killed reputed Tamils like the 

Hon. (Dr.) Neelan Tiruchelvam, the Hon. A. 

Amirthalingam, the Hon. A. Thangathurai and the Hon. 

Lakshman Kadirgamar, and systematically destroyed the 

entire democratic leadership of Tamils, the TNA kept 

mum. 

During the “peace time” when the LTTE came to the 

Government-controlled areas and extorted Tamils in 

broad daylight and forcibly took away children for their 

army, where were the Hon. Sumanthiran and the Hon. 

Suresh Premachandran? I was the Commander, Northern 

Naval Area based in KKS at that time  and I protested 

when the LTTE regularly came into the schools and by 

force took away children for their protest marches.  

 
 සපඹරජර ථහනහඹතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 

 
රු  සභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)   

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair.  
 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු  සපඹරජර ථහනහඹතුභහ මරහනපඹන් ඉ ක 

වුපඹන්, රු අල්වහජ් ඒ.්ච්.්පත. අසර් භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அென் பஷமகு, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்பொ 

அகயரல, ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர் அலர்கள்  

ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 

 
රු ආචහර්ඹ ය ක ීයපේය භවතහ 
(ஶண்புஷகு கயஶநஷெஷ சத் வீரசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

Mr. Presiding Member, I know how the principals 

who protested were brutally assaulted by the LTTE and 

some were even shot at. Where was Gajendrakumar 

Ponnambalam at that time? In his suite in USA? What 

were the responses of the TNA or TNPF towards the 

Tamil students whose education was consistently 

disrupted by LTTE at that time? If they did behave in that 

cowardly manner during that period, what right do they 

have today to speak when the Army entered the Jaffna 

University for one day only to stop commemorating that 

ruthless killer who was responsible for the total 

devastation of Tamils? 

Mr. Presiding Member, during the last days of the 

war, when the Tamils were fleeing into the Government 

controlled-areas, how many were point-blankly killed by 

terrorists? Even at that moment, did the TNA ask the 

LTTE to stop that? What about that 12-year old innocent 

little boy whose both legs were chopped off by the 

terrorists when he was running into the arms of his 

parents? Only a terrorist or a terrorist sympathizer could 

abstain from condemning such a barbaric act and we 

know that the Hon. M. Sumanthiran, the Hon. Suresh 

Premachandran and the Hon. Gajendrakumar 

Ponnambalam did abstain from it.   

So, Sir, I do not think that these Tamil parties have 

any moral right to speak about the Tamils now because 

they were waiting like eunuchs when the Tamils were 

really harassed, extorted, conscripted and killed by the 

LTTE. 

Now, having said about the nature and the genuinity 

of those who criticize the Government, I would now like 

to mention briefly about the post-war development 

activities in the North. 

As you know, Sir, the most important post-conflict 

development challenges the Government faced were the 

demining of approximately 5,000 square kilometres, 

resettlement of approximately 300,000 IDPs, 

rehabilitation of 12,000 LTTE cadres and reintegration 

them into society, reconstruction and economic 

development. 

The LTTE laid a large amount of anti-tank mines, anti

-personnel mines and improvised explosive devices as it 

ran away when the Army was advancing. As at present, 

the Army has removed 469,000 anti-personnel mines, 

390,000 improvised explosive devices and 1,400 anti-

tank mines. This, they have done with great risk to their 

own lives. As a result, the innocent Tamils who were 

forced to vacate their houses within 10 minutes notice by 

the LTTE could come and resettle safely. I do not want to 

ask  the TNA whether they have even offered a cup of tea 

to these noble soldiers who were engaged in demining. I 

do not want to even state that the TNA is now shedding 

crocodile tears for Tamils, because I do not want to insult 

the crocodile. 

As of today, 142,300 families have been resettled and 

the balance will be resettled by mid 2013. Many houses 

have been built and the Army alone from the soldiers' 

money has built more than 5,000 houses for the poor 

Tamils. 

His Excellency the President also must be 

commended for conceiving an Army for designing and 

implementing a very successful rehabilitation model. It 

resulted in total reintegration of 11,000 ex-LTTE cadres 

to society within just three years. Also, 212 ex-LTTE 

cadres have been already selected for university 

education and will be doctors, lawyers and engineers in a 

few years' time. All 512 child soldiers are now with their 

parents. Matrimony, according to their wishes, was 

facilitated irrespective of their level of radicalization. 

Peace villages were established to facilitate re-unification 
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of married persons who were undergoing rehabilitation at 

different centres. 

Recently, 200 women were recruited to the Army and 

3,500 ex-LTTE cadres, after rehabilitation, including 

women were recruited to the Civil Defence Force. They 

get a monthly salary of about Rs. 20,000. They have 

realized their mistakes and now joined hands with the 

Civil Defence Force to rebuild the nation. 

So far, the Government has spent more than Rs. 425 

billion for the reconstruction and development of the 

North and East Provinces. After May 2009, the 

Government has initiated “Uthuru Wasanthaya”, a mega 

development drive to develop the Northern Province. This 

massive plan is aiming to make the five districts of the 

North; Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya and 

Mannar to be the most-developed parts in the country. 

Under this, projects are carried out to expedite 

demining activities and resettlement, build and repair 

houses, roads, bridges, develop health and education, 

boost livelihood of people and social infrastructure. 

Projects to construct irrigation systems and water supply 

and sanitation are also carried out to develop the Northern 

Province. 

Today, in the North, 900 schools are functioning with 

260,000 students and 13,967 teachers. When compared to 

other countries under similar circumstances, the 

achievements of the Sri Lankan Government in restoring 

the damage done for 30 years within just three years are 

highly commendable. 

The TNA Members of Parliament are the Members of 

DDC and in actual fact, they are fully aware of the 

massive development that is taking place. But, so far, they 

have not uttered a single word about it, let alone 

appreciating same. On the contrary, there is a diabolical 

attempt on their part to distort the real picture and give a 

wrong picture to the international community with 

ulterior motives. One of their objectives can be the 

seeking of foreign funds to resuscitate the LTTE by 

spreading the untruth that Tamil people in the North are 

not looked after properly. 

Therefore, it is resolved that all groups engaged in 

spreading these untruths be asked to desist from engaging 

in such treacherous acts. 

Thank you.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உபொப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

්භ පඹරජනහ සථිය යන්පන් රු තහයහනහ ක ඵසනහඹ 

භන්ත්රීවතුභහ. 

රු තහයහනහ ක ඵසනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு ெஶஶநஶத் பஸ்நஶக்க ) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, රු ය ක ීයපේය 
භන්ත්රීවතුභහ අද ඉදිරිඳ ක ශ පඹරජනහ සථිය යමින් ්භ ළද ක 

පඹරජනහ  රුණු කිහිඳඹසත ්තු යන්න  රළබීභ ළන භහ 
ඉතහභ ක න්පතර පනහ. විපලේපඹන්භ අඳ ය  ඉයාවහප  
ඉරහ  කතහභ, අඳ  භත ඇයා හරප  සි  අපේ යපේ යාබුණු 
ාර්ධනඹ, ඒ හපපභ අපේ යපේ යාබුණු ආර්ථිභඹ වහ 
භහජයීඹ ත ක කඹන් ඳපරහ පපත යපේ  සදවපේ ජී ක ීභ  
යාබුණු අයියාඹ ිළිතඵ ථහ යන්න  ්දහ අඳ  අසථහ 
යාබුපණ් නළවළ. අවුරුදු 30සත යාසපේ පපත යපේ යුද්ධඹසත යාබුණහ. 
විපලේපඹන්භ 2005 දී අයාරු භහින්ද යහජඳසත භළයාතුභහ පපත 
යපේ ජනහිඳයායඹහ වළටිඹ  ඳ ක වුණහ. පපත යපේ භසත 
ජනතහ -භවජන  සපඹරජිතඹන්, ඒ හපපභ ජහයා ආපත කුර භර 

පේදඹකින් පතමය සිඹලු පදනහභ, පපත යපේ ජී ක න වළභ 
පපනසතභ- ඳසත පේදඹකින් පතමය -්සත ක ජහයා ඳසතඹ, 
ජනතහ විමුසතයා පඳයමුණ, ශ්රීග රාහ  සදවස ඳසතඹ ව අපනකු ක 
ඳසත- පපත යපේ ඳ ක වුණු නහඹඹහපන් ඉල්ලුපව් "අඳ  ජී ක 
පන්න යාපඵන  සදව  ටිපන් ටි අසථහය පරහ පපත ය  
පදඩ පන්න ඹන අසථහ අඳ  ජී ක පන්න පුළුන් 
ඳරියඹසත ඇයා යරහ පදන්න" කිඹහයි. පපත තභයි ්දහ 
්තුභහපන් අිළ ඉල්ල ්භ ඉල්ලීභ. ්තුභහ ජනතහ  ආදයඹ 
යන නහඹපඹසත වළටිඹ  ඒ දළළන්ත වූ අවෘපඹරඹ ඉතහභ කභ 

ඕනෆමින් වහ ඉතහභ කීපභන් යුතු බහය  කතහ.  

2005 දී ්තුභහ ඵරඹ  ඳ ක පරහ පපත යපේ කුරිරු ්ර්සතහදඹ 

අන් කිරීභ වහ  ශ පභපවයුපපත ආයපතබඹ ක ්සත විවිධ වූ 

ඵහධ, විවිධ වූ පතප මලු, විවිධ කුභන්්ර්ණ, ඒ හපපභ අද  ක 

යාපඵන විපද්ල ඵරඳෆපත දළඩි පර ්ල්ර වුණහ. ්පේ ඵරඳෆපත 

්ල්ර වු ක, අයාරු භහින්ද යහජඳසත ජනහිඳයාතුභහ පපත 

ඉඳදුණු නහඹපඹසත වළටිඹ , විපලේපඹන්භ ජනතහ  ආදයඹ 

යන නහඹපඹසත වළටිඹ , ඒ හපපභ දරුන් පපයහි ආදයඹ, 

පපනව දසතන නහඹපඹසත වළටිඹ  ජනතහපප විලසහඹ 

ආයසතහ යමින් ්දහ ජනතහ  දුන් පඳමපයමන්දු ඒ ආහයපඹන්භ 

ඉස  යන්න ඕනෆඹ කිඹන ් හිප ක තඵහ පන, ්ල්ර වුණු 

සිඹලුභ ඵරඳෆපතර  ඹ  ක පනමී ඒහ  මුහුණ දීරහ සිඹලුභ 

පදනහ  ජී ක පන්න පුළුන් ඳරියඹසත පපත යපේ ඇයා යන්න 

 යුතු ශහ. ඒ  සහ අද ඳහර්ලිපපතන්තුපව්දී විඳසතප  වුරු 

පමපවමභ ථහ ශ ක ඒ සිඹලුභ පදනහ  පභන්භ භසත 

ජහයාඹසත වළටිඹ  අඳ සිඹලුභ පදනහ   පපත ය   තුශ  සදවපේ ජී ක 

පන්න පුළුන් ඳරියඹසත අද ඇයා පරහ යාපඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ්දහ උතුරු නළ ප නහිය 

ඳශහ කර කිසිදු ාර්ධනඹසත ඇයා වුපණ් නළවළ. අපේ ඳශහ කර 

ාර්ධනඹ ඹපතතහසත දුය  ක්රිමඹහ කභ වුණ ක ්භ ප්රරපද්ලර 

ාර්ධනඹසත ඇයා වුපණ් නළවළ. නමු ක භසතඹසත වළටිඹ  

 කතහභ අද යපේ දළළන්ත වූ ාර්ධනඹසත ඇයා පරහ යාපඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ාර්ධනප  පව්ඹ ිළිතඵ 

ථහ යනහ නපත අද ඉපන න්නහ පඳමඩි දරුහ ඳහ දන්නහ 

්දහ  ඩහ අද අපේ රාහ පනස පරහ ය  දියුණු පනහඹ 

කිඹන ්. අද අපේ යපේ ආර්ථි භේ භ  කතහභ අපනසත 

ය ල් භ  ය  ය ඉන්න පුළුන්. පබෞයා පතඳ ක හපපභ 

භහන පතඳ ක පපත යපේ ඇයා යරහ ාර්ධනඹ  අලර ඳරියඹ 

 සර්භහණඹ ය දීපපතදී අද අපේ ය  අපනකු ක ය ල් භ  ය  

ය ඉන්නහඹ කිඹන ් පපත අසථහපව් භහ වන් යන්න 

ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අවුරුදු 30සත යාසපේ යාබුණු 

යුද්ධඹ  සහ අපේ ය  අවුරුදු 50සත ඳස  ගිහිල්රහයි යාබුපණ්. අිළ 

අවුරුදු 50සත ඳස  ගිහිල්රහයි සිටිප . ඒ  සහ අවුරුදු 50සත 

ඳස  ගිඹ ඉයාවහඹ අඳ  ් යභ නළත ඉදිරිඹ  පපන්න 

ඵළවළ. ාර්ිත ය සත ඵ  ඳ ක පන්න අඳ  ත ටි හරඹසත 

ත පනහ. 
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ඒ ඳහරන හරඹන් තුශ, ඳහරන තන්්ර්ඹන් තුශ හි පු 
නහඹරු ඹපත ඹපත අසථහන්රදී, ඹපත පත හර පවරයහරදී, 
ඹපත ඹපත දලරදී පපත යපේ ඇයා ශ අවි සලසිකත ක්රිමඹහභහර් 
තුිතන් ඇයා වුණු ීනණ ත ක කඹන් වහ උද්පව්හරී ත ක කඹන් 
 සහ අද අපේ ය  ඉතහභ කභ ඉසතභ සන් ාර්ධනඹ යහ 

පනඹන්න අඳවසුයි. අපේ ය  දියුණු පන්න අයපන තභ 
අවුරුදු 3යි. පපත ය  දළළන්ත ාර්ධනඹසත යහ පන ඹන්න 
ඳ න් අයපන තභ තවුපණ්  අවුරුදු 3යි, 4යි. ඒ  සහ පපත ය  
යාපඵනහ  ඩහ ත ක ඉදිරිඹ  අයපන ඹන්න ටි හරඹසත 
ඹනහ. අයාරු ජනහිඳයාතුභහ ්දහ යාබුණහ  ඩහ පනස 
රවභපව්දඹසත අද ඳ න් පන යාපඵනහ. ඒ අුව ඉයාවහප  
යාබුපණ් නළයා අලු ක ාර්ධන රහඳ යා අද ඳ න් පන 
යාපඵනහ. අද පපත සිඹලු පදනහභ ාර්ධනඹ දකින යුඹසත. අද 
උතුරු ව නළ ප නහිය ඳශහ කර ක විලහර ාර්ධනඹසත 

ක්රිමඹහ කභ පරහ යාපඵනහ. අඳ  අද තරුණයින් වළටිඹ , තරුණ 
භන්ත්රීවරුන් වළටිඹ  ඳහර්ලිපපතන්තු  සපඹරජනඹ යන්න  
අයාරු ජනහිඳයාතුභහපප ආශිර්හදඹ රළබුණහ. ්භ අසථහ අඳ  
රළබුණ  සහ විපලේපඹන් අඳ  ඒ ප්රරපද්ලර ාර්ධන 
ක්රිමඹහදහභඹන්ර  වබහගි පන්න  වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ  සහ 
අිළ ඒ ප්රරපද්ලර ාචහයප  ගිඹහ.  

විපලේපඹන්භ පපත අසථහපව්දී වන් යන්න  ඕනෆ, අපේ 
රු නහභල් යහජඳසත තරුණ භන්ත්රීවතුභහ භ  භහ ඇතුළු තරුණ 
භන්ත්රීවරුන් කිහිඳ පදපනසත කිහිඳ තහසතභ ඒ ප්රරපද්ලර 

ාචහයප  ගිඹ ඵ. විපලේපඹන්භ අඳ කිලිපනමච්ික දිසත්රි සතප  
ාචහයඹ ශහ. ඉයාවහප  දහ ක අිළ ඵරහපඳමපයම කතු 
වුපණ් නළවළ ඒ ප්රරපද්ලඹ  ඹන්න. නමු ක අඳ  ඒ අසථහපව් ඒ 
හනහ රළබුණහ. ඒ ප්රරපද්ලප  අමුතුභ ඳරියඹසත යාබුපණ්. 
පභපවේ  ඩහ ්පවේ ඳරියඹ පනස. ඒ අඹපප භහනසි 
ත ක කඹ, ඒ අඹ ඒ ඳරියඹ  මුහුණ පදන ආහයඹ, ඒ අඹපප 
අදවස, ඒ අඹපප පඹරජනහ හපපභ ඒ අඹපප සිනවපව් ඳහ 
පනසත ඇයා පරහ යාබුණහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අිළ  
න්පතරපඹන් කිඹන්න  ඕනෆ, අපේ තරුණ නහඹ රු නහභල් 
යහජඳසත භළයාතුභහ භ  අිළ ඒ ප්රරපද්ලර  ගිහින් ඒ ප්රරපද්ලර 

ෆභ ඉසපරරඹ භ ගිඹ ඵ.  අඳ ඒ දරුන්පප අලරතහන් 
පමඹහ ඵළලුහ. ඒ අඹ  අලර පබෞයා පතඳ ක වහ භහන පතඳ ක 
රඵහ පදන්න  යුතු ශහ. ඒ ප්රරපද්ලර ඒ විදරහරර 
විදුවල්ඳයාරු, ගුරුරු ව ශභයින් කිව් ථහසත තභයි, අිළ 
දහ ක යහජර නහඹපඹසත දළරහ නළවළ කිඹන ්. යහජර 
නහඹපඹකුපප පුපතසත දහ ක අපේ ඉසපරපල්  ඇවි ක 
නළවළ කිව්හ. ඔඵතුභහ තභයි මුලින්භ ආපව් කිව්හ. ඒ තයපත 
ාපව්දී ශා පරහ අිළ ඒ ප්රරපද්ලප  ජනතහ ක භ  ඇසුරු ශහ. 
අද ඒ අඹ  අධරහඳන සතපේ්ර්ප  පතඳ ක රළබී පන ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ හපපභ ඒ ප්රරපද්ලප  පමවි 
ජනතහ ළන ක චනඹසත කිඹන්න  ඕනෆ. ඹඳනඹ දිසත්රි සතප  
ව කිලිපනමච්ික දිසත්රි සතප  ළඩිපුයභ ඉන්පන් පමවි ජනතහයි. 
ඉයාවහප  යාබුණු කුරිරු යුද්ධඹ ක භ  පපත අඹ  ්දහ පමවිතළන් 
යන්න සුදුසු ඳරියඹසත යාබුපණ් නළවළ. නළත තහසත අිළ ඒ 
ප්රරපද්ලර  ගිහින් හරි සතපේ්ර්ප  ඳවසුපත රඵහ පදන්න  

 යුතු ශහ.   

අපේ හරිභහර් වහ ජරපතඳ ක ශභනහයණ අභහතරතුභහ 
පපත අසථහපව් පපත බහපව් ඉන්නහ. ්තුභහපප අභහතරහාලඹ 
ඹ ප ක විපලේ ප්රරයාඳහදන ඒ ප්රරපද්ලර  රළබුණ  සහ ළව් යහශිඹසත 
ප්රරයාාසයණඹ ශහ. අද ඒ හරි ඳද්ධයාඹ තුිතන්  ෂි 
ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න ඒ අඹ  වළකිඹහ රළබිරහ යාපඵනහ. 

පභළ ස ාර්ධන ක්රිමඹහදහභ යහශිඹසත අද ඒ ප්රරපද්ලර ඇයා පරහ 
යාපඵනහ. විදුලිඹ, ඳහනීඹ ජරඹ, භහර් ඳද්ධයා හපප සිඹලුභ 
ාර්ධන  යුතු  උතුරු ව නළ ප නහිය ඳශහ කර ක්රිමඹහ කභ 
න වි  පපත ිළිතඵ දයහ න්න ඵළරි, -පපත යපේ ාර්ධනඹ ක 
භ  පපතහ දයහ න්න ඵළරි- විරුද්ධ ඳසත අද පපතහ  
පපනහිලිපත යනහ. භභ ඒයි ලින් කිව්පව්. අයාරු 
ජනහිඳයාතුභහ  පපත යුද්ධඹ අන් කිරීපපතදී විපද්ල ඵරඳෆපත 
යාබුණහ හපපභ අද පපත යපේ ඉපන පපතහ  පපනහිලිපත 

යන ිළරිසත සිටිනහ. ඒ විරුද්ධ ඳසතර  සපඹරජිතයින් ්දහ 
පමපවේද හිටිප ? ඒ අඹ  අභත පරහ යාබුණහ පපත යපේ යුද්ධඹ 
අන් යන්න. පපත යපේ යුද්ධඹ යාබුපණ් පමපවේද? යුද්ධඹ 
යාබුණ හරප  පපත අඹ පමපවේද හිටිප ? පපතහ ළන අද ථහ 
යන්පන් නළවළ. යුද්ධඹ ඉය යරහ, පපත යපේ ාර්ධනඹ ඇයා 

යන්න   අයාරු ජනහිඳයාතුභහ  අත හිත පදන්න  ඕනෆ කිඹන 
හයණඹ හිතන්පන් නළයා ඒ අඹ පපත ය  ත ක අසථහය 
යන්න  උ කහව යනහ.  සිාවශ, දමිර, මුසලිපත කිඹන සිඹලුභ 
ජහතීන් ්තු පරහ  සදවපේ ජී ක න ඳරියඹ නළයා යන්න   
ඒ අඹ උ කහව යනහ. ඒ අඹ අද විපද්ල ය ර  ගිහින් ඒ අඹ  
උල්ඳන්දපත දීරහ පපත යපේ අසථහය බහඹසත ඇයා යන්න  
 යුතු යනහ. අිළ දකින වළටිඹ  පපත භහත  භූමිප  ඉ පන 
පපතහ යන අඹ  ඹහපදන්පන් නළවළ. ඒ අඹ  පපත ආ කභ 
බප දීභ ඒහ  වින්න  පයි කිඹරහ භභ හිතනහ. පභමද, 

උතුරු නළ  ප නහිය යාබුණ යුද්ධප දී අපේ යණ විරුන් අයාරු 
ජනහිඳයාතුභහ  ලසතයාඹ, වධර්ඹ පදමින් තභන්පප ජීවිතඹ 
ඳයදු  තඵහ ක්රිමඹහ ශහ. ඒ යණ විරුුව ක තභන්පප ජීවිතඹ  
ආදයඹ යන ිළරිසත වුණ ක ඒ  සිඹලු පද්ල් ඳළ කතකින් යාඹරහ 
ය  පුවපන් දිවි ිළදුහ. භ  ්පවභ කිඹන්න පුළුන්. පභමද, 
භහ  සපඹරජනඹ යන භළයායණ පමේඨහප  ත්රි විධ වමුදහ 
ඇතුළු පඳමලීසිප  යණ විරුන් විලහර ප්රරභහණඹසත සිටිඹහ. 
ඔවුන්පන් විලහර ිළරිසත භවු බිභ පුවපන් තභන්පප ජීවිත 
පජහ  ශහ.  ඒ ප්රරපද්ලප  සිටින යණ විරුන්පප පදභව්ිළඹන්, 

පවරදය පවරදරිඹන් යුද්ධප  යාබුණු ඒ කුරිරු ත ක කඹ , 
අමිහිරි පේදහචඹ  මුහුණ දුන්  සහ අිළ ක ඒ ිළිතඵ අ ක දළකීපත 
රළබුහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, ඒ සිඹලුභ යණ විරුන් පපත 
ය   සදවස ය න්න යපු ළඳ කීරීභ පුවපන් ඒ අඹ   
පදන්න ඕනෆ අවෘභහනඹ පුව  , විරුද්ධ ඳසතර ඉන්න පපත අඹ 
විපද්යඹ ය ර ගිහින්  ඒ අඹපප අවෘභහනඹ පපශන අන්දමින් 
අද  යුතු යනහ. අිළ කිඹන්පන්  පපත භහත  භූමිප භ ඳඹ 
වරහ ඉපන ඒ  යුතු යන්න ඒ පමල්රන්  අයියාඹසත 
නළවළ කිඹරහයි. යණ විරුන් යපු ළද ක පද්  අිළ රු යන්න 
ඕනෆ. පපත ඳහර්ලිපපතන්තු  සපඹරජනඹ යන තරුණ භන්ත්රීවරු 
ලපඹන්  උතුරු, නළ  ප නහිය ඳශහ කර  ගිහින් ඒ ාර්ධන 
 යුතු  සරීසතණඹ යරහ, ඊ  අපේ දහඹ කඹ ක රඵහ පදන්න 

වළකිඹහ රළබුණහ.  ඒ  සහ තභ ක ඒ අඹ  හරඹ යාපඵනහ ඒ 
ප්රර පද්ලර  ගිහින් ඒ ාර්ධනඹ ඵරන්න. අිළ ඒ අඹපන් ඉල්රහ 
සිටිනහ  ඒ ප්රර පද්ලර  ගිහින් ඒ ාර්ධනඹ ඵරරහ ඊ   අලර 
වපඹරඹ අයාරු ජනහිඳයාතුභහ  රඵහ පදන්න  කිඹරහ. නමු ක 
ඒ අඹ ඹන්පන් නළවළ. පභමද ඒ අඹ  ඒ ප්රරපද්ලර  ඹන්න 
ඵළවළ. ඒ අඹ  ඹන්න ඵළරි පවේතුසත යාපඵනහ. ඒ අඹ ්දහ හිටිප  
පමපවේද, අද ඉන්පන් පමපවේද? ඔවුන් ්දහ ඒ ඳශහ කර 
හිටිප  ක නළවළ; අද ඉන්පන ක නළවළ. පපත අඹ පඩමරර්ර , ් 
්සතපනහපප ථහර  ඹ  පරහ යපේ අසථහයබහඹ ඇයා 

යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අයාරු භහින්ද යහජඳසත 
ජනහිඳයාතුභහපප නහඹ කපඹන් යු ක පපත යජඹ ජනතහ හිතහදී 
යජඹසත; ජනතහ විසින් ඳ ක යපු යජඹසත. ඒ  සහ අයාරු 
ජනහිඳයාතුභහපප නහඹ කඹ පමයි පභමපවමත ක 
පපශන්න ඵළවළ. භවය අඹ ඹපත ඹපත ආහයපඹන් විවිධ 
කුභන්්ර්ණ ශ ක, ජනතහපප ආශිර්හදපඹන් ඳ ක වුණු 
නහඹඹකු  සහ ජනතහ ්තුභහ  ආදපයයි; යජඹ  ආදපයයි.   

්භ  සහ වුරු  පභමන තන්දය  කිව් ක, පපත යජඹ 
ක්රිමඹහ කභ යන ළඩ ිළිතපශ, පපත ාර්ධන ක්රිමඹහදහභඹ  බි 
පවශන්න පපත උ කතරීතය බහපව්  විරුද්ධ ඳසතර ඉන්න ඹපත 
ඹපත භන්ත්රීවරු යන උ කහවඹ හර්ථ න්පන් නළවළ. 

යජඹසත වළටිඹ   අපේ වපඹරඹ අයාරු ජනහිඳයාතුභහ   

රඵහ දීරහ පපත  යුතු හර්ථ යන්න අඳ  යුතු යනහ. 

අපනසත ය ල් භ   කතහභ අද පපත ය  ාර්ිත ත ක කඹ   

ඳ ක න යුඹසත ඇයා පරහ යාපඵනහ. පපත ය  ආසිඹහපව් 
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ඳහර්ලිපපතන්තු 

ආලසචර්ඹඹ ඵ   ඳ ක යන්න පුළුන් යුඹසත  සර්භහණඹ න 

අසථහ, ඒ  යු කත  දහඹ කඹ දසතන පර  සිඹලුභ ජන 

පම සලින් අඳ ඉල්රහ සිටිනහ. විපද්ල ඵරඳෆපතර  ඹ  

පනමී, පඩමරර්ර  ඹ  පනමී පපත යපේ ඉම් යන්න  යාපඵන 

පපත දළළන්ත වූ හර්ඹ බහයඹ  වපඹරඹ දසතහ, අනහත දරු 

ඳයපතඳයහ  පපත යපේ  සදවපේ ජී කන්න   වළකි ඳරියඹ ඇයා 

ය දුන්  අයාරු ජනහිඳයා  භහින්ද යහජඳසත භළයාතුභහ පන ඹන 

හර්ඹ බහයඹ ද ලසතයාඹ, වධර්ඹ රඵහ පදන්න කිඹහ ඒ වළභ  

පදනහපන්භ ඉල්රහ සිටිමින්, භ  ථහ කිරීභ  පපත අසථහ රඵහ 

දීභ ළන මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභහ  සතුයාන්ත පමින් වහ 

 සවඬ පනහ.  

 
රු  සභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
පතඳ ක ශභනහයණ අභහතරතුභහ ව ඳහර්ලිපපතන්තුපව් 
බහනහඹතුභහ ) 
(ஶண்புஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

பகஶமத்துல அமச்சபைம் பஶஶளுன்மச் சமப பெல்லபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අද දින රු  ය ක ීයපේය  

භන්ත්රීවතුභහ විසින් ඉදිරිඳ ක යන රද බහ ල් තළබී පපත 

පඹරජනහ ිළිතඵ  ්තුභහ ක, රු  තහයහනහ ක ඵසනහඹ න 

භන්ත්රීවතුභහ ක දීර්ක ලපඹන් රුණු ඉදිරිඳ ක ශහ. 

භහුවෂි පභපවයුභ පවේතුපන් ශ්රීග රහාකි සිඹලු ජන  

පමේඨහර  හභඹ ුකසතයා විඳීපපත යප්රරහදඹ අපේ යජඹ  රඵහ 

දුන්නහ හපපභ, ඒ ළම්පත ඳළළයා ප්රරපද්ලර ජනතහපප ළඩී බිඳී 

ගිඹ, විනහල ී ගිඹ ජන ජීවිත නළත පමඩ  නළාීභ  වහ වූ 

දළළන්ත පභපවයසතද අපේ යජඹ ඉම් ය යාපඵනහ.   

විපලේපඹන්භ උතුරු නළ ප නහිය ප්රරපද්ලර අතළන් වූ ඳවුල් 

දළන  ඳදිාික ය අන්. ඒ අුව උතුපර් ඳවු ල් 153,012සත ද, 

නළ ප නහිය ඳශහප ක ඳවුල් 72,464 සත ද  නළත ඳදාික ය අන් 

අන් ය  යාපඵනහ.  පපේ පත ක 2013 භහර්තු භ 05 න 

දින න වි  ඹහඳ නඹ දිසත්රි සතප  වි ත සුඵහධන භධරසථහන 

42 සිටි අතළන් වූ ඳවුල් 1195  පුද්රඹන් 4205 පදපනසත 

ඳදිාික  සිටිඹහ. පපත සුඵහධන භධරසථහනර  සිටි ිළරි  අභතය  

සකීඹ ාහතීන් ව හිත මිතුයන් භ  ඳවුල් 5249  අඹ ක 

17,749 ඳභණ ත ක අතළන් වූ ිළරිසත ඉන්නහ. පභමවුන්පප  

මුල් පතබිපත ජහයා ආයසත පවේතන් භත ආයසත වමුදහ 

විසින් පපත නතුරු  සදවස ය නළවළ.   

පභඹ  අභතය, ත්රි කුණහභර දිසත්රි සතප  හපතපර්  ප්රරපද්ලප  

පඹරජිත ආර්ථි භධරසථහනඹ  ව තහඳ ඵරහහයඹ  පවේතුපන් 

ඳවුල් 443සත  සුඵහධන භධරසථහන 03  ඳදිාික සිටින අතය, 

ත ක ඳවුල් 782සත  සකීඹ ාහතීන් ව හිත මිතුයන් භ  ජී ක 

පනහ. පභමවුන් පුවපන් විල්ඳ  සහ  රඵහ දීභ   යජඹ 

 යුතු ය පන ඹනහ. ්පර විල්ඳ  සහ ිළිත ක ඳවුල් 

56සත දළන භ ක ඹිත ඳදිාික ය  යාපඵනහ. 

ඉවත  සුඵහධන භධරසථහනර ඳදිාික ඳවුල් වහ මලි 
ඳවසුපත හිත  සහ ඇයා අතය, යජඹ විසින් අලර පඳමදු 

ඳවසුපත, ්නපත ඳහනීඹ ජරඹ ව නීඳහයසත ඳවසුපත ළඳයීභ 

සිදු යුව රඵනහ. පභභ භධරසථහනර ප්රරයාාසයණ ව 

අ සකු ක අදහශ පේහ නළත ඳදිාික කිරීපපත අභහතරහාලඹ විසින් සිදු 

යන අතය, ඒ පුවපන් පභභ පර් රුිළඹල් මිලිඹන 28.0  

ප්රරයාඳහදන පන් ය යාපඵනහ.  

උතුපර් සුඵහධන භධරසථහනර ලින් ඳදිාික සිටි 

ිළරිසලින් ඳවත වන් ඳරිදි රින් ය ආයසත වමුදහ විසින්  

ඔවුන්පප  මුල් පතබිපත  සදවස කිරීභ පවේතුපන් ඹිත ඳදිාික ය 

යාපඵනහ. ඳවුල් 2043  අඹ ක පුද්රඹන් 6914සත ලිහභපත 

උතුය ප්රරහපද්යඹ පල්පත පමේඨහප  ග්රාහභ  සරධහරි පත  04 

පර්ණලපඹන් ව ත ක ග්රාහභ  සරධහරි පත 05 අර්ධ ලපඹන් 

2011 ජ ස භ ඹිත ඳදිාික ය යාපඵනහ.  

ත ක ප්රරහපද්යඹ  පල්පත පමේඨහ  02 ග්රාහභ  සරධහරි පත 

03  අයියා ඳවුල් 639  අඹ ක පුද්රඹන් 2219සත 2012 

පනමළපතඵර් භ ඹිත ඳදිාික ය යාපඵනහ. 

ඹහඳනඹ අර්ධ ද්ීඳප  ග්රාහභ  සරධහරි පමේඨහ 435සත ඇයා 

අතය නළත ඳදිාික කිරීභ වහ  සදවස ය නළ ක  ප ක ග්රාහභ 

 සරධහරි පමේඨහ 16සත වහ ත ක ග්රාහභ  සරධහරි පමේඨහ 09සත 
අර්ධ ලපඹන් පව්. ් පර  සදවස ය පනමභළයා ග්රාහභ  සරධහරි 

 පමේඨහ 03 බිපත පඵරපතඵ ඉ ක කිරීපපත  යුතු සිදු 

පපයමින් ඳතී. 

ඒ අුව මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවතුභ ස, අපේ යජඹ විසින් 

අයාවිලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත විඹදපත යමින් පභභ  ජනතහ  වන 

ළරසීභ වහ  යුතු ය යාපඵනහ. ර් 30 ඳභණ හර 

සීභහසත තුශ පරරප  සිටි දරුණුභ ්ර්සතහදී ාවිධහනඹ භ  

 න් ශ අසථහ මි සසුන් අතළන් ීභ  න කන්න අඳ  

පුළුන්භසත නළවළ. නමු ක ඒ සිදු වුණු විනහලලින් ජනතහ මුදහ 

පන, ඔවුන්පප ජන ජීවිත පමඩ නළාීභ වහ භහින්ද යහජඳසත 

ජනහිඳයාතුභහපප යජඹ ප්රරමුතහසත පදමින්, අපනකු ක 

ප්රරපද්ලර  ක ඩහ විලහර මුදල් ප්රරභහණඹසත ළඹ යමින්, ඒ 

ප්රරපද්ලර ජනතහපප ආර්ථි ලසතයාඹ  පමඩ නළාීභ   යුතු 

ය යාපඵන ඵ තුටින් ප්රරහල යන්න ළභළයායි.  

හභහනරපඹන් ්ර්සතහදී ාවිධහනඹසත ඹ ඳ ක ශහ  ඳසු, 

ඔවුන්  ්ර්සතහදී ක්රිමඹහ  කිරීපපත ලසතයාඹ නළයා වුණ ක, ඔවුන් තුශ 

යාබ ඒ ාවිධහන  ජහරඹ පන ක විවිධ ආහයලින් ක්රිමඹහ කභ 

න ඵ අඳ  පඳපනනහ. පපත අසථහපව්දී ්ල්ම ම ඊ ාවිධහනප   
අන්තර් ජහයා ජහරඹ  විවිධ ආහයපඹන් ක්රිමඹහ කභ පමින් 

ඳයානහ. ඔවුන් විසින්  පන ඹුව රඵන විවිධ අතර ප්රරචහය  

තුිතන් පභය  ජනතහ ක  ිළ ය  ජනතහ ක පනමභ  ඹළීභ  

 යුතු යන ඵ යජඹ ඉතහ පවමඳින් දන්නහ. යජඹ පපත ිළිතඵ 

අන්තර් ජහයා භේ මින් හපපභ ජහයා භේ මින්ද ජනතහ 

දළුව ක කිරීභ ක, විවිධ ය ර  සපඹරජිතඹන් දළුව ක කිරීභ ක ය 

යාපඵනහ.  ්ඹ තදුය  ක ය පන ඹනහ.    

පපත යපේ පඳමදු යහජර භණ්ඩරයීඹ නහඹඹන්පප රැසීභ 

ඳළළ කීභ  තීයණඹ ශහ  ඳසු, පභළ ස අතර ප්රරහල ඳදනපත 

ය  සමින් ්භ තීයණඹ පනස කිරීභ  පය දයන ිළරිස සිටින 

ඵ අිළ දන්නහ. ඊප   විපද්ල  යුතු රු ඇභයාතුභහ ඒ ිළිතඵ 

ඉතහ විසතයහ කභ පර ඳළවළදිලි ය දුන්නහ. ්ර්සතහදඹ 

අන් කිරීපපත ඒ දළළන්ත අවෘපඹරඹ පපත යජඹ බහය  කතහ 

හපපභ, අිළ යන ාර්ධන ළඩ  යුතු ඹ ඳ ක යමින්, විවිධ 

අතර ප්රරහල යමින් පපත යජඹ  ්පයහි පන ඹන ඒ ළඩ 

ිළිතපශ හර්ථ ීභ  පපත යජඹ ඉඩ තඵන්පන් නළයා ඵ භහ 

ප්රරහල යන්න ළභළයායි. අිළ ළභ වි භ පපත ය   ආදයඹ යන 

යජඹසත වළටිඹ  ්ර්සතහදඹ දුරු ය දළපතභහ හපපභ, අතර ප්රරචහය  

තුිතන් ්ර්සතහදඹ  නළත හි ්ීභ  ක ඉඩ පනමතඵන ඵ 

ප්රරහල යමින්, පපත   පඹරජනහ පන ඒභ ිළිතඵ රු ය ක 

ීයපේය භන්ත්රීවතුභහ  සතුයා යමින් භපප ථහ අන් 

යනහ. පඵමපවමභ සතුයායි. 
 

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳහර්ලිපපතන්තු ඊ  අුවකර අ. බහ. 7.02 , 2013 භහර්තු 07 න 
බ්රපවසඳයාන්දහ අ.බහ. 1.00 න පතසත ල් ගිප ඹ. 

அென்படி பஷ.ப. 7.02 ைஷக்கு பஶஶளுன்மம், 2013 ஶர்ச் 07, 

லஷஶறக்கஷறம பஷ. ப. 1.00 ைஷலம எத்ெஷமலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.02 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 
07th March, 2013.  
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[රු තහයහනහ ක ඵසනහඹ  භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිපපතන්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතසත පන්හ ළනීභ අලර  
නපත හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. පමශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාඩ ඳහය, අා 102, 
ිළඹසිරි පමඩනළගිල්පල් යජප   ප්රරහලන  හර්ඹහාලප   අිහරී  පත  ෆභ  ර්ඹභ  පනමළපතඵර්           
30 දහ   ප්රරථභ දහඹ  මුදල් පහ ඉදිරි ර්ප  දහඹ කඹ රඵහ පන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

 සඹමිත දිපනන් ඳසු  ්ුව රඵන දහඹ ඉල්ලුපත ඳ ක බහය ුව පනමරළපේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெஶ ; வன்சஶட் அெஷகஶ அமஷக்மகஷன் லபைடஶந்ெ சந்ெஶ பபஶ 2,178. வன்சஶட் ெனஷப்பஷெஷ பபஶ 18.15. ெபஶற் 

தசயவு பபஶ 2.50. லபைடஶந்ெ சந்ெஶ பற்பைஶக அத்ெஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷபட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்கமட வீெஷ, கஷபைரப்பமன, தகஶளம்பு 6 ன்ம லஷயஶசத்ெஷற்கு அனுப்பஷ பஷெஷகமரப்  

தபற்பொக்தகஶள்ரயஶம். எவ்ரலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் ரெெஷக்கு பன் சந்ெஶப்பைம்  

அனுப்பப்பட ரலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷமடக்கும் சந்ெஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்பொக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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ශ්රීග රාහ යජප  මුද්රවණ පදඳහර්තපපතන්තුපව් මුද්රවණඹ යන රදී. 



 

පාර්ලිමේන්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

தரரலன்ந றரங்கள் 
(யன்சரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වාර්තාව 
அறகர அநறக்கக 
OFFICIAL REPORT 

 

216 න කහණ්ඩඹ - 3 න කරහඳඹ  
தரகுற 216 - இன. 3 

Volume 216 -  No. 3 

2013 භහර්තු 07න බ්ර்වසඳින්දදහ 
2013 ரர்ச் 07, றரக்கறக 

Thursday,  07th March, 2013 





 

 

ප්රයලසනර  හිකක ි ළිතුරු 

කල්තළබීමේ මඹෝජනහ: 
 ධාහඳනඹ වහ ප්රයභහණ්  මනවන ප්රයිනඳහදන 

ප්රයලසනර  ි ඛිත ිළිතුරු 

්දතර්ගත ප්රයධහන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

 Insufficient Allocation of Funds for Education 
 
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

எத்றகப்தைப் தறரக : 

        கல்றக்கரண  றற எதுக்கலடு ரதரரக 

றணரக்கலக்கு லத்துதோன றகடகள் 





2013 භහර්තු 07 

ඳහර්ිමේ්දතු 
தரரலன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                             
 

2013 භහර්තු 07න බ්ර்වසඳින්දදහ 
2013 ரர்ச் 07, றரக்கறக 

 Thursday,  07th March, 2013 
—————————————- 

 
.බහ. 1.00  ඳහර්ිමේ්දතු රැස විඹ.   

කථහනහඹකතුභහ [ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக 

கறத்ரர்கள். 

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

 

 

 
 

ිි මල්ඛනහදිඹ ිළිගළ්දවීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) අණ්ඩුක්රடභ ාසථහම  44(2) ාසථහ භ  ියඹවිඹ යුතු, 2006 
ංක 12 දයන මුද්දය ගහසතු  (විමලේ විධිවිධහන) ඳනම්  3 ග්දිනඹ 
ඹ ම්  ජනහධිඳිනයඹහ විසි්ද හදන රදු, 2012 මදළේඵර් 17 දිනළින 
ංක 1789/9 දයන ින විමලේ ගළට් ඳත්ර ම  ඳශ කයන රද ියමඹෝගඹ; 

(ii) 2003 ංක 25 දයන මුදල් ඳන ම්  2 ග්දිනම  1 ඊඳ ග්දිනඹ 
ඹ ම්  මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදන භහතායඹහ විසි්ද හදන රදු, 2012 
මදළේඵර් 31 දිනළින ංක 1791/8 දයන ින විමලේ ගළට් ඳත්ර ම  ඳශ 
කයන රද ියඹභඹ; ව  

(iii)    2011 ංක 17 දයන ියසඳහදන ඵදු (විමලේ විධිවිධහන) ඳනින්ද ්ද 
ය  ංමලෝධිත 1989 ංක 13 දයන ියසඳහදන ඵදු (විමලේ විධිවිධහන) 
ඳන ම්  3ආ ග්දිනඹ ඹ ම්  මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදන භහතායඹහ 
විසි්ද හදන රදු, 2013 ජනහරි 15 දිනළින ංක 1789/5 දයන ින 
විමලේ ගළට් ඳත්ර ම  ඳශ කයන රද ියඹභඹ.- [ග්රාහභහතාතුභහ ව 
බුද්ධ ලහන වහ අගමික ක යුතු භහතා ගරු දි.මු. ජඹය් න භවතහ 
මනු  ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහමේඹ භත ිනබිඹ යුතුඹයි ියමඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

(i) 1979 ංක 40 දයන ශ්රී. රංකහ ඳනඹන ංර්ධන ඳනම්  14(1) 
ග්දිනඹ ඹ  ම්  මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදන භහතායඹහම  
එක ් ඹ ආින කර්භහ්දත වහ හණිජ ක යුතු භහතායඹහ විසි්ද 
හදන රදු, 2013 ජනහරි 22 දිනළින ංක 1794/9 දයන ින විමලේ 
ගළට් ඳත්ර ම  ඳශ කයන රද ියමඹෝගඹ; ව  

(ii)    1979 ංක 40 දයන ශ්රී. රංකහ ඳනඹන ංර්ධන ඳනම්  14(1) 
ග්දිනඹ ඹ  ම්  මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදන භහතායඹහම  
එක ් ඹ ආින කර්භහ්දත වහ හණිජ ක යුතු භහතායඹහ විසි්ද 
හදන රදු, 2013 ජනහරි 22 දිනළින ංක 1794/10 දයන ින විමලේ 
ගළට් ඳත්ර ම  ඳශ කයන රද ියමඹෝගඹ.- [කර්භහ්දත වහ හණිජ 
ක යුතු  භහතා ගරු රිහ්  ඵදියුදී්ද භවතහ මනු  ගරු දිම්දස 
ගුණර්ධන භවතහ] 

 

 
බහමේඹ භත ිනබිඹ යුතුඹයි ියමඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ප්රයලසනර  හිකක ිළිතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

 2011 මරෝක කුරහන ක්රිුකට් තයගහිඹ: විසතය 
2011 உனகக் கறண் கறரறக்கட் ரதரட்டித்தரடர் : 

றதம் 
2011 WORLD CUP CRICKET TOURNAMENT : DETAILS 
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2.  ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ක්රී ඩහ භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ- (3) :  

() 2011 මරෝක කුරහන ක්රිුකට් තයගහිඹ  දහශ ශ්රී. 

රංකහ ක්රිුකට් අඹතනඹ විසි්ද සිදු කශ විඹදේ ිළිඵ 

හර්තහක් ඈදිරිඳ්  කය්දම්දද ඹ්දන එතුභහ ව්ද 

කය්දමනහිද? 

(අ) (i) ශ්රී. රංකහ රීනමිඹර් ග්  ක්රිුකට් තයගහිම  විකහලන 

යිිනඹ රඵහ දී ිනමඵන භහගමේ නභ කුභක්ද; 

          (ii) එභ අඹතනම  ප්රයධහන විධහඹක ියරධහරිඹහ මර 

ක යුතු කයන පුද්ගරඹහ කවුරු්දද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ)  2011 මරෝක කුරහන ක්රිුකට් තයගහිම දී ශ්රී. රංකහ  

රළබුණු මුදල් ේබහයමඹ්ද වේඵ්දමතව  ක්රී ඩහංගණඹ 

මගවඩනළගීභ  ව මනකු්  ක්රී ඩහංගණ වහ ළඹ කශ 

මුදර ම්ද ම්ද ලමඹ්ද මකවඳභණද ඹ්දන්   එතුභහ 

මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ඇ) මනවඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட றணர:   

(அ) 2011 உனகக் கறண் கறரறக்கட் ரதரட்டித்தரடர் 

சம்தந்ரக இனங்கக கறரறக்கட் றதணத்றணரல் 

ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப தசனறணங்கள் தற்நற 

அநறக்கக என்கநச் சர்ப்தறக்க தொடித்ர ன்தக 

குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i)  இனங்கக தறரறறர் லீக் கறரறக்கட் ரதரட்டித் 

தரடரறன் எபறதப்தை உரறக ங்கப்தட்ட 

கம்தணறறன் ததர் ரதன்தகத்ம்; 

       (ii)  ரற்தடி றதணத்றன் தறரண றகநரற்த 

உத்றரரகத்ரக தசற்தடுகறன்ந தர்  

ரதன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு தரறறப்தரர? 

(இ)  2011 உனகக் கறண் கறரறக்கட் ரதரட்டித் 

தரடதக்கரக இனங்ககக்குக் கறகடத் தததம் 

தத்தரககறலிதந்து அம்தரந்ரரட்கட 

றகபரட்டு கரணத்க அகப்தற்கும் கண 

கரணங்கலக்கரகவும் தசனறடப்தட்ட தரகக 

ணறத்ணறரக  வ்பதன்தகத்ம் அர் இச் 

சகதக்குத்  தரறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

335 336 



ඳහර්ිමේ්දතු 

asked the Minister of Sports : 

(a) Will he state whether he will submit a report on 

the expenses borne by Sri Lanka Cricket with 

relevance to the 2011 World Cup cricket 

tournament? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the name of company to which the telecast 

rights of Sri Lanka Premier League cricket 

tournament have been awarded ; and 

 (ii) the name of the person who serves as the 

Chief Executive Officer of the aforesaid 

institution? 

(c) Will he also inform this House of the amounts of 

money spent separately for the construction of the 

Hambantota stadium and the other stadiums out of 

the colossal sum of money received by Sri Lanka 

at the 2011 World Cup cricket tournament? 

(d) If not, why? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ (ක්රී ඩහ භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக -  றகபரட்டுத் 

துகந அகச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය,  මේ ප්රයලසනඹ  ිළිතුරු දීභ   මඳය  

ඔඵතුභහම  ධහනඹ මඹවමු කශ යුතු කහයණඹක් ිනමඵනහ. මේ 

ප්රයලසනඹ  භම  ිළිතුය සදහනේ. විරුද්ධ ඳහර්ලසම  භ්දත්රීේරු්ද 

විටි්ද වි   මේ ප්රයලසනඹ ේඵ්දධමඹ්ද භමග්ද  මේ ව්දම්ද 

මදවමශවසන තහ යි. එක එක විධිඹ  වනහ, එකභ ප්රයලසනඹ.  

මදවමශවසන තහ  භභ මේ  ඊ් තය මද්දම්ද. ඔඵතුභහම  

ධහනඹ   ඒක්  මඹවමු කයනහ. එකභ ප්රයලසනඹ විවිධ විධිඹ   

වනහ.  

මේ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය මේකයි. 

()  2011  මරෝක කුරහන  ක්රිුකට් තයගහිඹ  දහශ                   
ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට් අඹතනඹ මුදල්  ළඹ මකව   ආ් ම්  
ක්රී ඩහංගණ ඈදි ියරීභ වහ නවීකයණඹ වහ ඳභණි. මනක් 
සිඹලු ක යුතු වහ මරා  ප්රයිනඳහදන රඵහ දී ආ් ම්  
්දතර්ජහිනක ක්රිුකට් කවු්දරඹ විසිිය.  

(අ)   (i)  ශ්රී. රංකහ රි මිඹර් ග්  ක්රිුකට් තයගහිම  සිඹලුභ 
හණිජ යිතී්ද ඳයහ ආ් ම්  සිංගප්පරුම  
භර්මට් එ්ද ර්මට්්දභ්දට් ම්දචර්ස  
පුද්ගික භහගභ ඵළවි්ද විකහලන යිිනඹ රඵහ 
දීභ සිදු කය්දම්ද එභ භහගභ විසිිය.  

 (ii)   රි මිඹර් ග්  තයගහිම  විකහලන යිිනඹ රඵහ දීභ 
ේඵ්දධ  ක්රිුකට්  අඹතනඹ ක යුතු මනවකශ  
ියහ විකහලන  සිදු කශ අඹතනම   ප්රයධහන 
විධහඹක ියරධහරිඹහ කවුරු්දද ඹ්දන ක්රිුකට් 
අඹතනඹ දළනු්  කය  මනවභළත.  

(ආ)  2011 මරෝක කුරහන ක්රිුකට් තයගහිමඹ්ද රළබුණු මුදල් 
ක්රී ඩහංගණ වහ විඹදේ ව ප්රයභහණඹ  

 

(ඇ)  ඳළන මනවනඟී.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  ඳශමුළිය තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. 

ගරු භහතාතුභිය, ඔඵතුභහ ව්ද කශහ ක්රී ඩහංගණ වහ ම්ද 

කශ මුදල් ප්රයභහණඹ්ද. ක්රී ඩහංගණ තුනක් මනුමනුයි මුදල් ම්ද 

කය ිනමඵ්දම්ද. එයි්ද මදකක  දශ ලමඹ්ද රුිඹල් මිිඹන 

1,200ක  අ්දන ප්රයභහණඹක් ම්ද කයද්දී වේඵ්දමතව  

ක්රී ඩහංගණඹ  ඒ හම  තු්ද ගුණඹක ්  ඩහ ළ ම මුදරක් ම්ද 

කය ිනමඵනහ. එක ක්රී ඩහංගණඹක  තු්ද ගුණඹක් ම්ද කයන 

මරහම , ඒ මුදර්  මකව ස මදකක  මඵදරහ ත ක්රී ඩහංගණ 

මදකක  දීරහ, ක්රී ඩහංගණ ඳවක  මුදල් ම්ද කය්දන ක යුතු 

මනවකමශේ ආයි? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භ්දත්රීේතුභහ, භහ නළත්  ියඹනහ වේඵ්දමතව  

ක්රී ඩහංගණඹ ේඵ්දධ ඔඹ ප්රයලසනඹ  භහ මදවමශවස තහක් 

ිළිතුරු දී ිනමඵන ඵ. භහ ඔඵතුභහ  නළත්  ිළිතුය ියඹ්දනේ. 

ගරු භ්දත්රීේතුභහ, ඳල්මල්කළමල් ජහතා්දතය ක්රී ඩහංගණඹ ව 

අර්. මප්රයේභදහ ක්රී ඩහංගණඹ නවීකයණඹක්. වේඵ්දමතව  භහි්දද 

යහජඳක් ජහතා්දතය ක්රිුකට් ක්රී ඩහංගණඹ ලු්  ඈදි ියරීභක්. 

නවීකයණඹක  ඹන විඹදභයි, ලුින්ද ක්රී ඩහංගණඹක් ඈදි ියරීභ  

ඹන විඹදභයි මදකක්. අර්. මප්රයේභදහ ක්රී ඩහංගණම  හවන 

න් ්දන පුළු්ද 20යි. භහි්දද යහජඳක් ජහතා්දතය ක්රිුකට් 

ක්රී ඩහංගණම  හවන 282ක් න් ්දන පුළු්ද. ක්කය 

ප්රයභහණඹ ග් තහභ්  ව්  ගුණඹිය්ද ළ මයි; seating capacities 

ග් තහභ්  ළ මයි; pavilion එක ග් තහභ්  මදදවස ගණනක් 

ඈ්දන පුළු්ද. ර්ග මී ර් ප්රයභහණඹ නු ග් තහභ ඒමක් ියසිභ 

ළ ම වීභක් මරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ද්දනහ, මගවඩනළඟිල්රක් 

ලු් ළ මඹහ කය්දනයි, මගවඩනළඟිල්රක් ලුින්ද වද්දනයි ඹන 

විඹදභ මදකක් ියඹරහ. ඒ ියහ හභහනා ඈංිනම්දරු්දම  

ආසතමේ්දතු නු මේමක් ියසි ළරැද්දක් නළවළ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  මදළිය තුරු ප්රයලසනඹ. දළ්ද මේ 

මභවමවවත න මකව  ක්රිුකට් ඳහරක භණ්ඩරම  බහඳින ධුයඹ 

වහ ඊඳහි ධර්භදහ භළිනතුභහම  නහභ මඹෝජනහ ඔඵතුභහ 

ියර්මද්ල කය නළවළ ියඹනහ. ඒ ියඹ්දම්ද, දළ්ද ිනරංග සුභිනඳහර 

භවතහම  නභ ඔඵතුභහ ියර්මද්ල කය ිනමඵනහද? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දහශ මනවම . 

ක්රිුකට් ක්රී ඩහංගණ  ළඹ කශ මුදර (රු.මි.) 

භහි්දද යහජඳක් ජහතා්දතය 
ක්රිුකට් ක්රී ඩහංගණඹ- 
වේඵ්දමතව  

4,283,971,010,88 මිිඹන වහයදවස 
මදසිඹ සතුනක් ඳභණි. 

අර්. මප්රයේභදහ ජහතා්දතය 
ක්රී ඩහංගණඹ - මකවශම 

1,657,258,697.06 මිිඹන එක්දවස 
වඹසිඹ ඳනසවතක් ඳභණි. 

ඳල්මල්කළමල් ජහතා්දතය 
ක්රී ඩහංගණඹ - ඳල්මරකළමල් 

1,243,418,241.00 මිිඹන එක්දවස 
මදසිඹ වතළිසතුනක් ඳභණි. 
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ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔඵතුභහ ඊ් තයඹක් මද්දන මකෝ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊ් තයඹ තභයි, "දහශ මනවම " ියඹන එක. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ක්රිුකට් ක්රී ඩහ  දහශයි ව්දම්ද. 

ආයි, එතුභහ භ  වරි්දම්ද? ි ද්දනහ, භහි්දදහන්දද 

ලු් ගභම  ආභිනතුභහ  ඊ් තය මද්දන පුළු්ද ියඹරහ. එමවභ 

නේ මේක දහශ මනවම්දම්ද- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කරුණහකයරහ ඈක්භ්ද කය්දන.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ආභිනතුභිය, හධහයණ ඊ් තය මද්දන. ඔඵතුභහ ඊ් තය 

මද්දන පුළු්ද ආභිනයමඹක් ම්ද.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භ  මඳමනන විධිඹ  තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹක් ව්දන 

නළතුහ හම යි.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භභ වපු මදළිය තුරු ප්රයලසනඹ  "දහශ 

මනවම " ියඹරහ කීභ තුශභ මඳමන්දම්ද මද්ලඳහරනඹ 

ිනමඵනහඹ ියඹන එකයි. ගරු ක්රී ඩහ ආභිනතුභහමග්ද භභ මේ 

කහයණඹ ව්දන කළභළිනයි.  ඈතහ ඳළවළදිි මරභ ද 

මද්ලඳහරනඹ ක්රී ඩහම  ඊ්දනිනඹ  මනවමයි, ඳරිවහියඹ  

මවේතුන අකහයමඹ්ද ආතුශ්  වීභ ම්දද ඔඵතුභහ මදළිය තුරු 

ප්රයලසනඹ  ඊ් තය මනවමද්දන  මවේතු කයමගන ිනමඵ්දම්ද?  

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දහශ මනවම . 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ක්රී ඩහ  මදයිඹ්දම භ ිහි යි, ගරු කථහනහඹකතුභිය. 

ල ී රංකහ ක ීකට් අඹතනම  ියරධහරි්ද: විමද්ල 
ංචහය විඹදභ 

இனங்கக கறரறக்தகட் றதண உத்றரரகத்ர்கள் : 

தபறரட்டுப் தச் தசனவு 
OFFICERS OF SRI LANKA CRICKET : EXPENDITURE ON 

FOREIGN TOURS 

2036/’11 

3. ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ක්රී ඩහ භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (4):   

() (i) ල ී රංකහ ක ීකට් අඹතනම  ියරධහරි්ද 
විමද්ලගතවීභ මනුම්ද 2008 ර්ම  සි  මේ 
දක්හ එභ අඹතනඹ විසි්ද හර්ෂික විඹදේ කය 
ආින මුදර; 

 (ii) ඈවත එක් එක් ර් ම දී, ියරධහරි්ද විමද්ලගත ව 
එක් එක් සථහම දී විඹදේ කශ  මුදර; 

 (iii) එභ එක් එක් සථහම දී ියරධහරි්ද විමද්ලගත වී 
සිටි දින ගණන; 

 ම්ද ම්ද ලමඹ්ද කමර්ද ඹ්දන එතුභහ ව්ද 
කය්දමනහිද? 

(අ) (i)  ියරධහරි්දම  ඈවත ව්ද විමද්ලගතවීේ 
මවේතුම්ද ක ීකට් ක ීඩහ  ්  ව ඹවඳ්  මවෝ 
ඹවඳ්  ඳ ිීනපර කමර්ද; 

 (ii) විමද්ලගත ව ියරධහරි්දම  ගභ්ද විඹදේ, 
නහතළ්ද ග්  සථහන වහ කශ විඹදේ ව 
මනකු්  විඹදේ එක් එක් ියරධහරිඹහ  නු, 
ම්ද ම්ද ලමඹ්ද කමර්ද; 

 (iii) එකී ියරධහරි්දම  ංචහය විසතය  ව්ද ඳ්  
ඈදිරිඳ්  කය්දම්දද; 

 (iv) එකී ියරධහරි්දම  භහසික ළටුප් ව මන්  
දීභනහ ම්ද ම්ද ලමඹ්ද කමර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ) මනවඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட றணர:   

(அ) (i)  இனங்கக கறரறக்தகட் றதணத்றன் 

உத்றரரகத்ர்கள் தபறரடு தசல்ற்கரக 

2008ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இன்தக அந் 

றதணத்றணரல் தடரந்ம் தசனவு 

தசய்ப்தட்டுள்ப தரகக; 

 (ii)  ரற்தடி எவ்தரத தடத்றலும் 

உத்றரரகத்ர்கள் தபறரடு தசன்ந 

எவ்தரத சந்ர்ப்தத்றலும் தசனவு தசய்துள்ப 

தரகக; 

 (iii)  ரற்தடி எவ்தரத சந்ர்ப்தத்றலும் 

உத்றரரகத்ர்கள் தபறரடுகபறல் இதந் 

ரட்கபறன்  ண்றக்கக 

 தவ்ரநரக ரதன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) உத்றரரகத்ர்கள் ரற்கூநறரத தபறரடு 

தசன்நணரல் கறரறக்தகட் றகபரட்டுத் 

துகநக்குக் கறகடத் சரகரண அல்னது 

தரகரண தததரததகள் ரக; 
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 (ii) தபறரடு தசன்ந உத்றரரகத்ர்கபறன் 

தச் தசனவுகள் ங்குறடங்கலக்கரக 

ரற்தகரள்பப்தட்ட தசனவுகள் ற்தம் கண 

தசனவுகள் எவ்தரத உத்றரரகத்தக்கும் 

ற்த தவ்ரநரக வ்பவு; 

 (iii) ரற்தடி உத்றரரகத்ர்கபறன் சுற்தனர றதக் 

குநறப்தைக்ககப சர்ப்தறப்தரர; 

 (iv) ரற்தடி உத்றரரகத்ர்கபறன் ரரந் 

சம்தபங்கள் ற்தம் கண தகரடுப்தணவுகள் 

தவ்ரநரக வ்பவு 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Sports:  

(a) Will he state separately - 

 (i) the amount of money spent annually by Sri 

Lanka Cricket for sending its officers 

abroad from the year 2008 up to now; 

 (ii) the amount of money spent on each of the 

occasions when officers were sent abroad in 

each of the aforesaid years; and 

 (iii) the number of days spent abroad by the 

officers on each of those occasions? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the positive or negative results gained by 

the game of cricket as an outcome of the 

aforesaid foreign trips made by the officers; 

 (ii) separately, the amounts of money spent on 

travelling, accommodation and other 

expenses of each of the officers who went 

abroad;  

 (iii) whether tour itineraries relevant to the trips 

made by the aforesaid officers will be 

submitted; and 

 (iv)  separately, the monthly salaries and other 

allowances of the aforesaid officers? 

(c) If not, why? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය මදනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ආයි, භභ මී  කි්ද දළකරහ නළද්ද? [ඵහධහ ියරීභක්] 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඔඵතුභහම  ප්රයලසනඹ  ිළිතුය වග්දන.  

ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

"ියකේ ළඩක් ඵරහමගන ඈ්දනහ භනුසමඹෝ" ියඹ්දන. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ිළිතුය එඳහද? [ඵහධහ ියරීභක්] භභ එමවභ ිය ම  නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 දඹහසිරි ජඹමේකය භ්දත්රීේතුභහ, මු් තක් ිනමඵනහද? [ඵහධහ 

ියරීභක්] 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ එමවභ ිය ම  නළවළ. භ්දත්රීේතුභහ භම  මිත්ර ඹහ. [ඵහධහ 

ියරීභක්] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දඹහසිරි ජඹමේකය භ්දත්රීේතුභහ, මේ ඳහර්ිමේ්දතු. [ඵහධහ 

ියරීභක්] 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය, භභ ඔඵතුභහම  ප්රයලසනඹ  ඊ් තය මදනහ.  

() (i) ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට් අඹතනම  ියරධහරි්ද 2008 ය 
සි  2012 ජුිය භහඹ දක්හ විමද්ලගත වීේ 
මනුම්ද විඹදේ කය ආින මුදර 

  2008 රුිඹල්    4,623,230.30 

  2009 රුිඹල්      14,954,844.00 

  2010 රුිඹල්     8,310,662.60 

  2011 රුිඹල්    3,892,963.80 

  2012 රුිඹල්       550,423.00 

 (ii) එක් එක් ර්රදී ියරධහරි්ද විමද්ලගත ව 
සථහම දී විඹදේ කශ මුදර ආමුණුේ  (i),  
(ii),  (iii),  (iv),  (v) ලමඹ්ද ඈදිරිඳ්  කය 
ආත. 

 (iii) එක් එක් ර්රදී ියරධහරි්ද විමද්ලගත වී සිටි 
දින ගණන ආමුණුේ  (i),  (ii),  (iii),  (iv),  
(v) ලමඹ්ද ඈදිරිඳ්  කය ආත. ආමුණුේ 
බහගත* කයමි. 

 (අ)  (i)  ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට් අඹතනම  ියරධහරි්දම  සිඹලුභ 
විමද්ලගත වීේ යහජකහරි භට් මභ්ද සිදු වී ආත. 
ජහතා්දතය ක්රිුකට් කවු්දසිරඹ, අසිඹහනු ක්රිුකට් 
කවු්දසිරඹ, ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට් ඳහරක භණ්ඩරඹ 
මවෝ ක්රිුකට් ක්රී ඩහ  දහශ විමද්ල අඹතන භඟි්ද 
කයන රද අයහධනහක් මවෝ ලාභ කරුණක් 
භත සිදු කය ආත. මේ නු ළ ම අදහඹේ රළබීභ, 
රහබදහඹක ංචහය, විධිභ්  පුහුණු වහ අඹතන 
ප්රයිනරඳඹ ඈවශ තරඹක  මගන ඒභ සිදු වී ආත.  

341 342 

[ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ] 
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 (ii)  ආමුණුේ () (i), () (ii), () (iii), () (iv), () (v) 
ලමඹ්ද ඈදිරිඳ්  කය ආත. 

 (iii)  මභහිදී විධහඹක කමිටුම  මවෝ ්දතර් ඳහරක 
කමිටුම  ියරධහරිමඹකු විසි්ද ඌජුභ දහශ 
කමිටු  ංචහයඹ ිළිඵ ප්රයගින හර්තහ ඈදිරිඳ්  
ියරීභ මවෝ හිකක දළනුේ දීභක් සිදු කයනු රළමේ. 
ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට් අඹතනම  ියරධහරි්ද යහජකහරි 
භට් මභ්ද විමද්ලගත ව වි  එභ හර්තහ ප්රයධහන 
විධහඹක ියරධහරිමඹකු  ියසි ඳරිදි බහය දීභ  
ක යුතු කයනු රළමේ.  

 (iv)  ගරු මේඹක් සිදු කයන විධහඹක කමිටුම  මවෝ 
්දතර් ඳහරක කමිටුම  හභහිනකඹ්ද  මභඹ 
දහශ මනවම . අඹතියක මේකඹ්දම  භහසික 
ළටුප් ේඵ්දධ මතවයතුරු ඳවත ඳරිදි ම . 

  මේකඹහම  නභ   ළටුප් රුිඹල්  

  යවී්දද්ර  පුසඳකුභහය      80,000.00 

  නු භයනහඹක  2,60,000.00 

  මේ.සී. ගභම   1,25,000.00 

  ඇසි  ද සිල්හ  2,74,312.50 

  මවේහ්ද ද භළල්     80,000.00 

  මජයේ ජඹය් න   3,50,000.00 

  ප්රයබහ්  ියලසලංක  1,60,000.00 

  මයවමේස කළුවිතහයණ   3,02,500.00 

  ිඹල් විමේතුංග  2,60,000.00 

  නවී්  නහස   2,74,500.00 

  ළනීහ ද සිල්හ     60,000.00 

  දුග්ප් භයමේකය     80,000.00 

  ින්  ජඹමේකය  2,50,000.00 

  ච්දද්ර භහි මකෝයමල්  2,10,000.00 

  නුරුද්ධ මඳවමරව්දඕවි     92,138.00 

  ප්රය්දන ිනනය් න  1,50,000.00 

  සිත විමේසිංව     50,000.00 

  කහර්ල් ්ද ඵර්නහ් ස   1,50,000.00 

  ඈ්  ව මේකඹ්ද 

  මරෝය්දස ප්රයනහ්දදු  1,00,000.00 

  නුය මත්දනමකෝ්ද  1,70,000.00 

(ආ)  ඳළන මනවනඟී. 

 
*බහමේඹ භත තඵන රද ආමුණුේ: 
   சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தைகள் : 

   Annexes tabled: 

 

343 344 

ආමුණුභ (i) 



ඳහර්ිමේ්දතු 345 346 

ආමුණුභ (ii) 

[ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ] 



2013 භහර්තු 07 347 348 



ඳහර්ිමේ්දතු 349 350 

[ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ] 



2013 භහර්තු 07 351 352 



ඳහර්ිමේ්දතු 353 354 

ආමුණුභ (iv) 

ආමුණුභ (v) 

[ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ] 
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ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  ඳශමුන තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. 

2008 ර්ම  ියරධහරි්ද 28මදනකුම  විමද්ලගත වීේ ේඵ්දධ 

අසිඹහනු ක්රිුකට් ේමේරනම  ව ්දතර් ජහිනක ක්රිුකට් බහම  

විඹදේ වළය රුිඹල් 1,19,58,217ක් විඹදේ කය ිනමඵනහ. වළඵළයි 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, විගණකහධිඳිනතුභහ මේ ේඵ්දධ 

මතවයතුරු ඈල්ලුහභ -ද ඳහර්ිමේ්දතු  ඈදිරිඳ්  කය 

ිනමඵනහ. ගරු ආභිනතුභහ  මනවමයි මේ ප්රයලසනඹ ිනමඵ්දම්ද- 

ියසිභ මතවයතුයක් දු්දම්ද නළවළ. භහ ව්දන කළභළිනයි, ඒ 

මතවයතුරු රඵහ දු්දම්ද නළ් ම්  ආයි ියඹහ. එභ මතවයතුරු දීරහ 

නළ් ම්  ආයි ියඹහ එදහ හි පු ඹමග්ද ඹේ ියසි විධිඹක කරුණු 

විභසීභක් කය්දන ඔඵතුභහ  පුළු්දද? 

මභවකද හභහනාමඹ්ද මේහ ඈදිරිඳ්  කය්දන ඕනෆ මකෝප්  

එක යි.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය, විගණකහධිඳිනතුභහ මතවයතුරු ඈල්රන 

ඕනෆභ මරහක ඒ මතවයතුරු මද්දන ි ඵළඳී සිටිනහ. මනවදී 

ඈ්දන ඵළවළ. ඔඵතුභහ ියඹන මතක් භභ මේ ිළිඵ ද්දම්ද 

නළවළ. භභ මේ ිළිඵ මවඹහ ඵරහ ලා ක යුතු කය්දනේ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ආභිනතුභිය, භම  මදළිය තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. මේ 

දහශ ියරධහරි්ද විමදසගත සිටින කහර කහනු තුශ නුභත 

කශ දින ගණන  ඒ දහශ මුදල් මග හ මික, ආ් ත ලමඹ්දභ 

ඒ දින ගණන ඔවු්ද සිටිඹහද ියඹන එක ේඵ්දධ මතවයතුයකු්  

ි ශ  නළවළ. ි ශ  ියඹ්දම්ද ඒ මතවයතුරු 

විගණකහධිඳිනතුභහ  ඈදිරිඳ්  කයරහ නළවළ ියඹරහයි. භවය 

මරහ  නුභත දින ගණන  මුදල් දීරහ ිනමඵනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභිය, භවය මරහ  ියරධහරි්ද ි  ය  ගිහිල්රහ 

ියඹමිත දින ගණන  කි්ද අඳහු එනහ. නමු්  ය දින 

ගණන භ ඔවු්ද මුදල් යමගන ිනමඵනහ. ඒ ේඵ්දධ මතවයතුරු 

තභ්  විගණකහධිඳිනතුභහ  ඈදිරිඳ්  කයරහ නළවළ ියඹරහ භභ 

ියඹ්දන කළභළිනයි. කරුණහකය ඔඵතුභහ ඒ ගළන්  මවඹහ 

ඵර්දන. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට් ඳහරක භණ්ඩරඹ ියඹ්දම්ද 

විගණකහධිඳිනයඹහ  ගණ්ද දිඹ යුතු අඹතනඹක්. එමවභ 

ියරධහරි්ද  කළභළින මරහ  ය  ඹ්දන් , ියකේ මුදල් නහසින 

කය්දන් , හරි ඹ්දන්  මුදල් ම්ද කය්දන ඵළවළ. එතළන 

විගණනඹක් ිනමඵනහ. බහ  දභ්දන ඕනෆ; නුභත කය්දන 

ඕනෆ. ඒ සිඹල්ර ිනමඵනහ. භභ ඔඵතුභහ  ග කීභිය්ද ියඹනහ, 

එමවභ ්දම්ද නළවළ ියඹරහ. භවය මරහ  ියරධහරිමඹක් ි  

ය  ගිඹහභ ියඹමිත දින ගණන  ළ මඹ දස මදක තුනක් ඔහු 

ඈ්දනහ ්දන පුළු්ද. වළඵළයි ඒ කහරඹ  ි ඵ හ එක මවෝ 

මන මභවනහ වරි මග්දම්ද නළවළ. දළ්ද ඔඵතුභ්දරහ ද්දනහ, 

භ්දත්රීේරු විමද්ලගත වුණහභ්  භවය මරහ  ළ මපුය දස 

මදක තුනක් ඈ්දනහ ියඹරහ. එමවභ ප්රයහමඹෝගික ගළ ලු එ්දන 

පුළු්ද. ඒ වළමය්දන ඳහරක භණ්ඩරමඹ්ද ල්ි යමගන 

මන්  ඔවු්දම  මඳෞද්ගික ලාතහ්ද වහ ඹ්දම්ද නළවළ, 

ගරු භ්දත්රීේතුභහ. 

ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ භභ 
වනහ. දළ්ද ක්රිුකට් අඹතනම  ිනමඵන මුදල්භඹ ර්බුදඹ්  
එක්ක ගිඹ වුරුද්ද  එි  වුරුද්මද් ගිඹ ඳහියසතහන ංචහයම  
මුදල් තභ ක්රී ඩකඹ්ද  මගහ නළවළ. ගරු ආභිනතුභිය, ඔඵතුභහ 
මේ මුදල් මග්දම්ද කදහද? ඒ ංචහයඹ  වබහගි ව 
ක්රී ඩකයි්දමග්ද භවය ඹ දළ්ද කණ්ඩහඹමේ්  නළවළ. වළඵළයි 
ඔවු්ද  තභ ගණන මගහ නළවළ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඔඵතුභහ එඹ ප්රයලසනඹක් වළටිඹ  ආහුමව්  

භභ ඒක  ඊ් තයඹක් මද්දනේ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රයලසන ංක 4-2220/'12-(4), ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ. 

 
ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ වතයන තහ  එභ ප්රයලසනඹ 

වනහ.  

 
ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ (ඈදිියරීේ, ඈංිනම්දරු 

මේහ,ියහ වහ මඳවදු ඳවසුකේ ියමඹෝජා භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல் 

ரசககள், வீடகப்தை, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඈදිියරීේ, ඈංිනම්දරු මේහ, ියහ වහ 
මඳවදු ඳවසුකේ භහතාතුභහ මනුම්ද භභ එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය 

දීභ වහ ින මදකක කහරඹක් ඈල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්රයලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳ්  ියරීභ  ියමඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
යජම  මයෝවල් : වදා හි ඹ 

அச கத்றசரகனகள் : தத்துர்கள் 

தற்நரக்குகந 
GOVERNMENT HOSPITALS : DOCTOR SHORTAGE 

2909/’12 

7.  ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
      (ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

     (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

මෞඛා භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (1):  

() (i) වදාරු මනවභළිනකභ ියහ ය  පුයහ ග්රාහමීඹ 
මයෝවල් රැක් හ ආින ඵ් ; 

 (ii) මයෝවල්ර වදාරු්දම  හි ඹක් ඳිනන 
සථහක මෞඛා භහතාහංලම  ආතළේ 
තනතුරු වහ ඳලසචහ්  ඊඳහධිධහරි වදාරු්ද 
ඳ්  කය ආින ඵ් ; 

 එතුභහ ද්දමනහිද? 

355 356 



ඳහර්ිමේ්දතු 

(අ) (i)  මේ න වි  වදාරු්ද ඳ්  කය ආින 
භහතාහංලම  වදාභඹ මනවන තනතුරු 
වහ සුදුසුකේ ර්  ියරධහරි්ද ිරික් ඵහ 
මනවගළනීභ  මවේතු කමර්ද; 

 (ii) භහතාහංලඹ තුශ මන්  ියරතර දයන 
වදාරු්ද  ි රි මයෝවල්ර ඳිනන වදා 
පුයප්ඳහඩු වහ ඳ්  ියරීභ  ක යුතු කය්දම්දද; 

 ඹ්දන එතුභහ  මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ) මනව එමේ නේ,  ඒ භ්දද? 
 

சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர:   

(அ) (i)  தத்துர்கள் இன்கரல் ரடுதரவும் தன 

கறரற கத்றசரகனகள் தோடப்தட்டுள்பண 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) கத்றசரகனகபறல் தத்துர்கபறன் தற்நரக் 

குகந றனவுகறன்ந சந்ர்ப்தத்றல், சுகரர 

அகச்சறன் சறன தறகலக்கு தட்டப்தறன் தடிப்தை 

தட்டரரற  தத்துர்கள் றறக்கப்தட்டுள் 

பரர்கள்  ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ற்ரதரது  தத்துர்கள்  றறக்கப்தட்டுள்ப, 

அகச்சறன் தத்தும் சரர தறகலக்கு, 

கககத்கட உத்றரரகத்ரக்கப 

ஆட்ரசரக்்கரறதப்தற்கரண கரங்கள் 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) அகச்சறதள் கண தறககப கறக்கறன்ந 

தத்துர்ககப, கத்றசரகனகபறல் றனவு 

கறன்ந தத்துர்கலக்கரண தற்நறடங்கலக்கு 

றறப்தற்கு டடிக்கக ரற்தகரள்ரர 

ன்தகத்ம் 

        அர ்இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a number of rural hospitals across the 

country have been closed down due to the 

absence of doctors; and 

 (ii) postgraduate doctors have been appointed 

to certain posts of the Ministry of Health at 

a time a shortage of doctors exists in 

hospitals? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for not recruiting a group of 

qualified officials for the other posts of the 

Ministry for which doctors have been 

appointed by now; and 

 (ii) whether action will be taken to appoint the 

group of doctors who are holding other 

posts in the Ministry to fill the existing 

vacancies of doctors in hospitals? 

(c) If not, why ? 

ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ (මෞඛා ියමඹෝජා 
භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මෞඛා භහතාතුභහ මනුම්ද භහ 

එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය මදනහ.  

()  (i)   වදාරු්ද මනවභළින මවේතු භත ියසිදු ග්රාහමීඹ 
මයෝවරක් හ මනවභළත. 

 (ii)   මෞඛා භහතාහංල ඳරිේඹ තුශ තාලා 
වදාභඹ යහජකහරි වහ ඳලසචහ්  ඊඳහධිධහරි 
වදාරු්ද ඳ්  මකව  ආත. මභභ වදාරු 
ඳවත ව්ද හඹියක මනවන ඳලසචහ්  වදා 
විදාහ ඊඳහධිධහරිහු මින.  

  වදා විලහයද වදා ඳරිඳහරනඹ 

  වදා විලහයද ප්රයජහ මෞඛා/ප්රයජහ ද්දත මෞඛා 

  විදාහඳින වදා ඳරිඳහරනඹ 

  විදාහඳින ප්රයජහ මෞඛා/ප්රයජහ ද්දත මෞඛා 

  විදාහඳින මෞඛා මතවයතුරුම දඹ 

(අ)  (i)   මෞඛා භහතාහංලඹ තුශ වදාභඹ මනවන 
තනතුරු වහ වදාරු්ද ඵහමගන 
මනවභළත. මෞඛා භහතාහංල ඳරිේඹ තුශ මේඹ 
කයන වදාරු්ද භහතාහංලම  ඹ්දත්ර ණඹ 
තුශ හඹියක මනවන තාලා යහජකහරි 
ගකීභක් ඈටු කයනු රඵන තය, ඒ වහ 
වදාභඹ ඳසු බිභක් තාලාඹ. එඵළවි්ද 
ඔවු්දම  යහජකහරි ්ද ියරධහරි්ද භඟි්ද 
අයණඹ කශ මනවවළක.   

 (ii)   මෞඛා භහතාහංලඹ තුශ වදාරු්ද මන්  
ියරතර මනවදයන ඵළවි්ද දහශ මනවම .  

(ආ)  ඳළන මනවනඟී. 

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය,මෞඛා භහතාහංලම  ියරතර දයන 

වදාරු 104 මදමනක් ඈ්දනහ. මප් යමට් ජන ගවනමඹ්ද 

රක්ඹක  ඈ්දම්ද වදාරු 71 මදනහයි. වදාරු්දම  

හි ඹක් ිනමඵද්දී, මෞඛා භහතාහංලම  ියර තර දයන 

වදාරු 104 මදමනක් ඈ්දනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ හම භ භහ ද්දනහ විධිඹ   මෞඛා 

භහතාතුභහ මල්කේතුභහ  ියමඹෝගඹක් දු්දනහ මේ ප්රයභහණඹ 

සිඹඹ  50ිය්ද ඩු කය්දන ියඹරහ. නමු්  මේ න තුරු ඒ ඩු 

ිය රීභ කයරහ නළවළ. මෞඛා භහතාතුභහ  ියමඹෝගඹක් දීරහ 

ිනමඹද්දී්  ඒ ප්රයභහණඹ ඩු කයරහ නළ් ම්  ආයි?  ඳරිඳහරන 

ක යුතු කය්දන මේ තයේ ිරික් ආයි මෞඛා භහතාහංලම   

යහමගන ඈ්දම්ද?   
 
ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake ) 
ගරු කථහනහඹකතුභිය, මෞඛා භහතාහංලඹ ඹ ම්   

නළ ම නහිය ප්රයමද්ලඹ ආතුළු ඒ ප්රයමද්ලර මෞඛා  භධාසථහන 

140ක් ඳභණ ිනබුණහ. යුද්ධඹ ්ද වීභ්  එක්කභ හ දභහ 

ිනබුණු  ඒ සිඹල්ර භ  ි වදාරු්ද රඵහ දු්දනහ. ඈින්ද මේ 

භ්දත්රීේතුභහ ියඹන වදාරු්ද ඹේ ියසි යහජකහරිඹක මඹදී 

සිටිනහ නේ, ලා යහජකහරිඹක තභයි ඔවු්ද මඹදී සිටි්දම්ද.  
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එභ වදාරු්ද ියහ  මනකු්  මයෝවල්ර වදා හි ඹක් 

ආින ්දම්ද නළවළ. යජම  වදා ියරධහරි්දම  ංගභඹ, 

යහජකහරි ලාතහ භත තභයි ඔවු්ද රඵහ දීරහ ිනමඵ්දම්ද. 

මෞඛා භහතාහංලඹ  යජම  වදා ියරධහරි්දම  මේඹ්  

ියරධහරිභඹ ක යුතුරදී ලා නහ. නලා මර 

වදාරු්ද එමවභ මේම  මඹවදරහ නළවළ.  

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මකවටි්දභ ියඹනහ නේ මෞඛා 

මේහ ධාක් ජනයහල්ම  ිළිගළනීමේ ියරධහරිඹහ ලමඹ්ද 

ඈ්දම්ද්  වදායමඹක්. ජනගවනමඹ්ද රක්ඹක  

වදාරු 71 මදනහයි ඈ්දම්ද. ඳ  හර්තහ මරහ ිනමඵන 

කරුණු නු මඵවමවෝ මයෝවල්ර වදාරු්දම  හි ඹක් 

ිනමඵනහ. භහ එක ඊදහවයණඹක් ලමඹ්ද ියඹ්දනේ. කයහිටිඹ 

මයෝවමල් ශභහ වදිසි නතුරු ංලම   දළ ම ් කහය ඒකකම  

ආ්ද වතයයි ිනමඵ්දම්ද. එතළන වදාරු්ද වතය මදමනක් 

ඈ්දනහ. ආ්ද වතයයි ිනමඵ්දම්ද, ශභහ විමලේඥ වදාරු්ද 

වතය  මදමනක් එතළන ඈ්දනහ. ඒ ියහ මේ ේඵ්දධ  

කශභනහකයණඹක් ියරීභ  ලා ක යුතු කය්දම්දද  ියඹරහ භහ 

ඔඵතුභහමග්ද වනහ.  

 
ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, වදාරු්දම  සථහන භහරුවීේ 

යජම  වදා ියරධහරි ංගභමඹ්ද  මකමයන ත් තීභඹ  දළනුේ 

දීභක් නු තභයි මකමය්දම්ද. ඒමක්ද මප් භහතාහංලඹ  

මරවකු ඵරඳෆභකු්  නළවළ. ඒ ියහ මප් භහතාහංලම  හිතුභතඹ  

වදාරු්ද මේම  මඹවද්දන ඵළවළ. ඒ ංගභම  

ක්රடභම දඹක් ිනමඵනහ. ඒ නු තභයි වදාරු්ද මේහ 

සථහනර  මඹවමු කය්දම්ද. තමු්දනහ්දමේ ඔමවවභ ිය හ  

කයහිටිඹ මයෝවර  ළයදි විධිඹ  -නලා විධිඹ  -ඳ්  ියරීේ 

කයරහ නළවළ.  

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු ියමඹෝජා ආභිනතුභිය, කයහිටිඹ ශභහ හට්ටුම  

වදා රු වතය මදමනක් ිනඹ්දන පුළු්දද? 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ. භභ මී  

මඳය්  ියමඹෝජා ආභිනතුභහමග්ද ආහුහ, වතදඹ ළ් කේර  - 

heart surgeries - දහශ ිනමඵන  waiting list  එක ගළන.  ඒ 

ේඵ්දධමඹ්ද මේ න මතක් කයරහ ිනමඵ්දම්ද මභවනහද?   

 
ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මේ  වහ විමලේඥ වදාරු ලරා 

වදා විමලේඥ වළටිඹ  පුහුණු ම්දන ඕනෆ. ඒ වහ කහරඹක් 

ගත මනහ. භවය විඹ්දර  ගත න කහරඹ් , වදා 

විදාහරමඹ්ද ි  වුණහ  ඳසු කළඳ කශ යුතු කහරඹ්  ග් තහභ 

ඒක දිග කහරඹක්. විමලේමඹ්දභ මභවශඹ ේඵ්දධමඹ්ද 

ග් මතව්  ඒ ේඵ්දධමඹ්ද ඈ්දම්ද විමලේඥ වදාරු්ද  ටික 

මදනයි. ඒ වහ ඔවු්දම   ේපර්ණ කහරඹභ කළඳ  කය්දන 

ඕනෆ. එමවභ ඹ බිහි ම්දන කහරඹක් ඹනහ. නමු්  දළ්ද 

කුගඩු ංලම  මඳෝිභක් නළවළ. ඒ ක යුතු කය මගන ඹනහ. 

භහතාහංලඹ වළටිඹ  ි වතදඹ මයෝග ංලඹ ්  ලා මද්ල් 

දීරහ ිනමඵනහ. වදාරු ඈදිරිඳ්  මරහ ලරා වදාරු 

වළටිඹ  පුහුණු ම්දන ඕනෆ. ි වදාරු්ද  ඒ වහ ලා 

ඳවසුකේ රඵහ දීරහ ිනමඵනහ.  ඒ වදාරු්දම  හි ඹ තභයි 

මේ මඳෝිභ ආින ම්දන මවේතු. ි  යටි්ද වදාරු 

මග්දරහ මේ ළ් කේ කය්දන ගිමඹව් , ඒක වරිඹන මදඹක් 

මනවමයි.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රයලසන ංක 10 -3164/12'-(1), ගරු ඳහිත මතයප්මඳරුභ 

භවතහ. 
 

ගරු ඳහිත මතයප්මඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ ප්රයලසනඹ භභ වනහ.  

 
ගරු ඈ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ඳශහ්  ඳහරන වහ 
ඳශහ්  බහ ියමඹෝජා භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்லரட்சற, ரகர 

சகதகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  
ගරු කථහනහඹකතුභිය, භභ ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ 

භහතාතුභහ මනුම්ද එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුරු දීභ වහ ින 

මදකක කහරඹක් ඈල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රයලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳ්  ියරීභ  ියමඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ේඵර්දමගවඩ තහනහඹභ : නළත ඈදිියරීභ 
அம்தனரங்தகரகட ரடிவீடு : லள்றர்ரம் 
AMBALANGODA REST HOUSE : RECONSTRUCTION 

1886/’11 

11. ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
       (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

  (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (3): 

() ගහල්ර දිසත්රිාක්කම , ේඵර්දමගවඩ තහනහඹභ  ඹ්  
මගවඩනළගිි කඩහ දභහ ඹළි ඈදිියරීභ  මුල්ගල් තඵහ ර් 
මදකක  ළ ම කහරඹක් ගත වී ආත් ,  මේ දක්හ එභ 
ඈදිියරීේ ක යුතු අයේබකය මනවභළින ඵ එතුභහ 
ද්දමනහිද? 

(අ)  (i) එභ තහනහඹභ නළත ඈදිියරීමේ ක යුතු තයභග 
නතහ දළමීභ  මවේතු කමර්ද;  

 (ii) එභ ඈදිියරීභ වහ ප්රයිනඳහදන ම්දකය ිනමේද; 

 (iii) එ මේ නේ, ම්ද කය ආින මුදර මකවඳභණද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද?       

(ආ) (i) ේඵර්දමගවඩ නගය බහ තු මභභ 
මගවඩනළගිි කඩහ දළමීභ  රුහුණු ංචහයක 
කහර්ඹහරඹ  ඵරඹ හිමි වම  මකමේද; 

 (ii) එභ ඈදිියරීේ ක යුතු නළත අයේබ කය්දම්දද; 

 (iii) එමේ නේ, එභ දිනඹ කදහද; 

 ඹ්දන්  එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද?       

(ඇ) මනවඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

359 360 



ඳහර්ිමේ්දතු 

உள்லரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:   

(அ) கரலி ரட்டத்றன் அம்தனரங்தகரகட ரடி 

வீட்டுக்குச் தசரந்ரண கட்டிடங்ககப உகடத் 

கற்நற லப றர்ரறப்தற்கரக அடிக்கல் ரட்டப்தட்டு 

இண்டு தடங்கலக்கு ரல் கடந்றதந்தும், 

இற்கநக ரற்தடி றர்ரப் தறகள் 

ஆம்தறக்கப்தடறல்கன ன்தக அர் அநறரர?  

(ஆ) (i) ரற்தடி ரடிவீட்டிகண லப றர்ரறக்கும் 

தறகள் இகடடுறல் றதத்ப்தட்டகக்கரண 

கரம் ரதன்தகத்ம், 

 (ii) ரற்தடி றர்ரப் தறகலக்கு றற 

எதுக்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம், 

 (iii) ஆதணறல், எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரகக 

ரதன்தகத்ம், 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) அம்தனரங்தகரகட க சகதக்கு தசரந்ரண 

ரற்தடி கட்டிடங்ககப உகடப்தற்கு தகுணு 

உல்னரசப் தறரக் கரரறரனத்றற்கு 

வ்ரத அறகரம் கறகடத்தன்தகத்ம், 

 (ii) ரற்தடி றர்ரப் தறகள் லப ஆம்தறக் 

கப்தடுர ன்தகத்ம், 

 (iii) ஆதணறல், அது ப்ரதரதன்தகத்ம்,   

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that although a period of more than 

two years have elapsed since the foundation stone 

was laid for the reconstruction of the 

Ambalangoda Rest House in Galle District after its 

buildings had been demolished, the aforesaid 

construction work has not yet been commenced? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the reasons for stopping the 

reconstruction work of the aforesaid rest 

house halfway;  

 (ii) whether allocations have been made for the 

aforesaid construction; and 

 (iii) if so, the amount of money that has been 

allocated? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) as to how the Ruhunu Tourist Office got 

powers to demolish the aforesaid buildings 

which belong to the Ambalangoda Urban 

Council;  

 (ii) whether the aforesaid construction work 

will be recommenced; and 

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

(d) If not, why? 

ගරු ඈ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ 

භහතාතුභහ මනුම්ද භභ ඒ ප්රයලසනඹ  ිළිතුරු මදනහ.  

()   ඔ . 

(අ)  (i) රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ භඟි්ද 2009 ජි 28 
දින මුල් ගර තඵහ අයේබ කශ ේඵර්දමගවඩ 
තහනහඹේ මගවඩනළඟිල්මල් ළඩ ක යුතු මරා 
ප්රයිනඳහදන මනවරළබීභ භත තයභ  නතය වී ආත. 

 (ii) නළත. 

 (iii) ඳළන මනවනඟී. 

(ආ) (i) නහගරික ංර්ධන ධිකහරිම  ළඩ ඵරන 
බහඳිනම  2008.03.28 දිනළින ිිඹ භඟි්ද 
ේඵර්දමගවඩ තහනහඹභ ප්රයිනංසකයණඹ ියරීභ, 
ඳ් හ මගන ඹහභ වහ නඩ් තු ියරීභ ිණි 
දකුණු ඳශහ්  බහ මත ඳළරීභ  එභ 
අඹතනම  කශභනහකයණ රැසවීමේදී තීයණඹ 
කය ආින ඵ ගරු ප්රයධහන භහතාතුභහ මත දළනුේ 
දී ආත. ඒ නු එහි කශභනහකහරි් ම  යිිනඹ 
තදුය ්  නහගරික ංර්ධන ධිකහරිඹ තු 
තඵහ ගළනීමේ යමුණි්ද ගිවිසුභක් ් ්ද ියරීභ  
ඹ ්  2008.06.09 දින එහි කහයික බුක්ිනඹ 
දකුණු ඳශහ්  බහම  රුහුණු කහර්ඹහංලඹ මත 
නහගරික ංර්ධන ධිකහරිඹ විසි්ද ඳයහ ආත. 

 (ii) රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ  ඳයහ ග්දනහ රද 
ේඵර්දමගවඩ තහනහඹභ නළත දකුණු ඳශහ්  
භහතා භණ්ඩර තීයණ ංක 608:5 නු රුහුණු 
ංචහයක කහර්ඹහංලඹ විසි්ද නළත 
ේඵර්දමගවඩ නගය බහ මත ඳයහ දීභ  
නුභත කය ආත. ඒ නු ේඵර්දමගවඩ නගය 
බහ විසි්ද නළත ම ්දඩර් කළහ සුදුසු 
අමඹෝජකඹකු මතෝයහමගන ආින තය ඈදිරි 
ක යුතු සිදු ියරීභ  ියඹමිත ආත. 

 (iii) ගිවිසුේ ් ්ද කශ වහභ 

(ඇ)  ඳළන මනවනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  ඳශමුන තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. 

ගරු ියමඹෝජා ආභිනතුභහ මුි්දභ ව්ද කශහ, 2009 මර් 

මභඹ ඈදි කය්දන මුල් ගල් ිනේඵහ ියඹරහ. ඉශ   ිය හ, 

ප්රයිනඳහදන නළවළ ියඹරහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහ ියඹහපු මද් නළත නළත ියඹ්දන එඳහ. ඔඵතුභහම  

තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ියමඹෝජා ආභිනතුභහමග්ද භහ ව්දන කළභළිනයි, 

ප්රයිනඳහදන නළ් නේ මුල් ගල් ිනඹරහ ළඩ ඳ ්ද ග් ම්  ආයි 

ියඹරහ. 
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ගරු ඈ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon. Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මේක  ලා කයන මරා ප්රයිනඳහදන 

මුදල් මකවමි්ද බහම්ද ම්ද කය නළවළ ියඹහ ද්දපු ියහ ඒ 

ළඩ ක යුතු නතය කය්දන තීයණඹ කය ිනමඵනහ. 
 

 

ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය,   මුදල් නළවළ ියඹහ මුදල් මකවමිමභ්ද  

ියඹ්දන කි්ද මුල් ගර ිනේමේ ආයි?  භභ ගරු  ියමඹෝජා 

ආභිනතුභහමග්ද ව්දම්ද එඹයි. 

 
ගරු ඈ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ි මේ මතවයතුරු ග්දම්ද ඳශහ්  

බහමනුයි. නළත තහක් මතවයතුරු රඵහ මගන තභයි ඒ 

ිළිඵ  ඳ  ද්ද්දන මරහ ිනමඵ්දම්ද.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළ්ද තු්ද න  තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශමු න තුරු ප්රයලසනඹ තභයි  භභ මදතහක් ආහුම .  

 
 කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එමවභ ව්දන ඵළවළ. තු්ද න තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන. [ඵහධහ 

ියරීභක්] දළ්ද තු්ද න තුරු  ප්රයලසනඹ ව්දන. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මවවයි. ගරු ියමඹෝජා භහතාතුභිය, දළ්ද මුදල් ප්රයිනඳහදන  

රළබී ිනමඵනහද, ඈදි ියරීේ අයේබ කයන ද කදහද ියඹහ භහ 

වනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රළබී ිනමඵනහද ියඹහ ආහුහභ ආින.  එක ප්රයලසනඹයි ම්ද 

ව්දම්ද. 

 
ගරු ඈ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ  ඳයහ 

ග්දනහ රද ේඵර්දමගවඩ තහනහඹභ  ිනබුණු භූමිඹ දකුණු ඳශහ්  

භහතා භණ්ඩර  තීයණ ංක 608:5 නු රුහුණු ංචහයක 

කහර්ඹහංලඹ විසි්ද මේ දක්හ දයන රද විඹදභ ඹ කය ගළනීභ  

ඹ ්  නළත ේඵර්දමගවඩ නගය බහ මත ඳයහ දීභ  

දකුණු ඳශහ්  භහතා කහර්ඹ භණ්ඩරඹ විසි්ද නුභත කය ආත. 

රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ  මේ දක්හ  විඹදේ කයන රද රුිඹල් 

ඳනස රක් වතළිස වඹදවස විසිඳවක මුදර ේඵර්දමගවඩ 

නගය බහ භඟි්ද රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ  මගවීභ  

වළියඹහක් මනවභළින ඵ ංක 5/ න/02/05(1) වහ 2012.10.10 

දිනළින ිිඹ භඟි්ද රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ මත ද්දහ ආත. 

ේඵර්දමගවඩ නගය බහ විසි්ද තහනහඹේ  භූමිම  මවෝ ල් 

ංකීර්ණඹක් ඈදි  ියරීභ  ලා ක යුතු සිදු කයමි්ද ඳතී. ඒ 

වහ පුද්ගික අමඹෝජකඹ්දමග්ද  ඹදුේ ඳ්  කළවීභ වහ 

පු්  ඳ්  දළ්දවීභක්ද ඳශ කය ආත.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

දළ්ද තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ ව්දනද, ගරු 

කථහනහඹකතුභිය?  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මඳව් ඩක් ඈ්දන ඵර්දන.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ද නාහඹ ඳත්ර ම  භම  ප්රයලසන මදකයි ම්ද ිනමඵ්දම්ද.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඈසයව  ප්රයලසන මදකභ තභයි ිනමඵ්දම්ද.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. 

දළ්ද මභතුභහ මේ ප්රයලසනඹ  දු්දන ිළිතුරු ඔක්මකවභ ළල් හයේ 

හම  මට් කථහ. මුි්දභ ගරු ියමඹෝජා ආභිනතුභහ ිය හ ල්ි 

නළවළයි ියඹරහ. දළ්ද ියඹනහ, ඳණස රක්ඹක් විඹදේ කය 

ිනමඵනහඹ ියඹරහ. එතමකව  ඳණස රක්ඹක් විඹදේ කය්දන 

ල්ි ිනබුමණ් මකවමව්දද?  

 
ගරු ඈ්දදික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මේහ මුදි්ද විතයක් ම්ද කයපුහ 

මනවමයි. රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ භඟි්ද ඒ වහ විඹදේ 

කශ මුදල්. මේහ මුදි්ද විතයක් ම්ද කයපුහ මනවමයි, 

නඩ් තු ක යුතු ආතුළු ඒ ඊදවිඹ ඒ කහරඹ තුශදී විඹදේ කයපු 

මුදල් මේ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මවවයි. කඩරහ දභරහ හු ක් කල්. ඒ ගළන්  ඵර්දන.  
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2018 මඳවදු යහජා භණ්ඩග්ඹ ක ීඩහ ඊමශර :  
් කහයක් ඹ 

ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு றர 2018 : 

அதசக உரறக 

COMMONWEALTH GAMES 2018 : SPONSORSHIP  

2133/’11 

12. ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
 (ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ක්රී ඩහ භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (3) :  

() (i) 2018 මඳවදු යහජා භණ්ඩග්ඹ ක ීඩහ ඊමශර                  
ශ්රී. රංකහ  රඵහ ගළනීභ මනුම්ද විඹදේ කශ 
මුදර ඳඹහ ග්  අකහයඹ කමර්ද; 

 (ii) එකී විඹදේ සිදු කශ යිතභඹ්ද ම්ද ම්ද 
ලමඹ්ද කමර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(අ)   (i) ඈවත තය හිම  ් කහයක් ඹ ශ්රී. රංකහ  
රඵහ ගළනීභ වහ සිදු කශ විඹදේ මවේතුම්ද 
මභය   ඳ ිීනරහබඹක් රළබුමණ්ද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ ඳ ිීනරහබ කමර්ද; 

 (iii)  එභ ක ීඩහ ඊමශර ශ්රී. රංකහ  රඵහ ගළනීභ වහ 
ක යුතු කශ කමිටුම  හභහිනකයි්ද ංඛාහ 
මකවඳභණද; 

 (iv) එභ එක් එක් හභහිනකඹහම   නභ, තනතුය ව ඒ 
වහ ආින සුදුසුකේ ම්ද ම්ද ලමඹ්ද 
කමර්ද;  

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ) මනවඑමේ නේ, ඒ භ්දද? 

 
றகபரட்டுத்துகந  அகச்சகக் ரகட்ட றணர:   

(அ) (i)  2018 ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு 

றரக இனங்கக ததற்தக்தகரள்ற்கரக 

தசனறடப்தட்ட தத்தரகக வ்றம் 

றட்டப்தட்டதன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி தசனவுகள் ரற்தகரள்பப்தட்ட 

றடங்கள் ணறத்ணறரக ரதன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி ரதரட்டிறன் அதசக உரறகக 

இனங்ககக்கு ததற்தக்தகரள்ற்கரக ரற் 

தகரள்பப்தட்ட தசனறன் கரரக இந் 

ரட்டுக்கு தன்கள் கறகடத்ணர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறன், கறகடத் அத்கக தன்கள் 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (iii) ரற்தடி றகபரட்டு றரக இனங்கக 

ததற்தக்தகரள்ற்கரக தசனரற்நற குலறன் 

அங்கத்ர் ண்றக்கக வ்பதன்த 

கத்ம்; 

      (iv) ரற்தடி எவ்தரத அங்கத்ரறணதும் ததர், 

தற ற்தம் அற்கரண ககககள் 

ணறத்ணறர ரக ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ)    இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of  Sports:  

(a) Will he state - 

 (i) the manner in which the amount of money 

spent to get the opportunity to host the 

Commonwealth Games - 2018 in Sri 

Lanka, was obtained; and 

 (ii) separately, the items on which the above 

expenses were made? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether Sri Lanka has received any benefit 

as a result of the expenses made to get the 

opportunity to host the aforesaid games in 

our country;  

 (ii) if so, the benefits gained;  

 (iii) the number of members in the Committee 

which took action to get the opportunity to 

host the aforesaid games in Sri Lanka; and 

 (iv) separately, the name, designation and 

relevant qualifications of each of the 

aforesaid members? 

(c) If not, why? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය මභමේයි. 

()  (i)   මුළු අමඹෝජනමඹ්ද ඹේ ප්රයිනලතඹක් යජමඹ්දද 
වහ ඈිනරිඹ මඳෞද්ගික ං ලමඹ්දද ප්රයිනඳහදන 
ඳඹහ මගන ආත.  

  මඳෞද්ගික ංලම  භළදිව් වීභ මබෞිනක වහ 
මරාභඹ ලමඹ්ද ංල මදකියක් සිදු විඹ. 
 මබෞිනක මඳෞද්ගික ංලම  ාහඳහරිකයි්ද, 
ඈවශ භට් මේ ක්රී ඩකයි්ද, ගහඹනමඹ්ද, නර්තන 
ශිල්පී්ද, කරහකරු්ද,  භහධාකරු්ද, වදා 
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ, ක්රී ඩහ ඳරිඳහරකයි්ද, ඳරිගණක 
විමලේඥයි්ද, ඵළංකු කරු්ද, ඳනඹන 
අනඹනකරු්ද වහඹ රඵහ දී ආත.  

  මරාභඹ ලමඹ්ද තජු මරා වහඹ්ද ගතව 
ියර්භහණ මේහ, නහතළ්ද ඳවසුකේ, ගභ්ද 
ඳවසුකේ ව ඳරිගණක, විදුි ්දමද්ල ඹන 
මේහ ළඳයීමේදී මනවමිමල් ව ඩු මිර  රඵහ දී 
ආත.  

 (ii)  රංසු ඳත්රිාකහ කස ියරීමේ කහර්ඹම  මඹදුණු 
පී.එේ.සී. මරගසි භහගභ වහ 

        

      රුිඹල් මිිඹන  

ත් ිනභඹ මේඹ 331,354,502 

ගු්ද ටිකට්ඳ්  වහ                   4,037,988  

නහතළ්ද ව ියකු්  විඹදේ      2,959,072 

    338,357,562 
 ========= 
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විමලේ ඳර්ම ණ ක යුතු වහ 

      රුිඹල් මිිඹන  

නහගරික ංර්ධන ධිකහරිඹ 2,966,786 

ද ියල්්ද භහගභ 1,313,760 

කහරගුණ විදාහ මදඳහර්තමේ්දතු      61,000 

මුදුණඹ ියරීමේ විඹදේ 3,064,500 

             345,757,608 
              =========  

 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) 2018 මඳවදු යහජා භණ්ඩරයීඹ ක්රී ඩහ ඊමශර ශ්රී. 
රංකහ  රඵහ ගළනීභ යමුණු මකව  ර්දසු 
ඳත්රිාකහක් ඈදිරිඳ්  ියරීමේදී ඈවත ව්ද විඹදේ 
දළරීභ  ියහර්ඹමඹ්දභ සිදු ම . එභ ර්දසු ශ්රී. 
රංකහ  මනවරළබුණු ඵළවි්ද 2018 මඳවදු යහජා 
භණ්ඩරයීඹ ක්රී ඩහ ඊමශර ශ්රී. රංකහම  ඳළළ් වීභ  
ිනබ සථහ හිමි විඹ. 

 (iii) හභහිනක ංඛාහ 04ිය. 

          (iv)   

 

(ආ) ඳළන මනවනඟී. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ආභිනතුභිය, 2018 මඳවදු යහජා භණ්ඩරයීඹ ක්රී ඩහ 

ඊමශමල් රංසු තළබීමේ ිඹවිල්ර  කීඹක් ළඹ වුණහද ියඹරහ 

ඔඵතුභහ  ියඹ්දන පුළු්දද? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒක මේ මරහම  ියඹ්දන භහරුයි ගරු භ්දත්රීේතුභහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රංසු වහ රුිඹල් මිිඹන 400ක් ියඹරහ තභයි මේමක් 

ව්ද මරහ ිනමඵ්දම්ද. මනක් විඹදභ ත වළයරහ භභ ිය ම . 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භ  මේ මරහම  ඒක වරිඹ භ ියඹ්දන භහරුයි ගරු 

භ්දත්රීේතුභහ. 

ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ ඒ කමිටුම  බහඳිනතුභහද? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔ , භභ තභයි ඒ කමිටුම  බහඳිනතුභහ. නමු්  ඒමක් මරා 

ක යුතු භව ඵළංකු ධිඳිනතුභහම  ප්රයධහන් මඹ්ද තභයි සිදු 

මකරුමණ්. තයගහිඹ ංවිධහනඹ ියරීමේ ක යු් ත තභයි  එහිදී 

ි කමශේ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහ ශ  ිනමඵන මේ පු්  ඳ්  ිිම , ඒ කමිටුම  

බහඳිනතුභහ විධිඹ  ව්ද කයරහ ිනමඵ්දම්ද ින්  ියහ්  

කේයහල් භව් භඹහම  නභ. ඒකයි භභ මේ ියඹ්දම්ද. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, බහඳිනතුභහ වළටිඹ  භභයි ක යුතු කමශේ. එහි මරා 

ක යුතු ිළිඵ බහඳින විධිඹ  ක යුතු කමශේ එතුභහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

2011 ර්ම   "රංකහදීඳ" ඳත්ර ඹක ඳශ කයරහ ිනමඵනහ,- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රයලසනඹ, ප්රයලසනඹ ව්දන. කථහක් කය්දන ඵළවළ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක තභයි භභ ව්දම්ද. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඹ කීළිය ප්රයලසනඹද? ඔඵතුභහ දළ්ද තුරු ප්රයලසන මදකක් 

ආහුහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

2018 මඳවදු යහජා භණ්ඩරයීඹ ක්රී ඩහ ඊමශමල් ංවිධහඹක 
කමිටුම  බහඳින ව භව ඵළංකුම  ධිඳින ියඹරහ තභයි ව්ද 
කයරහ ිනමඵ්දම්ද. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඹ මදළිය තුරු ප්රයලසනඹ ම්දද ආහුම ? 

367 368 

  නභ තනතුය ව සුදුසුකේ 

01 ගරු භහි්දදහන්දද 
ලු් ගභම  
භළිනතුභහ 

ක්රී ඩහ භහතා 

02 ින්  ියහ්  
කේයහල් භළිනතුභහ 

ශ්රී. රංකහ භව ඵළංකු ධිඳින 

03 ගරු නහභල් 
යහජඳක් භළිනතුභහ 

ඳහර්ිමේ්දතු භ්දත්රීේ - 
වේඵ්දමතව  

04 ගරු  මරහ්ද 
මඳමර්යහ භළිනතුභහ 

විමද්ල රැියඹහ ප්රයර්ධන වහ 
සුඵ හධන භහතාතුභහ 
ව මවිමඵෝල් ංගභම  
බහඳින 



ඳහර්ිමේ්දතු 

ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ , ඳශමුළිය  තුරු ප්රයලසනඹ  ඔඵතුභහ ිය  එක ,- 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ, නළවළ, එමවභ ඵළවළ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එමවභ ඵළවළ ම්දද? 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එමවභ ඵළවළම්ද. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මවවයි. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළ්ද තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

බහඳිනතුභහ කවුද ියඹරහ මවවඹහ ග්දන ඵළරුයි භභ මේ 
ද ර්දම්ද. [ඵහධහ ියරීභක්] ගරු කථහනහඹකතුභිය, මභතුභහ 
ියඹනහ "භභ" ියඹරහ. ින්  ියහ්  කේයහල් භව් භඹහ ියඹනහ 
එතුභහ ියඹරහ. 

රංසුම  ගණන කීඹද ආහුහභ කමිටුම  බහඳිනතුභහ ඒක 
ද්දම්ද නළවළ. බහඳිනතුභහ ඒක දළන ග්දන ඕනෆ ම්ද. එමවභ 
නේ භභ ියහ්  කේයහල් භව් භඹහමග්ද ඒ ගළන ව්දනේ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඹ කී මිය තුරු ප්රයලසනඹද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මේහ දහශ ඳශමුමිය තුරු ප්රයලසනඹ භ තභයි. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, මේ මදමිය තුරු ප්රයලසනඹ. ගරු භ්දත්රීේතුභහ, භභ 

ඔඵතුභහ  ඳළවළදිිභ ිය හ මේ කමිටුම  මරා ක යුතු 

ේඵ්දධමඹ්ද සිටිම  ියහ්  කේයහල් භව් භඹහ ියඹරහ. එතුභහ 

තභයි ඒ සිඹලු ක යුතු කමශේ. ඔඵතුභහ ප්රයලසනඹක් වළටිඹ  රංසුම  

ගණන විතයක් ආහුහ නේ භභ ඒ ප්රයලසනඹ  ද ඊ් තයඹ මදනහ. 

ඔඵතුභහ භමග්ද ව්දම්ද වුරුදු 2ක  මඳය වුණ සිද්ධිඹක් ගළන. 

ඔඵතුභහ භමග්ද මේ ිළිඵ මනභ ප්රයලසනඹක් ආහුමව් , -ඕනෆ 

නේ- ඔඵතුභහ  මනභ ඳහර්ිමේ්දතුම දී ිළිතුයක් මද්දනේ. 

දළ්ද හන තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන. 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හන තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඔඵතුභහ ියඹන ියහ භභ එමවභ 

කය්දනේ. 2018 මඳවදු යහජා භණ්ඩග්ඹ ක්රී ඩහ ඊමශර ශ්රී. රංකහ  

රඵහ ගළනීභ වහ ක යුතු කශ කමිටුම  හි පු බහඳිනතුභහ 

විධිඹ  මුදල් මභඳභණයි ියඹරහ දළන ග්දන ඕනෆ ම්ද. 

බහඳිනයඹහ ද්දනහ මභඳභණ මුදල් ප්රයභහණඹක් ගිඹහ ියඹරහ. 

වුරුදු කීඹක් ගිඹ්  ඔඵතුභහ  එමවභ භතක වුණහ ියඹරහ 

ියඹ්දන ඵළවළ. ඔඵතුභහ දක් ආභිනයමඹක් ම්ද. ඒ ියහ 

රුිඹල් මිිඹන 400ක් මේ රංසු  ගිඹහ ියඹරහ බහඳිනයඹහ 

විධිඹ  ඔඵතුභහ ිළිග්දනහද? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භ්දත්රීේතුභහ, භ  වරිඹ භ ංඛාහ ියඹ්දන භහරුයි. 

නමු්  මේක ජහතා්දතය තයගඹක  රංසු ඈදිරිඳ්  ියරීභක්. 

ප්රයමද්ීයඹ මල්කේ මකවට්ාහ තයගහිඹක  මනවමයි මේ රංසු 

ඈදිරිඳ්  කමශේ. මරෝකම  ය ල් විලහර ප්රයභහණඹක් න්දදඹ මදන, 

ජහතා්දතය තයගහිඹක්. එළිය ක්රී ඩහ තයගඹක් වහ රංසු 

ඈදිරිඳ්  ියරීමේදී රංසු ඈදිරිඳ්  ියරීභ  ිළිග්  මකමනක් 

මවඹ්දන  ඕනෆ. ි ඒ වහ මඹවදහ ග් ම්  ජහතා්දතය ්  

දළකීේ ිනමඵන භහගභක්. ඒ වහ ඹේ මුදරක් ළඹ කශහ. භභ මේ 

ේඵ්දධමඹ්ද ළඹ ව සිඹලුභ මුදල් ේඵ්දධමඹ්ද කි්ද, 

ඳහර්ිමේ්දතුම දී ඊ් තය දීරහ ිනමඵනහ. ගරු යවි 

කරුණහනහඹක භ්දත්රීේතුභහ භමග්ද ආහුහ. මකවඳභණ මුදරක් මේ 

වහ ළඹ කශහද ියඹන සිඹලු කහයණහ ේඵ්දධමඹ්ද ි 

ඊ් තය දීරහ ිනමඵනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මුදල් ළඹ කයන වි  ඳහර්ිමේ්දතු  හර්තහ කයනහ නේ, 

මේ හම  ියසි ප්රයලසනඹක් ආින ම්දම්ද නළවළ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ්දන. ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භ්දත්රීේතුභහම  ප්රයලසනම දී මේ සිඹලුභ කරුණු ිළිඵ 

ඳහර්ිමේ්දතු  හර්තහ කශහ. මභතුභහ භමග්ද මේ ිළිඵ 

මනභ ප්රයලසනඹක්  ආහුහ නේ භ  ිළිතුරු  මද්දන ිනබුණහ.   
  

ශ්රී. රංකහ යහඹ ධිකහරිඹ :  ගකීේ 
இனங்ககத் துகநதொக அறகரசகத: ததரதப்தைகள் 

SRI LANKA PORTS AUTHORITY : LIABILITIES 
      2191/’11 

13. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
 (ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

යහඹ වහ භවහභහර්ග භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ- (2) : 

() (i) ශ්රී. රංකහ යහඹ ධිකහරිම  භසත ගකීේ 
ප්රයභහණඹ එක් එක් යහඹ නු කමර්ද;  
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 (ii) යහඹ ධිකහරිඹ විසි්ද ආඳවීේ ව ඵළංකු ආඳ 
රඵහදු්ද මවෝ ඔවු්ද විසි්ද රඵහ මනවග්  ණඹ 
වහ ගකීභ බහයග්  සථහ කමර්ද;  

 (iii) ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට් අඹතනඹ භ  එශ ග ගිවිසුභ 

ඈවත ()(i)හි දී ආින ගකීේ වහ ආතුශ්  කය 
ිනමේද;  

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද?         

(අ) (i) දියින පුයහ යහඹ ධිකහරිඹ  ඹ්  මවෝ යහඹ 
ධිකහරිඹ මත ඳයහ ආින ඈඩේ ප්රයභහණඹ 
මකවඳභණද;  

 (ii) මකවශම දිසත්රිාක්කඹ තුශ ිහිටි යහඹ ධිකහරිඹ  
ඹ්  ඈඩේ එභ ඈඩේර ප්රයභහණඹ්දද භ  ම්ද 
ම්ද ලමඹ්ද කමර්ද;  

 (iii) ශ්රී. රංකහ යහඹ ධිකහරිඹ වහ ම්ද කය ආින 
ඈඩේර සිදුකයමි්ද ිනමඵන ක්රිුඹහකහයකේ 
කමර්ද; 

 (iv) යහඹ ධිකහරිඹ විසි්ද නඩ් තු ියරීභ වහ මුදල් 
විඹදේ දයන ඈඩේ මවෝ මගවඩනළගිි හිත ඈඩේ 
කමර්ද;  

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද?         

(ආ) 2011 ර්ම  සි  මේ දක්හ ව කහරඹ තුශ ශ්රී. රංකහ යහඹ 
ධිකහරිඹ රළබ ශුද්ධ රහබඹ මකවඳභණද ඹ්දන්  එතුභහ 
ව්ද කය්දමනහිද? 

(ඇ) මනවඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 
  

துகநதொகங்கள், தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:   

(அ) (i) இனங்ககத் துகநதொக அறகரசகதறன் 

ததரதப்தைகள் எவ்தரத துகநதொகத்துக்குரக 

ணறத்ணறரகவும்; 

 (ii)  துகநதொக அறகரசகத ங்கபரல் ததநப்தடர 

கடதக்கரக உத்ரம் தகரடுத் அல்னது  

ங்கற உத்ரம் தகரடுத் அல்னது 

ததரதப்தைககப கறக்கும் சந்ர்ப்தங்ககபத்ம்; 

 (iii) (அ) (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட ததரதப்தைகபறல் 

இனங்கக கறரறக்தகட் சகதக்கு ங்கப்தட்ட  

ததரதப்தைகள் சறநப்தரகக் கூநப்தட்டுள்பர 

ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர? 

(ஆ) (i)  ரட்டில் துகநதொக அறகரசகதக்குச் 

தசரந்ரண அல்னது துகநதொக அறகரசகதக்கு 

உரறத்ரண றனங்கபறன் றஸ்லத்கத்ம்; 

        (ii) தகரலம்தை ரட்டத்றல் துகநதொக 

அறகரசகதக்குச் தசரந்ரண றனங்கபறன் 

றஸ்லத்கத் ணறத்ணறரகவும்; 

       (iii) துகநதொக அறகரசகதறன் எதுக்கப்தட்டுள்ப 

அல்னது றதப்தட்டுள்ப றனங்கபறல் 

ரற்தகரள்பப்தடும் தசற்தரடுககபத்ம்; 

      (iv) துகநதொக அறகரசகத தரரறப்தைக்கரகச் 

தசனவுதசய்த்ம் றனங்கள் அல்னது 

கட்டிடங்ககபக் தகரண்ட றனங்ககபத்ம் 

 அர் கூதரர?  

(இ) 2011ஆம் ஆண்டு தொல் இற்கநகரண 

இனங்ககத் துகநதொக அறகரசகதறன் ரநற 

இனரதத்கத்ம் அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total liability of Ports Authority of Sri 

Lanka on per port basis; 

 (ii) the instances where the Ports Authority has 

given guarantees, bank guarantees or 

undertaken liabilities for loans not taken by 

them; and 

 (iii) whether the undertaking given to Sri Lanka 

Cricket is  highlighted within the liabilities 

given in (a) (i) above? 

(b) Will he state - 

 (i) the extent of lands in the country owned by 

the Ports Authority or vested in the Ports 

Authority; 

 (ii) the lands in the Colombo District owned by 

the Ports Authority along with the extent 

separately; 

 (iii) the activities that are being done on the 

allocated or erected lands of the Ports 

Authority; and 

 (iv) the lands or lands with buildings that the 

Ports Authority expends money for 

maintenance? 

(c) Will he also state the net profit of the Ports 

Authority of Sri Lanka for the year 2011 to date ? 

(d) If not, why? 

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண - துகநதொகங்கள், 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය,  එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය මභමේයි 

()  (i) 

  ජංගභ වහ ජංගභ මනවන  ගකීේ. 
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විසතය   2011     

  මකවශම 
යහඹ   (රු) 

ත්රිාකුණහභර
ඹ යහඹ 
(රු) 

ගහල්ර 
යහඹ  
(රු) 

එකතු  (රු) 

ජංගභ 
වහ 
ජංගභ 
මනවන  
ගකීේ 

135,217,363, 
257 (දවතු්ද 
දවස  ඳ්දසිඹ  
විසිඑක් මකෝටි 
වළ් තෆතු්ද  
රක්  වළ  
තු්දදවස 
මදසිඹ ඳනස 
වතයි) 

179,692,2
84  (දහව්  
මකෝටි නු 
වඹ රක් 
න 
මදදවස 
මදසිඹ ස 
වතයයි) 

211,733,2
23  (විසි 
එක්  
මකෝටි  
දහව්  
රක් ිනස 
තු්ද දවස  
මදසිඹ  
විසි තුනයි) 

135,608,788,
764  (දවතු්ද 
දවස ඳ්දසිඹ  
වළ  මකෝටි 
ස ව්  රක් 
ස  දවස  
ව් සිඹ වළ  
වතයයි.) 



ඳහර්ිමේ්දතු 

 (ii)    ශ්රී. රංකහ යඹ ධිකහරිඹ සරිඹළ ජහතා්දතය 
ක්රිුකට් ක්රී ඩහංගනඹ ඈදිියරීේ මනුම්ද 
 වේඵ්දමතව  යහඹ ංර්ධන ාහඳතින 
මකව්දත්ර හ් තු වහ විචරා ියමඹෝගඹක් ියකු්  
කයන රදි. මභභඟි්ද මකව්දත්ර හ් කරු වහ  
තහකහික ගකීභක් ආින කය ආත. මභභ 
ගකීමභ්ද  මකව ක් ශ්රී. රංකහ ක්රිුකට්  අඹතනඹ  
විසි්ද ඳඹන රද මුදල්ි්ද දළන භ්   ි ඹහ 
ආත.  

     (iii)    නළත.  

(අ)  (i) 

 
 

     

 

 

 

 (ii) දහශ මතවයතුරු ආමුණුමභහි දක්හ ආත. ආමුණුභ 
බහගත* කයමි. 

   (iii) සිඹලුභ ඈඩේ ේඵ්දධමඹ්ද විසතයඹක් 
ිනමඵනහ. ියඹ්දන    දීර්ඝ කහරඹක් ඹනහ. භහ 
එඹ බහගත* කයනහ.  

 (iv) යහඹ ධිකහරිඹ තු සිඹලුභ ඈඩේ වහ මද්ඳශ 
නඩ් තු ියරීභ වහ අයක්හ ියරීභ වහ යහඹ 
ධිකහරිඹ ක යුතු කයනු රඵයි. 

(ආ)  

කහරඹ ශුද්ධ රහබඹ(රු.මිිඹන)            මන්  කරුණු 

2011 ර්ඹ 583   ඵදු වහ විමද්ල 
    විියභඹ රළබීේ/
    ඳහඩු ඳසු ශුද්ධ 
    රහබඹ 

2012 ජිය දක්හ  7,213   ඵදු වහ විමද්ල 
    විියභඹ රළබීේ/
    ඳහඩු මඳය  
    රහබඹ 

(ඇ) ඳළන මනවනඟී. 
 

*බහමේඹ භත තඵන රද ආමුණුභ: 
   சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை : 

   Annex tabled: 
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[ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ] 

  යහඹ ඈඩේ  ප්රයභහණඹ  
ක්කය 

   1 මකවශම යහඹ   522 

   2 ත්රිාකුණහභරඹ යහඹ   5108 

   3 ඔලුවිල් යහඹ   175 

   4 ගහල්ර යහඹ   94 

   5 වේඵ්දමතව  යහඹ අශ්රියත    
ඈඩේ 

    2728 

    6 මන්    110 

    7 එකතු (7=1+2+3+4+5+6)    8737 

ආමුණුභ 
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* බහමේඹ භත තඵන රද  මල්ඛනඹ: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆம் : 

* Document tabled: 

ඳෆිමගවඩ  ඈඩභ ශ්රී. රංකහ යහඹ ධිකහරිම   ඵවළු  මභමවයුේ 

භධාසථහනඹක්  ඳ් හමගන  ඹහභ  බහවිතහ කය ආත. 

ශ්රී. රංකහ යහඹ ධිකහරිම  මඹෝිනත ඳරිඳහරන  මගවඩනළඟිල්ර   ඈදිියරීේ 

වහ කළනල් ංගනඹ  ම්ද කය ආත. 

ිය  ඳහමර් ිහිටි ඈඩභ  යහඹ ධිකහරිම  ඈංිනම්දරු  මකවට්ාහඹ  භඟි්ද 

ගඵඩහ ද්ර ා සුයක්ෂිත තළබීභ වහ මඹවදහ ආත. 

මකවශම 02 මභෝග්ද   ඳහමර් ිහිටි ඈඩභ යහඹ මේකඹ්ද වහ  ියර 

ියහ ඈදි ියරීභ වහ ම්ද කය ආත. 

මේමර් ළ   ඈඩේ යහජා අයක්ක වහ ංර්ධන භහතාහංලඹ  භ  
එක්  ංචහයක  කරහඳඹක් ආින ියරීභ වහ ාහඳතින   ගණනහක්  

අයේබ ියරීභ  ියඹමිත ආත. 

භවය ගල්ර ඳරිේඹ නළ   ලු් ළ මඹහ ියරීභ ේඵ්දධ අඹතනඹක  

ංගනඹක්  ඈදිියරීභ දවහ රඵහ දීභ  ියඹමිතඹ. 

ත්රිාකුණහභරඹ දිසත්රිාක්කම   ිහිටි ඈඩේ මකව ස ියහිඳඹක්  යහඹ අශ්රියත 

කර්භහ්දත ියහිඳඹක්  දවහ ඵදු ලමඹ්ද රඵහ දී ආත. ඈිනරි  ඈඩේ  මකව ස 

වහ  අමඹෝජන කළහ ආත. ඈඩේ  මකව ස ියහිඳඹක නය  

ඳදිංිකකරු්ද  රැඳී සිටීයි. 

ඔලුවිල් යහඹ අශ්රියත ඈඩේ ඔලුවිල් යහඹ ඈදිියරීේ වහ යහඹ ංර්ධන 

ක යුතු වහ  මඹවදහ  මගන ආත. 

ගහල්ර යහඹ අශ්රියත ඈඩේ ඈදිරි ංර්ධන ක යුතු වහ ව ංර්ධන 

ළරළසභ  නු ඳරිය  හිතකහමී ංර්ධනඹක් වහ  මඹවදහ ගළනීභ  

ියඹමිතඹ. 

භහගේපුය භහි්දද යහජඳක් යහඹ අශ්රියත ඈඩේ යහඹ ක යුතු වහ ඈදිරි 

ංර්ධන  ක යුතු  වහ මඹවදහ ගළනීභ   ියඹමිතඹ. 

ක්දක්දතුමර් වහ මප්දුරුතුඩු යහඹ්ද  අශ්රියත ඈඩේ  යහඹ  ක යුතු වහ 

ඈදිරි ංර්ධන ක යුතු වහ මඹවදහ ගළනීභ  ියඹමිතඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු ආභිනතුභිය, ඔඵතුභහ මේ ේඵ්දධමඹ්ද  වරුහදහ 

ඊ් තයඹක් දු්දනහ. භම  ඳශමුන තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. ඔඵතුභහ 

ිය හ, container movements නු අදහඹමේ ර්ධනඹක් 

ිනමඵනහඹ ියඹහ. 2012 ර්ම  මනවළේඵර් භහඹ, මදළේඵර් 

භහඹ ව 2013 ජනහරි භහ ඹ න වි  සිඹඹ  2.1ක් ඉ  මඳය 

වුරුද්ද  ඩහ අදහඹභ ඩු මරහ ිනමඵනහ. ඔඵතුභහ ව්ද 

කශහ, හර්තහගත ළ ම වීභක් ිනමඵනහඹ ියඹහ. ඒ සථහම දී 

විසතය භහ ශ  මනවිනබුණු ියයි ආභිනතුභිය, තුරු ප්රයලසන 

ව්දන ඵළරි වුමණ්. ඔඵතුභහ ද් ත දීරහ ිනබුමණ් 2011 ර්ඹ යි. 

2012 ර්ම  අදහඹභ ඩු මරහ ිනමඵනහ. මේ ේඵ්දධ 

ආභිනතුභහ ලමඹ්ද ඔඵතුභහ මභවනහද කය්දම්ද?  

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු කථහනහඹකතුභිය, යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීේතුභහ 

ප්රයලසනම   (ආ) මකව ම්ද  විතයයි මප් ශුද්ධ රහබඹ ව ඳහඩු 

ගළන වරහ ිනමඵ්දම්ද. මුළු ප්රයලසනමඹ්දභ වරහ ිනමඵ්දම්ද 

යහඹ ධිකහරිඹ තු ඈඩේ ව මද්මඳවශ ේඵ්දධයි. එදහ 

ඔඵතුභහ ආස ප්රයලසනර  ි ිළිතුරු ළඳයුහ. ය 5කදී මප් 

ර්ධනඹ, ඒ හම භ 2012 ර්ම දී රළබ රහබඹ ේඵ්දධමඹ්ද 

ි ඔඵතුභහ  කරුණු ඈදිරිඳ්  කශහ. ත්  ප්රයලසනඹක් වනහ නේ 

භ  ඒක  ඊ් තය මද්දන පුළු්ද.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ආභිනතුභිය, ඔඵතුභහ ිළිතුය බහගත කශහභ  මගදය ගිහි්ද 

ඒක විලසමල්ණඹ කයරහ තභයි තුරු ප්රයලසන ව්දන පුළු්ද 

්දම්ද.  

ද ඔඵතුභහමග්ද මේ ප්රයලසනඹ ව්දම්ද ඔඵතුභහ විඹ බහය 

ආභිනයඹහ වළටිඹ යි. යහම  බහඳින කළව සථහම දී ඳ 

වපු ප්රයලසනර  එතුභහ ඊ් තය මදන මකව  ඔඵතුභහ ඵරහ මගන 

හිටිඹහ. ඒ දී ිනමඵන ගිණුේ වරිද? ඒමක් මරාභඹ මකව  මුදල් 

භහතාහංලඹ  ඵහය දී ිනමඵනහ. යහඹ ධිකහරිම  - Ports 

Authority එමක්- රහබඹ, වේඵ්දමතව  යහම  ිනමඵන විඹදභ්  

එක්ක ග් තහ  ඳසමේ මිිඹන 3,800යි. ආයි මේහ ්ද 

කය්දම්ද, ගරු ආභිනතුභිය? 

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු කථහනහඹකතුභිය, - 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ  මේක ඵහය දී නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය නළින ප්රයලසනඹ ව්දන. ප්රයලසනඹ ව්දන, එතමකව  

එතුභහ  ිළිතුරු මද්දන පුළු්ද. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මේ ප්රයලසන චන මදමක්ද, තුමන්ද 

ව්දන ගිමඹව්  ි ප්රයලසන වරහ ළඩක් නළවළ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එමවභ නේ මභතළන ිනමඵන ක්රடභම දඹ්ද මනස කය්දන 

ඕනෆ. 

 
ගරු ල්වහේ ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Standing Orders මනස කය්දන මනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීේතුභහ, තමු්දනහ්දමේ  ඕනෆ 

විධිඹ  ඵළවළ ම්ද මේක කය්දන. එමවභ නේ මේ ගළන හකච්නහ 

කයරහ ඳ මේ සථහය ියමඹෝග මනස කයමගන එමවභ කයමු. 

ඔඹ ඔක්මකවභ විසතය ියඹන මකව  ිළිතුරු මදන එක්මකනහ ්  

ඳළ මරනහ. ඒ ියහ තභ්ද  දළන ග්දන ඕනෆ මද් මකටිමඹ්ද, 

තජු ව්දන. 
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ඳහර්ිමේ්දතු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

සථහය ියමඹෝග නු - 

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ප්රයලසනඹ ව්දන. ප්රයලසනඹ වනහ මනු  ජහතක කථහ ියඹන 

එක න් ්දන ියඹරහයි ියඹ්දම්ද.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එදහ භහ ප්රයලසන ආහුම  නළ් ම්  රහබඹක් ිනබුණහඹ ියඹරහ ියව 

ියහයි. ඳසමේ තභයි මඳමන්දම්ද රහබඹ මරා විඹදේ 

මනුම්ද ේපර්ණමඹ්දභ මුදල් භහතාහංලඹ  ම්ද කශහඹ 

ියඹරහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ආභිනතුභහ, ිළිතුරු මදන මකව  විසතය කය්දම්ද නළින 

මකටිමඹ්ද ිළිතුරු මද්දන. එ ත මකව  එතුභහ  සථහ 

ිනමඵනහ, ත ප්රයලසන ව්දන. 

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ මඵවමවවභ ඳළවළදිි එතුභහ  

රහබඹ ගළන ිය හ. එතුභහ  භහ දීපු එක - [ඵහධහ ියරීභක්] භහ 

ඳහර්ිමේ්දතු  ඈදිරිඳ්  කයරහ ිනමඵන ංඛාහ මල්ඛන ළරැදි 

නේ -  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳ මභෝඩමඹෝ ලමඹ්ද රක්දන එඳහ. 

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඈින්ද වමගන ඈ්දම්ද නළවළ ම්ද. [ඵහධහ ියරීේ] 

මභතුභහමග්ද ණඹ යමගන හමගයි වරිඹ  කථහ කය්දම්ද. භහ දී 

ිනමඵන ංඛාහ මල්ඛන ළරැදි නේ මේ ඳහර්ිමේ්දතු  රීින 

ප්රයලසනඹක් ඈදිරිඳ්  කය්දන, භහ ළරැදි මතවයතුරු ඳඹනහඹ 

ියඹරහ. ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ ග කීමභ්ද ියඹනහ, භහ 

ඈදිරිඳ්  කශ වළභ ංඛාහ මල්ඛනඹක්භ තායි ියඹහ. තා 

මතවයතුරු තභයි භහ තමු්දනහ්දමේ  ඈදිරිඳ්  කමශේ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, දළ්ද එතුභහ ිළිතුයක් දී ිනමඵනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ආයි මේක ්ද කය්දම්ද? ඒක මුදල් භහතාහංලඹ  ඵහය 

දීරහයි ිනමඵ්දම්ද. ශුද්ධ රහබඹ ිය හභ මරා ටිනහකභ්  ඒක  

එකතු කය්දන ඕනෆ.  

ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

මදවි වහමුදුරුම්ද! ශුද්ධ රහබඹ ගළන තභයි දළ්ද ිය ම .  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ශුද්ධ රහබඹ ියඹ්දම්ද? එතළන දීරහ ිනමඵ්දම්ද  operating 

profit  එක. ඔඵතුභ්දරහ ඳ්  එක්ක ගිණුේ ේඵ්දධමඹ්ද 

මල්රේ කය්දන එඳහ. 

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena) \ 

මේ මතවයතුරු මද්දනේ, මගදය යමගන ඹ්දන.  භභ අඳසු  

මේ ගළන ියඹ්දනේ ගරු කථහනහඹකතුභිය.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භහ හිතන වළටිඹ  හද කය්දන ිනමඵ්දම්ද මභතළන 

මනවමයි. ඒක  දහශ කමිටුක් ිනමඵනහ. ඒ කමිටු  ඹ්දන. 

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඊඳමද්ලක කහයක බහ  එ්දන, භ්දත්රීේතුභහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භ  ියඹ්දන මකවයි ඊඳමද්ලක කහයක බහ ද ියඹරහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක මවඹහ ග්දන ඔඵතුභහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ ියඹන මද් භභ කය්දනේ. භ  ියඹ්දන මකවමව්දද 

ඒක කය්දන පුළු්ද ියඹරහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භම  කහභයඹ  ආවි්  ඕක ආහුහ නේ භභ ියඹනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳසු භභ ආවිල්රහ ඔඵතුභහ එක්ක කථහ කය්දනේ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මවවයි.  
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භම  මදන තුරු ප්රයලසනඹ ගරු කථහනහඹකතුභිය.  

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

මේ මදන තුරු ප්රයලසනඹලු,  වතක් විතය වරහ. 

  
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මේ හන තුරු ප්රයලසනඹ. ඈසීමභ්ද ව්දන. ඈසීමභ්ද 

ිළිතුරු මද්දන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

දළ්ද යහඹල් ගණනහක් වදරහ ිනමඵනහ.  

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඳක්මඹ්ද ව්දන්  ඵළවළ ම්ද, භමග්ද ව්දන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ආයි, ඳක්මඹ්ද ව්දන ඵළරි මභවකද?  ඔඵතුභහ ඹර් භහරු 

කය ග්දන එඳහ. මප් ඳක්ම   ළඩ ටික ි කය ග්දනේ. භභ 

මේ ව්දම්ද ජහිනක ප්රයලසනඹක් ගළන.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විහිළු   ග්දන එඳහ. ගකීමභ්ද ක යුතු කය්දන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

දළ්ද  යහඹ ගණනහක් වදරහ ිනමඵනහ. ක්දමට්නර් 

ප්රයභහණඹ සිඹඹ  2.4ක ප්රයභහණඹිය්ද ඩු මරහ ිනමඵනහ. 

ඈ්දදිඹහම්ද රංකහ  ඳනඹනඹ කයන ප්රයභහණඹ ඩු මරහ 

ිනමඵනහ. මි්ද ඳසු ක්දමට්නර් මකවමව්දද මවඹහ ග්දන 

පුළු්ද ්දම්ද,  රහබඹක් මනවන විධිඹ  මකවමවවභද ක යුතු 

කය්දම්ද ියඹන එක ආභිනතුභහ  කරුණහකයරහ ඳ  මවළිදයවු 

කය්දන.  

 
ගරු මයෝහිත මේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු කථහනහඹකතුභිය,  ි මඵවමවවභ ඳළවළදිි භතක් 

කය්දන  ඕනෆ.  මරෝකම  මනකු්  යහඹල් භ  

තයගකහරි් ඹ  ගළශමඳන අකහයඹ  තභයි ි දකුණු මකවශම 

යහම  ළඩ අයේබ කයරහ ිනමඵ්දම්ද. දිඹ කඩනඹ ්ද 

කයරහ ිනමඵනහ. දකුණු මකවශම යහඹ, ඒ හම භ ඳශමුන 

දකුණු ඳර්ඹ්දතඹ, නළ ම නහිය ඳර්ඹ්දතඹ ඹන  මේහම   ළඩ 

්ද කය්දම්ද  වුරුදු  25ිය්ද 50ිය්ද -ඈදිරිම දී - එන විලහර 

නළ   ආතුශ්  කය ගියමි්ද මේ යහඹ ක්මේත්ර ඹ දියුණු කය්දනයි. 

ඳ  ඈදිරි නහගතම දී මේ මකවශම යහමඹ්ද විතයක් මුළු 

අසිඹහභ එක්ක තයග කය්දන ඵළවළ. ඒ ියහ  තභයි  ි මේහ 

ළ ම දියුණු කය මගන මප් ඵවලුේ ළ ම කය ගළනීභ   මේ 

යහඹල් ආින කය්දම්ද. මේ ය ල් එක්ක ිනමඵන 

තයගකහරි් ඹ  ි්  ආතුළු මරහ මරෝකම  ප්රයධහන යහඹල් 

දවඹ  ආතුශ්  වීමේ ගකීමභ්ද ි මේ ක යුතු කය මගන 

ඹනහ ගරු භ්දත්රීේතුභහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එමවභ නේ මවවයි.  

 
"ළභ  ියක් - හිත  මණක්" ළඩ ිළිමශ: 

තු මේක ියහ 
"தசட றசக்-யறட தசக்" ரகனத்றட்டம்: 

ரரட்ட ஊறர்கலக்கு வீடுகள் 
"SAMATA NIWASAK-HITHATA SEVANAK" PROGRAMME : 

HOUSES FOR ESTATE WORKERS 
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14. ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඈදිියරීේ, ඈංිනම්දරු මේහ, ියහ වහ මඳවදු ඳවසුකේ 

භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (3) :  

() භහි්දද ික්දතන ඈදිරි දළක්භ ප්රයිනඳ් ින භහරහම , "ළභ  
ියක් - හිත  මණක්" ළඩ ිළිමශ ඹ ම් , ර් 
2015 න වි  ෆභ තු මේක ඳවුරක භ මික ඳවසුකේ 
හිත න ියක් රඵහ මදන ඵ  මඳවමයව්දදුක් දී ආින 
ඵ එතුභහ ද්දමනහිද? 

(අ) (i) ඈවත මඳවමයව්දදු ඳරිදි මේ න වි  න ියහ 
හිමි ව තු මේක ඳවුල් ංඛාහ මකවඳභණද; 

 (ii) දළන  ඈදි මමි්ද ඳිනන තු ියහ ංඛාහ 
මකවඳභණද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද?      

(ආ)  මනවඑ මේ නේ, ඒ භ්දද? 

 
றர்ர, ததரநறறல் ரசககள், வீடகப்தை, 

ததரதுசறகள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) கறந் சறந்கண தரகனரரக்குக் தகரள்கககபறல் 

"தசட றசக்-யறட தசக்" ரகனத்றட்டத்றன் 

கலழ் 2015ஆம் ஆண்டரகறன்நரதரது சகன ரரட்ட 

ஊறர்கபறன் குடும்தங்கலக்கும் அடிப்தகட 

சறககபக்தகரண்ட தைற வீதடரன்கந 

ங்குரக ரக்குதற அபறக்கப்தட்டுள்பக அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி ரக்குதறக்கக இதுக தைற 

வீடுகள் கறகடக்கப்ததற்ந ரரட்ட ஊறர் 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) ற்ரதரது றர்ரறக்கப்தட்டுதம் ரரட்ட 

வீடுகபறன் ண்றக்கக வ்பவு ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
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ඳහර්ිමේ්දතු 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

“Samata Niwasak - Hithata Sevanak” programme 

of the Mahinda Chintana - A vision for the future 

manifesto that each estate worker family would be 

provided with a new house with basic facilities by 

the year 2015 ? 

(b) Will he inform this House of the number of - 

 (i) estate worker families that have received 

new houses as per the pledge mentioned 

above ; and 

 (ii) estate houses that are being constructed at 

present ?  

(c) If not, why ? 

 
ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ  
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඈදිියරීේ, ඈංිනම්දරු මේහ, ියහ වහ 

මඳවදු ඳවසුකේ භහතාතුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය 

රඵහ මදනහ.  

 

() ඔ . 

(අ) (i) තු මේක ඳවුල් 2,558යි.  

  
 ියහ හිමි ව තු මේක ඳවුල්  

 

 

() (ii) තු ියහ ංඛාහ 4,031ිය.  

 එක් එක් ර්ර ඈදි මමි්ද ඳළින තු ියහ  
 

(ආ)  දහශ මනවම .  

ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  ඳශමුන තුරු ප්රයලසනඹ. ගරු 
ියමඹෝජා ආභිනතුභිය, 1994 න මකව  තු ියහ 230,000ක 
ලාතහක් ිනබුණහ. භහ ව්දන කළභළිනයි, භහි්දද ික්දතනම  
ව්ද ව අකහයඹ  2015 න වි  ඒ කහර කහනු තුශ  තු 
ියහ සිඹල්මල්භ ඩු ඳහඩු  භ  වයහ මගන මේ සිඹලුභ  තු 
ියහ ඈදි කය්දන  වළියඹහ ිනමඵනහද ියඹරහ.  

 
ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ි ව්ද කමශේ ජහිනක ියහ 

ංර්ධන ධිකහරිඹ භඟි්ද ඳභණක් ඈදි කයනු රඵන ියහ 

ංඛාහයි. ඉ  භතය තු ඹටිතර ඳවසුකේ භහතාහංලඹ විසි්ද 

ි  ඩහ ළ ම ියහ ප්රයභහණඹක් ඈදි කය ිනමඵනහ. ඒ හම භ 

භහි්දද ික්දතන ප්රයිනඳ් ින භහරහ තුශභ ව්ද කය ිනමඵනහ, 

මේ වහ විමද්ල ණඹ අධහය රඵහ ගළනීමේ ළඩ ිළිමශක් 

ක්රිුඹහ් භක කයනහ ියඹරහ. මේ න වි  ඒ විමද්ල ණඹ අධහය 

රඵහ ගළනීමේ හන ිඹය  ආවිල්රහ ිනමඵනහ. එභ ියහ 

ඈදිරි කහර සීභ තුශදී ඒ ඈරක්කඹ පුයහ ග්දන පුළු්දකභක් 

ිනමඵන ඵ භහ ග කීභිය්ද යුතු මේ ගරු බහ  ප්රයකහල 

කයනහ. 
 

ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  මදළිය තුරු ප්රයලසනඹ. භහි්දද 
ික්දතන ඈදිරි දළක්මේ ව්ද වී ිනමඵන අකහයඹ , තු ියහ 
ප්රයලසනඹ වි්දන  හර්ෂික රුිඹල් මකෝටි 500ක්, ඒ ියඹ්දම්ද 
රුිඹල් මිිඹන 5,000ක් ම්ද කයනහඹ ියඹහ ිනමඵනහ. 
එමර ඔඵතුභ්දරහ ම්ද කය ිනමඵනහද? 

 

ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ජහිනක ියහ ංර්ධන ධිකහරිඹ ව මනකු්  සිඹලුභ 
භහතාහංල ඒකහඵද්ධ ග් තහභ ම්ද කයන මුදර ඉ  අ්දන 
මුදරක් ඵ  ඳ්  මයි. මකමේ මවෝ විමද්ල ණඹ අධහය්  භ  
ඒ ියහ ප්රයභහණඹ කස කය, ියභ කයනහ. 

 

ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ. ගරු 

ියමඹෝජා ආභිනතුභිය, ඔඵතුභහ ග කීමභ්ද ප්රයකහල කශහ 2015 
න මකව  මප් යමට් තු ියහ ප්රයලසනඹ වි්දන  ඒ සිඹලුභ 
ියහ ඈදි කයනහඹ ියඹහ. 2015 ම්දන ත වුරුදු මදකයි 
ිනමඵ්දම්ද. එමවභ නේ ගරු ියමඹෝජා ආභිනතුභිය, ඩුභ 
ගණම්ද යක  තු ියහ ඳභණක් රක්ඹක් වළමද්දන  
ඕනෆ. ඔඵතුභහ ග කීභිය්ද මේ ඊ් තරීතය බහ  ප්රයකහල 
කයනහද, හර්ෂික තු ියහ රක්ඹ ගණම්ද 2015 න 
මකව  -මේ වුරුදු මදක තුශ- ඒ 203,000ක ියහ ලාතහ 
පුයනහ ියඹරහ? 

 

ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඉමඹ්  භහ මේ ගරු බහ  ිය හ, 

මප් යමට් ජන මල්ඛන වහ ංඛාහ මල්ඛන මදඳහර්තමේ්දතුම්ද 

භෆතකදී කයන රද මීක්ණඹ නු මභතයේ තු ියහ 

ප්රයභහණඹක් ඈදි ියරීභ  ියඹමිත නළවළ ියඹරහ. ගරු භ්දත්රීේතුභිය, 

එභ ියහ ඔඵතුභහම  ංඛාහ මල්ඛන ි මකවමව් භ ිළිග්දම්ද 

නළවළ. යමට් ලාතහ නු ියහ රඵහ දීමේ ගකීභ 

ියහර්ඹමඹ්දභ අණ්ඩුක් විධිඹ  ි බහය ග්දනහ. 
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[ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ] 

තු ියහ ඈදි 
කයන රද 
අඹතනඹ 

ඈදි කයන රද ියහ ංඛාහ 

  2010 2011 2012 එකතු 

ළවිි භහන 
ංර්ධන 
බහයඹ 

- 161 70 231 

ජහිනක ියහ 
ංර්ධන 
ධිකහරිඹ 

1619 397 311 2327 

එකතු 2558 

තු ියහ ඈදි 
කයන රද 
අඹතනඹ 

ඈදි මමි්ද ඳිනන ියහ ංඛාහ 

  2010 2011 2012 එකතු 

ළවිි භහන 
ංර්ධන බහයඹ 

378 489 603 1470 

ජහිනක ියහ 
ංර්ධන 
ධිකහරිඹ 

1248 831 482 2561 

එකතු 4031 
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ඵමඹෝ ඵර් රංකහ භහගභ ියසඳහදනඹ කශ 
ඵළක්ටීරිඹහ: මඩංගු  භර්දනඹ 

தரர தர் னங்கர றதண உற்தத்றரண 

தற்நலரறர : தடங்கு எறப்தை 
BACTERIUM PRODUCED BY BIO BAUR LANKA COMPANY: 

ERADICATION OF DENGUE 

2910/’12 

15. ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

මෞඛා භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (1)  :  

() (i) ඵමඹෝ ඵර් රංකහ භහගභ විසි්ද මී  ර් 

තුනක  මඳය මඩංගු භදුරු භර්දනඹ වහ 

ියසඳහදනඹ කශ ඵළක්ටීරිඹහ ඒ වහ 

ියයුඵහම්ද මග්දන රද බීටීයි ඵළක්ටීරිඹහ  

ඩහ හර්ථක ප්රයිනපර මඳ්දහ ආින ඵ් ; 

 (ii) එමේ වුද තභ්  එභ ඵළක්ටීරිඹහ මඩංගු භදුරු 

භර්දනඹ වහ මඹවදහ මගන මනවභළින ඵ් ; 

 එතුභහ ද්දමනහිද? 

(අ) (i) බීටීයි ඵළක්ටීරිඹහ වහ ළඹ න මුදි්ද 

ඩක  ඩහ ඩු මුදරිය්ද ඳඹහ ගත වළිය ඈවත 

ව්ද ඵළක්ටීරිඹහ ියසඳහදනඹ ියරීභ  ලා 

ිඹය මනවගළනීභ   මවේතු කමර්ද; 

 (ii) මද්ීයඹ ියසඳහදනඹක් න එභ ප්රයඵර ඵළක්ටීරිඹහ 

මඩංගු භර්දනඹ වහ මඹවදහ ගළනීභ  ඈදිරිම දී 

ිඹය ග්දම්දද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) මනවඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தரர தர் னங்கர றதணத்றணரல் இற்கநக்கு 

தோன்த தடங்கலக்கு தொன்ணர் தடங்கு தபம்தை 

எறப்தைக்கரக உற்தத்ற தசய்ப்தட்ட தற்நலரறர,  

இன்ததரதட்டுக் கறத்தரறலிதந்து தகரண்டு 

ப்தட்ட தே.ரல.. தற்நலரறரகறடச் சறநந் 

தததரததககபக் கரட்டித்ள்பது ன்தகத்ம்; 

 (ii) ணறதம், ரற்தடி தற்நலரறர இதுக தடங்கு 

தபம்தை எறப்தைக்கரகப் தன்தடுத்ப்தடறல்கன 

ன்தகத்ம் 

 அர ்அநறரர? 

(ஆ) (i) தே.ரல.. தற்நலரறரவுக்கரகச் தசனரகும் 

தத்றல் அகரசறக்கும் குகநரண தத் 

தரககறல் ததற்தக்தகரள்பக்கூடிரக உள்ப 

ரரன குநறப்தறடப்தட்ட தற்நலரறரக உற்தத்ற 

தசய்ற்குத் ரகரண டடிக்கககள் 

ரற்தகரள்பப்தடரகக்கரண கரங்கள் 

ரக  ன்தகத்ம்; 

 (ii) உள்ரட்டு உற்தத்றரண குநறத் ஆற்நல்றக்க 

தற்நலரறரக தடங்கு எறப்தைக்கரக தன் 

தடுத்துற்கு றர்கரனத்றல் டடிக்கக 

ரற்தகரள்ரர ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Health : 

(a) Is he aware that- 

 (i) the bacterium produced by Bio Baur Lanka 

Company three years ago for the 

eradication of dengue, has shown better 

results than the BTI bacterium imported 

from Cuba for the same purpose; and 

 (ii) the aforesaid bacterium has not been used 

for the eradication of dengue up to now, 

despite its better performance? 

(b) Will he state - 

 (i) the reasons for not taking steps to produce 

the aforementioned bacterium which could 

be produced at a cost which is less than half 

the cost of BTI bacterium ; and 

 (ii) whether measures will be taken in future to 

use that powerful bacterium which is a local 

product, for dengue eradication? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මෞඛා භහතාතුභහ මනුම්ද භහ ඒ 

ප්රයලසනඹ  ිළිතුය මදනහ. 

() (i) ඵමඹෝ ඵර් රංකහ භහගභ විසි්ද ියසඳහදිත Bacto 

Bti ව ියයුඵහම්ද මග්දන රද Bactivec Bti 
ඹන මදර්ගඹභ භදුරු කී ඹ්ද භර්දනඹ වහ 
හර්ථක ප්රයිනපර මඳ්දහ ආත. 

 (ii) දළන භ්  මෞඛා භහතාහංලඹ විසි්ද ඵමඹෝ 
ඵර් රංකහ භහගභ විසි්ද ියසඳහදනඹ කයන රද 
Bacto Bti ඵළක්ටීරිඹහ කී  නහලක ක යුතු වහ 
මඹවදහ මගන ආත. 2010 සි  මේ දක්හ ග් ර් 
4,000ක් ඳභණ මිර  මගන ආත. 

(අ) (i) කහර්මික තහක්ණ අඹතනඹ භඟි්ද ඵමඹෝ ඵර් 
රංකහ භහගභ  මභභ ියසඳහදන ක යුතු වහ 
ලා තහක්ණික ඊ ඳමදස රඵහ දීභ වහ 
ගුණහ් භක විලසමල්ණ හර්තහක් ියකු්  ියරීභ  
ක යුතු කය ආත. 

 (ii) ඔ . ජරඹ එක් රැසවී ආින ඳවසුම්ද ඈ්  කශ 
මනවවළිය සථහන වහ ඈදිරිම දී මභභ 
ඵළක්ටීරිඹහ මඹවදහ ගළනීභ  ඵරහමඳවමයව් තු ම .   

(ආ) ඳළන මනවනඟී. 

 ඔඵතුභහ වපු ප්රයලසනඹ  නු දළන  රඵහ මගන ආින 

ප්රයභහණඹ්ද ග් මතව් , දළන  ඵමඹෝ ඵර් රංකහ 

භහගමභ්ද 2010 ර්ම දී ග් යඹක මිර රුිඹල් 2,492 

ඵළගි්ද ග් ර් 2,000ක් යමගන ිනමඵනහ. 2012 ර්ම දී 

ඵමඹෝ ඵර් රංකහ භහගමභ්ද ග් යඹ රුිඹල් 3,250 

ඵළගි්ද ග්  ර් 2,000ක් රඵහමගන ිනමඵනහ. ියයුඵහම්ද 

මග්දරහ ිනමඵ්දම්ද, 2010 වුරුද්මද් ග් යඹ රුිඹල් 

3,356 ගණම්ද ග් ර් 10,000ක ප්රයභහණඹකුයි.  
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ඳහර්ිමේ්දතු 

ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මෞඛා ියමඹෝජා ආභිනතුභහ 

ිළිග් තහ, ඵමඹෝ ඵර් රංකහ භහගභ භඟි්ද කයන මද්ල් 

හර්ථක කයමගන ඹනහ ියඹරහ. භභ තමු්දනහ්දමේමග්ද මේ 

කහයණඹ ව්දන කළභළිනයි. ජනහධිඳින කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ 

ිහිටුවීභ, ධභහඹනඹ ළිය මකටි කහග්න ක්රடභර  ඳසු ගිඹ කහරඹ 

තුශ මෞඛා භහතාහංලඹ විලහර විඹදභක් දයහ ිනමඵනහ. මඩංගු 

භර්දනඹ ියරීභ වහ රංකහම  ඵළක්ටීරිඹහක් ියසඳහදනඹ 

කය්දන පුළු්දකභ ිනමඵන ියහ ඒ වහ මී  ඩහ ළ ම 

දහඹක් ඹක් රඵහ දිඹ යුතුයි ියඹරහ භභ හිතනහ. ඔඵතුභහ ඒ 

ේඵ්දධමඹ්ද ග්දනහ ව ිඹය මභවකක්ද? 

 
ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මඩංගු භදුරුහ භර්දනඹ 

ේඵ්දධමඹ්ද ප්රයධහන කරුණ මේක මනවමයි. ජරඹ එක් රැසවී 

ආින, ඳවසුම්ද ඈ්  කශ මනවවළිය සථහන වහ මභභ 

ඵළක්ටීරිඹහ මඹවදහ ගළනීභ  පුළු්ද. නමු්  මභහි ක්රිුඹහ කහරඹ 

ිනඹක් විතය හම යි ිනමඵ්දම්ද. මඩංගු භර්දනඹ ියරීමේදී 

ප්රයධහන යමුණ ම්දම්ද මඵෝමන සථහන විනහල ියරීභයි. 

මභවකද මේ ඵළක්ටීරිඹහ තුය එකතු මන තළ්දර  දභ්දන ඕනෆ. 

ඉ  ඩහ ඳවසුයි ඒ සථහන නළින කය දළමීභ. මභවකද මේ 

ඵළක්ටීරිඹහ කී ඹහ මඵෝමන තළන  ඈසීමභ්ද තභයි කී ඹහ නළින 

ම්දම්ද. කී ඹහ, මඵෝමන සථහනමඹ්ද තුය්ද කය දළමීභ තභයි 

ප්රයධහන ම්දම්ද. මභහි කහරඹ්  ිනඹයි ිනමඵ්දම්ද. නළත 

ිනඹිය්ද මඩංගු භදුරු්ද ආින මනහ. ඒ ියහ ධභහඹන ක යුතු 

මවවයි. ගරු කථහනහඹකතුභිය, මික ලමඹ්දභ  ඒ මඵෝමන 

සථහන ඈ්  ියරීභ තභයි ඈතහභ්  ලා ම්දම්ද. මේ 

ඵළක්ටීරිඹහ එක ක්රடභම දඹක් ඳභණයි.   

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  මදළිය තුරු ප්රයලසනඹ මභඹයි. 

2011 මඩංගු මයෝගී්ද 28,473ක් හර්තහ මද්දී 2012 දී  44,456ක  

එඹ ළ ම මරහ ිනමඵනහ. විලහර ර්ධනඹක් මරහ ිනමඵනහ.  

2012 ර්ම  භයණ ංඛාහ 183යි. ඒ මන මකව  භයණ 

ංඛාහ 21ක් ිනබිරහ ිනමඵනහ.  

 
ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

12යි.  

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

21ක් ියඹහ තභයි ඳ  හර්තහ මරහ ිනමඵ්දම්ද. මකවමවවභ 

වුණ්  මභඹ මප් යමට් ඈතහ ඵයඳතශ ප්රයලසනඹක් මරහ ිනමඵනහ. 

මඩංගු ඳරීක්හ  ලා ඊඳකයණ භවය යජම  මයෝවල්ර 

නළවළ. ඊදහවයණඹක් විධිඹ  භම  කුිඹහිටිඹ අනම  ිනමඵන 

මයෝවරක  ගිඹ සථහක භ  දළන ග්දන රළබුණහ, ි ින්ද 

ඳරීක්ණ කය මගන එ්දන ියඹහ තුණ්ඩුක් මදන ඵ. ඈින්ද 

මභයි්ද සිද්ධ ්දම්ද භයණ ංඛාහ ළ ම න එකයි. ඒ හම භ 

මඩංගු මයෝගී්දම  ප්රයිනලතඹ ළ ම වීභ ්  එඹ ඵරඳහනහ. මේ 

ේඵ්දධමඹ්ද ිඹය ග්දම්දද? 

ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றமரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ප්රයථභමඹ්ද ියඹ්දන ඕනෆ, මේ 
මයෝගමඹ්ද සිදු න භයණ ංඛාහ ඩු ියරීභ ගළන. ඳශමුන 
භිමඹෝගඹ තභයි එඹ. මෞඛා භහතාහංලඹ වළටිඹ  ි භයණ 
ංඛාහ ඩු ියරීභ වහ ක යුතු   කය ිනමඵනහ. ඳළවළදිි 
ඵළලුමව්  භයණ ංඛාහම  ඩු වීභක් ිනමඵන ඵ මඳමනනහ.  

ඉශ  මද් තභයි මයෝගඹ ඳහරනඹ ියරීභ. [ඵහධහ ියරීභක්] 
භයණ ංඛාහ වුරුද්මද්ද වුරුද්ද ඩු මරහ ිනමඵනහ. [ඵහධහ 
ියරීභක්] නළවළ. ඒ මයෝගඹ මඵෝ වීභයි. මයෝගඹ ළරඳීභ මනවමයි, 
භයණ ංඛාහ ඩු මරහ ිනමඵනහ. ප්රයධහන මද් භයණමඹ්ද 
මේයහ ගළනීභයි. ළ ම ටිනහකභ ිනමඵ්දම්ද ජීවිතඹක ම්ද. ඒ 
ේඵ්දධමඹ්ද මෞඛා භහතාහංලඹ ගකීේ ඈටු කය ිනමඵනහ. 
ගරු කථහනහඹකතුභිය, මභඹ මරෝකම භ සිද්ධ නහ. 
තහයිර්දතඹ, ඈ්දදිඹහ හම  ය ල් ග් මතව්  ඒ ය ර මභභ 
මයෝගමඹ්ද විලහර භයණ ංඛාහක් සිදු නහ. නමු්  ි එඹ 
ඳහරනඹ කය ිනමඵනහ. භව ජනතහම  දහඹක් ඹ මභඹ  
ලා නහ. ි වදාරු පුහුණු කය ිනමඵනහ. මයෝවල්ර 
ඒ ඳවසුකේ ිනමඵනහ. මකමනක් ඈක්භිය්ද ප්රයිනකහය ග්දන 
ඕනෆඹ ියඹහ ි ත  ගිමඹව්  වළමය්දන , මප් මයෝවල්ර 
ිනමඵන labsි්ද මේ ක යුතු කය ග්දන  ලා සිඹලු 
ඳවසුකේ ි රඵහ දීරහ ිනමඵනහ.  

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඔඵතුභහම  ිළිතුය  භහ එක  ්දම්ද නළවළ. ඈක්භිය්ද කය 

ග්දන ඕනෆ ියහ මනවමයි, මයෝගී්ද මඳෞද්ගික ප්රයිනකහය 

ග්දම්ද, ගරු කථහනහඹකතුභිය. මඳෞද්ගික ල්ි දීරහ කය 

ග්දන ඵළරි වීභ ියහ මඵවමවෝ ඹ භළමයනහ. මභවකද, මඵවමවෝ 

ඹ  මල් හේඳරඹක් යමගන ගිහි්ද මඳෞද්ගික කය ග්දන 

වළියඹහක් නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභිය. ඒ විධිඹ  හිංක 

මිියසු්ද රඝු කය්දන එඳහ. 

 
ගරු රි්  දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ මෞඛා 
මේහ මනුම්ද රුිඹල් බිිඹන 125ක් ම්ද කය ිනමඵනහ. 
එභ ියහ එඹ වෆල්ලු  රක් කය්දන එඳහ. මෞඛා මේහම  
ගුණහ් භකබහඹ ළ ම ියරීභ වහ ි ක යුතු කය ිනමඵනහ. 
එක මයෝවරක එමවභ සිදු වුණහ ියඹරහ තමු්දනහ්දමේ එමවභ 
ියඹ්දන එඳහ. ඉ  ඩහ මදගුණඹිය්ද ි ඒ මේහ රඵහ දී 
ිනමඵනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මදන  ඹ.  
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1554/’11 

1.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ  
 (ரண்தைறகு ற கதரரக்க)  

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ංසකතිනක වහ කරහ ක  යුතු භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (3):   

() (i) විවහයභවහ මද්වී ඊදාහනඹ ර ඈදි කය ආින චීන 
ංසකතිනක භධාසථහනඹ 2002 - 2004 කහර 

385 386 



2013 භහර්තු 07 

සීභහ තුශදී ගරු යියල් වික්රடභසිංව භවතහම  
ග්රාහභහතා ධයඹ ඹ ම්  චීන යජමඹ්ද ශ්රී. රංකහ 
යජඹ  රළබුණු තාහගඹක්ද;  

 (ii) එඹ පර්ණ ප්රයදහනඹක්ද;  

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද?         

(අ) (i) චීන ංසකතිනක භධාසථහනම  ඈදි ියරීේ අයේබ 
ව දිනඹ ව ්ද ව දිනඹ කමර්ද;  

 (ii) ඈවත ාහඳතිනඹ වහ ආසතමේ්දතු කශ මුළු 
ිරිළඹ ව එඹ ්ද ියරීමේදී දළරීභ  සිදු ව 
ිරිළඹ මකවඳභණද;  

 (iii) එභ ාහඳතිනමඹහි ේභඹ වහ ළඹ ව ිරිළඹ 
මකවඳභණද;  

 ඹ්දන්  එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) (i) ාහඳතිනම  මේම  මඹදව මද්ීයඹ ව විමද්ීයඹ 
මේක ංඛාහ ම්ද ම්ද ලමඹ්ද 
මකවඳභණද;  

 (ii) ඈවත කී ාහඳතිනම  වි මද්ශික ේමිකඹ්ද , ඔවු්ද 
ශ්රී. රංකහ  මගන එනු රළබ භහගභ මවෝ ය  
විසි්ද රඵහ දී ින බ තනතුරු නහභඹ්ද කමර්ද;  

 (iii) චීන ංසකතිනක භධාසථහන ඈදි ියරීේ ාහඳතිනම  
මේකඹ්ද මනු ම්ද මේක ර්ථ හධක 
යමුදර ව මේක බහයකහය යමුදර මත 
මගන රද දහඹක මුදල් ප්රයභහණඹ මකවඳභණද;  

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ඇ) මනව එමේ නේ,  ඒ භ්දද? 
 

 
 கனரசர, ககன அலுல்கள் அகச்சகக்  ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) றகரகரரற தங்கரறற்கு அதகறல் றர்ர 

றக்கப்தட்டுள்ப சலண கனரசர றகனம், 

தகப றல் றக்கறசறங்க அர்கள் 

தறரகப் தற கறத் 2002 - 2004 

கரண கரனப்தகுறறல் சலண அசரங்கத் 

றடறதந்து இனங்கக அசரங்கத்றற்குக் 

கறகடத் எத ன்தகரகடர ன்தகத்ம்; 

 (ii) அது எத தரண ன்தகரகடர 

ன்தகத்ம் 

 அர்  கூதரர? 

(ஆ) (i) சலண கனரசர றகன றர்ரத்றன் ஆம்தத் 

றகற ற்தம் தொடிவுத் றகற ஆகறற்கநத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி கதத்றட்டம் தரடர்தரக உத்ரசறக்கப் 

தட்ட தரத்ச் தசனவு ற்தம் அது தொடிவுதம் 

ரகபறல் இதறச்தசனவு ஆகறற்கநத்ம்; 

 (iii) ஊறத்துக்கரகச் தசனவுதசய்ப்தட்ட  தசன 

றணத்கத்ம் 

 அர் ரலும் கூதரர? 

(இ) (i) இக்கதத்றட்டத்றல் ரகனக்கர்த்ப்தட்ட 

உள்ரட்டு ற்தம் தபறரட்டுத் தரறனர 

பர்கபறன் ண்றக்ககக தவ்ரநரகவும்; 

 (ii) ரற்தடி கதத்றட்டத்துக்கரக கம்தணற அல்னது 

ரடு என்நறணரல் இனங்ககக்குக் தகரண்டு 

ப்தட்ட தபறரட்டுத் தரறனரபர்கலக்கு 

ங்கப்தட்ட தறப் ததர்கள் ரக 

ன்தகத்ம்; 

 (iii )  சலண கனரசர றகன றர்ரக் கதத் 

றட்டத்றன் தரறனரபர்கள் சரர்தரகச் 

தசலுத்ப்தட்ட ஊறர் ரசனரத றற ற்தம் 

ஊறர் ம்தறக்ககப் ததரதப்தை றற ஆகற 

ற்நறன் தததறகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 
 

 
asked the Minister of Culture and the Arts: 

(a) Will he state whether - 

 (i) the Chinese Cultural Centre constructed 

near Viharamahadevi Park was a gift from 

the Chinese Government to the Sri Lankan 

Government received under the premiership 

of the Hon. Ranil Wickramasinghe during 

2002 - 2004; and 

 (ii) it was an outright gift? 

(b) Will he also state - 

 (i) the commencing date and the completion 

date of the construction of  the Chinese 

Cultural Centre; 

 (ii) the total cost estimated for the above project 

and  the final cost at the time of its 

completion; and 

 (iii) the cost incurred on the labour? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) the  number of local and foreign workers 

employed in the project, separately; 

 (ii) the designations given to the foreign 

workers of the aforesaid project by the 

company or country by whom they were 

brought to Sri Lanka; and 

 (iii) the values of the EPF and ETF paid on 

behalf of the workers of the Chinese 

Cultural Centre construction project?  

(d) If not why? 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ (ංසකතිනක වහ කරහ ක යුතු  
භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මභතුභහ හ ිනමඵ්දම්ද විවහයභවහ 

මද්වී ඊදාහනඹ ර ඈදි කය ින චීන ංසකතිනක භධාසථහනඹක් 

ේඵ්දධමඹනුයි. එමවභ භධාසථහනඹක් විවහයභවහ මද්වී 

ඊදාහනඹ ර නළවළ.  
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ඳහර්ිමේ්දතු 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එමවභ නේ එච්චයයි. එමවභද? 
 

ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
භහ හිත්දම්ද එමේයි.  එතුභහ හ ිනමඵ්දම්ද චීන 

ංසකතිනක භධාසථහනඹක් ගළනයි. එමවභ එකක් නළවළ.  
 

 

මයවම්ද චහනක භයණඹ : ්දදි  
தரரன் சரணக்கறன் ம் : ட்டஈடு 
DEATH OF ROSHEN CHANAKA: COMPENSATION 
      

2550/’12 

5. ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
 (ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අගමික ක යුතු 

භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (1) : 

 () 2011 භළයි 30 දින කටුනහඹක ප්රයමද්ලම දී සිදු ව ම ම 
තළබීභිය්ද මයවම්ද චහනක නළභළින තරුණමඹකු මිඹ 
ඹෆභ ේඵ්දධමඹ්ද මඳවිස ඳරීක්ණ සිදු  කමශේද ඹ්දන 
එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(අ) (i) ඈවත ව්ද තරුණඹහ මිඹ ඹෆභ ිළිඵ 
මවීභ  ඳ්  කශ භවහනහභ ිනරකය් න 
ඒකපුද්ගර මකවමි්ද බහ හර්තහ ඈදිරිඳ්  
කය්දම්දද; 

 (ii) මිඹ ගිඹ තරුණඹහම  ඳවුර  ්දදි මුදල් රඵහදී 
ිනමේද; 

 (iii) එමේ නේ, එභ මුදර මකවඳභණද; 

 (iv) මභභ සිදුවීමේදී තුහර රළබ ඹ  වහ මද්ඳශ වහිය 
ව අඹතනර  ්දදි රඵහ දීභ  ක යුතු කය 
ිනමේද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ)    මනවඑමේ නේ,ඒ භ්දද? 

 

தற அகச்சதம் ததபத்சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சதரணகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) 2011 ர ரம் 30ஆம் றகற கட்டுரக்க 

தறரசத்றல் இடம்ததற்ந துப்தரக்கறச் சூட்டிணரல் 

தரரன் சரணக்க தம் இகபஞன்  

கடந்க சம்தந்ரக ததரலிஸ் றசரக இடம் 

ததற்நர ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரரன குநறப்தறட்ட இகபஞணறன் ம் 

தரடர்தரக கண்டநற றறக்கப்தட்ட 

யரர றனக்கத்ண ணறதர் ஆகக்குல 

றன் அநறக்கககச் சரப்தறப்தரர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) இநந் இகபஞணறன் குடும்தத்றற்கு ட்டஈட்டுத் 

தரகக ங்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அப்தத்தரகக வ்பவு 

ன்தகத்ம்; 

 (iv) இச்சம்தத்றல் கரகடந்ர்கலக்கும் 

உகடககள் ரசகடந் றதணங்கலக்கும் 

ட்டஈடு தசலுத் டடிக்கக டுக்கப் 

தட்டுள்பர ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state whether police investigations were 

conducted with regard to the death of a youth 

named Roshen Chanaka that was caused by a 

shooting which took place in Katunayake area on 

30th May, 2011? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the report of the Mahanama 

Thilakarathna one-man Commission that 

was appointed to investigate into the death 

of the aforesaid youth, will be submitted; 

 (ii) whether compensation has been paid to the 

family of the deceased youth; 

 (iii) if so, the amount of money so paid; and  

 (iv) whether arrangements have been made to 

compensate the persons who sustained 

injuries and the institutions of which 

properties were damaged in this incident ? 

(c) If not, why ? 

 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන භහතාතුභහ ව අණ්ඩු ඳහර්ලසම  ප්රයධහන 
ංවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்ரகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

අගමික ක යුතු භහතාතුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය 

මදනහ. 

()  ඔ . 

(අ)  (i)   භභ ිළිතුයක් මද්දම්ද නළවළ, ගරු 
කථහනහඹකතුභිය. 

 (ii)  ඔ . 

 (iii)  රුිඹල් මිිඹන එකක්. 

 (iv)  ඔ . 

(ආ)  දහශ නළත. 

 ගරු කථහනහඹකතුභිය, ධිකයණම  තභ මේ නඩු 
ක යු් ත ඳිනනහ. ඒ ියහ ිළිතුරු දිඹ වළිය අකහයඹ  
තභයි භභ ිළිතුය දු්දම්ද. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මඵවමවවභ මවවයි. 

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ ව්දම්ද භවහනහභ ිනරකය් න ඒකපුද්ගර මකවමි්ද 

බහ හර්තහ ගළනයි. ඒක ධිකයණඹ  දහශ එකක් මනවමයි. 

මයවම්ද චහනකම  ඝහතනඹ ිළිඵ ඳ්  කශ ඒකපුද්ගර 

කමිටුම  හර්තහ ඈදිරිඳ්  කය්දම්දද ියඹරහයි භභ ව්දම්ද. 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒක ධිකයණම  හර්තහක් මනවමයි. 
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ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ මේ ේඵ්දධමඹ්ද ඒකපුද්ගර 

කමිටුක් ඳ්  කශහ. ඒ කමිටුම්ද එතුභහ  හර්තහක් රඵහ දීරහ 

ිනමඵනහ. හභහනාමඹ්ද ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ  රඵහ මදන 

හර්තහ ප්රයසිද්ධිඹ  ඳ්  කය්දම්ද නළවළ. ඒ ියහයි භභ ඒ ප්රයලසනඹ  

ිළිතුය දු්දම්ද නළ් ම් .  

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භම  මදළිය තුරු ප්රයලසනඹ ඳශමුළිය තුරු ප්රයලසනඹ භ 

දහශයි. ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ ප්රයලසනඹ ජනහධිඳිනතුභහ ව 

භවහනහභ ිනරකය් න භවතහ තය ආින ව ප්රයලසනඹක්  මනවමයි. 

හභකහමී ඊද්මඝෝණඹකදී ම ම ඳවයිය්ද මයවම්ද චහනක 

නළභළින තරුණඹහ ඝහතනඹ  රක් වුණහ. එඹ ප්රයසිද්ධිම  ව 

සිද්ධිඹක්. එහිදී ත්  ඹ තුහර වුණහ. එතමකව  ඒ ිළිඵ ඳ්  

කශ කමිටුම  හර්තහ මේ යමට් ජනතහ දළන ගත යුතු නළද්ද? 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ගළන මඳවිස ඳරීක්ණඹක් කයරහ ළකකරු්ද 

ධිකයණඹ  ඈදිරිඳ්  කයරහ ිනමඵනහ. ඒ ියහ ධිකයණඹ  

ඩහ ඈවළි්ද ඔඵතුභහ ් , ඳ ්  ක යුතු කය්දන ඵළවළ. 

ධිකයණම  තභ ඒ ඳරීක්ණඹ ඳළළ් මනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තු්දළිය තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන. 

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ කහයණහ  දහශ සිටි 

මඳවිසඳිනතුභහ  ඊසවීභක් රළබුණහ, බ්ර்සීරම  තහනහඳින ධුයඹ . 

ඒ සිදුවීමභ්ද තුහර ව මඵවමවෝ ිරික් සිටිනහ. ගරු ආභිනතුභිය, 

ඔඵතුභහම  ඳළවළදිි ියරීමේදී ිය හ, මද්ඳශර  ව ත 

ඳඹර  වහිය වුණු ඹ  ්දදි මග හ ියඹරහ. ඒ මගව ්දදි මුදර 

මකවඳභණ ප්රයභහණඹක්ද? 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ඒක වරහ නළවළ. ඒක ව්දන.   

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ප්රයලසන ංක 5 (අ) (iv)්ද හ ිනමඵ්දම්ද එඹයි. 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ සිද්ධිඹ ේඵ්දධමඹ්ද ධිකයණම  

විබහගඹක් ඳළළ් මනහ. ගරු ෆීික්ස මඳමර්යහ ආභිනතුභහම  

ප්රයධහන් මඹ්ද ඳ්  කශ කමිටු භඟි්ද, මේකඹ්ද 68මදනකු  

්දදි මුදල් මගවීභ ිළිඵ ඳරීක්ණ ක යුතු කයමි්ද ිනමඵනහ. 

ඒ තයතුය 13 මදමනක් මේේසාහධිකයණඹ  ගිහි්ද ිනමඵනහ. ඒ 

ියහ දළන  ළඩ ක යුතු නළිනරහ ිනමඵනහ. ද ත් ් ඹ ඒකයි.  

හි පු මඳවිසඳිනතුභහ තහනහඳින මකනකු කමශේ මේ කහයණඹ 

ියහ මනවමයි. ඒ කහරම  මේවීපී එක ඝහතනඹ කය්දන ක යුතු 

කයපු මඳවිසඳිනරහ ්  තහනහඳිනකේ දීරහ ිනමඵනහ, මේවීපී 

එකයි ියි හි පු වවුල් අණ්ඩුම්ද. මප් වවුල් අණ්ඩුම  හි පු 

මේවීපී එමක් භ්දත්රීේතුභ්දරහ්  එඹ නුභත කශහ. ඔවු්ද කශ 

මේහ රකහ තභයි තහනහඳින මේහ  ඳ්  කය්දම්ද.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රයලසන ංක 6, ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භම  තු්දන තුරු ප්රයලසනඹ ආහුම  

නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුරු ප්රයලසන තුනක් ආහුහ. 

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳශමුළිය තුරු ප්රයලසනම භ මකව ක් වළටිඹ  තභයි එකක් 

ආහුම . තුරු ප්රයලසනඹක් මනවමයි ඒක. ගරු කථහනහඹකතුභිය, 

තු්දන තුරු ප්රයලසනඹ ව්දන භ  ඈඩ මද්දන. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ව්දන. 

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභහ, ඒ හි පු මඳවිසඳිනතුභහ බහය  ග් තහ ඒ 

ඝහතනම  ගකීභ. ඒක  එතුභහ  රළබුණු දඬුභ තභයි තහනහඳින 

ධුයඹ  ඊසවීභ. ගරු ආභිනතුභිය, භහ ව්දන කළභළිනයි, ඔඵතුභහ 

ියඹපු, ි අණ්ඩු භ  හි පු කහරම  තනතුරු දු්දම්ද කහ ද 

ියඹරහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රයලසනඹ වන ක්රடභඹ  ව්දන, තභ්දම  දවස ප්රයකහල 

කය්දම්ද නළින.   

 
ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ක්රடභඹ  ආහුම . ිළිග්  ක්රடභඹ  ආහුම .  
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ඳහර්ිමේ්දතු 

ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, එතුභහම  ප්රයලසනමඹ්ද වරහ 

ිනමඵ්දම්ද ධිකයණම  විබහගඹ  බහජන මරහ ිනමඵන 

කහයණඹක් ේඵ්දධමඹ්ද. හි පු මඳවිසඳිනතුභහ එතළන  ගිහි්ද 

කහ ්  ම ම තළබුම  නළවළ. ඒ ියහ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, තමු්ද 

කයන ප්රයකහලඹ ධිකයණඹ  ේඵ්දධ ඵයඳතශ ප්රයලසනඹක් කය 

ගළනීභ  ඊ් හව දය්දන එඳහ. ඕනෆ නේ දළ්ද ඔඵතුභහ  පුළු්ද 

ධිකයණඹ වමු  ගිහි්ද ඳහර්ලසකරුකු වළටිඹ  ඒක  භළදිව්  

්දන. මභතළන  ආවි්  එක් එක්මකනහ  මචෝදනහ මනවකය, ඒ 

මචෝදනහ යමගන ධිකයණඹ  ගිහි්ද ඳහර්ලසකරුකු වළටිඹ  

භළදිව්  ම්දන. භ  දිඹ වළිය එකභ ඊඳමද එඹයි.   
 

 

ඳශහ්  බහ ඳහල් : විදුවල්ඳින පුයප්ඳහඩු 
ரகர சகத தரடசரகனகள்: அறதர் தற்நறடங்கள் 

PROVINCIAL COUNCIL SCHOOLS : VACANCIES FOR 

PRINCIPALS 
2906/’12 

6. ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ - (ගරු නුය දිහනහඹක 
භවතහ මනු ) 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற - ரண்தைறகு அத 

றமரரக்க சரர்தரக) 

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura 

Dissanayake ) 

ධාහඳන භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (1):  

() (i) මේ න වි  ඳශහ්  බහ ඹ ම්  ඳහරනඹ න 
ඳහල්ර ඳිනන විදුවල්ඳින පුයප්ඳහඩු ංඛාහ 
ඳශහ්  භට් මි්ද, ම්ද ම්ද ලමඹ්ද 
මකවඳභණද;  

 (ii) එභ විදුවල්ඳින පුයප්ඳහඩු ියවීභ වහ මගන ආින 
ක්රිුඹහ භහර්ග කමර්ද;  

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද?    

(අ) මනව එමේ නේ, ඒ භ්දද? 
 

கல்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்ரதரது ரகர சகதகபறன்கலழ் றதகறக்கப் 

தடும் தரடசரகனகபறல் றனவும் அறதர் 

கலக்கரண தற்நறடங்கபறன் ண்றக்கக 

ரகர ரரறரக தவ்ரநரக ரதன்த 

கத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி அறதர் தற்நறடங்ககப றப்தை 

ற்கரக டுக்கப்தட்டுள்ப டடிக்கககள் 

ரக ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, in relation to each province, of 

the number of vacancies for principals 

existing at present in the schools which 

come under Provincial Councils; and 

 (ii) of the action that has been taken to fill the 

aforesaid vacancies? 

(b) If not, why ? 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ (ධාහඳන භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය බහගත* 

කයනහ.  

 
* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

() (i) 
 

ඵසනහහිය  922 

ඹම   373 

නළ ම නහිය  734 

ඊතුය   536 

ඊතුරු භළද  464 

උ   547 

දකුණ   650 

භධාභ   645 

ඵයගමු  295 

                 5,166 

 (ii) 2005 ර්ම  ඳ් න රද සීමිත තයග විබහගඹ 
ේඵ්දධමඹ්ද මේේසාහධිකයණම  මගවනු කය ිනබ 
212/2010 වහ 979/2009 නඩුර තී්දදු 2012.01.24 වහ 
2012.01.26 මදදින රළබීමභ්ද නතුරු 

 v 2012 ර්ම  ේමුඛ ඳරීක්ණ ඳ් හ 

  ශ්රී. රංකහ විදුවල්ඳින මේඹ 3 ඳ්දිනඹ වහ - 1,115 ද 

  ශ්රී. රංකහ විදුවල්ඳින මේඹ 2 - II මේේණිඹ වහ - 1,616 
ලමඹ්ද  2,731 

  2012.12.31 දින න වි  2,731මදනකු වහ විදුවල්ඳින 
ඳ් වීේ රඵහ දී ඳශහ්  බහ මත ියදවස කය ආත.  

 v ශ්රී. රංකහ විදුවල්ඳින මේඹ 2-II මේේණි ඹ වහ ඵහග්  
ියරධහරි්ද 1,800ක් ඳභණ 2013 ර්ඹ ්ද න වි  
ඳශහ්  බහ මත ියදවස ියරීභ  ක යුතු කයමි්ද ඳතී. 

  ඒ නු 4,500ක් ඳභණ 2013 ර්ඹ ්ද න වි  
ඳශහ්  බහ මත ියදවස මකමයනු ආත. 

 v ශ්රී. රංකහ විදුවල්ඳින මේඹ I ඳ්දිනඹ වහ ඊස ියරීේ 
වහ ගළට් ියම දනඹ ඳශ කය ඹදුේ ඳ්  කළහ ආත. 
2013 ර්ඹ තුශ එභ ඊසවීේ සිදු කයනු රඵයි. 

 v ශ්රී. රංකහ විදුවල්ඳින මේඹ 3 ඳ්දිනඹ වහ ඵහගළනීමේ 
ගළට් ියම දනඹ 2013 ළප්තළේඵර් භ සිදු ියරීභ ද 
ක යුතු කයමි්ද ඳතී. 

(අ) දහශ මනවම . 

 
 

ඒ.එච්.එේ. මභවහිදී්ද භවතහ : ්දදි මුදල් 
றத..ச்.ம்.தரயறலன்: ட்டஈடு 
 MR. A.H.M. MOHIDEEN : COMPENSATION 

 

3010/’12 

8. ගරු ල්වහේ ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ - (ගරු මභවවභ්  
සරේ භවතහ මනු )  
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்தைறகு 

தரயட் அஸ்னம் சரர்தரக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Mohamed Aslam ) 

යහඹ වහ භවහභහර්ග භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (1):    

() (i) ගහල්ර - මකවශම ප්රයධහන භහර්ගඹ පුළුල් ියරීමේ 
ාහඳතිනඹ වහ ගහල්ර ාහඳහරිකඹ්දම   
හණිජ ඈඩේ  ්  ඳ්  කයගනු රළබ ඵ් ; 
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 (ii) ඒ ඹ ම්  ඈඩේ ්  ඳ්  කයගළනීමේ ඳනම්   
460ළිය ඳරිච්මේදම  10(1)() ග්දිනඹ ඹ ම්  
ියකු්  කශ  ංක ගහක/මු/3/1/2002/08 වහ 
2005.10.13 දිනළින ියම දනඹ නු ඳයහග්  
ගහල්ර, දංමගදය, ිනෂසරිඹහ භහම් , ංක 79බී දයන 
සථහනම  ඳදිංික ඒ.එච්.එේ. මභවහිදී්ද භවතහම  
ාහඳහරික සථහනඹ ිහිටි ංක 215 දයන ඈඩේ 
කළඵළල්ර මනුම්ද ්දදි මුදරක් මභමතක් රඵහ 
දී  මනවභළින ඵ් ; 

 එතුභහ ද්දමනහිද? 

(අ) ාහඳහරික සථහනඹ කඩහ ඈ්  මකව  ඳයහග්  ඈවත 
ව්ද ඈඩභ මනුම්ද මභවහිදී්ද භවතහ  මනවඳභහ 
්දදි මුදරක් රඵහ දීභ  ිඹය ග්දම්දද ඹ්දන එතුභහ 
මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ) මනව එමේ නේ, ඒ භ්දද? 

 
துகநதொகங்கள், தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) கரலி - தகரலம்தை தறரண வீறக றஸ்ரறக்கும் 

கதத்றட்டத்றற்கரக கரலி ர்த்கர்கபறன் 

றகக் கரறகள் சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பண 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) இன்கலழ் கரற தகரள்பல் சட்டத்றன் 460ஆம் 

அத்றரத்றன் 10(1)(அ) தறரறறன்கலழ் 

தபறறடப்தட்ட கரகச/தொஅ/3/1/2002/08ஆம் 

இனக்க 2005/10/13ஆம் றகற அநறறத்லின் 

தறகரம் சுவீகரறக்கப்தட்ட, கரலி, ங்தக 

ஜறப்ரறர ரத்கறல் 79 தற இனக்க இடத்றல் 

சறக்கும் றத..ச்.ம்.தரயறலணறன் ர்த்க 

றகனம் அகந்துள்ப 215ஆம் இனக்க 

கரறத்துண்டு சரர்தரக இதுக ட்டஈட்டுத் 

தரகக ங்கப்தடறல்கன ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ரற்தடி ர்த்க றகனத்க உகடத்கற்நற, 

சுவீகரறக்கப்தட்ட ரற்தடி கரறறன் சரர்தரக றத. 

தரயறலதக்கு ரறன்நற ட்டஈட்டுத் தரககக 

ங்குற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர் 

இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Is he aware that - 

 (i) commercial lands of the businessmen of 

Galle were acquired for the Galle-Colombo 

main road expansion project; and 

 (ii) no compensation has been awarded up to 

now for lot No. 215 acquired under the said 

project as per the notice bearing No. ගහක/

මු/3/1/2002/08 and dated 13/10/2005 

issued in terms of Section 10(1) (a) of 

Chapter 460 of the Land Acquisition Act, 

where the business premises of Mr. A.H.M. 

Mohideen residing at No. 79B, Jiffriya 

Road, Dangedara, Galle, was located? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 

taken to pay compensation to Mr. Mohideen 

immediately for the said land acquired after 

demolishing and removing the business premises? 

(c) If not, why ?  
 

ගරු ියර්භර මකවතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன - துகநதொகங்கள், 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය බහගත* 

කයනහ. 
 

* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

() (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

(අ) ඔ .  

 ගහල්ර -  මකවශම - වේඵ්දමතව  භහර්ගම  ිය.මී. 115.5 - 116.5 
දක්හ මකව  පුළුල් ියරීමේදී ංක 215 දයන ඈඩේ කළඵළල්මර්ද 
මවක්ම ඹහය 0.0022ක ප්රයභහණඹක් ්  ඳ්  කයමගන ආත. ඒ වහ 
්දදි ලමඹ්ද රුිඹල් 323,000.00ක මුදරක් නුභත කය ිනබුණි. 
නමු්  එභ මුදර ප්රයභහණ්  මනවන ඵ  දහශ ඈඩේ හිමිඹහ විසි්ද 
ඈඩේ ්  ඳ්  කයගළනීමේ භහමරෝචන භණ්ඩරඹ මත ඈල්ග්භක් 
ඈදිරිඳ්  කය ආත. එභඟි්ද තීයණඹ ව ්දදි මුදර ිළිඵ මභමතක් 
ගහලු කඩ් තය ප්රයහමද්ීයඹ මල්කේ කහර්ඹහරඹ විසි්ද භහර්ග 
ංර්ධන ධිකහරිඹ මත දළනුේ දී නළත. එභ තීයණඹ රළබුණු වහභ 
දහශ මගවීේ කශ වළිය ඵ කහරුණික ද්දමි.  

(ආ) ඳළන මනවනඟී. 
 

 

යජම  මේකඹ්ද : මද්මඳවශ  ණඹ 
அச ஊறர்கள் : ஆணக் கடன் 
PUBLIC SERVANTS : PROPERTY LOAN 
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9. ගරු මජෝ්ද භයතුංග භවතහ - (ගරු ච්දද්ර හිය ඵණ්ඩහය 
ජඹසිංව භව් මිඹ මනු )  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு (றதற)

சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க சரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Chandrani  Bandara  Jayasinghe ) 
මුදල් වහ ක්රடභේඳහදන භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ - (1):  
() යජම  මේකඹ්ද වහ සිඹඹ  වතයක මඳවග් ඳදනභ 

භත යහජා ඵළංකුි්ද රඵහ මදන මද්ඳශ ණඹ මුදල් රඵහ 
දීභ මේ න වි  ්  හිටුහ ආින ඵ එතුභහ ද්දමනහිද? 

(අ) එමේ නේ,  යජම  මේකඹ්ද වහ එභ මද්ඳශ ණඹ 
නළත රඵහ දීභ අයේබ කයන දිනඹ කමර්ද ඹ්දන එතුභහ 
ව්ද කය්දමනහිද? 

(ආ) මනව එමේ නේ, ඒ භ්දද? 

 

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) அச ஊறர்கலக்கு ரன்கு சவீ ட்டி 

அடிப்தகடறல் அச ங்கறகபறலிதந்து 

ங்கப்தடுகறன்ந ஆணக் கடன் ங்கல் ற்ரதரது 

இகடறதத்ப்தட்டுள்பதன்தக அர ்அநறரர? 

(ஆ) ஆதணறல், அச ஊறர்கலக்கரண ரற்தடி ஆணக் 

கடன் ங்குகன லண்டும் ஆம்தறக்கும் றகற 

ரதன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

395 396 



ඳහර්ිමේ්දතු 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Is he aware that the property loans, which are 

granted to public servants by state banks at an 

interest rate of 4 per cent have been suspended by 

now ? 

(b) If so, will he state the date on which the granting 

of property loans to public servants will be 

recommenced? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු (අචහර්ඹ) ය්  මුණුගභ භවතහ (ජහතා්දතය මරා 
වමඹෝගිතහ භහතා ව මුදල් වහ ක්රடභේඳහදන ියමඹෝජා 
භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  சத் அதொதக -  சர்ரச றற 

கூட்டிகப்தை அகச்சதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මුදල් වහ ක්රடභේඳහදන භහතාතුභහ 

මනුම්ද භහ එභ ප්රයලසනඹ  ිළිතුය බහගත* කයනහ.  

 
* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

() ්  හිටුහ නළත. 

 2005 ර්ම  සි  2012.12.31 දක්හ 82363 මදමනකු වහ ණඹ 
මුදල් ියදවස කය ආින තය, රඵහ දී ආින මුළු ණඹ මුදල් ප්රයභහණඹ 
රුිඹල් මිිඹන 70,461ිය. 

 මද්ඳශ ණඹ මඳවග් මගවීභ මනුම්ද 2012 ර්ම  දී රුිඹල් 
බිිඹන 1.7ක ප්රයිනඳහදන යජඹ භඟි්ද ම්ද කය ආින තය, ඒ වහ 
2013 ර්ඹ මනුම්ද ආසතමේ්දතුගත කය ආින ප්රයිනඳහදන 
ප්රයභහණඹ රුිඹල් බිිඹන 1.9ිය.  

(අ) දහශ මනවම . 

(ආ) ඳළන මනවනඟී. 

 
ඳහර්ිමේ්දතුම  රැසවීේ 

தரரலன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, බහනහඹකතුභහ මනුම්ද භහ ඳවත 

ව්ද මඹෝජනහ ඈදිරිඳ්  කයනහ: 

"සථහය ියමඹෝග ංක  7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළිය දින 

ඳහර්ිමේ්දතු විසි්ද ේභත කයන රද මඹෝජනහම  කුභක්  ව්ද  ිනබුණ 

ද,  ද  දින  රැසවීේ  ඳළළ් මන  කහර  ම රහ . බහ. 1.00 සි  . බහ. 7.00 

දක්හ විඹ යුතුඹ. . බහ. 2.00   සථහය ියමඹෝග ංක  7(5) ක්රිුඹහ් භක විඹ 

යුතු ඹ." 

 
ප්රයලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

කල්තළබීභ 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, "ඳහර්ිමේ්දතු දළ්ද කල් තළබිඹ 

යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්රයලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

  
ධාහඳනඹ වහ ප්රයභහණ්  මනවන ප්රයිනඳහදන   

கல்றக்கரண  றற எதுக்கலடு ரதரரக 
INSUFFICIENT ALLOCATION OF FUNDS FOR EDUCATION 

 
[.බහ. 1.55] 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, බහ කල් තළබීමේ මඹෝජනහ 

ඈදිරිඳ්  ියරීභ  මඳය, මියසියුරහනු ජන යජම  ජනහධිඳින 

හියුමගෝ චහම ස භළිනතුභහම  බහඹ ිළිඵ ඳම  මලෝකඹ 

ප්රයකහල කයන තය, හියුමගෝ චහම ස ජනහධිඳිනයඹහ  මප් 

අචහයඹ ිරිනභනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ද දින බහ කල් තඵන සථහම  

දී භහ ඳවත ව්ද මඹෝජනහ ඈදිරිඳ්  කයනහ: 

"මේ නවි  ග්රාහමීඹ ඳහල් විලහර ලමඹ්ද ළසී මගවස ආින තය ත්  

ඳහල් විලහර ප්රයභහණඹක් ළසී ඹහමේ නතුයක  මුහුණ ඳහ ිනමේ. මභඹ 

හමප්ක් ලමඹ්ද හක්යතහ ඈවශ ගඹක ආතළයි ය ක  අඩේඵය විඹ 

වළිය ත් ් ඹක් මනවම .  

එමේභ ග්රාහමීඹ ඳහල්ර නඩ් තු ක යුතු බි ළටී ආින තය 

නීඳහයක්ක ඳවසුකේ, ක්රී ඩහ ඳවසුකේ, විදාහගහය ඳවසුකේ භ මමි්ද 

ිනමේ. ිනමඵන භ ඳවසුකේර නඩ් තු ක යුතු වහ ඹළයි ියඹමි්ද 

මදභ ිඹ්දමග්ද මුදල් ඹ ියරීභ විවිධ සථහර සිදුන තය, එඹ 

මදභවුිඹ්ද භත භතය ඵයක් ඳ හ ිනමේ.  

මභභ ත් ් ඹ විසි්ද මඳ්දහ මද්දම්ද, අණ්ඩු විසි්ද ඳහල් 

ධාහඳනඹ වහ ම්ද කයනු රඵන ප්රයිනඳහදන ප්රයභහණ්  මනවමමි්ද ආින 

ඵඹ. එඵළවි්ද ධාහඳනඹ වහ ලා තයමේ ප්රයිනඳහදන ම්ද ියරීභක් සිදු 

කශ යුතු ඵ  මභභ ගරු බහ  මඹෝජනහ කය සිටිමි. " 

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ධාහඳනඹ ියඹ්දම්ද යමට් නහගත 

ංර්ධනම  ඳදනභයි. විදාහම  වහ තහක්ණම  දියුණු්  එක්ක 

මරෝකඹ, භහජඹ මනස කය්දන පුළු්ද ්දම්ද දළනුභ තුළි්ද. 

දළනුමභ්ද රඵහ ග්දනහ ඒ මතවයතුරු, කරුණු, තහර්ියක බුද්ධිඹ්  

එක්ක ංකරනඹ වුණහභ තභයි ලු්  ියර්භහණීයි මද්ල් 

මරෝකඹ , භහජඹ  එකතු ්දම්ද. ඒ ියහ නහගත ශ්රී. රහංකීඹ 

භහජම  ංර්ධනම  ඳදනභ ධාහඳනඹ ියඹන එක ගළන 

විහදඹක් නළවළ. එඹ කවුරු්  ිළිග්දනහ මදඹක්. ඒ ියහ තභයි 

ය ක ධාහඳනඹ අණ්ඩුම  ප්රයධහන බහයදය ගකීභක් විධිඹ  

ළරමක්දම්ද. රංකහම  ධාහඳනඹ ේඵ්දධමඹනු්  එභ බහය 

දය ගකීභ, ඳිනන අණ්ඩු  මත ඳළරිරහ ිනමඵ්දම්ද ්දන ඒ 

ියඹන ර්ථමඹ්ද. නමු්  අණ්ඩුම භ ප්රයධහන භහතායඹකු න 
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[ගරු මජෝ්ද භයතුංග භවතහ] 
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මප් දිම්දස ගුණර්ධන ආභිනතුභහ ඳසු ගිඹ දක ඈතහ 

ඳළවළදිි, විතත ියඹරහ ිනබුණහ, "මප් යමට් ියදවස ධාහඳනඹ 

ව මෞඛා මේහ ඵයඳතශ මෝදහ ඳහළුක  රක් වී ආත." 

ියඹරහ. ධාහඳනඹ ිළිඵ කථහ කයන මේ සථහම  දී භහ ඒ 

කරුණ භතක් කය්දන කළභළිනයි.  

''ධාඳනඹ විතයක් මනවමයි, මෞඛා ක්මේත්ර ඹ්  ඵයඳතශ 

මෝදහඳහළු  රක් වී ආත'' ඹනුම්ද අණ්ඩු ඳක්ම  ප්රයධහන 

භහතායඹකු විධිඹ  එතුභහ ිළිමගන ිනමඵනහ. එත මකව , 

ධාහඳනඹ ංර්ධනම  ඳදනභයි ියඹන ඒ මේේසා ියඹභන, ඒ 

මේේසා දළක්භ  භත ඈ මගන ි මප් යමට් ධාහඳනඹ ිළිඵ 

හකච්නහ කයද්දී, ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භහතාතුභහම  ප්රයකහලඹ  

ඈතහභ ළදග්  කහමරෝිකත එකක් න ඵ භහ හිතනහ. එතුභහම භ 

ඳක්ම  හි පු ඳයණ හිත මිත්ර  ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ තභයි 

දළ්ද ධාහඳන ආභිනයඹහ  වළටිඹ  ඈ්දම්ද.    

භධාභ අණ්ඩුම  ව ඳශහ්  බහර  ධාහඳන ආභිනරුභ  

12 මදමනකු  අ්දන ප්රයභහණඹක් ඈ්දනහ. ඒ ධාඳන 

ආභිනරු 12 මදනහභ යමට් ධාහඳනඹ මෝදහඳහළු  රක් කශහඹ 

ියඹන එක තභයි ඒ ප්රයකහලඹ තුශ එතුභහ ඳළවළදිි ිය ම . ඒක 

තභයි ගරු කථහනහඹකතුභිය, ද ය  මුහුණ දී ිනමඵන ඵයඳතශ 

ප්රයලසනඹ.  

ඳහල්ර  මුදල් ඹ ියරීමේ ප්රයලසනඹ භෆත කහග්න ඹේ 

ංහදඹක  රක් වුමණ්, මවවයණ ප්රයමද්ලම  වුරුදු 13ක් ඹළින 

පුංික දළරිඹකම  සිද්ධිඹයි.  ඳහමල් තී්දත අමල්ඳ කය්දන ල්ි 

මගමන්දන ිය හ  ඳසමේ, මදභ ිඹ්ද  ඒ ල්ි මද්දන 

පුළු්දකභක් ිනබු මණ් නළවළ. ඒ තහ් තහ ගල් ශක කුග් ළඩ 

කයනහ; ඒ ත් තහ  වරිවභ්ද අදහඹභක් නළවළ. ඒ ේභහ ඵම්  

තුහරඹක් ියහ නීඳ මරහ. ඒ ේභහ  මඵමව්  ග්දන ල්ි 

ටිකක් මවඹහ ග්දන විධිඹක් නළවළ. එළිය ත් ් ඹක ඈ්දන 

ඳවුරක පුංික දළරිඹක , තී්දත ගහ්දන රුිඹල් 800ක් ම ්දන 

ියඹරහ ඈසමකෝමර්ද ිය හභ, තහ් තහමග්ද  ඒ මුදර  ඈල්රහ 

ග්දන විධිඹක් නළවළ; ේභහමග්ද ඈල්රහ ග්දන විධිඹක් නළවළ. ඒ 

ියහ ල්රපු මඳවල් ් ත  ඳළනරහ මඳවල් මග ම  ක් මවයකේ 

කයරහ ඳහමල් තී්දත ගහ්දන ල්ි යමගන ඹ්දන සදහනේ 

වුණහ. ඈින්ද, මේ සිදු වීභ්  එක්ක ආින වුණු අ්දමදෝරනහ් භක 

ත් ් ඹ ියහ තභයි, ඳහල්ර ල්ි ඹ ියරීේ ිළිඵ භෆත 

කහග්න නළත ආ් ත භ ංහදඹක් ආින වුමණ්. නමු්  ඒ සිද්ධිඹ 

භත ඳදනේ මරහ ඒ ංහදඹ ආින වුණහ  ඳහල්ර මුදල් ඹ 

ියරීභ ියඹන එක ද ඉම  ඳ ්ද ග්  එකක් මනවමයි.  මභහි 

ඈිනවහඹ ියඹනහ නේ, ඵ්දදුර ගුණර්ධන ආභිනතුභහ ද්දම්ද්  

නළින ආින, සුසිල් මප්රයේභජඹ්දත භළිනතුභහ ධාහඳන ආභිනයඹහ 

ලමඹ්ද ඈ්දන කහරඹ ්  කි්ද, තහයහ ද මභල් භව් මිඹ 

ධාහඳන භහතාහංලම  මල්කේරිඹ ලමඹ්ද සිටි ධිම  

ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු ිහිටුවීභ ිළිඵ කළබිනට් 

ඳත්රිාකහක් ඈදිරිඳ්  වුණහ.  

ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු ිහිටුහ ඳහමල් සිඹලුභ නඩ් තු 

ක යුතු, ඈදි ියරීේ ක යුතු, ඳහල් ගුරුරු්දම  ඳ මන ම මගවීේ 

අදී ඒ සිඹලු ක යුතු  මදභහිඹ්ද, ඳහමල් අදී ශිායි්ද හම භ 

ගුරුරු්ද භත ඳ න ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු ආින කයන 

කළබිනට් ඳත්රිාකහ ඈදිරිඳ්  වුණහ. ඒ කළබිනට් ඳත්රිාකහ එදහ ඳයහද 

කශහ. ඒ ියහ ඒක ක්රිුඹහ් භක කය්දන ඵළරි වුණහ. ඒ මරහම  

සුසිල් මප්රයේභජඹ්දත ආභිනතුභහ ඳළවළදිි ිය හ,  "මේක කළබිනට් 

ඳත්රිාකහක් නළින චක්රடමල්ඛන භඟි්ද ක්රිුඹහ් භක කය්දන පුළු්ද 

ළඩක්. භභ ධාහඳන ආභින මරහ හිටිඹහ නේ භභ කය්දම්ද ඒ 

ළම් ." ියඹරහ. ඳසු කහග්න එතුභහ ධාහඳන ආභින ධුයඹ දයන 

මකව , ඳහල්ර නඩ් තු මදභහිඹ්ද, අදී ශිායි්ද ව 

ගුරුරු්ද භත ඳළ මන ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු ිහිටුවීමේ 

චක්රடමල්ඛ එ්දන ඳ ්ද ග් තහ ි දළක්කහ. ඒ චක්රடමල්ඛනි්ද 

තභයි ආ් ත භ ද න මකව  ඈඩ ප්රයසථහ වදරහ ිනමඵ්දම්ද  

ඳහල්ි්ද, ඳහල්ර ශභයි්දමග්ද ල්ි ඹ කය්දන. 

අණ්ඩු මකවයි තයේ ිය ්  මේ මුදල් ඹ කය්දන එඳහ, මුදල් 

ඹ කය්දන නීිනමඹ්ද තවනේ ියඹරහ, ඒහ ඳට් ඳල් මඵවරු. ය 

සිද්ධිඹ ආින වුණු මරහම  ජනහධිඳිනයඹහම  හිම්  එක ඳහය භ 

භවහ ංම දීකභක් ආින වුණහ හම  ිය හ, "ඳහල් ශභයි්දමග්ද 

මුදල් ඹ කයන එක ේපර්ණමඹ්දභ තවනේ. මේක වහභ නතය 

කය්දන" ියඹරහ. එතුභහ්  ඈ්දන කළබිනට් භණ්ඩරඹ තභයි මේ 

ධාහඳන කළබිනට් ඳත්රිාකහ මගනහම . එතුභහ්  ඈ්දන භහතා 

භණ්ඩරඹ තභයි මේහ  දහශ කයන ප්රයිනඳ් ින ේඳහදනඹ 

කය්දම්ද. මේ මනවද්දනහ මදඹක් මනවමයි. එක ඳහය භ හීමන්ද 

නළඟි රහ හම , එමවභ නළ් නේ ඵමඵක් හම  කථහ ියරී මේ 

ලාතහක් නළවළ. යදින මකව  එමවභ තභයි. මභවනහ්  

ද්දම්ද නළවළ. මතව් ත ඵඵහ. ම්ද! ඔක්මකෝභ ියඹරහ මද්දන 

ඕනෆ. ඒ විහිළු කයරහ, ඒ මප්රයෝඩහ කයරහ මේ යමට් ජනතහ, 

මදභහිඹ්ද ය ්දනයි වද්දම්ද.  

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඈතහ ඳළවළදිියි මේ ක්රිුඹහිඹ එ්දම්ද 

මරෝක ඵළංකු ඊඳමදස භත ඵ. මකවයි තයේ ධියහජා විමයෝධඹ 

ගළන කෆ ගළසු් , මකවයි තයේ මරා යමුදර, මරෝක ඵළංකු 

ිළිඵ විම චන ඈදිරිඳ්  කශ්  මේ මකවල්රකහරී අර්ථිකම  

සුජහත දිඹණිඹක් ඵඳු ව මරෝක ඵළංකු ඊඳමදස භත ධාහඳනඹ 

ඳ් හ මගන ඹහභ මේ අණ්ඩු ්  ඹථහර්ථඹක් මරහ ිනමඵනහ. 

ඒ ියහ තභයි මරෝක ඵළංකු ම  ණඹ අධහය භත ක්රිුඹහ් භක න 

ඔඹ ිරි ඳහල් ාහඳතිනඹ ක්රිුඹහ් භක කය්දම්ද. ඔවු්ද තභයි 

ියඹ්දම්ද, ද ධාහඳනඹ වහ අණ්ඩු ම්ද කයන ප්රයිනඳහදන 

ප්රයභහණඹ ළ මයි; ඒක්  ඩු කය්දන; ත ත්  ධාහඳනඹ 

මඳෞද්ගික ංලඹ  ඳය්දන; ඒ වහ ලා කයන ළරසුේ 

වද්දන; ඒක  ලා කයන ළඩ ිළිමශ වද්දන; ඒ ළඩ 

ිළිමශ වද්දන ප්රයිනඳ් ින ේඳහදනඹ කය්දන, ලා තයේ ණඹ 

අධහය  මද්දන ි සදහනේ ියඹරහ.  

ඒක  තභයි මරෝක ඵළංකු ියඹපු මද්.  ඒ විතයක් මනවමයි.   

ඉම  මඳමර්දහ මෞඛා ක්මේත්ර ඹ ්  ත්  මඩවරර් මිිඹන 200ක  

ණඹ අධහය  මුදරක් මද්දන මරෝක ඵළංකු එක   වුණහ. ඒමක් 

ාහඳතිනඹ මභවකක්ද? ඒ ාහඳතිනමඹ්ද ියඹ්දමන්  මෞඛා  

ක්මේත්ර ම  මඳෞද්ගික ංලඹ ප්රයර්ධනඹ ියරීභ වහ මඩවරර් 

මිිඹන 200ක ණඹ අධහයඹක් මදනහඹ ියඹහයි. මෞඛා  

ක්මේත්ර ඹ්  මඳෞද්ගික ංලඹ  ඳළරීභ වහ මරෝක ඵළංකු 

ඈතහ ඳළවළදිි ිඹුරු ඳ්  වදහ, ළරසුේ වදහ මේ අණ්ඩුම  

ආභිනරු්ද  මදනහ. ආභිනරු ගිය  හම  ඒහ කළබිනට් 

භණ්ඩරඹ  දභරහ, කළබිනට් භණ්ඩරමඹ්ද නුභත කයහ මගන, 

කළබිනට් භණ්ඩරමඹ්ද ඒ ධාහඳනඹ මඳෞද්ගග්කයණ ාහඳතිනඹ 

ක්රිුඹහ් භක කයනහ. ඒක තභයි මේ සිද්ධ මරහ ිනමඵ්දම්ද. 

මේක ඵ්දදුර ගුණර්ධන ආභිනතුභහ ඳසු  කහරඹකදී කය ගවපු 

මදඹක්. එතුභහ  කි්ද මේ ක්රිුඹහිඹ අහ. එතුභහ  ඒක මනස 

කය්දන ිනබුණහ.  නමු්  එතුභහ ඒක මනස කමශේ නළවළ.  එතුභහ 

ියදවස ධාහඳනඹ  ගළන  මකවයි තයේ ඹටිගිරිමඹ්ද කෆ ගළහු්  

එතුභහ ඒක මනස කමශේ නළවළ. ඒක තභයි ආ් ත කථහ.   

ආ් ත ලමඹ්දභ ඈතහ ඳළවළදිි ියඹනහ නේ ඳ්දින 

කහභයමඹ්ද තභයි මේක ඳ ්ද ග් ම් . ඳ්දින කහභයඹ  

මකවසක් ඕනෆ වුණහභ, ඈදරක් ඕනෆ වුණහභ, ගුරුතුමිඹම  

මේඹ  මේ මයද්දක් ඕනෆ වුණහභ ශභයි්ද  ියඹරහ මදභ ිඹ්ද 

වයවහ මකවසක් ග්දන, ඈදරක් ග්දන එමවභ නළ් නේ මේ  

මයද්දක් ග්දන පුංික මුදරක් එකතු කශහ. එතළිය්ද තභයි මේක 

ඳ ්ද ග් ම් .  ඒක තභයි මේමක් ප්රයහථමික ධිඹ වුමණ්. 

ප්රයහථමික ධිම  ඒක නතය  කය ග්දන ඵළරි වුණහ. එදහ ිනබුණු 

399 400 



ඳහර්ිමේ්දතු 

අණ්ඩුර  ඒක නතය කය ග්දන වුභනහක් ිනබුමණ් නළවළ. ඒ 

ියහ ඒක ර්ධනඹ වුණහ. ඒ  ියහ දළ්ද මභවකක්ද මරහ 

ිනමඵ්දම්ද? මේ නමකව  ඈසමකෝමර විදුි බිර, ගුරුරු්දම  

ඳ ම න ම, මුයකහයඹහම  ඳ මඹ, ඒ ඳහර  මභවනහ වරි මේහක් 

වහ භතය ඵහ ග්දනහ  ඕනෆභ මේකමඹකුම  ඳ ම න ම 

මග්දන, ඳහමල් නඩ් තු ක යුතු, ඵහහිය ක්රිුඹහකහයකේ අදී 

සිඹල්රක භ දළ්ද ශභයි්දමග්ද ල්ි ඹ කයන ත් ් ඹක් 

ආින මරහ ිනමඵනහ.  ඳහමල් ක්රී ඩහ ඊ් ඹ  ඳ් ්දන මුදල් 

නළවළ. ඉ  ලා මුදල් එකතු කය්දන- [ඵහධහ ියරීභක්] ඒ 

අණ්ඩුම  ඈරහ තභයි ි කළබිනට් ඳත්රිාකහ  ඳළරැද්දුම . ඒ 

අණ්ඩුම්ද තභයි කළබිනට් ඳත්රිාකහ මගනහම . එදහ තභයි ි 

කළබිනට් ඳත්රිාකහ  ඳළරැද්දුම . ඒ කහරම ්  ිය හ. ඒ කහරම  

ිය ම  මභමවේ මනවමයි. කළබිනට් භණ්ඩරම දී්  ිය හ; ි 

එළිම දී්  ිය හ. ඒ ියහ තභයි  ි කළබිනට් ඳත්රිාකහ  ඳළරැද්දුම . 

එතමකව  ි අහ විතයයි. වුරුදු 22යි. එතමකව  ඔඹ 

කශභනහකයණ කමිටු ගළන ි ද්දමන්  නළවළ.  එතමකව  මප් 

ශහ ඵහර ධිඹ. ඒ ියහ ඒ කහරම  ි ඔඹ කශභනහකයණ කමිටු 

ගළන  දළනමගන සිටිම  නළවළ.  ඉම  මඳමර්දහ  ින  ඳවශ මරහ,  

මභවකක්මදෝ ප්රයලසනඹක් ියහ ආභිනකභක් වේඵ වුණහ .   

ද ල්ි නළ් නේ ඳහමල් ක්රී ඩහර  ේඵ්දධ ම්දන 

විධිඹක් නළවළ.  ඒක තභයි ආ් ත කථහ. ශිා බ මඹක් ම්දන, 

නළ් නේ ඵහරදක් කණ්ඩහඹභ  ඵළ ම්දන, තර්ඹ හදක 

කණ්ඩහඹභ  ඵළ ම්දන ලා කයන ආඳුේ ඳළශඳුේ ග්දන, ඒ 

ලා කයන ඊඳකයණ ග්දන ද ල්ි එකතු කයන ත් ් ඹ  

ඳ්  මරහ ිනමඵනහ. මකවයි තයේ දක්තහ ිනබුණ් ,  මකවයි 

තයේ ක්රී ඩහ කුරතහ ිනබුණ්  ල්ි නළ් නේ ඒ ක්රී ඩහ තයගර  

වබහගි ම්දන ඵළරි ත් ් ඹක් ද ශභයි්ද  ඊදහ මරහ 

ිනමඵනහ.  මේ මේදනීඹ ඈයණභ ද මුළු යමට්භ ිනමඵනහ.  ඇත 

ිටිය සරිඹළ ඈසමකෝමල් ඈරහ, ියිමනවච්ික, මුරින , 

වුියඹහම  ඳහල්ර, භඩකරපුම  ඳහල්ර ව මකවශම, 

අන්දද, නහර්දද යහජකීඹ අදී ජනරි ඹ ජහිනක ඹයි ියඹන ප්රයධහන 

ඳහල්ර ඳහ ද මේක ඹථහර්ථඹක් මරහ ිනමඵනහ. ආයි ඒ? 

යජඹ  ියදවස ධාහඳනඹ වහ ම්ද කයන ප්රයිනඳහදන එ්දන 

එ්දනභ කප්ඳහදු ක ය ිනමඵනහ. ධාහඳන ගකීමභ්ද ද අණ්ඩු 

මිදිරහ ිනමඵනහ. අණ්ඩු ඒ ගකීමභ්ද  මිදිරහ ිනමඵන ියහ 

තභයි මදභ ිඹ්ද භත මේ ඵය ඳළ විරහ ිනමඵ්දම්ද.  මඳවල් මග ම 

8ක  වුරුදු දවතුම්ද දළරිඹ හිමර් ඹන මකව , මේ ත් ් ඹ  

මුහුණ දීපු දවස ංඛාහත දරු දළරිඹ්ද මේ යමට් ද ඈතහභ දුක්ඛිත 

ත් ් මඹ්ද ධාහඳනඹ වදහයන මකව , මේ ඳහල් ද දරුමෝ 

තභ්දම  මදභ ිඹ්ද භත ඵය ඳ රහ ඒ ේභරහ තහ් තරහමග්ද 

ඈල්රහ ග්දන ල්ිි්ද ඈසමකෝරඹ නඩ් තු කයන මකව  ඒක 

මේ අඩේඵයකහය තහ් තහ  මප්්දම්ද නළවළ. භහි්දද ික්දතනම  

ියදවස ධාහඳනඹ මනුම්ද භළදිව්  මනහඹ ියඹපු 

අඩේඵයකහය තහ් තහ  ඒක දළමන්දම්ද නළවළ; මප්්දම්ද නළවළ. 

ඒක තභයි ආ් ත ප්රයලසනඹ.   

2010 දී ධාහඳනඹ   දශ මද්ීයඹ ියසඳහදිතමඹ්ද සිඹඹ  

1.54ක් ම්ද කශහ.  2010 දී ම්ද කයපු ඒ ගණන 2013 -මේ 

වුරුද්ද- මන මකව  දශ මද්ීයඹ ියසඳහදිතමඹ්ද සිඹඹ  1.17 

දක්හ ඩු මරහ ිනමඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඳසු ගිඹ 

කහරම  විලසවිදාහර අචහර්ඹරු, භවහචහර්ඹරු ඈිනවහම  

ඳශමුමිය තහ  picket boards යමගන,   ්ද ඳහා ියඹමි්ද, 

මඳශඳහළි ගිහිල්රහ ඊද්මඝෝණඹ  කමශේ මන මභවක ්  

මනවමයි.  ධාහඳනඹ  යජඹ ම්ද කයන මුදර සිඹඹ  6ක් 

දක්හ ළ ම කය්දනළයි ියඹ්දන. එඹ නුභත වුණු යුමනසමකෝ 

ංවිධහනඹ වමු  ගිහිල්රහ මේ අණ්ඩු එක  වුණු ඒ මුදර -

ප්රයිනඳහදනඹ- ම්ද කය්දන ියඹන එක තභයි එදහ ඒ විලසවිදාහර 

අචහර්ඹරු වඬ න රහ ිය ම . එත මකව  මඵවමවෝ 

මදභ ිඹ්ද , ගුරුරු්ද  ඒක වරිඹ භ දළනුමණ් නළවළ.  භවය 

ඹ  ම් රු මණ් නළවළ.  මඳවල් මග ම 8ක් මවවයකේ කයපු  ියහ ඒ 

දරුහ ඊහවි දභරහ දඩ ියඹභ මන මකව  තභයි මේ ප්රයලසනම  

ංම දීකභ, ඵයඳතශකභ දළමන්දන ඳ ්ද ග් ම් .  මන්  

චනි්ද වරි, මන්  ර්ථි්ද වරි එදහ සිඹඹ  6ක් 

ධාහඳනඹ  ම්ද කය්දන ියඹරහ විලසවිදාහර අචහර්ඹරු 

ිය ම  මභ්දන මේ ත් ් ඹ දළකපු ියහයි.  

ද රංකහම  ජනගවනඹ ළ ම මනහ. ඳහල් ශිා 

ජනගවනඹ ළ ම මනහ. වතළිස මදරක්ඹක් න මප් ඳහල් 

සිසු දරු දළරිඹ්ද  ධාහඳනඹ වහ ම්ද කයන මුදර එ්දන 

එ්දනභ කප්ඳහදු කයනහ නේ නහගත ංර්ධනම  ඳදනභ 

ධාහඳනඹ ඵ  ඳ්  ්දම්ද නළවළ. නහගත ංර්ධනම  

ඳදනභ ධාහඳනඹ ියඹරහ ි ිළිග්දනහ නේ, දළනුමේ 

මක්්දද්ර සථහනඹ ඵ  රංකහ ඳ්  කයනහ ියඹරහ කයිහරු 

ගවනහ නේ ප්රයිනඳහදන ඩු ියරීමභ්ද කදහ්  ඒ යමුණ කයහ -

ඒ ඈරක්කඹ කයහ- ඹ්දන ඵළවළ. නමු්  ද මභවකක්ද ිනමඵන 

ත් ් ඹ? ගරු කථහනහඹකතුභිය, 2010 දී ඳශහ්  බහ 

ඳහල්ර , ඒ ියඹ්දම්ද ග්රාහමීඹ භට් මේ ඳහල්ර  දශ මද්ීයඹ 

ියසඳහදිතමඹ්ද ම්ද කයපු ප්රයිනලතඹ සිඹඹ  1.04යි. ඒ 

ප්රයභහණඹ්  2013 මන මකව  සිඹඹ  0.74 දක්හ ඩු වුණහ. ඒ 

ියඹ්දම්ද මභවකක්ද? මප් යමට් ඳහල්ි්ද ළ ම ප්රයභහණඹක්භ 

ිනමඵ්දම්ද ග්රාහමීඹ ප්රයමද්ලර ිහිටි ඳහල්. මුළු ඳහල් 

ප්රයභහණමඹ්ද සිඹඹ  80ක් ඳභණ ිනමඵ්දම්ද ග්රාහමීඹ ලමඹ්ද 

ිහිටි ඳහල් මරයි. ඒ ඳහල්ර  ම්ද කයන ප්රයිනඳහදන තභයි 

ඵයඳතශ විධිඹ  කප්ඳහදු කයරහ ිනමඵ්දම්ද. මේ ය තුන 

ආතුශත -2010 සි  2013 දක්හ- ම්ද කයපු මුදල් ප්රයභහණඹ 

සිඹඹ  1.04 සි  සිඹඹ  0.74 දක්හ ඩු මනහ ියඹරහ 

ියඹ්දම්ද, වරිඹ භ වුරුදු තුනකදී සිඹඹ  25ිය්ද ග්රාහමීඹ 

ඳහල්ර  ම්ද කයන ප්රයිනඳහදන අඩේඵයකහය තහ් තහම  

අණ්ඩු කප්ඳහදු කයරහ ිනමඵනහ ියඹන එකයි. ඒක තභයි ආ් ත 

කථහ. ඒ කප්ඳහදු ියරීභ ියහ තභයි වුරුදු 13ක හිංක දළරිඹ  

මඳවල් මග ම 8ක් මවවයකේ කය්දන සිද්ධ වුමණ්. ඒක 

විදුවල්ඳිනයඹහම  ප්රයලසනඹක් මනවමයි; ඒක ඳහමල් 

ගුරුරු්දම  ප්රයලසනඹක් මනවමයි. ඳහමල් ගුරුරු්ද  ඵළණරහ 

ළඩක් නළවළ; ඳහමල් විදුවල්ඳිනයඹහ  ඵළණරහ ළඩක් නළවළ. 

විදුවල්ඳිනයඹහ ව ගුරුරු්ද මේ විධිඹ  ල්ි ඹ කයන 

ත් ් ඹ  ඳ්  කමශේ අණ්ඩු ල්ි මද්දම්ද නළින ියහයි. 

ඳශහ්  බහම්ද ල්ි මද්දම්ද නළවළ, භධාභ අණ්ඩුම්ද 

ල්ි මද්දම්ද නළවළ. ඒ වුණ්  ඳහර ඳ් හමගන ඹ්දන සිද්ධ 

මනහ. ඒ ගකීභ ඳළමය්දම්ද විදුවල්ඳිනයඹහ යි; ඒ ගකීභ 

ඳළමය්දම්ද අචහර්ඹ භණ්ඩරඹ යි. ඒ ඹ  කය්දන මදඹක් 

නළවළ. මභවකක්ද ඒ ඹ කය්දම්ද? මදභ ිමඹෝ, අදී ශිාමඹෝ 

රැස කයනහ, ඳහල් ංර්ධන කමිටු රැස කයනහ. එමවභ රැස 

කයරහ ඒ මදභ ිඹ්ද , ඒ අදී ශිාඹ්ද ,- [ඵහධහ ියරීභක්] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! මේ සථහම  ේබහනීඹ මු් ත්දම  

ගළරරිම  සු්ද මගන සිටින ජහිනක මුද්ර හ නහ ා කරහම  

ඊ්දනිනඹ  භවඟු මේඹක් කශ ිනයහ ිකත්ර මේන භළිනියඹ භභ 

මගෞයමඹ්ද ිළිගියමි. 

මේ සථහම දී ගරු අර්. මඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීේතුභහම  නභ 

මරහනඹ  මඹෝජනහ කය්දන. 
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ගරු මජෝ්ද භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභිය, "ගරු අර්. මඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීේතුභහ 

දළ්ද මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ කයනහ. 

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
විසි්ද සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රයලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නතුරු කථහනහඹකතුභහ මරහනමඹ්ද ඈ්  වුමඹ්ද, ගරු අර්. 

මඹෝගයහජ්ද භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனர, ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. R. 

YOGARAJAN took the Chair. 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඈතහභ ඳළවළදිළි ියර 

ලමඹ්ද, නීතානුකර 1975 ියකු්  කශ චක්රடමල්ඛනඹ නු, -

මුරදී ිනබුමණ්- ඳහල් ංර්ධන මිිනම  හර්ෂික හභහිනක මුදර 

රුිඹල් 3යි. ඳහල් ංර්ධන කමිටුම  ඳවසුකේ වහ මේහ 

ගහසතු ඳශමුමිය මර් සි  ඳසන ඳ්දිනඹ දක්හ භක  

රුිඹල් 3යි. ඒ ියඹ්දම්ද වුරුද්ද  රුිඹල් 36යි. වඹමිය 

ඳ්දිනම  සි  ඈවශ දක්හ භක  රුිඹල් 5 ඵළඟි්ද වුරුද්දක  

රුිඹල් 60යි. ඒක තභයි 1975 ියකු්  කශ චක්රடමල්ඛනඹ නු 

ඳහල්ර නුභත ඳවසුකේ වහ මේහ ගහසතු හම භ ඳහල් 

ංර්ධන කමිටුම  ක යුතු වහ ඹ කශ යුතු ියර, නීතානුකර 

මුදර. ඒ ත් ් ඹ තභයි ද මේ මනස කය මගන, මනස කය 

මගන ආවිල්රහ ිනමඵ්දම්ද. රුිඹල් 5 මනවමයි, භහඹක  

රුිඹල් 5 මනවමයි ඒ හම  දවස ගුණඹක් ඹ කයනහ. රුිඹල් 

5,000, 7,000 භහඹක  ඹ කයන ත් ් ඹ  ද ඳ්  මරහ 

ිනමඵනහ. ඔඵතුභ්දරහම  ගණ්ද මිනුේර  නු ද රංකහම  

ිනමඵන ඳහල් 9,731්ද භධාභ අණ්ඩු  ඹ්  මරහ ිනමඵන 

ඳහල් 342 වළරුණහභ ඳශහ්  බහර  ිනමඵන ඳහල් 9,389භ 

ගේඵද ිහි හ ිනමඵන ගේඵද ශභයි ධාහඳනඹ රඵන තළ්ද. ඒ 

ඹමග්ද තභයි ළ ම පුයභ මේ මුදල් ඹ ියරීභ සිදු ම්දම්ද. ඒ 

ඹම  මදභවුිඹ්ද තභයි මේමක්ද ළ මභ පීඩහ  ඳ්  ම්දම්ද. 

ඒ පීඩහ  ඳ්  ියරීභ වහ දළ්ද  ඹ ළඹ තුශ ප්රයිනඳ් ින කස 

කයරහ ිනමඵනහ. ි දළක්කහ, 2012 මනවළේඵර් භහම  ඈදිරිඳ්  

කශ ඹ ළඹ මඹෝජනහ. මුදල් ආභිනයඹහ විධිඹ  ිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ඈදිරිඳ්  කශ ඒ ඹ ළඹ මඹෝජනහ. ඒ ඹ ළඹ 

මඹෝජනහ තුශ, ඒ ඹ ළඹ කථහම  ඈතහ ඳළවළදිි එතුභහ 

මභවකක්ද ිය ම ? ධාහඳනඹ වහ ි දශ මද්ීයඹ 

ියසඳහදිතමඹ්ද සිඹඹ  4ක් ම්ද කයරහ ිනමඵනහ. නමු්  ඒ 

සිඹඹ  4ක් ම්ද කයරහ ිනමඵනහ ියඹරහ  ියඹන ංක ගණිතභඹ 

මප්රයෝඩහ, ංචහ, මුරහ ියරීභ කයරහ  
[මරහනම  ණ ඳරිදි ඈ්  කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

{Expunged on the order of the Chair.] 

ඉ  ඳසමේ  හකාමඹ්ද එතුභහ ිය ම  මභවකක්ද, මදභවුිඹ්ද 

විසි්ද දයන විඹදභද ආතුශ්  තභයි ඒ සිඹඹ  4 ිනමඵ්දම්ද 

ියඹරහ. 

එතුභහභ ියඹමි්ද ිළිග් තහ,  ඒ කථහ ආතුමශේ  

මදභ ිඹ්දමග්ද මුදල්  ඹ කයනහඹ ියඹහ. ඹ ළඹ කථහම දී 

දශ   මද්ීයඹ ියසඳහදිතමඹ්ද සිඹඹ  4ක්  ම්ද කය ිනමඵනහ. 

වළඵළයි  මේමක් ළ ම  ඳංගුක් ිනමඵ්දම්ද මදභවුිඹ්දමග්ද ඹ 

කයන මුදල්ඹ ියඹහ ිළිග්  ජනහධිඳිනතුභහ  
 
[මරහනම  ණ ඳරිදි ඈ්  කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හි පු ගභ්ද මඳවල් මග ම   කළඩු දළරිඹම  සිද්ධිම දී, තභහ 

එමවභ එකක් ඹ ළම දී ිය හ ම්දද ියඹහ  භතක වුණහ. 

ඵර්දන මකවයි තයේ වහාජනක ද ියඹහ; මකවයි තයේ 

විහිළුජනක ද ියඹහ; මකවයි තයේ ජුගුප්හජනකද ියඹහ. ඹ ළඹ 

කථහමදී ියඹනහ, සිඹඹ  වතයක් ම්ද කයනහඹ ියඹහ. වළඵළයි 

ඒ සිඹඹ  ව තමර් ළ ම ඳංගුක් ිනමඵ්දම්ද මදභ ිඹ්දමග්ද ඹ 

කයන ඒහඹ  ියඹපු ජනහධිඳිනයඹහ - 

 
ගරු ල්වහේ ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! There is a point of Order being raised.  

 
ගරු ල්වහේ ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is violating the Standing Orders. He is referring 

directly and through innuendos to the Head of the 

Government. That is the Executive President. ඒ. 

Executive President   තභයි  යමට් ශභයි්ද   ඈතහභ්  භ අදයඹ 

දක්න  තහ් තහ. ඒක දළන ග්දන  ඕනෆ. යමට් ශභයි්ද  අදයඹ 
දක්න තහ් තහ  එතුභහ තභයි. ඒක දළන ග්දන. [ඵහධහ ියරීේ] 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය. භභ තාඹක් ිය ම  නළවළ.  

භභ ජනහධිඳිනයඹහ  ඳවහ කමශේ්  නළවළ. ජනහධිඳිනයඹහ 

විම චනඹ කමශේ්  නළවළ.  ජනහධිඳිනයඹහ මේ ඳහර්ිමේ්දතුම  

ඔඹ තමු්දනහ්දමේම   ඳළ් ම්  ඈරහ  ිය  කථහ භතක් කශහ. 

ඒ කථහ මභවකක් ද? යමට්  දශ මද්ීයඹ ියසඳහදිතමඹ්ද සිඹඹ  4ක් 

ධාහඳනඹ  ම්ද කයනහ. ඒමක්ද ළ ම ඳංගුක් 

මදභවුිඹ්දමග්ද; මදභවුිඹ්ද දය්දම්ද ියඹහ  එතුභහ ිය හ. 

[ඵහධහ ියරීේ] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Member was referring to the 

Hon. Minister of Finance. [ඵහධහ ියරීේ] 
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ඳහර්ිමේ්දතු 

ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එතුභහ ියඹපු  එක ය මවවයණ ශභඹහ මඳවල් මග ම   කඩහ 

ග්  මරහම  භතක වුණහ ද ියඹන ප්රයලසනඹ-   [ඵහධහ ියරීේ]ඒක 

වළ්දහ් ි්ද ඈ්  කය්දන ඵළවළ. ඒක ඔඹ පු් තරේ බරු්ද  

ම් මය්දම්ද නළින වුණහ  ඈසමකෝමල් ගිඹ ශභමඹකු  

ම් මයනහ. ඒක පු් තරේ බරු්ද  ම් මය්දම්ද නළවළ. ඒක  

පු් තරේ බරු්ද  ම් රුේ ග්දන  පුළු්ද ධාහඳනඹක් 

රළබුමණ් නළවළ. ධාහඳනඹ ම්ද කශ මුදල් ල්වහේ ඵදිඊද්දී්ද 

මභවවභ්  හි පු  ධාහඳන ආභිනයඹහ  වරිඹ   ම්ද කශහ නේ 

මේ බුරු මභවශඹ  
 
[මරහනම  ණ ඳරිදි ඈ්  කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මභවශඹ ඳෆමද්දන  ිනබුණහ. නමු්   ඒ ත් ් ඹ ද ආින මරහ 

නළවළ.  ඒක  භ  කය්දන  මදඹක් නළවළ  මරනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය. ඒ කථහ  නුභ  2012 ර්ම දී   ඳශහ්  ඳහල් 

3389  මන කශ මුදර - 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! If there is anything against the Standing 

Orders, that will be expunged from the Hansard. 

However, the Hon. Member was referring to the speech of 

the Hon. Minister of Finance.  

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, 2012 ර්ම දී  ඳහල්  

3389  මන කශ මුදර එතුභහම  කථහ  නුභ රුිඹල් 

මිිඹන 61,646 යි. ඒ හම භ 2012 ර්ම දී භතය ඳ්දින 

ගහසතු ව මදභහිඹ්ද විසි්ද  දයන රද මුළු විඹදභ රුිඹල් මිිඹ 

64,950යි. 

ඕමක්ද තභයි සිඹඹ  4 වළදුමණ්. ඒ ගළන ඳළවළදිි ියඹනහ. 

අණ්ඩුම්ද ම්ද කශ ගණන රුිඹල් මිිඹන 61,646යි. 

මදභවුිඹ්දමග්ද ඹ කයන ගණන රුිඹල් මිිඹන 64,950යි 

ියඹහ. දළ්ද මකවයි එකද ළ ම? අණ්ඩුම්ද ම්ද කශ ගණනද? 

මදභවුිඹ්ද ම්ද කශ ගණනද? මේක  ම් මය්දම්ද නළ් ම්  

කහ ද? මේක පු් තරේ බරු්ද  ම් රුමණ් නළින වුණහ , මේ 

යමට් ධාහඳනඹ වදහයන ධාහඳනඹ ගළන ඵභල් මර්ණුක  මවෝ 

කළක්කුභක් ිනමඵන ඕනෆභ මකමනකු  ම් මයනහ. මදභවුිඹ්ද 

තභයි ළ මපුය මුදල් -රුිඹල් මිිඹන 64,950ක්- ම්ද කය 

ිනමඵ්දම්ද; විඹදේ කය ිනමඵ්දම්ද. ඒක තභයි ආ් ත. ඒ 

ත් ් ඹ  ද මේ යමට් ධාහඳනඹ කඩහ මගන ළටිරහ 

ිනමඵනහ. මේක ියකේභ අම  නළවළ, මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය. මේක අම  චක්රடමල්ඛ වයවහ.  

මුරදි කළබිනට් ඳත්රිාකහම්ද කය ග්දන ඵළරි වුණු මද් 

මනුම්ද චක්රடමල්ඛ ියකු්  කශහ. අයේබක චක්රடමල්ඛඹ 2008 

ළප්තළේඵර් භහම  7 න දහ ියකු්  කශහ. ඒක තභයි 2008/35 

චක්රடමල්ඛඹ. වළඵළයි, ඒ චක්රடමල්ඛමඹ්ද ංචහක්, මප්රයෝඩහක් කශහ. 

මේක ියඹහභන ාහඳතිනඹක් විධිඹ  තභයි ඈදිරිඳ්  කමශේ.  මතෝයහ 

ග් ත ඳහල් ියහිඳඹක් නේ කය, කරහඳ  ක් නේ කය, ඒ කරහඳ 

  වහ ියඹහභන ාහඳතිනඹක් විධිඹ  මේක ක්රිුඹහ් භක කය 

ඵරනහඹ ියඹහ, ්දන ඒ වහ ඈඩ ප්රයසථහ වද්දන තභයි 

චක්රட මල්ඛ ියකු්  කමශේ. ඒ චක්රட මල්ඛ ියකු්  කයන වි  වරි සු්දදය 

චන දභහ ිනමඵනහ. අයේබම  ඈරහ වරි රසන චනි්ද 

මේ ගකීභ මදභවුිඹ්ද  ව ඳහල් අදි ශිාඹ්ද  ඳළරුහභ 

ඳහර ගළන අදයඹක් ආින මනහ; කළක්කුභක් ආින මනහ; ඒ 

කළක්කුභ අදයඹ භත ඳහර දියුණු මනහ. එමවභ රසන චන 

දළේභහ. ආ් ත භ ග් මතව්  රසන සුයංගනහ චනි්ද පුයහ 

ඒක ආතුශත වි කපු, ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ  වි ඵළසස 

චක්රடමල්ඛ. ඒක වරිඹ භ ග් මතව්  නහගත සිසු ඳයපුමර් ඳණ 

හිඳින  ගුිඹක් චක්රடමල්ඛර ිනමඵනහ. නහගත ශිා 

ඳයේඳයහම  ඳණ හිඳින  ගුිඹක් තභයි මේ 2008/35 

චක්රடමල්ඛඹ් , 2010 ඈදිරිඳ්  කශ චක්රடමල්ඛඹ් . මේ 

චක්රடමල්ඛර  මභවනහද කමශේ? ඒ කහරම දී වර්ණ 

ද නර ඔතරහ ඒක මරවි කශහ.  ඒ වර්ණ ද නර 

තභයි ිනමඵ්දම්ද, ඳහමල් නඩ් තු, ඳහර  අදයඹ ියරීභ, මේ 

ඔමේ දරුහම  ඳහරයි, එඹ රැක ගළනීභ මප් ඳයභ යුතුකභයි 

ියඹහ. එළිය රසන චන දභහ වර්ණ ද නර ඔතරහ 

තභයි නහගත දරු ඳයේඳයහම  ඳණ නන වි ගුිඹ මේ 

චක්රடමල්ඛ වයවහ ධාහඳන භහතාහංලඹ ේභත කය ක්රිුඹහ  

න ්දම්ද. ඒ චක්රடමල්ඛ ම  මභවනහද ව්ද වී ිනමඵ්දම්ද? 

2008/35 චක්රடමල්ඛම  ඳළවළදිි මභමවභ ව්ද මනහ:   

"ඳහමල් ගුණහ් භක ංර්ධනඹ ළ ම දියුණු ියරීභ වහ ඳහල් න හ 

සිටුවීමේ ියඹහභන ළඩ වන 2006 ර්ම  මකවශම, ් ම් ගභ, 

ේඵර්දමගවඩ,  ියඹහ දකුණ (ඹහඳනඹ මනු ), වරහත, 

තඹු් ම් ගභ, ළල්රහඹ, කෆගල්ර ඹන කරහඳ 08ක සිඹලු භ ඳහල්ර 

ද ජහිනක ඳහල්ර ද නමෝදාහ ඳහල්ර ද ක්රිුඹහ් භක ියරීභ  ංක 

2005/24 දයන චක්රடමල්ඛමඹ්ද ඊඳමදස මදන රදී..." 

 “2006 මර් දී ක්රිුඹහ් භක ව කරහඳ වහ මනකු්  ඳහල්ර  භතය 

2007 ර්ම  දී ඳශහතිය්ද එක් කරහඳඹක් ඵළගි්ද ත්  කරහඳ 09ක 

එනේ කළුතය, වඟුය්දමකත, තංගල්ර, භ්දනහයභ, භ්දතුමර්, 

කුිඹහිටිඹ, හිඟුයක්මකවඩ, ඵදුල්ර වහ ආ ගිිටිඹ ඹන කරහඳර මභභ 

ළඩ වන ක්රිුඹහ් භක ියරීභ අයේබ කයන රදී. 2008 ර්ම  එක් 

ඳශහතිය්ද කරහඳ මදක ඵළගි්ද න ඳරිදි මතෝයහ ග්  කරහඳ 18ක මභභ 

ියඹහභන ාහඳතිනඹ අයේබ කයන රදී. මිනු්දමගවඩ, කළරණිඹ, 

ගමල්මර, වළ ්ද, කුරැස, වේඵ්දමතව , ිකහභේ,  ියඹහ 

(ඊතුය), ඳදිරිප්පු, ක්කමයයිඳ් තු, ඈේඵහගමු, ියකළයටිඹ, 

මඳවමරව්දනරු, දිඹුරහගර, ළිභඩ, බිබිර, ියවිිනගර වහ ඵරංමගවඩ 

මභභ කරහඳ ම . මේ  නු මේ න වි  මතෝයහ ග්  කරහඳ 35ක මභභ 

ළඩ වන ක්රිුඹහ් භක මකමර්." 

ඳ ්ද ග් ම්  කරහඳ  ිය්ද. එඹ  ත කරහඳ 9ක් එකතු 

කශහ. අඳසු තහක් ත කරහඳ 18ක් එකතු කශහ. සිඹල්ර එකතු 

මරහ එන මකව  කරහඳ 35ක මභඹ ක්රිුඹහ් භක මනහ. 

දි ඹමය්ද දිඹය, ිඹමය්ද ිඹය දළ්ද මේ ියඹහභන ාහඳතිනඹ 

ාහප්ත කයමගන අහ. ඈසමල්රහභ  ඳ ්ද ග් ම්  මකවස  

ඈදර  ල්ි ග්දනයි. ඉ   ඳසමේ ියඹහභන ාහඳතිනඹක් විධිඹ  

චක්රடමල්ඛනඹක් භඟි්ද කරහඳ භට් මි්ද ාහප්ත කයමගන 

හනම  දී මුළු යමට්භ ක්රිුඹහ් භක න ත් ් ඹ  අහ. ද 

ිනමඵ්දම්ද ්දන ඒ මේදනීඹ ත් ් ඹයි.  භ  භතක වළටිඹ  

මඳඵයහරි 28 ළියදහ ගරු ඵ්දදුර ආභිනතුභහ දින ියඹභ කයරහ 

ිය හ, ඳහල් ශභයි්දමග්ද මුදල් ඹ ියරීභ ේපර්ණමඹ්දභ 

නතය කයන චක්රடමල්ඛන මගමනනහඹ ියඹරහ. ද න තුරු ඒ 

චක්රடමල්ඛන මගනහම  නළවළ. එතුභහ  ඒක මගමන්දන ඵළවළ.  

ඳහල් ශභයි්දමග්ද ලත ඳවක්්  ල්ි ඹ කය්දම්ද නළවළ, 

ඹ කය්දන මද්දම්ද නළවළ, ඒ වහ නීින ඳනනහ, නීින 

ක්රිුඹහ් භක කයනහ ියඹරහ පුළු්ද නේ ද  මේ බහ  ියඹ්දන 

ියඹරහ භහ එතුභහ  භිමඹෝග කයනහ. ප්රයහමඹෝගික එඹ ඔප්පු 

කයරහ මඳ්ද්දන. එතුභහ  ඒක ියඹ්දන ඵළවළ. එතුභහ ඒක 

ිය මව්  මව  මගදය ඹ්දන මනහ. මුදල් භහතාහංලමඹ්ද මේ 

ක යු් ත වහ මුදල් ම්ද කය්දම්ද නළවළ. ධාහඳනඹ  මුදල් 

ම්ද කය්දම්ද මුදල් භහතාහංලමඹනුයි. එමවභ වුමණව්  
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එතුභහ  ආභිනකභ නළින මනහ. ඒක එතුභහම  මඳෞද්ගික 

ප්රයලසනඹක් මනවමයි. එතුභහ මුහුණ දී ිනමඵන මේ ආ් ත ර්බුදම  

ත් ් ඹ මේකයි. මේ ර්බුදඹ ියහ එතුභහ කය  ක් ගිිරහ 

ඈ්දම්ද.   

 
ගරු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්රයලසනඹ ිනමඵ්දම්ද ඳශහ්  බහ ඳහල්රයි. 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඳශහ්  බහ ඳහල්ර්  ඒකයි සිදු ම්දම්ද. "ඳශහ්  බහ 

ඳහල් භ  යිින නළවළ. ඒක යිින ලක්රடඹහම  පුතහ යිභහ . යිභහ 

අමව්  පුළු්ද ඳශහ්  බහ ඳහල්ර ධාහඳනඹ න හ 

සිටු්දන. භ  කය්දන මදඹක් නළවළ"යි ියඹන කථහි්ද මේක  

ඊ් තය රළමඵ්දම්ද නළවළ. ඳශහ්  බහර  මවෝ භධාභ 

අණ්ඩු  මවෝ මේ කය අඹතනඹක  යිින වුණ්  මේ යමට් 

භසත ධාහඳනඹ යිින භධාභ අණ්ඩු . ඒ හම භ ඒහ 

ඳහරනඹ කය්දන ඕනෆ භධාභ අණ්ඩුම්ද; මේ 

ඳහර්ිමේ්දතුම්ද. ඒක  ග ියඹ්දන ඕනෆ යමට් ධාහඳන 

ආභිනරු. ආභිනරු ඳළ වු ගළහුහ  මේක  ඊ් තය රළමඵ්දම්ද 

නළවළ. ඒක  ප්රයිනඳ් ින ළරළසුේ ක්රිුඹහ් භක ම්දන ඕනෆ. 

චක්රட මල්ඛන මනස කයනහඹ ියඹරහ ිය ම  මේ කරුණු ඳයණ 

චක්රடමල්ඛනම  ිනමඵනහඹ ියඹරහ ආභිනතුභහ ද්දනහ ියයි. එක 

එක අණ්ඩුර ආභිනරු ියඹනහ එමවභ ල්ි ග්දන ඵළවළ, 

එමවභ නීිනඹක් නළවළ ියඹරහ. ධාහඳන මේහ භහතාතුභහ 

ලමඹ්ද ලුින්ද ඳ්  කයපු මප්  දුමි්දද දිහනහඹක ආභිනතුභහ 

මවවයණ සිද්ධිඹ ආින වුණු මරහම  භහධාි්ද ිය හ, "ි ඹ 

කය්දම්ද නළවළ, මදභ ිමඹෝ තභයි කළභළ් මත්ද ල්ි 

මද්දම්ද" ියඹරහ. මේමක් ළරැද්ද්  අඳසු මදභ ිඹ්ද  

ඳළම  හ. ආ් ත භ මභවකක්ද ම්දම්ද ගරු ආභිනතුභහ? 

ඈසමකෝමල්  මදභ ිමඹෝ ව අදි ශිාමඹෝ ටික කළනහ. 

කළ ම හ  ඳසමේ ම දිකහ  ඈසයව විදුවල්ඳිනතුභහ හ ම 

මනහ. හ ම මරහ රැසවීමේ මික නාහඹ ඳත්ර ඹ ඳ ්ද ය 

ග්දනහ. ඉ  ඳසමේ ියඹනහ, "මේ ඔමේ දරුහ ඹන ඳහර. 

ඵර්දන ඔඹ වර දිවහ. ඊළු කළ  කළ මරහ. ඔඹ වි්ද 

මතමභනහ.  ඔමේ දරුහ තභයි ඔඹ ඳ්දිනම  ඈ්දම්ද. ඔමේ 

දරුහ තභයි මතමභ්දම්ද. ඵර්දන බිභ. සිමභ්දින  මඳවමශව 

කළ මරහ. වළභ තළනභ ශල්. ඒ ඳ්දිනම  ඈ්දම්ද ඔමේ දරුහ. 

ඵර්දන ඔඹ ඳ්දින කහභයම  කළු රෆල්ර දිවහ. ඒමක් ආණ ටික 

ගළරවිරහ. ිඹ්දන මචෝක් කෆල්රක් නළවළ. ඒ ඳ්දිනම  ඈ්දම්ද 

ඔමේ දරුහ" ියඹරහ. ඈින්ද වදත ඳළමශ්දන එනහ ඒ 

මදභ ිඹ්ද . ඈසමකෝමල් වළභ තළනභ කළමල් වළදිරහ ම ට්ටු 

කළ මරහ තහප්මප් ගළරවිරහ නේ විදුවල්ඳිනතුභහ ියඹනහ, "ය 

ඵර්දන තහප්ඳඹ දිවහ. තහප්ඳඹ ගළරවිරහ. ම ට්ටු කළ මරහ. ශභයි 

ටික interval එමක් ඔතළිය්ද දුනහ. එමවභ දුන මකව  ඳහමර් 

හවනඹක  වළප්මඳ්දන පුළු්ද. ඒ ඔමේ දරුහ. ඔමේ දරුහ 

තභයි  මේ ඈසමකෝමල්  ඈමගන ග්දම්ද. ඒ ියහ මභවනහ වරි 

කයරහ මේ ප්රයලසනඹ  ඊ් තයඹක් මවවඹ්දන" ියඹරහ. එමවභ 

ිය හභ මභවන ේභහමගද, මභවන තහ් තහමගද වදත ඊණු 

ම්දම්ද නළ් ම් ? වළභ ේභහ තහ් තහ මකමනකුම භ වදත 

ඊණු  මනහ. අණ්ඩු ල්ි  මද්දම්ද නළවළ. ධාහඳන 

ආභිනම  ේභහ මු් තහ භතක් මනහ. වළඵළයි කය්දන මදඹක් 

නළවළ. හිංකකභ , නළින ඵළරිකභ  කුග් ළඩක් කයරහ මවෝ ය 

ඳ්දින කහභයම  සිමභ්දින දහ්දන, ඳ්දින කහභයම  වරඹ  ඊළු 

කළ ඹක් දභ්දන මඹෝජනහ කයනහ. 

තහ් තහ මකමනක් නළඟි රහ ියඹනහ, "ගරු විදුවල්ඳිනතුභිය, 

ි  මේ ප්රයලසනඹ ම් මයනහ. ඔඵතුභහ ඊඳරිභමඹ්ද භව්දසි න 

ඵ්  ඳ  ම් මයනහ. ඔඵතුභහ කරහඳ ධාහඳන කහර්ඹහරඹ  

ගිහිල්රහ ල්ි ඈල්ලූ ඵ්  ි දළක්කහ. ඔඵතුභහ ධාහඳන 

ආභිනතුභහ ශ   ගිහි්ද යසිනඹහදු මරහ ි්දම්දඩු මන වළටි්  

ි දළක්කහ. ඔඵතුභහ  මේක  ඊ් තයඹක් නළින ඵ ඳ  

ම් මයනහ. ඈින්ද එභ ියහ භභ මඹෝජනහ කයනහ,  එක 

මදභවුිඹකුමග්ද භහඹක  රුිඹල් 1,200 ගණම්ද සිඹලුභ 

මදභවුිඹ්දමග්ද මුදල් ඹ කය්දන" ියඹරහ. එමවභ ිය හභ ත 

ේභහ මකමනක් "ඔ , භම  දරුහ්  මේ ඈසමකෝරඹ  එනහ. 

ි ඒක  එක යි. භහරුම්ද වරි ි ඒ ල්ි මද්දනේ. ඒ 

මඹෝජනහ භභ සථීය කයනහ ගරු විදුවල්ඳිනතුභිය" ියඹරහ 

ියඹනහ. මනක් ේභරහ  කය ියඹහ ග්දන මදඹක් නළවළ, 

රේජහම්ද ඈ්දනහ. දළ්ද මේක  විරුද්ධ කවුද? එතමකව  

විදුවල්ඳිනතුභහ වනහ, "දළ්ද ියඹ්දන, කවුද මේ මඹෝජනහ  

විරුද්ධ? විරුද්ධ එක ේභහ මකමනක් ඈ්දනහද, තහ් තහ 

මකමනක් ඈ්දනහද" ියඹරහ. ම්ද! ේභරහ ම රනහ.  

විරුද්ධ ත ඊස්දන පුළු්දද? විරුද්ධ ත ඊස්දන ඵළවළ. 

එමවභ ත ඈසසුමව්  මභවකද ම්දම්ද? ඳහුදහ  තභ්දම  

ශභඹහ ඈසමකෝමල් ඹ්දන ඵළවළ. එමවභ වුමණව්  ඳ්දින බහය 

ගුරුතුමිඹ, එමවභ නළ් නේ විදුවල්ඳිනතුභහ  ඒ ශභඹහ  රිඹහදු 

කයනහ. ඒ ශභඹහ ඳ්දිනම  මකව්ද මනහ. ඈින්ද මේක  බඹ 

මච්ච ේභහ තහ් තහ ගල් කඩරහ, කුග් ළඩ කයරහ  මවෝ 

තභ්දම  ඔරු විකුණරහ මවෝ ඈසමකෝමර   ඕනෆ කයන රුිඹල් 

1,200  මදනහ. ඒක තභයි ආ් ත.  වළභ භහඹ භ විවිධ ඳහල්ර 

විවිධ මද්ල්ර  මුදල් එකතු කයනහ. භභ ගණ්ද වදරහ 

ියඹ්දනේ. භභ ඒහ  මඳ්ද්දනේ.  

 
ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඵතුභහ  ිය  අකහයඹ   වළභ භහඹකභ  මුදල් ඹ කයන 

විදාහරඹක් පුළු්ද නේ ියඹ්දන? 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මකවශම යහජකීඹ විදාහරඹ. භභ මඳ්ද්දනේ රිසිට් එක. 

රුිඹල් 5,700ක් එකතු කයනහ. භභ ත ඊදහවයණ 

මඳ්ද්දනේ. ඔඵතුභහ මේ ප්රයලසනඹ වපු මරහම  භභ මේ 

කහයණඹ්  භතක් කය්දන ඕනෆ. සුසිල් මප්රයේභජඹ්දත ආභිනතුභහ 

ධාහඳන ආභින කහරම  සුියල් වඳු්දමන් ින භ්දත්රීේයඹහ රිසිට් 

මඳ්දරහ ඳහල්ර ල්ි එකතු කයනහ ියඹරහ ිය හභ සුසිල් 

ආභිනතුභහ ිය හ, "පුළු්ද නේ භ  ියඹ්දන මකවයි ඈසමකෝමරද 

ියඹරහ. රිසිට් එකක් මඳ්ද්දන. මව භ  ඒ ල්ි ටික අඳහු ඹ 

කයනහ" ියඹරහ. ද න තුරු ඒ ල්ි අඳහු ඹ කමශේ නළවළ. ඒ 

ියහ භභ භිමඹෝග කයනහ. දළ්ද රිසිට් මඳ්ද්දනේ. විදුි 

ගහසතු, security  ගහසතු ඹ කයපු  බිල් මඳ්ද්දනේ. පුළු්ද 

නේ අඳහු ඹ කයරහ මඳ්ද්දන.  

 
ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

යහජකීඹ විදාහරඹ-[ඵහධහ ියරීභක්] 

 

ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

යහජකීඹ විදාහරඹ විතයක් මනවමයි. ඊඩ රම  

ඈසමකෝමර්  ඹ කයනහ. යහජකීඹ විදාහරම  සි  ඇත ිටිය 

ඊඩ රම   කියසා විදාහරඹ දක්හ, සරිඹළ ඈසමකෝරඹ දක්හ 

ඹ කයනහ. මේ ිනමඹ්දම්ද ියුේ-ියයුේ  මදභවුිඹ්ද එපු.  මේ 

ිනමඵ්දම්ද ඒ ඳහමර්ද ියකු්  කයපු  කුවිතහ්දසි. භහඹක් ඳතහ  
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ඳහර්ිමේ්දතු 

ල්ි එකතු කයන කුවිතහ්දසි. ඕනෆ නේ ත මිටි ගණ්ද 

මගනළල්රහ මඳ්ද්දනේ. භභ ඔඵතුභහ  ිය ම  එක 

ඊදහවයණඹයි. මේ ියුේර ිනමඵ්දම්ද ඒහ. ල්ි එකතු කයන 

ප්රයභහණඹ්ද ගළන මදභවුිඹ්ද ියඹරහ ිනමඵනහ. මේක ිනමඵ්දම්ද 

2008/35 දයන චක්රடමල්ඛම . එහි 7(1) ග්දිනම  මභඹ ඈතහ 

ඳළවළදිි ියඹනහ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය. ල්ි එකතු 

කය්දන ඵරඹ ඳයරහ විතයක් මනවමයි, මභ්දන මභමවභයි 

ියඹ්දම්ද:  

 
"07. ඳහල් ංර්ධන කමිටුම  කහර්ඹ 

7.1   ළශසුේකයණඹ 

()  ඳහල් ළශසුේකයණඹ භඟි්ද ඳහමල් මප්ක්ෂිත යමුණු 
ඈටු කය ගළනීභ වහ ඳස වුරුදු ඳහල් ංර්ධන 
ළරළසභක් ව  එක් වුරුදු  ක්රිුඹහ් භක ියරීමේ ළරළසභක් 
ිළිමඹර කශ යුතු ඹ."  

කවුද ඒක කය්දන ඕනෆ? ය ියඹපු  කමිටුම්ද. ඳස වුරුදු 

ළරළසභ ව එක් වුරුදු ක්රිුඹහ් භක ළඩ ිළිමශ ියඹන මේ 

මදකභ ඒ කමිටුම්ද තභයි  ක්රිුඹහ් භක කය්දන ඕනෆ. එතමකව  

තභයි ඳහමල් සිඹලු ක යුතු ය විධිඹ  ම්දම්ද.  

මේ චක්රடමල්ඛනම   10.4 ග්දිනමඹ්ද -මේ වි ගුිම  10.4  

ග්දිනමඹ්ද- මභවකක්ද ියඹ්දම්ද? එහි  මභමේ ව්ද නහ: 

"10.4   ඳහර භඟි්ද ක්රිුඹහ් භක කයන විවිධ ළඩ ව්ද වහ මුදල් 

එකතු ියරීභ  මවෝ මන්  විවිධහකහය අධහය රඵහ ගළනීභ  ක යුතු කශ 

වළියඹ."  

දළ්ද ධාහඳන මේහ ආභිනතුභහ  ියඹ්දන පුළු්දද, ල්ි 

එකතු කය්දන නීිනඹක් නළවළ ියඹරහ. පුළු්ද නේ  භ  ියඹ්දන, 

මේ චක්රடමල්ඛනඹ ළයදියි ියඹරහ.  භහධාර , FM  නහිකහ   

එතුභහ ිය ම  "නළවළ, එමවභ ල්ි එකතු කය්දම්ද නළවළ, ල්ි 

එකතු කය්දන ඵළවළ, නීිනමඹ්ද තවනේ" ියඹරහ. නීිනමඹ්ද 

තවනේ නළවළ. 2008/35 චක්රடමල්ඛනම  10.4 ග්දිනඹ ියඹ්දම්ද 

මභවකක්ද?   

ධාහඳන මේහ ආභිනතුභිය, ද්දම්ද නළ් නේ චක්රடමල්ඛඹ 

දළ්ද්  ියඹ්දන. ඒ චක්රடමල්ඛඹ ඹ ම්  ිනමඵන, ඳහල් න හ 

සිටුවීමේ ළඩ වන ිළිඵ ඊඳමදස ංග්රාවම  10.4 ඹ ම්  

මභමේ ව්ද මනහ: 

"ඳහර භඟි්ද ක්රිුඹහ් භක කයන විවිධ ළඩ ව්ද වහ මුදල් එකතු 

ියරීභ  මවෝ මන්  විවිධහකහය අධහය රඵහ ගළනීභ  ක යුතු කශ වළිය ඹ. 

......" 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, එමවභයි ිනමඵ්දම්ද. ඒ නු 

තභයි ල්ි එකතු කය්දම්ද. ඉශ   එහි 10.6 ඹ ම්  මභමේ 

ව්ද මනහ: 

"ඳහල් න හ සිටුවීමේ ගිණුභ   

-ගිණුභකු්  ිනමඵනහ. ගිණුභක් විතත කය්දන්  ඈඩ ප්රයසථහ 

මේ චක්රடමල්ඛමඹ්ද වදරහ ිනමඵනහ-   

ඳවත ව්ද මරහේි්ද රළමඵන මරාභඹ රළබීේ ගිණුේ ගත කශ           

යුතු ඹ."   

ල්ි ගිණුේගත කය්දන ඕනෆ විධිඹ්  ියඹනහ. දළ්ද 

මභවකක්ද ියඹ්දම්ද? ඒමක් මඹෝජනහ වතක්  ිනමඵනහ. මගවඩක් 

මදභවුිමඹෝ මේහ ද්දම්ද නළවළ. මගවඩක් මදභවුිමඹෝ 

විදුවල්ඳිනතුභහ  ඵණිනහ. මේ ඈසමකෝමල් විදුවල්ඳින ල්ි 

වේඵ කයනහ; මවවයකේ කයනහ; ග් ත ල්ිර  කයන 

මදඹක් නළවළ ියඹරහ ඒ මදභවුිමඹෝ විදුවල්ඳිනතුභහ  ඵණිනහ. 

නමු්  ඵණි්දන ඕනෆ කහ ද? මේ අණ්ඩු යි. මේ අණ්ඩුම  

ආභිනරු තභයි මේ චක්රடමල්ඛ ියකු්  කය්දම්ද. එතළන තභයි මේ 

ප්රයලසනම  මුර ිනමඵ්දම්ද. එමවභ නළතු හිංක 

විදුවල්ඳිනතුභහ ල්රහ මගන ළඩක් නළවළ. ඒ හම භ එභ 

ඊඳමදස ංග්රාවම  10.6 ඹ ම්  මභවකක්ද ියඹ්දම්ද? එහි 

මඹෝජනහ 7ක් ිනමඵනහ. ඳශමුළිය එක මභවකක්ද? යහජා 

යමුදල්. ඒ ියඹ්දම්ද, අණ්ඩුම්ද රළමඵන මුදල්. මදළිය එක, 

මදභහිඹ ඳරිතාහග. ්දන භහ ිය ම  ඒකයි. සු්දදය චනඹ දහරහ 

ද නඹක ඔතරහ ිනමඵ්දම්ද. මුදල් ඵමර්ද ග්දනහ මනවමයි, 

"ඳරිතාහග" ියඹහ ිනමඵ්දම්ද. ඳරිතාහග ියඹහ චනඹ ිනමඵනහ. 

නමු්  ඒ ල්ි ග්දන විධිඹ මේ යමට් රක් ංඛාහත මදභවුිමඹෝ 

ද්දනහ. මේ යමට් වතළිස මදරක්ඹක් දරුමෝ ද්දනහ, ල්ි 

ග්දම්ද මකවමවවභද ියඹරහ. ඳරිතාහගි්දද ියඹරහ ඒ ඹ 

ද්දනහ. තු්දළිය එක, සුබඳත්දන්දම  ඳරිතාහග. ඳහර  

සුබඳත්දන්දමගනු්  ල්ි ග්දනහ. All the best! වතයළිය 

එක, මගවඩනළඟිි, භූමිඹ වහ ඊඳකයණ බහවිත ියරීභ  දීමභ්ද 

රළමඵන අදහඹේ. ඈසමකෝමල් ිට් ියඹ, ඈසමකෝමල් ලහරහ 

බහවිත ියරීභ  මද්දන පුළු්ද. දළ්ද ි දියනහ ඈසමකෝරර 

ංගීත ංදර්ලන ිනමඵනහ. ිට් ියම  ංගීත හේජ ිනමඵනහ. 

ඒහ ිනමඵන මකව  විකහය සිද්ධ මනහ. එහිදී න ංසකතිනක 

ඳරිවහියඹ, ශභයි්දම  ධාහඳනඹ  න වහියඹ ගළන මනවරකහ 

විදුවල්ඳිනයඹහ වහ අචහර්ඹ භණ්ඩරඹ ල්ි ගළන හිතරහ 

ිට් ියම , ලහරහම  විවිධ ප්රයංග ඳ් නහ. මභවක ද, ල්ි 

වේඵ කය ග්දන. මන කය්දන මදඹක් නළවළ. ඒක 

විදුවල්ඳිනතුභහ  ඳළරිරහ ිනමඵන ගකීභක්. 

ඉශ   ඳසළිය එක, විඹඹක් ඹ ම්  ියසඳහදිත බහණ්ඩ 

විියණීමභ්ද රළමඵන මුදල්. බහණ්ඩ විකුණරහ ල්ි වේඵ 

කය්දන පුළු්ද. ඈින්ද දිනඹක් ියඹභ කය මගන ඈසමකෝමල් 

මඳවශක් ඳ් නහ. මඳවමශ්ද බහණ්ඩ ග්දන ියඹහ 

මදභවුිඹ්ද  අයහධනහ කයනහ. ම්ද, එ්දම්ද මදභවුිමඹෝ 

ටික මදනහයි. ඈසමකෝමල්භ ගුරුරුයි, ශභයි්දම භ 

මදභවුිමඹෝයි විකුණ්දන මගනහපු ඵඩු ටික යමගන ඹනහ. ඒ 

ේභරහභ තභයි මඳවශ  ඵඩු මගනහම . තභ්දම  දරුහ  ිය හ, 

මුකුණුළ්දන මිටිඹක් යමගන ඹ්දන ියඹරහ. තභ්දම  දරුහ  

ිය හ මකමවල් මුක් යමගන ඹ්දන ියඹරහ. වළඵළයි ග්දන 

මකමනකු නළවළ. ඒහ මගියඹපු ශභඹහම  මදභවුිමඹෝභ නළත 

ල්ි දීරහ ග්දනහ. ඈින්ද මඳවමශේ අදහඹභ ඈසමකෝමල්  එනහ. 

ඒ ල්ිි්ද ඈසමකෝමල් තී්දත අමල්ඳ කයනහ. මභ්දන 

ක්රடභඹ. ඒ ක්රடභඹ චක්රடමල්ඛම  ිනමඵ්දම්ද. 

ඉශ   වඹළිය එක, නුභත විවිධ ළඩ ව්ද වහ ාහඳතින 
තුළි්ද ඊඳඹහ ග්දනහ අදහඹේ. විවිධ ාහඳතින නුභත කය මගන ඒ 
තුළි්ද ල්ි ඊඳඹ්දන පුළු්ද. ඉශ   ව් ළිය එක, මන්  
අදහඹේ. අදහඹේ රඵහ ග්දන භහර්ග විතත - open - කය 
ිනමඵනහ. මන්  අදහඹේි්ද ල්ි වේඵ කය්දන ක්රடභ 
ිනමඵනහ.  

 
ගරු භ්දත්රීේයමඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

කළසිමනෝි්දද? 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

කළසිමනෝි්දද ියඹහ ද්දමන්  නළවළ. මභවකද, එමවභ 

තවනේ ියඹරහ්  නළවළ. කළසිමනෝි්ද මවෝ බරු මඳවශක් 

ඈසමකෝමල් දහරහ මවෝ ල්ි වේඵ කය්දන ඈඩ ප්රයසථහ 
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ිනමඵනහ. මභවකද, එමවභ කය්දන එඳහ ියඹරහ නළවළ. ඒහ්  

මන්  අදහඹේ ක්රடභ. එකභ මද් කමිටුම්ද නුභත කය්දම්ද. 

කමිටුම  ිසසු වහදමඹකු මවෝ මදමදමනකු හිටිමඹව්  ඒහ නුභත 

මනහ. ල්ි භත ඳහමල් ධාහඳනඹ තීයණඹ කයන චක්රடමල්ඛ 

ියකු්  කශහභ ඒහ ශක්්දන ඵළවළ. ඉ  ඳසමේ ත මවව 

chance එකක් මදනහ ල්ි එකතු කයන ඹ . ඵර්දන 

ධාහඳන මේහ ආභිනතුභිය, ඊඳමදස ංග්රාවඹ. මභවකක්ද 

ියඹ්දම්ද? දළ්ද ල්ි එකතු කය්දන මඹෝජනහ 7ක් ඹ ම්  ඈඩ 

ඳවසුකේ දීරහ, ියකේ ඈ්දම්ද නළවළ. ඒක  මික මරහ, භළදිව්  

නහ ම්ද කට්ටිඹක්. හභහනාමඹ්ද අදි ශිා ංගභම  ියහිඳ 

මදමනකු මේක  මඳව් ඩක් කය ිනඹරහ, ඵය ිනඹරහ දිනහ. 

භවය ඹ ආ් ත භ ඳහර  අදයඹ  එමර කයනහ. භවය 

ඹ මන මන වුභනහර  කයනහ. මභවකද, ඊඳමදස 

ංග්රාවම  ත කරුණක් ඳළවළදිි ිනමඵනහ. එහි 10.14 ඹ ම්  

මභවකක්ද ියඹ්දම්ද? එහි මභමේ ව්ද මනහ: 

 "එමේභ මභභ අදහඹේ ඈඳයීභ  ේඵ්දධ ව ඹ සිටී නේ එභ 
ඳහර්ලසඹ්ද  එභ අදහඹමභ්ද මකව ස මඵදහ දීමේ සීභහ වහ ගිණුභ  ඵළය 

ියරීමේ සීභහ ඳහල් ංර්ධන කමිටු විසි්ද තීයණඹ කශ යුතු ඹ."  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඵර්දන දු්දනු ඊඳමදස. ල්ි 

එකතු කය්දන්  පුළු්ද. එකතු කය ග්දන මඹෝජනහ්  ිනමඵනහ. 

ඉ  ඳසමේ ියඹනහ, මකව ස මඵදහ ග්දන්  පුළු්ද ියඹරහ.  

මභභ අදහඹේ ඈඳයීභ  ේඵ්දධ ව ඹ සිටී නේ -ඒ ල්ි 

ඊඳඹ්දන ේඵ්දධ වුණු ඹ සිටී නේ- එභ ඳහර්ලසඹ්ද  එභ 

අදහඹමභ්ද මකව ස මඵදහ දීමේ සීභහ වහ ගිණුභ  ඵළය ියරීමේ 

සීභහ ඳහල් ංර්ධන කමිටු විසි්ද තීයණඹ කශ යුතුඹ. රක් 

ඳවක්, දවඹක් මව මව්  මකවයි තයේ ප්රයභහණඹක් ඳහමල් මඳවදු 

ගිණුභ  දහනහද,  ඊඳඹ්දන භළදිව්  වුණු ඹ තමර් මකවයි තයේ 

මකව ස ප්රයභහණඹක් මඵදහ ග්දනහද ියඹරහ ඳහල් ංර්ධන 

කමිටු විසි්ද තීයණඹ කයනහ. මේ නු ඵරන වි  මකව ස 

මමශ මඳවශක් මරහ - share market එකක්- මරහ 

ිනමඵ්දම්ද. දළ්ද ධාහඳන ආභිනතුභහ ියඹනහ, ල්ි එකතු 

කය්දන ඵළරි ලු. ල්ි එකතු කය්දන මනවමයි, මේ 

චක්රடමල්ඛඹ  නු එකතු කයපු ල්ිර මකව ස මඵදහ ග්දන්  

නීිනඹ ිනමඵනහ. ඒකයි ආ් ත කථහ. මේ චක්රடමල්ඛඹ මනස 

කය්දම්ද නළතු, "ම්ද ල්ි එකතු කය්දන ඵළවළ, ඒක 

නීිනමඹ්ද තවනේ, ියසිභ මදභ ිමඹකුමග්ද ල්ි එකතු 

කය්දන ඵළවළ, කවුරු වරි එකතු කයරහ ිනමඵනහ නේ භ  

ියඹ්දන" ියඹරහ මඵවරු  කෆ ගවරහ ළඩක් නළවළ. මේ යමට් 

මදභ ිමඹෝ, මේ යමට් භවය ගුරුරු ඳහ ආ් ත භ මේ 

චක්රடමල්ඛ ගළන තභ වරිඹ  ද්දම්ද නළවළ. භවය ගුරුරු 

විදුවල්ඳිනතුභහ  ඵියනහ. මභවකද ගුරුරු හිතනහ, 

විදුවල්ඳිනතුභහ තියමඹ්ද වේඵ කයමගන කනහ, විදුවල්ඳිනතුභහ 

මේ ල්ි මවවයකේ කයනහ ියඹරහ. මේ චක්රடමල්ඛමඹ්ද ඒ 

කමිටු  ඵරඹ ඳයරහ ිනමඵනහ. ඒ කමිටු භඟි්ද ල්ි එකතු 

කයනහ විතයක් මනවමයි, මකව ස මඵදහ ගළනීභකු්  කයනහ. 

ඒක  ලා කයන ප්රයිනඳහදන මේ චක්රடමල්ඛර ිනමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඉ ශ   මභහි 11.11 

ග්දිනමඹ්ද මභවකක්ද ියඹ්දම්ද? 11.11 ග්දිනම  මභමේ 

ව්ද නහ: 

"ඳහල් වහ මේහක් රඵහ ගළනීභ ිණි තහකහික  ඹේ ියසි 

පුද්ගරඹකු ඵහ ගනු රඵ්දම්ද නේ එභ පුද්ගරඹහම  නභ ව්ද කය 

ඳහල් ංර්ධන කමිටුම්ද ය රඵහ ගත යුතු ඹ."  

ඒක දළ්ද වරි ඳළවළදිියි. දළ්ද ගුරුරු අණ්ඩුම්ද මද්දම්ද 

නළවළ. ශභයි ඊඳහ කයනහ, තභ්දම  ඈසමකෝමල් ගුරුරු 

නළවළ, ගුරුයමඹක් මද්දන ියඹරහ. ඒ ශභයි්ද  මඳවග්සිඹ ත ම 

ඵහනහ. ශභයි්ද ඒ ඊඳහඹ කයමි්ද සිටි කඩහයභ  මඳවග්සිඹ 

ගිහිල්රහ භහයහ්දිනක විධිඹ  ඳවය දු්දනහ. ඒ ශභයි මභවනහද 

ඈල්ලුම ? ඒ ශභයි රළේමඵෝගිිය ඈල්ලුම  නළවළ. ඒ ඳහමල් 

දරුමෝ රළේමඵෝගිිය ඈල්රරහ ඊඳහ කමශේ නළවළ. Race ඳදි්දන 

racing cars ඈල්රරහ ඊඳහ කමශේ නළවළ. ඒ ශභයි ඈල්ලුම , 

ඳ  ඈමගන ග්දන මප් ඳහර  ගුරුයමඹක් මද්දන ියඹරහයි.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඔඵතුභහ  ත විනහ ම 

මදකක් ිනමඵනහ.  

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

භ  විනහ ම 50ක් ිනමඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මඹෝජනහ සථිය කය්දන විනහ ම 5ක් ම්ද කයරහ ිනමඵනහ.  

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය,  ඳහල් ගුරුරු්ද  ඳ ම 

මග්දන, මේකඹ්ද  ඳ ම මග්දන, මුයකහයඹ්ද  ඳ ම 

මග්දන ියඹරහ ිනමඵනහ. ඒක තභයි ියඹහභන ාහඳතින විධිඹ  

ඳ ්ද ග් ම් . මේ ිනමඵ්දම්ද, "ඳහල් න හ සිටුවීමේ ියඹහභන 

ළඩ වන" සිඹලුභ ඳහල්ර ක්රිුඹහ් භක කයනහ ියඹන 

චක්රடමල්ඛඹයි. මේ චක්රடමල්ඛ මදකභ වළ්දහ්  හර්තහ  ආතුශ්  

ියරීභ වහ බහගත* කයනහ.  

ඒ චක්රடමල්ඛම  ඈතහ ඳළවළදිි ිනමඵනහ, මකවමවවභද ල්ි 

එකතු කය්දම්ද ියඹරහ. මප් ඈදිියරීේ, ඈංිනම්දරු මේහ, ියහ 
වහ මඳවදු ඳවසුකේ ියමඹෝජා භහතාතුභහ ප්රයලසනඹක් ආහුහ, 

මකවමවවභද ල්ි එකතු කය්දම්ද, මකවමවේද receipt ිනමඵ්දම්ද 

ියඹරහ. භභ මඳ්ද්දනේ Royal College එමක් රිසිට් ඳත. [ඵහධහ 

ියරීභක්] නළවළ, නළවළ. භභ ඒහ ියඹ්දන ඕනෆ.  

 
ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

වපු මද් ියඹ්දන. 

 

ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

වපු මද්්  ිය හ. ඉ  ළ ම පුයයි මේ ියඹ්දම්ද. ඔඵතුභහ 

ිය හ මකවශම යහජකීඹ විදාහරඹ  හම  ඒහ  එ්දම්ද ල්ි 

ිනමඵන ශභයි ියඹරහ. ල්ි ිනමඵන ශභයි ියහිඳ මදමනක් එනහ 

ආින. නමු්  භවය දරු්ද දුසකය ගේභහනි්ද ශිා්  
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———————————— 
* කථහ හනම  ඳශ කය ආත. 
*  உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහර්ිමේ්දතු 

විබහගමඹ්ද ළ ම රකුණු යමගන ණඹ මරහ, කුඹුරු ඊකස කයරහ 

තභයි මකවශම යහජකීඹ විදාහරඹ  ඈමගන ග්දන එ්දම්ද. එමවභ 

නළතු වළමභෝභ මඳවමවව්  ඹ මනවමයි. මභහි ිනමඵනහ, 

school fees එකතු කයන විධිඹ. SDS Fees ඹ ම්  Security 

Fund එක  රුිඹල් 1,020යි. Record Books and Stationery 

Fund එක  රුිඹල් 780යි. Library Fund එක  රුිඹල් 420යි. 

Sports Fund එක  රුිඹල් 720යි. Electricity Fund එක  

රුිඹල් 720යි. Technological Expenses Fund එක  රුිඹල් 

600යි. Repair and Maintenance Expenses Fund එක  රුිඹල් 

480යි. Sanitary Services Fund එක  රුිඹල් 480යි. ළසිියි 

මවෝද්දන, ළසිියිර නඩ් තු ක යුතු වහ්  ශභයි්දමග්ද 

ල්ි එකතු කයනහ. Miscellaneous Expenses Fund එක  

රුිඹල් 480යි. ඉ  භතය තභයි ඳවසුකේ ගහසතු - Facility 

Fees - රුිඹල් 60ක් එකතු කය්දම්ද. මේ ිනමඵ්දම්ද 

කුවිතහ්දසිඹ.  

 
ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඹ ඹ ියරීභ කයරහ ිනමඵ්දම්ද වුරුද්දක ද, භහඹක ද? 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

යහජකීඹ විදාහරම  එක ශභමඹකුමග්ද ඳහර  රළමඵන මුදර 

රුිඹල් 5,736යි. අ්දන ලමඹ්ද ශභයි්ද 8,400ක්  ඈ්දනහ. 

මකවශම යහජකීඹ විදාහරඹ, රුිඹල් 5,736 ගණම්ද වළභ 

ශභමඹකුමග්දභ එකතු කයන මුදමරහි එකතු රුිඹල් 

වහයමකෝටි සඑක් රක් සමදදවස වහයසිඹයි. 

එභ මුදර මදවශමව්ද මඵදුහභ එක භහඹක  රුිඹල් 

40,15,200ක් එකතු කයනහ. මේ ියඹන ගහසතු වහ මකවශම 

යහජකීඹ විදාහරඹ එක භහඹක  රුිඹල් 40,15,200ක් එකතු 

කයනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය, දළ්ද ඔඵතුභහම  කථහ ්ද කය්දන. 

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ය් නපුය, දිඹවි්දන විදාහරම  

ශභයි 140මදනහයි ඈ්දම්ද. එභ ඳහමල් ියහහ්දතය භරර ක්රී ඩහ 

තයගඹ  එක ශභඹකුමග්ද රුිඹල් 1,000 ගණම්ද ල්ි එකතු 

කයනහ. එතමකව  sports meet එක  විතයක් රුිඹල් 

1,40,000ක් ල්ි එකතු කයනහ. වළභ මදභවුිඹකුභ රුිඹල් 

1,000ක් ඹ්දන ඕනෆ. මේක තභයි ත් ් ඹ. එභ ියහ මේ 

ඳයහධඹ වහභ නතය කය්දන. ඳහර  ශභඹකු ආතුශ්  කය 

ගියද්දී, ඳහමල් ශභයි්ද ඈමගන ගියද්දී මේ විධිඹ  ඳහල් 

ශභයි්දමග්ද ල්ි එකතු කයරහ මදභවුිඹ්ද භත ඵය ඳ න 

එක වහභ නතය කය්දන. මේ චක්රடමල්ඛඹ නතය කයරහ, නීිනඹ 

ක්රිුඹහ් භක කයරහ, ධාහඳනඹ  ම්ද කයන ප්රයිනඳහදන වහභ 

ළ ම කය්දන ියඹහ යජඹ  ඵර කයමි්ද භම  කථහ ්ද 

කයනහ.  

*බහමේඹ භත තඵන රද චක්රடමල්ඛ: 
  சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட சுற்தறததங்கள்: 

  Circulars tabled: 
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[ගරු විිනත මවේය්  භවතහ] 

ගරු සුියල් වඳු්දමන් ින භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ විසි්ද ඈදිරිඳ්  කයන රද 

කහග්න ළදග් කභිය්ද යු්  මඹෝජනහ භහ සථිය කයනහ. ඒ 

ේඵ්දධ භහ ඳසු කථහ කයනහ.  
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මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශ   ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භහතාතුභහ. 

 

[.බහ. 2.42] 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ (ංසකතිනක වහ කරහ ක යුතු  
භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, භම  කථහ ඳ ්ද ග්දන 

කි්ද, මේ මද්ලඳහරනම  ඈතහ ලක්ිනභ්  නහඹකඹකු විධිඹ  

ඵ හිය  ගළින මනවවී, මේ මද්ලඳහරනඹ  ලක්ිනභ්  කයමි්ද, 

මේ ාහඳහයඹ ලක්ිනභ්  කයමි්ද, දක්ෂිණහංලඹ  ඹ  මනවවී සිටි 

මියසියුරහම  හි පු ජනහධිඳින හියුමගෝ චහම ස භළිනතුභහම  

බහඹ ිළිඵ මප් කනගහටු ඳශ කය්දන කළභළිනයි.  දරුණු 

නීඳ ත් ් ඹක් මවේතුම්ද මිඹ ගිඹ එතුභහ මනුම්ද  මුළු 

යමට්භ මේ ාහඳහයඹ අචහයඹ, මගෞයඹ ඳශ කයන මේ 

මභවමවවම් , ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ මනුමනු් , යජඹ 

මනුමනු්  මප් මලෝකඹ වහ අචහයඹ ඳශ කයනහ.  එතුභහ  

අචහය ියරීභ වහ ගරු විභල් වීයංල භහතාතුභහ් , විමද්ල 

ක යුතු ියමඹෝජා භහතාතුභහ්  එභ භංගර ඊ් ඹ  

වබහගි වී ිනමඵන ඵ්  මේ සථහම  ව්ද කය්දන 

කළභළිනයි. හන ලමඹ්ද, මේ ාහඳහයම  නහඹකඹකු 

මනුම්ද මප් අචහයඹ ඹළි්  පුද කයනහ.  

ද දින බහ කල් තඵන සථහම  මඹෝජනහ ඈදිරිඳ්  

කයමි්ද මප් විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ විවිධ කහයණහ ඳළවළදිි 

කශහ. වළඵළයි, ද ධාහඳනඹ ිළිඵ ආින ලක්ිනභ්  ප්රයම ලඹ 

ගළන එතුභහ  ියඹ්දන භහරු වුණහ. එතුභහ මඳවල් මග ම මට් 

සිද්ධිඹ ගළන පුන-පුනහ කථහ කශහ.  

ඳසු ගිඹ ර් 16ක කහරඹ පුයහභ ශ්රී. රංකහ තුශ ඳහල් 

ධාහඳනම  ංර්ධනඹක් සිදු වී ආින ඵ ඳළවළදිියි. මභහිදී 

හක්යතහ න හ සිටු වීභ වහ ව ධාහඳනම  දහඹක් ඹ 

ඵළිඹ යු් ම් , 1940 දී සිඹඹ  40ක් ලමඹනු් , 1960 දී සිඹඹ  

72ක් ලමඹනු්  ිනබ හක්යතහ 2010 ය න මකව  සිඹඹ  

96 දක්හ ර්ධනඹ වීභ තුළිිය. මභහි ඈතහ  ඈවශ ර්ධනඹක් 

ිනමඵන ඵ භව ඵළංකු හර්තහ  නු ඳළවළදිියි. මභඹ 

ේපර්ණමඹ්දභ ියදවස ධාහඳනඹ තුළි්ද ශ හ කය ග්  ජහිනක 

ඈරක්කඹක් ඵ ියඹ්දන ඕනෆ. 1994 මර් සිඹඹ  90.6ක් ව 

ද්විතීයික චක්රடඹ  ිවිමන ශිා ංඛාහම  ප්රයිනලතඹ, 2011 ය 

න වි  සිඹඹ  98.5 දක්හ ර්ධනඹ වීභ තුළි්ද මඳ්දනුේ 

කය්දම්ද, ප්රයහථමික චක්රடඹ හර්ථක ියභහ ද්විතීයික ධාහඳන 

චක්රடඹ වහ ප්රයම ල වීමේ සථහ  ළ ම වී ආින ඵයි. මේ 

අකහයඹ භ 1994 සි  2011 දක්හ ප්රයහථමික ධාහඳනඹ වහ 

ආතුශ්  වීභ සිඹඹ  89.4 සි  සිඹඹ  98.26 දක්හ ර්ධනඹ වීභ්  

සුවිමලේෂී ජඹග්රාවණඹක් ඵ ියඹ්දන කළභිනයි. 1994 දී 22ක් ව ගුරු 

ශිා නුඳහතඹ, 2011 න වි  17 දක්හ ඩු වීභ තුශ ඈමගනුේ 

ලාතහ වහ ගුරුරු්දම  ළඳයීභ මකවතයේ දුය  විනක 

කය ආින ඵ ඳළවළදිියි.  

ධාහඳන ක්මේත්ර ම  ඳරිගණක ඳවසුකේ පුළුල් ියරීමේ 

ප්රයිනපරඹක් මර 2005 දී සිඹඹ  16ක් ව ඳරිගණක හක්යතහ, 

2011න වි  සිඹඹ  38 දක්හ ර්ධනඹ වීභ ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ 

රඵහ ආින විලහර ජඹග්රාවණඹක් ඵ ියඹ්දන ඕනෆ. එඹ දළනුේ 

මක්්දද්රීවඹ භහජඹක් කයහ ඹෆමේ මික  මතහරභ ඵ්  ියඹ්දන 

ඕනෆ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, මභභ ඈරක්ක පුයහග්භ  ි 

ක්රිුඹහ් භක විඹ යුතුයි. ජහතා්දතය ලමඹ්ද ළඳීමේදී 2010 

මර් ශ්රී. රංකහම  ගුරු ශිා නුඳහතඹ සිඹඹ 17යි.   

ඵංගරහමද්ලඹ සිඹඹ  43යි, ම්දඳහරඹ සිඹඹ  32යි, ඳහියසතහනඹ 

සිඹඹ  40යි. මේ අසිඹහම  ය ර ත් ් ඹයි. 

ප්රයහථමික චක්රடඹ ේපර්ණ කයන ශිා නුඳහතඹ 2010 මර් 

ංඛාහ මල්ඛන නු ඵළලුහභ, ශ්රී. රංකහ සිඹඹ  99.5ක 

ඈරක්කඹක  ආවිල්රහ ිනමඵනහ. ඕසම ිඹහ සිඹඹ  98.1යි, 

ජර්භියඹ සිඹඹ  100යි, ජඳහනඹ සිඹඹ  100යි, මකවරිඹහ සිඹඹ  

100යි, සවීඩනඹ සිඹඹ  99.0යි, මනෝර්ම  සිඹඹ  99.0යි, වුදි 

යහබිඹ සිඹඹ  85.0යි, නයිජීරිඹහ 74.0යි, ඳහියසතහනඹ 67.0යි.  

ංඛාහ මල්ඛන නු ද්විතීයික චක්රடඹ වහ ශිා වබහගි්  

නුඳහතඹ ශ්රී. රංකහ සිඹඹ  98.5යි, ඕසම ිඹහ සිඹඹ  85යි, 

යිප්රයඹ සිඹඹ  96යි, ප්රයංලඹ සිඹඹ  99යි, මවවංමකවං සිඹඹ  

75යි, ඹර්ර්දතඹ සිඹඹ  99යි, මකවමරවේබිඹහ සිඹඹ  74යි, 

භූතහනඹ සිඹඹ  52යි, ඵංගරහමද්ලඹ සිඹඹ  47යි. මේ                   

ංඛාහ නු, ඈිනවහඹ පුයහ මප් ධාහඳනම  ර්ධනඹ  සිදු 

ආ් ම්  මකමේද ියඹහ ඳ  භළනවි්ද තවවුරු මරහ ිනමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ විවිධ සථහරදී 

මඳව හභහනා මඳශ විබහගම දී ගණිතඹ, විදාහ, ඈංග්රී සි ියඹන 

විඹඹ්ද භ්  ශිා නුඳහත ග් තහභ 2002 මර් ගණිතඹ 

සිඹඹ  39.97යි, විදාහ සිඹඹ  54.56යි, ඈංග්රී සි බහහ සිඹඹ  

23.84යි.  

2005 මර් මේ නුඳහතම  ර්ධනඹක් ආින මරහ 

ිනමඵනහ. 2005 මර් ගණිතඹ සිඹඹ   44.03යි, විදාහ සිඹඹ  

54.75යි, ඈංග්රී සි බහහ 36.18යි. 2010 මර් නළත මේ 

නුඳහතඹ ර්ධනඹ මරහ ිනමඵනහ. 2010 මර් ගණිතඹ 

සිඹඹ  60.38යි, විදාහ සිඹඹ  61.72යි, ඈංග්රී සි බහහ සිඹඹ  

42.36යි. 2011 දී නළත එභ නුඳහතම  ර්ධනඹ අයේබ නහ. 

2011 මර් ගණිතඹ සිඹඹ  55.33යි, විදාහ සිඹඹ  62.40යි, 

ඈංග්රී සි බහහ සිඹඹ  44.57යි.  

මේ අකහයමඹ්ද ර්ධන ම ගඹ ිළිඵ විවිධ ංඛාහමල්ඛන 

ිනමඹද්දී ඳහල් ළසී ඹෆමේ කහයණඹ්  ඳ  කථහ කය්දන නහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, දරු්ද ඳහල්ර  ආතුළු ියරීමේ 

ප්රයිනලතඹ ඳශහමත්ද ඳශහත  ද ඩු මරහ ිනමඵනහ. මේක 

ජහිනක ප්රයලසනඹක්. තීතම  ඳවුරක සිටි දරු්ද ංඛාහ ව ද 

ඳවුරක සිටින දරු්ද ංඛාහ දිවහ ඵළලුහභ, ද ඳවුරක 

සිටි්දම්ද දරු්ද  එක්මකනයි, මද්දනයි. ළ මභ වුමණව්  තු්ද 

මදනහයි.  ඒ ියහ ඊඳ්  නුඳහතඹ ිළිඵ ප්රයලසනඹ ඳහල්ර  

දරු්ද ආතුළු ියරීමේදී ඵරඳහන ඵ විවිධ ංඛාහ මල්ඛනි්ද 

ඳ  ඳළවළදිි මරහ ිනමඵනහ. 

2005 ව 2012 ය තය කහරඹ තුශ ළසුණු ඳහල් 

ප්රයභහණඹ දළක්මන හර්තහ භහ ශ  ිනමඵනහ. ඵසනහහිය, භධාභ, 

දකුණ, ඊතුය, නළ ම නහිය, ඹම, ඊතුරු භළද, උ, ඵයගමු 

ියඹන සිඹලු ඳශහ් ර 2005 දී ඳහල් 39ක්, 2006 දී ඳහල් 40ක්, 

2007 දී ඳහල් 74ක්, 2008 දී ඳහල් 14ක්, 2009 දී ඳහල් 104ක්, 

2010 දී ඳහල් 79ක්, 2011 දී ඳහල් 16ක්, 2012 දී ඳහල් 36ක් 

හ දභහ ිනමඵනහ.  

මභමේ හ ිනබී, ඳහල් 1,000 ළඩ  වන ඹ ම්  නළත 

විතත කයන රද ඳහල්ර මතවයතුරු භහ ශ  ිනමඵනහ. ඒ නු 

ඵසනහහිය ඳශහම්  නළත විතත කශ ඳහල් ගණන 08යි; ඒහ  

ආතුශ්  කශ සිසු්ද ංඛාහ 189යි. භධාභ ඳශහම්  නළත විතත 

කශ ඳහල් ගණන 2යි; ආතුශ්  කශ සිසු්ද ංඛාහ 55යි. දකුණ 
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ඳශහම්  නළත විතත කශ ඳහල් ගණන 2යි; ආතුශ්  කශ සිසු්ද 

ංඛාහ 373යි. ඊතුය ඳශහම්  නළත විතත කශ ඳහල් ගණන 

6යි; ආතුශ්  කශ සිසු්ද ංඛාහ 204යි. නළ ම නහිය ඳශහම්  

නළත විතත කශ ඳහල් ගණන 5යි; ආතුශ්  කශ සිසු්ද ංඛාහ 

87යි. ඹම ඳශහම්  නළත විතත කශ ඳහල් ගණන 7යි; ආතුශ්  

කශ සිසු්ද ංඛාහ 161යි. ඊතුරු භළද ඳශහම්  නළත විතත කශ 

ඳහල් ගණන 3යි; ආතුශ්  කශ සිසු්ද ංඛාහ 174යි. ඵයගමු 

ඳශහම්  නළත විතත කශ ඳහල් ගණන 1යි; ආතුශ්  කශ සිසු්ද 

ංඛාහ 82යි. මේ නු හ ිනබ ඳහල් 34ක් ඳහල් 1000 ළඩ 

 වන ඹ ම්  ලුින්ද අයේබ කය්දන පුළු්ද මරහ 

ිනමඵනහ; න සිසු්ද 1,325ක් ආතුශ්  කයග්දන වළියඹහ 

රළබිරහ ිනමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ ගළන කථහ 

කයද්දී ඳ විමලේමඹ්ද ියඹ්දන ඕනෆ, ඳසු ගිඹ ඈිනවහම  

එක්්  ජහිනක ඳක් අණ්ඩු කහරම  හ දළම ඳහල් ඳහ ද 

ක්රිුඹහ් භක න ළඩ  ව්ද ඹ ම්  විතත කය ිනමඵන ඵ. 

ඊදහවයණඹක් වළටිඹ  භව කරහඳඹ ග්දන පුළු්ද. භව 

කරහඳම  රසළ විදාහරඹ, මභවයගසළ විදාහරඹ ව ත්  

ඳහරක්  එක්්  ජහිනක ඳක් අණ්ඩු කහරම  හ දභහ 

ිනබුණහ. ද ඒ ඳහල් තුනභ නළත විතත කයරහ රංකහම  

ප්රයහථමික ධාහඳනඹ රඵහ මදන ඈවශභ ඳහල් ඵ  ඳ්  කය්දන 

ි ක යුතු කය ිනමඵනහ. ගරු ධාහඳන භහතා ඵ්දදුර 

ගුණර්ධන භළිනතුභහ රසළ විදාහරඹ ඈංග්රී සි භහධාමඹ්ද 

ධාහඳනඹ රඵහ මදන ඳහරක් විධිඹ  ප්රයර්ධනඹ කය්දන 

ක යුතු කශහ. ඒ හම භ ඳරහඳ් ර විදාහරඹ්  ඈංග්රී සි 

භහධාමඹ්ද ප්රයහථමික ධාහඳනඹ රඵහ මදන විදාහරඹක් මර 

ප්රයර්ධනඹ කය්දන ක යුතු කය ිනමඵනහ. ඒ නු ඳ  

මඳමනනහ ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ තුශ, ප්රයහථමික ධාහඳනමඹහි 

ලු්  මනක් ආින මරහ ිනමඵන ඵ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඳහල්ර මුදල් ඹ ියරීභ 

ිළිඵ  මප් ගරු විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ කථහ කශහ. හු ක් 

ඳහල්ර මදභ ිඹ්ද කළභළිනයි තභ දරු්ද ඹන ඳහල් තත්  

ප්රයර්ධනඹ ියරීභ වහ ඵහහිය ක්රිුඹහකහයකේ ර්ධනඹ කය්දන. 

ඊදහවයණඹක් විධිඹ  ක්රී ඩහ ංලඹ ග්දන පුළු්ද. ක්රී ඩහ ංලම  

විවිධ ඈ  ිනමඵනහ. යගර් ක්රී ඩහ ප්රයර්ධනඹ කය්දන ගිඹහභ 

ිනවිලහර මුදරක් ළඹ නහ. ක්රිුකට් ක්රී ඩහ ප්රයර්ධනඹ කය්දන 

ගිඹහභ්  ිනවිලහර මුදරක් ළඹ නහ. ඒ වහ ළඹ න මුදි්ද 

සිඹඹ  සිඹඹක්භ යජමඹ්ද රළමඵ්දම්ද නළින ්දන පුළු්ද. 

තභ්දම  දරුහ ක්රිුකට් ක්රී ඩහම්ද දක්ඹකු ියරීභ වහ අන්දද 

විදාහරම  ක්රී ඩහ ංලඹ  මදභ ිඹ්ද මකවඳභණ මුදල් ඳරිතාහග 

කයනහද ියඹරහ මප් ගරු ර්ජුන යණතුංග භළිනතුභහ ද්දනහ. ඒ 

හම භ, යහජකීඹ විදාහරම  යගර් ක්රී ඩහ ප්රයර්ධනඹ ියරීභ වහ 

මදභ ිඹ්ද මකවඳභණ දහඹක් ඹක් රඵහ මදනහද? ඵස යථ 

ග්දන දහඹක් ඹ රඵහ මදනහ. ි ද්දනහ කුරුණෆගර 

භිඹමද් විදාහරම  rugger team එක ලක්ිනභ්  කය්දන 

මදභ ිඹ්ද විලහර ලමඹ්ද දහඹක ව ඵ.  

ජඳහනඹ  ේඵ්දධකේ ිනබුණු මදභ ිමඹෝ විදාහරඹ  ඵස 

යථ මගනළවි්  දු්දනහ; ෆ්ද යථ මගනළවි්  දු්දනහ. භවනුය ට්රි්ියටි 

විදාහරම  මදභ ිඹ්ද ඳහමල් ඵහහිය ංල, ධාහඳන ංල 

ප්රයර්ධනඹ කය්දන විලහර ලමඹ්ද මුදල් රඵහ මදනහ. එඹ 

ඵරියරීභක් ියහ ් , අණ්ඩුම  දහඹක් ඹ ියමඹෝජනඹ ියරීභ 

වහ ්  කයන මදඹක් මනවමයි. ඒ ියහ ඒ කහයණඹ මේ 

අණ්ඩුම  ළරැද්දක් විධිඹ , ධාහඳන භහතාහංලම  වහ 

ධාහඳන ආභිනයඹහම  ළරැද්දක් විධිඹ  හුහ දළක්වීභ 

ඵංමකවමරව්  ක්රිුඹහක් ියඹරහ භභ හිතනහ. භ ිඹ්ද කයන ඒ 

කහර්ඹමඹ්ද සිද්ධ ්දම්ද ඳහල් තත්  ලක්ිනභ්  වීභයි. 

රංකහම  ඳහල් ප්රයභහණඹ නු ඳහල් විසි ගණනක් තභයි 

තයගකහරී භට් මේ ඳහල් විධිඹ  ිනමඵ්දම්ද. තයගකහරී භට් මේ 

ිනමඵන ඒ ෆභ ඳහරක්භ කල්ඳනහ කයනහ මනක් තයගකහරී 

ඳහල්ර  ඩහ තභ්දම  ඳහර ධාහඳනමඹ්ද විතයක් මනව, 

ඵහහිය ක්රිුඹහකහයකේි්දද ලක්ිනභ්  මගවඩ න ්දන. ි 

ද්දනහ, යජම  මුදල් ඳහවිච්ික කයන, ඒ හම භ විමද්ල මුදල්ද 

ඳහවිච්ික කයන, මන්  භහගේි්ද ඳහරනඹ කයන ඳහල් 

ිනමඵන ඵ. ගල්ියස හ්දත මතෝභස විදාහරඹ, ියංසවු්  

විදාහරඹ හම  ඵහහිය විධිඹ  ඳහරනඹ න ඳහල් ග් තහභ 

ඒහමඹහි ින විලහර මුදරක් ඹ කයනහ. එමේ ඹ කයන මුදල් 

ප්රයභහණඹ්  යජඹක් විධිඹ  ි ද්දම්ද නළවළ. ඒ විදාහරම  

විදුවල්ඳිනයඹහ ඳ්  ියරීමේ යිිනඹ්  යජඹ  නළවළ. නමු්  යජඹ 

ිනවිලහර මුදරක් -බහගඹක  ඩහ ළ ම මුදල් ප්රයභහණඹක්- ඒ 

ඳහල්ර  විඹදේ කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභිය, ත්  විනහ මඹයි ිනමඵ්දම්ද ඔඵතුභහ .  

 
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

එමවභ තභයි ඒ විදාහර මඳශ වළඩ ගළහිරහ ිනමඵ්දම්ද.    

ඒ ියහ මභවන අකහයමඹ්ද චක්රட මල්ඛ ක්රිුඹහ් භක වුණ් , අදී 

ශිාඹ්ද  විසි්ද ඳහල් ංර්ධන මිින ිහිටුහමගන ඒ භඟි්ද 

තභ්දම  ඳහර මනුම්ද ඊදවු ඊඳකහය කය්දන ඒ ඹ ක යුතු 

කයනහ. ි ද්දනහ අන්දද විදාහරඹ, නහර්දද විදාහරඹ, 

මයෝඹල් මකවමල්ේ එක හම  ඳහල් ග් තහභ ඒහම  අදී 

ශිායි්ද 2001 කණ්ඩහඹභ, 2002 කණ්ඩහඹභ, 2003 කණ්ඩහඹභ, 

2004 කණ්ඩහඹභ ඹනුම්ද අදී ශිා ංගේ වදහමගන සිටින ඵ. 

මභවකද, ඳහර මනුම්ද ඊදවු ඊඳකහය කය්දන අදී 

ශිායි්දම  ඒ තයේ ඊන්දදුක් ිනමඵනහ. ඒ විධිඹ  කණ්ඩහඹේ 

වදහ මගන  තභ්ද ඈමගන ග්  ඳහර  මුදල් අධහය රඵහ මද්දන 

ඒ ඹ ංවිධහනහ් භක මඳශ ගළමනහ. ඒ විධිඹ  මඳශ 

ගළම්දන ඵළවළයි ියඹරහ කහ ්  චක්රடමල්ඛ ඹ්දන 

පුළු්දකභක් නළවළ. ඈසමකෝමර  ඊදවු කය්දන එඳහ ියඹරහ අදී 

ශිා ංගේර , ඒ හම භ ඳහල් ංර්ධන මිිනර  

ියඹ්දන පුළු්දකභක්  නළවළ.  මභවකද, ඒක ඳහමල් ඈමගන ග්  

ශිාඹ්ද විසි්ද ිහිටුහමගන ිනමඵන ඳහල් ංර්ධන මිිනර 

යිිනඹක්. ඒ ියහ මේ කහයණඹ ිළිඵ ඈතහභ්  කල්ඳනහම්ද 

ක්රිුඹහ කශ යුතුයි.   

මප් ගරු විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ ්  භතක ආින, ජනතහ 

විමුක්ින මඳයමුණ කහරඹක් ඳහල්ර විදාහගහය කඩරහ මඵෝේඵ 

වද්දන යහඹියක ද්ර ා ආතුළු විවිධ ඊඳකයණ යමගන ගිඹහ. 

මඳවයභඩර විදාහරම  විදාහගහයඹ කළඩුහ; ඈේඵහගමු භවහ 

විදාහරම  විදාහගහයඹ කළඩුහ; විජඹඵහ විදාහරම  විදාහගහයඹ 

කළඩුහ.   දරු්දම  ප්රයමඹෝජනඹ වහ ිනබුණු ඒහ තභයි එමවභ 

යමගන ගිම .  ඒහ ගළන ද කවුරු්  කථහ කමශේ නළවළ. 

ියදවස ධාහඳනඹ රඵහ ග් ම්  ඒ ේඳ් ි්ද, මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය. මේහ ි ද්දන මද්ල්. ඒ විදාහගහය 

ේපර්ණමඹ්දභ කඩරහ ඒ ේඳ්  යමගන ගිඹහ. ඒ ිළිඵ 

ද ්  මඳවග්සිම  ඳළමිණිි ිනමඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභහ,  ඔඵතුභහම  කථහ දළ්ද ්ද කශ යුතුයි.  

ඔඵතුභහ  ම්ද කය ිනමඵන කහරඹ හනයි.  
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ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ඒ ියහ වීදුරු කහභයර ඈමගන ගල් ග්දන එඳහ.  ඹවඳ්  

ධාහඳනඹක් රඵහ දීභ වහ මගන ඹන ළඩ ිළිමමශේ දී ඒක 

විඳක්ම ද, අණ්ඩුම ද, එමවභ නළ් නේ මන්  ඳක්ඹකද 

ියඹන එක  මනවමයි ළදග්  ්දම්ද. ියදවස ධාහඳනඹ කහ ්  

මඳවදුයි. ක්දන්දගය භළිනතුභහ ඵරහමඳවමයව් තු වුමණ් ියදවස 

ධාහඳනඹ තුළි්ද සිඹලු මදනහ භ මවව ධාහඳනඹක් රඵහ 

මද්දනයි. ද ි ඒක මවවඳි්ද ඈටු කයනහ. තමු්දනහ්දමේරහ 

වළභදහභ කය්දම්ද භඩ ගවන එක.   ධාහඳනඹ ගළන විලහර 

වළඟීභක් ිනමඵන මකමනකු විධිඹ , දරු්ද  මර්දගතුකභක් 

ිනමඵන මකමනකු විධිඹ , ද ගමේ ධාහඳන ප්රයිනපර ළ ම 

ළ මමඹ්ද රළමඵනමකව  මේ අඩේඵයකහය තහ් තහ  තභයි ඒ 

ගළන ළ මමඹ්දභ ්දමතෝ ්දම්ද.    

නළණ ඳව්ද දල්්දන, ඵහහිය ක්රිුඹහකහයකේ ලක්ිනභ්  

කය්දන  ද යජඹ මගන ඹන ළඩ ිළිමශ ගළන ිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ් , ධාහඳන ආභිනතුභහ ් , ධාහඳන මේහ 

ආභිනතුභහ ් , විමලේමඹ්දභ ධාහඳන භහතාහංලම  

මල්කේතුභහ ප්රයමුඛ සිඹලු මදනහ භ්  මප් මගෞයඹ පුද කය්දන  

ඕනෆ. එතුභ්දරහ කයන ජහිනක මේහ  ි එතුභ්දරහ  

සතුින්දත ම්දන ඕනෆ. මඵවමවවභ සතුිනයි.   

 
[.බහ. 2.58] 

 
ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, මභභ බහ කල් තළබීමේ 

මඹෝජනහ ේඵ්දධමඹ්ද න විහදඹ  වබහගි මමි්ද භහ ියඹහ 

සිටි්දන කළභළිනයි, ධාහඳනඹ ගළන ි මඵවමවෝ මද්ල්  කථහ 

කය ිනමඵන ඵ.  ධාහඳනඹ ිළිඵ මනවමඹක් සථහර කල් 

තළබීමේ මඹෝජනහ ඈදිරිඳ්  කයමි්ද විහද කය ිනමඵනහ. ඒ 

හම භ මේ බහම්ද ි තදී්  මේ ගළන කථහ කය ිනමඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, මේ ේඵ්දධමඹ්ද ි එකක් 

ියඹනහ; අණ්ඩු ත එකක් ියඹනහ. ඒක තභයි වළභදහභ්  සිදු 

්දම්ද. මේ ේඵ්දධමඹ්ද මඵවමවෝ මද්ල් මඳ්දහ දු්දන් , 

මඵවමවෝ මද්ල් ේඵ්දධමඹ්ද කථහ කශ් , ඒහ ියළයදි න 

අකහයඹක් ිළිඵ නේ ඳ  මඳමන්දම්ද නළවළ. ඒ ගළන 

මඵවමවවභ කනගහටුයි.  එකක් මනවමයි, මනවමඹකු්  චක්රடමල්ඛ 

ියකු්  කයනහ.  ධාහඳන භහතාහංලඹ තයේ චක්රடමල්ඛ ියකු්  

කය ිනමඵන භහතාහංලඹක් ත නළින ආින. වළඵළයි ඒහයි්ද 

මභවන චක්රடමල්ඛඹද ක්රිුඹහ් භක ්දම්ද ියඹන එක ගළන ඳ ඳසු 

විඳයභක් කශ යුතුයි.  

මප් ධාහඳන ආභිනතුභහ ඳහල්ර මුදල් එකතු ියරීභ 

ේඵ්දධමඹනු්  ලුමත්ද චක්රடමල්ඛඹක් ියකු්  කයනහ ියඹරහ 

ිනමඵනහ. එභ චක්රடමල්ඛඹ දළ්ද මුද්ර ණඹ කයරහද, නළද්ද ියඹ්දන 

භභ ද්දම්ද නළවළ. ින මදකක් ආතුශත ඒ චක්රடමල්ඛඹ ඳහල්ර  

ඹනහඹ ියඹනහ. භහ ද්දන විධිඹ  නේ ඔඹ චක්රடමල්ඛඹ ඹළ ්  

ළඩක් ්දම්ද නළවළ. චක්රடමල්ඛ ඊල්රංඝනඹ කයන එක  ගළන 

නේ   ධාහඳන භහතාහංලම  ඊඩ ඈරහ ඳවශ  ඹනක්ද - 

ඳහල් දක්හභ ඹනක්ද - ගහණක්්  නළවළ. මේ ඳහල්ර මුදල් 

එකතු ියරීභ ේඵ්දධමඹ්ද මේ දිනර ි දිගි්ද දිග භ කථහ 

කයනහ.  යමට් මරවකු භතඹක් ඒ ිළිඵ ආින මරහ ිනමඵනහ. 

යමට් ියදවස ධාහඳනම  පර රඵහ ගළනීමේ දී ඒ වහ කඩ ඈේ - 

ළ ල් - මඹවදමි්ද ඳිනනහ හම  තභයි දළ්ද මඳමන්දම්ද. 

මභවකද, මදභවුිඹ්ද  තභ්දම  දරු්ද නඩ් තු කය ග්දන්  

ඵළරි; ඳහල් ඹරහ ශභයි්ද  ධාහඳනඹ රඵහ මද්දන ්  

ඵළරි ද රතමමි්ද සිටින සථහක  ඳහර  තී්දත ගහ්දන, 

ත්  මද්ල්ර  ල්ි මගමන්දන ියඹරහ ඳහල්ි්ද 

ියඹනහ. ශභඹහ ඈසමකෝමර  දභහ ග්දන්  ල්ි මගමන්දන 

ියඹනහ. ඈින්ද මදභවුිඹ්ද මේහ කයග්දම්ද මකවමවවභද?  

භහ එක මදඹිය්ද අයේබ කය්දනේ. ඳහල්ර මුදල් එකතු 

ියරීභ තවනේ කයරහ ිනමඵද්දී්    එළිය සිදුවීභක් ගළන ද ඊමද් 

භ  එක්මකමනක් කථහ කයරහ ිය හ.  භවය, කළ්දදිඹද්දඳහළු,  

ළිිල්රෆ ජඹමකව ම  විදාහරම  8ඩී  මේේණිම  ඳ්දින බහය 

ගුරුයඹහ ශභයි්දමග්ද රුිඹල් 500 ගණම්ද එකතු කයනහ 

ියඹරහ දළන ග්දන  රළබී ිනමඵනහ. ඉම ්  එකතු කය 

ිනමඵනහ. ද මේ නමකව ්   එකතු කයනහලු. ඕනෆ නේ 

මවඹරහ ඵර්දන. ය මඳවල් මග ම මවයකේ කයපු කථහ ි 

ඳළ් තිය්ද තඵමු මකෝ.  භභ මේ ග කීමභ්ද ියඹ්දම්ද.  “The 

Island” පු් ඳම්  එළිය ප්රයත් ිනඹක් ඳශ මරහ ිනමඵනහ. 

මේක ජනහධිඳිනතුභහම   ප්රයමද්ලම  ඳහරක්.   

තංගල්ර ප්රයමද්ලම  හුංගභ විජඹඵහ ජහිනක ඳහර  තභ දරුහ 

ආතුශ්  කය ග්දන රුිඹල් 4000ක් මද්දන ච්දද්ර මේන 

භව් භඹහ තභ්දම  ඔරුයි වඵරයි විකුණරහ ිනමඵනහ. ඈින්ද 

මේහ විඳක්ම  ි ියඹන ඒහ විතයක් මනවමයි ම්ද. මේහ 

භහධාම දී්ද හර්තහ කයන ඒහ. මේ විධිඹ  ල්ි එකතු කය 

ගළනීේ ිළිඵ ෂයිල්සි්ද ත්  ඕනෆ තයේ  මද්ල් ියඹ්දන 

පුළු්ද. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඈින්ද ඔඹ චක්රடමල්ඛ 

ගළහුහ ියඹරහ ප්රයිනපරඹක් ිනමඵනහද? ඒහ ලත ඳවක  ගණ්ද 

ග්දනහද? ශභයි ආතුශ්  ියරීභ ේඵ්දධමඹ්ද මභච්චය කල් 

ිනබුණ චක්රடමල්ඛ ඵර්දන. මුදල් ග්දන ඵළවළ. එක ඳ්දිනඹක  

ශභයි 45ක  ළ මඹ ග්දන ඵළවළ. එමවභ ිනමඵ්දම්ද මභවන 

ඳ්දිනම ද?  භභ මභතළන ක  කළමඩනකේ, ඕනෆ තයේ ියඹරහ 

ිනමඵනහ අන්දද, නහර්දද, මයෝඹල් හම  ඳහල්ර ඳ්දිනඹක 

ශභයි ඳනස ගණ්ද ඈ්දනහ, මේ චක්රடමල්ඛ ක්රිුඹහ් භක මනහ 

නේ ඒ ශභයි ගිම  මකවමවවභද ියඹරහ ළ මපුය ඈ්දන ඹ ගළන 

ියඹ්දන ියඹරහ. භභ භිමඹෝග කයරහ ිනමඵනහ. ශභයි  45  

ඩහ, 46, 47, 48, 49 ළිය තළන  ඒ ඳහර  ගිඹ ශභයි ආතුශ්  

කය ග් ම්   මකවමවවභද ියඹරහ විදුවල්ඳිනයඹහමග්ද වරහ 

ිනමඵනහද? ඒ ගළන ඳරීක්ණ ඳ් රහ ිනමඵනහද? ි දළකරහ 

ිනමඵනහ ඕනෆ තයේ අඹතනර -මඳවග්සිම  ම්දන පුළු්ද, 

මන්  අඹතන ම්දන පුළු්ද- ළඩ තවනේ කය ිනමඵනහ. 

ධාහඳනම  මභච්චය ප්රයලසන ිනමඵනහ. වරිවළටි දඬුේ දීරහ 

ිනමඵ්දම්ද කහ ද? ි මඳ්දහ දීරහ ිනමඵන ඒහයි්ද දඬුේ දීරහ 

ිනමඵ්දම්ද කහ ද? දඬුේ දු්දන්  ඒහ ියකේ දිඹහරු මන ඒහ. 

එකයි ආ් ත.  

දළ්ද ඵර්දන ඳසු ගිඹ දසර .මඳව..(හභහනා මඳශ) 

විදාහ ප්රයලසන ඳත්ර ඹ ිළිඵ ප්රයලසනඹක් අහ. ඒ විදාහ ප්රයලසන 

ඳත්ර ඹ ිළිඵ ප්රයලසනඹ අහභ විබහග මදඳහර්තමේ්දතුම්ද 

බා්දතය ඳරීක්ණඹක් ඳළළ් වුහ. ඒ කයපු ඳරීක්ණම  

හර්තහ තභ ඈදිරිඳ්  කයරහ නළවළ. ඈින්ද මේහ මභවක ද? දළ්ද 

ජනහධිඳිනතුභහ්  ියඹනහ, ඳහල්ර  ල්ි එකතු කය්දන 

ඵළවළයි ියඹරහ. ල්ි එකතු කය්දන ඵළවළයි ියඹරහ 

ජනහධිඳිනතුභහ තදි්දභ ියඹරහ ිනමඵනහ භභ දළක්කහ. ඒ 

ියඹ්දම්ද ජනහධිඳිනතුභහ ්  මේ ය  ඳහරනඹ කය ග්දන ඵළවළයි 

ියඹන එකද?  ධාහඳන ආභිනතුභහ මවවයකේ කය්දම්ද නළින, 

පුද්ගරමඹක් ලමඹ්ද මවව මකමනක් ඵ භභ මඳෞද්ගික 

ද්දනහ. නමු්  මේක කය ග්දන ඵළරි ආයි? මේක කය ග්දන 

ඵළවළ ම්ද. ඊඳමද්ලක කහයක බහ  ගිඹ් , මන්  තළනක් 

ග් ත්  ධාහඳනඹ ේපර්ණමඹ්දභ විනහල මරහ ඈයයි ම්ද. 

419 420 



ඳහර්ිමේ්දතු 

කඩහ ළටිරහ ඈයයි ම්ද. ඈසය ඳහල්ර ප්රයගිනඹ ඵරන ඳහල් 

ඳරීක්කරු හිටිඹහ. දළ්ද ඒ ඳරීක්කරු ඳහල්ර  ඹ්දම්ද 

මකවමවවභද, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය. ඳහර  ඹන මකව  

මකෝල් එකක් දීරහ ියඹනහ" භචං ද ි එනහ" ියඹරහ. මේහ 

භ  ගුරුරු ියඹන ඒහ. එමවභ තභයි ඹ්දම්ද. ඈසය ඳහල් 

ඳරීක්රු කඩහ ඳියනහ. ඒ ඹ ආවිල්රහ ඵරනහ, ගුරුරු 

ඊග්දනහද ියඹරහ. ද ගුරුයඹහම  ප්රයගිනඹ ඵර්දම්ද කවුද?  

ටියු්ද ගුරුරු්ද  ි්ද සිද්ධ ම්දන ද ඳහල්ර ප්රයිනපර 

ග්දනහ. කීමඹ්ද කී මදනහද ඳහල්ර වරිඹ  ළඩ කය්දම්ද? 

ි ියදවස ධාහඳනඹ ගළන කථහ කයනහ.  නමු්  ඒකයි 

ඹථහර්ථඹ. ඒක ියහ තභයි ඳහල්ර  ල්ි මද්දන භවය 

ශභයි්ද පජහ භූමි ශ  භල් විකුණ්දම්ද. එමවභ නළ් නේ 

තභ්දම  ධාහඳනඹ රඵහ ග්දන ත්  දුක් ගළවළ  විඳි්දම්ද.  

ඳහය දිම  භල් විියණීභ හම  මද්ල් තභයි ද  කය්දන සිද්ධ 

මරහ ිනමඵ්දම්ද.  

ඒ, එක ඳළ් තක්. මනක් ඳළ් මත්ද ඵළලුහභ විදුවල්ඳිනරු 

ඳහල් නඩ් තු කය්දම්ද මකවමවවභද? විදුිබිර මග්දන 

ිනමඵනහ. ගයහ ළම න මගවඩනළඟිි ඹථහ ත් ් ඹ  ඳ්  

කය්දන ිනමඵනහ. ම ි මෂෝ්ද බිල් මග්දන ිනමඵනහ. මේක 

ියහ ම්ද ි ියඹ්දම්ද ධාහඳනඹ   මී  ළ මමඹ්ද මුදල් ම්ද 

කය්දන ියඹරහ. මප්  න ඒකයි. ි වළභ ිනසමේභ ියඹ්දම්ද 

ජහිනක ඹ ළමඹ්ද ධාහඳනඹ  මී  ඩහ මුදල් ම්ද කය්දන 

ියඹරහයි.  ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ විලසවිදාහර අචහර්ඹරු ඳහයල් 

ගහම්ද ගිම ් , ි මේ ඳහර්ිමේ්දතු මදන්  න මතක් කෆ 

ගළහුම ්  ඒ විධිඹ  මුදල් ම්ද කය්දන ියඹරහයි. මේක  මුදල් 

ම්ද කය්දන ඵළරි වුණහ  මනක් ඕනෆ එකක  මුදල් ම්ද 

කය්දන අණ්ඩු  පුළු්ද ම්ද. කටුනහඹක වරහ වරි භ් තර 

එඹහර්මඳෝට් එක  මුදල් ම්ද කය්දන පුළු්ද. නළ  එ්දම්ද 

නළින යහඹර  මුදල් ම්ද කය්දන පුළු්ද. වේඵ්දමතව  

ප්රයමද්ලම  ඈරහ හි රහ හවන එන ගේ ආතුමශේ ඳහයල් දළළ්දත 

විධිඹ  කහඳට් කය්දන ල්ි ිනමඵනහ. ඒහ කය්දන පුළු්ද.  

මේ යමට් ජීනහිඹ ඵඳු ධාහඳනඹ  ල්ි ම්ද කය්දන 

අණ්ඩු  ඵළවළ. එමවභ නේ මේමක් මන මභවකක්ද? 

ඒමක්දභ ම් මයනහ ම්දද මේ අණ්ඩුම  ිනමඵන 

කශභනහකයණඹ; අණ්ඩුම  ිනමඵන  හර්ථකකභ; ප්රයමුඛ් ඹ 

මද්දන ඕනෆ මභවනහ ද ියඹරහ වඳුනහ මගන මනවභළිනකභ.  මේ 

යමට් මන මභවනහද ිනමඵ්දම්ද? මතල් ිනමඵනහද? මන්  

ටිනහ සතු ිනමඵනහද? ඳ  ිනමඵ්දම්ද භහන ේඳත 

ඳභණයි. මේ යමට් ඳහල් දරු දළරිමඹෝ රක් 40ක් ඈ්දනහ. මේ 

ඔළු ටික වද්දම්ද නළින, මේහ  ලා ේඳ්  ටික මද්දම්ද 

නළින, මේහ  ලා ක්රடභම ද වද්දම්ද නළින, ධාහඳනඹ තුශ 

කයන මද්ලඳහරන ාහඳහයි්ද ්දිනභ  මභවකක්ද ම්දම්ද?  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, මේ ය  විනහලඹ කයහ ඹන එකයි. 

කහ ්  ඒක ශක්්දන ඵළවළ.  

දළ්ද විවිධ ාහඳතින ඳ ්ද ග්දනහ. එක කහරඹක "ඈසුරු 

ඳහල්" ඳ ්ද ග් තහ. ඉශ   "නමෝදාහ ඳහල්" ඳ ්ද ග් තහ. 

දළ්ද ඳහල් 1000ක් ංර්ධනඹ ියරීමේ ාහඳතිනඹක් ඳ ්ද 

ග් තහ. ඉ  ඳසමේ මදභ ිඹ්ද විරුද්ධ වුණහභ ඒහ යි්ද කය 

දභනහ. ඈින්ද ඒ ළරළසභක් නළිනකභ ම්ද. ඳ ්ද ග්දන කි්ද 

වරිඹ  මීක්ණඹක් කය්දන ඕනෆ. මේ ඳහල් දව  ග්දම්ද 

මභවන ඳහල්ද? භූමගෝග්ඹ ඳසුබිභ වරිඹ  ධාඹනඹ කය්දන 

ඕනෆ. දළ්ද ඵර්දන, මඳෝක ඳහල් අදි ලමඹ්ද ර්ගීකයණඹ 

කයමගන භවය ප්රයහථමික ඳහල් ළහුහ. ළහුහභ මභවකක්ද 

වුමණ්? ඒ   ඈ්දන මදභහිඹ්ද  ියමරෝ මී ර් 10ක්, 15ක් දුය 

මගහ මගන ඹ්දන ඕනෆ තභ්දම  දරුහ ඈසමකෝරඹ  ඹ්දන. 

එමවභ වුමණ් ළරළසභක් නළිනකභ ියහම්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ළරළසභක් නළින 

මකවමවවභද මේ යමට් දරු්ද  ධාහඳනඹ මද්දම්ද? ි 

වළභදහභ ියඹ්දම්ද ඒකම්ද. භඵය මඳෞරුඹිය්ද යු්  

පුයළසිමඹක් බිහි කයනහ ියඹනහ. මකවමවේද බිහි කයරහ 

ිනමඵ්දම්ද? එමවභ මරහ ිනමඵනහ  නේ ්දතර් ජහරඹ තුළි්ද 

sex ිළිඵ  ළ මපුයභ ඵරන ඹ ඈ්දන ය  මනහද මප් 

රංකහ?  භඵය දරු්ද බිහි කයන තළන  මප් ය  තල්ලු කය 

ිනමඵනහද?  ඒ තළන  මගමන්දන යමගන ිනමඵන ක්රිුඹහ භහර්ග 

මභවනහද?  ඒ මකමයහි ි ධහනඹ මඹවමු කශ යුතුයි. වළඵළයි 

ඒ මනුම්ද ධහනඹ මඹවමු කය්දන ඵළරි වුණහ  ධාහඳන 

භහතාහංලඹ  -භහ ද්දම්ද නළවළ, කහම  ඊභනහ භතද ියඹරහ-  

කර්නල්රු ඳ්  ියරීභ හම  ක යුතුර  අණ්ඩු  ඕනෆ තයේ 

ප්රයිනඳහදන ව ඊභනහ ිනමඵනහ. දළ්ද එක තහක් 

කර්නල්රු ඳ්  කශහ. ඔඹ කර්නල්රු හි පු ඈසමකෝරර තභයි 

ඉම  මඳමර්දහ ගව ග් ම් . ඒ ියඹ්දම්ද, ප්රයධහන ඳහල් මදකක. 

ඒ ඳහල්ර ඔඹ කර්නල්රු තභයි ඈ්දම්ද.  පුහුණුකු්  දීරයි 

මගනහම . වමුදහ ඳහරනඹ මගනළල්රහ්  ඒහ ටික ඳහරනඹ කය 

ග්දන ඵළවළ. ඉශ   ඉ   ඳවශ ඳහල්ර ්  මදනහ, මේජර්රු, 

කිතහ්දරු. දළ්ද ඳවශ ඳහල්ර ්  කර්නල්රු මදනහ. 

මභවකක්ද මේ කය්දන වද්දම්ද? ඳහල් නදවස ගණනක් 

ිනමඵනහ. වහයදවස ගණනක් ඳහරනඹ ම්දම්ද වමුදහම  

ියරතර එක්ක. භහ ද්දම්ද නළවළ, මේ වද්දම්ද ක්රடහකහය 

ඳහල් ඳද්ධිනඹ්  වමුදහ විසි්ද ඳහරනඹ කය්දනද ියඹරහ. 

මභවකද, ඳහල් ඳ්දදවක් ඳහරනඹ කයනහ ඵළසිල් යහජඳක් 

භළිනතුභහ. ඈිනරි ඳහල් ටික ඳහරනඹ කය්දන මගෝාහබඹ 

යහජඳක් භළිනතුභහ  දු්දනහ  ඳසු භහ ද්දම්ද නළවළ,  මභතුභහ  

ඳහරනඹ කය්දන පුළු්ද ම විද ියඹරහ. මේහ ළයදි ංකල්ඳ. 

යමට් ධාහඳනඹ මනුම්ද මී  ඩහ කය්දන ඕනෆ තයේ මද්ල් 

ිනමඵනහ. ඒහ මනවකය මේහ කයන එකයි ඳ  ිනමඵන 

ප්රයලසනඹ. මප් යමට්  ඳහල් ඹන  දරු්දමග්ද සිඹඹ  30ක් විතය 

භ්දද මඳෝණමඹ්ද මඳමශනහ. ඳසු ගිඹ දිනර එක දරුකු  

ප්රයලසනඹක් වුණහභ ජනහධිඳිනතුභහ ියඹහ ිනබුණහ, මි්ද ඈදිරිඹ  ක්රී ඩහ 

තයගර  වබහගි න ශභයි්දම  ලහරීරික මඹෝගාතහ ඳරීක්හ 

කය්දන ියඹරහ. මේ ක්රී ඩහ කයන ශභයි්දම  ලහරීරික මඹෝගාතහ 

ඳරීක්හ කමශව් , ඒ ඹමග්ද බහගඹක  ක්රී ඩහ කය්දන වේඵ 

ම්දම්ද නළවළ. මභවකද, එතයේ මෞඛා ේඳ්දන දරු්දභ 

මනවමයි මප් යමට් ඈ්දම්ද. තු්ද ම ර ක්දන ඵළරි ත් ් ම  

ඈ්දනහ ඳහල් ශිා ශිාහ්ද. වරිඹක  ියරි ටිකක්  මඵව්දන 

විධිඹක් නළින ඈ්දනහ ඳහල් ශිා ශිාහ්ද. ඒ්  මදභහිඹ්ද 

දුක් විරහ මකවමවවභ වරි ඒ ශභයි්ද ඳහල් ඹනහ ඒ 

දරු්දම  ආස ඳහදරහ  ඒ ශභයි්දමග්ද්  ජීවිතඹ මගවඩ ඹ්දන 

ඕනෆ ියඹරහ හිතන ියහ. ඒ ියහ මේ එක එක නීින යහමු දළේභහ 

ියඹරහ, එක එක චක්රடමල්ඛන ඈදිරිඳ්  කශහ ියඹරහ මේහ 

එකක්  රංගුතහක් මනවභළින වීභ ිළිඵ ි කනගහටු  

මනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, එක මරහක  භ  

හිමතනහ මේ ධාහඳන ඳරිඳහරන මේම  විබහග ිනබිඹදී, යහජා 

ඳරිඳහරන මේම  ියරධහරිනු්  ධාහඳන භහතාහංලඹ  දහරහ 

ක යුතු කයන එක්  යදක් ියඹරහ. මභවකද, SLEAS ව SLAS   

ියඹරහ විබහග මදකක් ිනමඵනහ. යහජා ඳරිඳහරන මේකඹ්ද  

ිනමඵ්දම්ද එක විබහගඹක්, ධාහඳන ඳරිඳහරන මේකඹ්ද  

ිනමඵ්දම්ද ත විබහගඹක්.  මේ තනතුරුර  ඳ්  ම්දන ඕනෆ 

ආ් ත ලමඹ්දභ ධාහඳන ඳරිඳහරන මේම  ියරධහරි්ද. 

ඒමකදී  යහජා ඳරිඳහරන මේම  ියරධහරි්ද  ළයදි ියඹරහ වරි 

ඹ්දම්ද නළවළ. ඈවශ භට් මි්ද ඒ මද්ල් වරිඹහකහය කය්දන 

දළන ග්දන ඕනෆ. ඒහ   ියසි සුදුසුකේ ිනමඵන පුද්ගරයි්ද ඳ්  

කය්දන ඒ ඹ දළන ග්දන ඕනෆ.  එතමකව  ධාහඳන මේහ                

-Education Service- ගළන මඵෝධඹක් ිනමඵන ඹ ඳ්  

මනහ.  විදුවල්ඳිනරු භහරු ියරීමේදී, ඊසවීේ දීමේදී එඹ ඈතහ 
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ළදග්  මනහ.  ඳසු ගිඹ කහරම  මේේණිධහරි විදුවල්ඳිනරු්ද  

හධහයණකේ වුණහ. මද්ලඳහරියක ලාතහ භත දිගි්ද දිග භ 

ඳ් වීේ දු්දනහ. මේ ශ දී්  එක්දවස ව් සිඹ ගණනක  ඳ් වීේ 

දු්දනහ ියඹරහ භහතාතුභහභ ඳහර්ිමේ්දතුම දී ිළිග් තහ. එමවභ 

වුණහභ මේහ කඩහ ළම න එක න් ්දන පුළු්දද? මභවන 

චක්රடමල්ඛන දළේභ් , මභවන නීින දළේභ්  ඒහ ඳවශ භට් මි්ද 

ක්රිුඹහ් භක ම්දම්ද නළ් ම්  ආයි? මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය, මේ චක්රடමල්ඛන ද ියකේ joke එකක් මරහම්ද. ද 

මේ චක්රடමල්ඛන විහිළුක් මරහ ිනමඵ්දම්ද. ඈින්ද ි මකවච්චය 

කථහ කශ්  මභතළිය්ද එවහ  මේක  මභවකක්ද කය්දන 

ිනමඵ්දම්ද. සුදුසුකේ නළින මිියසසු දහනහ නේ,  ඈක් ඵක් 

නළින මුදල් එකතු ියරීේ කයනහ නේ,  ඈක් ඵක් නළින 

ඳරිඳහරනම  ගළ ලු ිනමඵනහ නේ,  ඒහ වි්දම්ද නළ් නේ,  

ඒ ඹ  දඬුේ මද්දම්ද නළ් නේ මභවකක්ද කය්දන ඕනෆ.   

භභ මී  කිනු්  ගරු භහතාතුභහ  ිය හ,  භහ ියමඹෝජනඹ 

කයන කුිඹහිටිඹ  අනම  කරහඳ ධාක්යඹහ ඳසු ගිඹ දිනක 

කය ිනමඵන මදඹක් ේඵ්දධ. ඳහල් 164ක විදුවල්ඳිනරු  

කළහ එතුභහ ියඹහ ිනමඵනහ, "දළ්ද ඹම ඳශහ්  බහ 

භළිනයණඹ ශ  එනහ. භව ආභිනයඹහ  ඊද  කය්දන 

campaign එකක් වද්දනයි තමු්දනහ්දමේරහ කළ  ම ම " ියඹරහ. 

තභ භව ආභිනයඹහ්  එතුභහම  campaign එක ගළන 

හකච්නහ කය්දන ලා ඹ කළහ නළවළ. භහ මේ ගකීමභ්ද 

ියඹ්දම්ද. එතමකව  විදුවල්ඳිනරු ටික ළම්   රෆසිනයි. වළඵළයි 

ඔක්මකෝභ මනවමයි. එතළන හි පු මඵවමවෝ ඹ කරියරීභ  ඳ්  

මරහ ිනමඵනහ. ඒ ඹ ියඹනහ,  "ි විරුද්ධ වුමණව්  ි 

මගදය ඹනහ, කවුද මප් ශභයි්ද  ක්දන මඵව්දන මද්දම්ද" 

ියඹරහ. මී  කි්ද ප්රයලසනඹක් දහරහ ඒ ඳළ් ම්   එක් මකමනක් 

interdict කශහ.  

පුදුභ මද්ලඳහරනඹක් ිනමඵ්දම්ද. න්දද කහරඹක ඵර්දන. 

මරහනහරුඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, මභවන කහරම ද  විදුවල්ඳිනරු 

මගල් ගහම්ද ආවිදි්දන ගිම ? භභ භම  අනඹ අේමඹ්ද 

මේහ ියඹ්දම්ද. ඔඵතුභහ මවවඹරහ ඵර්දන, මේ තා 

මනවමයි. මප් ියරධහරිතුභ්දරහ්  ඈ්දනහ. ඳසු ගිඹ න්දද වළභ 

එකකදීභ එමවභයි කමශේ. මකළි්දභ කරහඳ කහර්ඹහරඹ ශ   

ඹනහ,  ඵස එකක මදකක ඔක්මකවභ  මන  දභහ ග්දනහ. 

මඵෝතල් ටිකකු්  දභහ ග්දනහ. ඉ  ඳසමේ ඹනහ. වළඵළයි 

ඹ්දම්ද මප් අනඹ  මනවමයි. ගල්ගමු , ඹහඳහු  ඹනහ 

ආවිදි්දන. ගුරුරු, විදුවල්ඳිනරු මගල් ගහම්ද ආවිදිනහ. 

මභමවභ වුණහභ විදුවල්ඳිනරු ත ඳවක  ගණ්ද ග්දනහද? 

ිය්  ඹ එක්ක එක  භ් ඳළ්ද මඵවනහ . එමවභ කශහභ 

විදුවල්ඳිනරු්ද  ඒ  ඳහල් ඳහරනඹ කය්දන පුළු්දද? මභ්දන 

මේ ත් ් ඹ  ද ඔවු්ද ිරිහිරහ ිනමඵනහ. එදහ භභ මේ ගළන 

ආභිනතුභහ  ිය හ. ආභිනතුභහ ඒ ගළන ඵළලුහද ද්දම්ද නළවළ. 

මේහ ගළන ඵර්දන ගරු ආභිනතුභිය. ඳ ඔඵතුභහ  ගරු 

කයනහ. මේහ ේඵ්දධමඹ්ද ක්රිුඹහ භහර්ග ග්දන.  

භ  ත කහයණඹක් ියඹ්දන ිනමඵනහ. මේ කහයණඹ ඊස 

ධාහඳනඹ  ේඵ්දධ ප්රයලසනඹක්. විලසවිදාහරර  ම් රුණු 

සිසු්ද  දළ්ද වමුදහ පුහුණු මදනහ ම්ද. විලසවිදාහරර  ඹ්දන 

ඈසය මරහ මේ වමුදහ පුහුණු රඵහ මද්දන ඳසු ගිඹ දසර 

භහදුරුඔඹ ප්රයමද්ලඹ  දරු්ද ිරික් යමගන ගිඹහ. මේ පුහුණු 

රඵහ දීමේදී එක ශභමඹකු  වුරක් ආින වුණහ. ඒ පුහුණු ියහ ඒ 

ශභඹහ මඳව් ඩක් upset ගිඹහ. ්දිනභ  මභවකක්ද වුමණ්? භ  දළ්ද 

ඒක මභතළන ියඹ්දන ඵළවළ. ඒක ියඹන එක ඒ ශභඹහ  කයන 

මගෞයඹක්. ්දිනභ  ඒ ශභඹහ භහනසික ඹේ ප්රයලසනඹක  

මුහුණ දු්දනහ. ඉ  ඳසමේ ඒ භහනසික ප්රයලසනඹක් ිනමඵන මේ 

ශභඹහ  ගේඳව එක තළනකදී ඵස යථමඹ්ද ඵළසසුහ. ඔඵතුභහ 

මවවඹහ ඵර්දන. දළ්ද ඒ ශභඹහම  භන වුල් මරහ ිසසු  

වළදිරහ ඈ්දම්ද.  ඒ ශභඹහ නහ්දන, ආඳුේ මවෝද්දන තුය ඵහල්දි 

200ක් ආදරහ ිනමඵනහ. ඒ මදභවුිඹ්ද තභයි  ඒ ගළන ියඹ්දම්ද. 

ඒ  ශභඹහ දළ්ද mentally out. මදභවුිඹ්ද  ියඹරහ්  නළවළ.  ඒ 

විදුවල්ඳිනයඹහමග්ද වරහ ඵර්දන, භහදුරුඔම දී මභවනහද 

වුමණ් ියඹරහ. මේහ ගළන කවුරු්  වරිඹ  ඵර්දම්ද නළවළ; ඳසු 

විඳයේ කය්දම්ද නළවළ; මභවකක් වරි ප්රයලසනඹක් වුණහභ මගනළ්  

දභනහ. මී  ඈසය මරහ දිඹතරහ ඳළ් මත්  ඔමවවභ වුණහ.  

ඕනෆ ඒහ මනවමයි ම්ද මේ කය්දම්ද. මේක මිි රිකයණඹ 

කය්දන ඕනෆ නේ මකළි්දභ ඔක්මකවභ කය ග්දන. මේක ක්රட 

කය්දන එඳහ. විලසවිදාහර ශභයි්ද ්  මේක කයනහ; ඳහල්ර 

විදුවල්ඳිනරු්ද ්  මේ පුහුණු මදනහ. ඉශ   ගුරුරු්ද ්  

මද්දන ගනීවි. මේක  මරවකු වුරක්. මේ වුමර්ද ්දිනභ  දුක් 

විඳි්දම්ද මේ යමට් හිංක තරුණ ඳයපුය. මප් ජහිනඹ යි 

මේමක්ද ්දිනභ  දුක් විඳි්දන ්දම්ද.  භභ ඈතහභ 

කනගහටුම්ද ියඹනහ,  ඳ ඳසු ගිඹ කහරම  මඳ්දහ දු්ද ඒ 

ප්රයලසනර  වරිඹහකහය ක යුතු කය නළින ඵ. "දු්දන දුනුගමුම , 

ඉතර ියතරගමුම " ියඹනහ හම  ධාහඳන භහතාහංලමඹ්ද 

ලා මද්  මනවමයි විඳුේ රඵහ මද්දම්ද. මප් කථහරදී 

මේහ මඳ්දහ මදන මරහ  මභවකක් වරි ියකේ චන 

වයමඹක් කය්දම්ද නළින මේහ ආ් ත භ  වහ මගන ක යුතු 

කය්දන ියඹරහ භභ ඈල්රහ සිටිනහ. මඵවමවවභ සතුිනයි.  
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ගරු දුමි්දද දිහනහඹක භවතහ (ධාහඳන මේහ 
භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க - கல்றச் ரசககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education 

Services) 
මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ගරු විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ 

විසි්ද ඈදිරිඳ්  කයන රද මඹෝජනහ ගළන චන කීඳඹක් කථහ 

කය්දන සථහ රළබීභ ිළිඵ භහ තුටු මනහ. භම  හිත 

මිත්ර , ඊග් , බුද්ධිභ්   විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ මේ ගරු බහම  

දළ්ද හිටිඹහ නේ මවවයි ියඹරහ භ  හිමතනහ. එතුභ්දරහ යමට්  

තරුණඹ්ද ගළන කථහ කයනහ; යමට් තරුණඹ්ද ගළන වඬ 

න නහ. එතුභහම  කථහම දී ප්රයකහල කශහ ඹ 22්ද 

ඳහර්ිමේ්දතු  අපු භභ ඒ කහරම   ඒහ මභවනහද ද්දම්ද 

ියඹරහ. භභ ඳහර්ිමේ්දතු  අම  වුරුදු 22දී මනවමයි 21දී,  

රංකහම  ශහඵහරභ ඳහ ර්ිමේ්දතු භ්දත්රීේයඹහ විධිඹ .  

තරුණමඹක් ශහඵහර ඹසි්ද ඳහර්ිමේ්දතු  අහභ ඒක 

වෆල්ලු  රක් කයන විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභ්දරහ, එළිඹ  ගිහි්ද 

තරුණඹ්ද මනුම්ද මඳනී සිටි්දම්ද මකවමවවභද ියඹන එක 

ිළිඵ භ  ප්රයලසනඹක් ිනමඵනහ. තරුණමඹක් මේ හම  

තළනක  අහභ ඒමක් ටිනහකභක් දිය්දම්ද නළින ඊදවිඹ යමට් 

භසත තරුණඹ්ද ගළන කථහ කය්දම්ද මකවමවවභද ියඹන 

ප්රයලසනඹ භභ මේ යමට් තරුණඹ්දමගනු්  වනහ. තරුණමඹක් 

විධිඹ  ඒ ිළිඵ භභ කනගහටු මනහ. මුරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය, මප් ඳයණ ියඹභනකු්  ිනමඵනහ ම්ද, "ඵල්මරක් 

බිරුහ  ක්දදක් ඳව්  ම්දම්ද නළවළ" ියඹරහ. භභ මේ 

මරහම  ඒක්  මේ ගරු බහ  භතක් කයනහ.  

විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ ද බහ කල් තඵන සථහම දී 

ග්රාහමීඹ ඳහල් වන එක ගළනයි මේ මඹෝජනහ ඈදිරිඳ්  කය 

ිනමඵ්දම්ද. භහ හිතන වළටිඹ  ඳහල් ළමවන ප්රයභහණඹ ව රින 

ප්රයභහණඹ ිළිඵ මනවමයි ද ඳ   ප්රයලසනඹ ිනමඵ්දම්ද.  

මප් යමට් තරුණ තරුණිඹ්ද , ද දරු්ද  ලා කයන 

දළනුභ ඳහර තුළි්ද  රළමඵනහද? ි අසිඹහම  අලසචර්ඹඹ කයහ 

ඹ්දන වදන මේ ගභම්දදී යමට් ඳහරේ වදනහ; ඳහයල් වදනහ ; 
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ඳහර්ිමේ්දතු 

ය  ංර්ධනඹ මනහ. මප් හිත්  ියර  වියහේ කහරිඹේ 

භ්දත්රීේතුභහ භතක් කශහ ද නළ  එ්දම්ද නළින  යහඹඹ්ද 

වදනහඹ ියඹහ. ඔ , නළ  අම  නළින වුණ්  ි යහඹඹ්ද ටික 

වද්දන ඕනෆ; ගු්ද මතවටුඳශල් වද්දන  ඕනෆ; ය  ංර්ධනඹ 

කය්දන ඕනෆ. මභවකද, ඒහ වද්දම්ද නළින කවුරු්  එ්දම්ද 

නළවළ. යමට්  මබෞිනක ේඳ්  ංර්ධනඹ මනමකව    ඒහ 

කශභනහකයණඹ කය්දන මවව භහන ේඳතක් ඈ්දන  ඕනෆ.  ඒ 

වහ මේ  ය   මවව බුද්ධිභ්  ිරික් බිහි කය ග්දන ඕනෆ. ඒ 

මනුම්ද තභයි ර්තභහන ධාහඳන භහතායඹහ විධිඹ  ගරු 

ඵ්දදුර ගුණර්ධන ආභිනතුභහ  ධාහඳන ක්මේත්ර ම  භවහ 

මඳයළිඹක් ආින කයමි්ද මනසකේ යහශිඹක් ආින කය්දන 

ඹ්දම්ද. ඒ මනසකේි්ද ියහිඳඹක් මේ නමකව  සථහිත 

කය ිනමඵනහ. ි ිළිග්දනහ, ඹේ ඹේ  ප්රයලසන, ගළ ලු ිනමඵන 

ඵ. මභවකද, ි ළඩ කය්දම්ද විලහර ිරික් එක්කයි.  ද යමට් 

ශිා  ප්රයජහ  එමවභ  නළ් නේ ඳහල් ද දරු්ද ංඛාහ  රක් 

40ක  -මිිඹන වතයක - අ්දනයි. ඒ හම භ මේක භව් භ 

භව් මී්ද, ගුරුරු්ද ංඛාහ්  විලහර ප්රයභහණඹක් මනහ. ඒ 

ඹ්  එක්ක ක යුතු කයනමකව  භවය මරහ  තඳසු වීේ 

ම්දන පුළු්ද. භවය මරහ  ළයදි සිද්ධ ම්දන පුළු්ද. 

වළඵළයි මේ සුළු තඳසු වීේ මනුම්ද, එක්මකමනක් මදමදමනක් 

කයන ළයදි  මනුම්ද ධාහඳන භහතාහංලඹ, ධාහඳන   මේහ 

භහතාහංලඹ මවෝ  ඊස ධාහඳන භහතාංලඹ  ඹන භසතඹ භ 

මදවස ියඹ්දන ඵළවළ.   

භහ කි්ද භතක් කශ විධිඹ  ි කල්ඳනහ කය්දන ඕනෆ 

ළමවන ඳහල් ප්රයභහණඹයි, ආමයන ඳහල් ප්රයභහණඹයි ගළන 

මනවමයි. ිනමඵන ඳහල්ි්ද ියසි ධාහඳනඹක් රළමඵනහද,  

ියසි ධාහඳනඹක් රඵහ මද්දන  ලා කයන ඳවසුකේ ටික රඵහ 

දී ිනමඵනහද ියඹන කරුණු ගළනයි. ඳහරක් ව්දන ප්රයධහනභ 

මවේතු තභයි ඳහර  ලා කයන ප්රයභහණඹ  ෆමවන දරු්ද 

ප්රයභහණඹක් මනවසිටීභ. භභ හිතන වළටිඹ  මප් ගරු ආභිනතුභහ 

ංඛාහ මල්ඛන හිත ඒ කරුණු ඈදිරිඳ්  කයහවි. ශභයි්ද 20  

ඩු ඳහල් කීඹද, ශභයි්ද 10  ඩු ඳහල් කීඹද ඹනහදී කරුණු 

ගළන විසතය හිත එතුභහ කතහ කයහවි.  ි දරු්ද  වරි 

ධාහඳනඹක් රඵහ මදනහ නේ  ඳ  ඳහල් ංඛාහ ගළන 

මනවමයි ප්රයලසනඹ ිනමඵ්දම්ද. මේක භම  මඳෞද්ගික භතඹ. 

ධාහඳන මේහ භහතයඹහ විධිඹ  මනවමයි භභ මේ ියඹ්දම්ද. 

ලා ශභයි්ද ප්රයභහණඹ ඈ්දනහ නේ ි ඒ ඳහර ලක්ිනභ්  

කය්දන ඕනෆ.  ඒ හම භ ලා ශභයි්ද    ප්රයභහණඹ  නළ් නේ 

නභ  විතයක් ඒ ඳහර  ඳ් හ මගන ගිහි්ද  ළඩක් නළවළ. ඒ 

ඳහමල් ිනමඵ්දම්ද 1 මර් සි  5 ය දක්හ විතයක් නේ ඳ  

ගුරුරු්ද ඩු ප්රයභහණඹක් ිනඹහ ග්දන පුළු්ද.  වළඵළයි 6 

මය්ද ඈවශ  එක ඳ්දිනඹක ශභයි්ද මද්දමනක්, තු්ද 

මදමනක්  ිනඹහ මගන ඒ ශභයි්ද   විඹඹ්ද  ක් ඊග්ද්දන 

සුදුසු ගුරු  භණ්ඩරඹක් මද්දන ඵළරි නේ   ඒ ඳහර ියකේ ආයරහ 

ිනබුණහ   ම් රුභක් ම්දම්ද නළවළ.  එමවභ නේ ඒ ඳහර ගළන 

හිතනහ  ඩහ ඒ දරුමව ටික  ඳවසුකේ ිනමඵන මන්  

ඳහරක  ය මගන ගිහි්ද ඒ දරු්ද  මවව ධාහඳනඹක්  

මද්දන ඳ  පුළු්ද. ඒක භම  මඳෞද්ගික භතඹ මික්  

ධාහඳන භහතාහංලම ් , ධාහඳන මේහ භහතාහංලම ් , 

මේ අණ්ඩුම ්   භතඹ මනවමයි. තරුණමඹක් විධිඹ  භහ දයන 

භතඹ ඒකයි.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ ගරු විිනත මවේය්  

භ්දත්රීේතුභහම  කථහම දී බහගඹක්භ ියඹළවුමණ් ඳහල්ි්ද ල්ි 

එකතු කයන එක ගළනයි. එතුභහ භම  නභ්  ව්ද කශහ. මුදල් 

එකතු කය්දන අණ්ඩුම්ද ියඹහ නළින ඵ භභ  FM නහිකහර  

ිය හඹ ියඹහ එතුභහ ිය හ. එතුභහ  මඳව් ඩක් ළයදුණහ. භභ 

ිය ම  දරු්දමග්ද මුදල් එකතු කය්දනඹ ියඹහ නළවළ ියඹන 

එකයි. වළඵළයි එතුභහ ඒ චක්රடමල්ඛඹ මුර ඈරහ ග  ඹනකේ 

ියමඹ හ. ි ියඹහ ිනමඵ්දම්ද ඳහල් නගහ සිටුවීමේ මිිනඹ  

මුදල් එකතු කය්දන  පුළු්ද විධිම  චක්රட මල්ඛඹක් ිනමඵනහඹ 

ියඹන එකයි. ඒ, ඳහල් නගහ සිටුවීභ වහයි. ි එතුභහ  භතක් 

කය්දන ඕනෆ, ඒ හම භ මනක් ඊදවිඹ ්  භතක් කය්දන ඕනෆ, 

ගමේ ඳ්දර වළදුමණ් මකවමවවභද  ියඹන එක ගළන. ගමේ 

ඳ්දර වළදුම  අණ්ඩුම්ද මනවමයි. ගමේ දහඹකමඹෝ එකතු 

මරහ තභ්දම  සළ්දමන්ද වී බුරක්, මදකක් එකතු කයරහ 

ගමේ වචතාඹ වළදුහ, ගමේ අහඹ වළදුහ, ගමේ ඳ්දර 

ංර්ධනඹ කශහ. එමවභ තභයි ගභ  ඳ්දරක් රළබුමණ්.   

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ තභයි ි ද භවහ 

ඈසමකෝරඹ වළටිඹ  ියඹහ ග්දනහ ඒහ, ංර්ධිතයි ියඹන 

ඈසමකෝර මඵවමවෝ ප්රයභහණඹක තීතඹ ගළන ඵළලුමව්  ඒ 

ඳහල්ර මුි්ද ිනබිරහ ිනමඵ්දම්ද hall එකක් විතයයි. ඒ  hall 

එමක් ිනමඵ්දම්ද asbestos sheets් , ඊළු්  මනවමයි. ගමේ 

ඊදවිඹ එකතු මරහ කණු 4ක්, 5ක්, 6ක් සිටුරහ, මකව  බි් ිනඹ  

භළටි ගවරහ, බිභ  භළටි දහරහ, මඳවල් තුි්ද මවිි කශ ඳහල් 

තභයි ද භවහ ඳහරක් ඵ  ඳ්  මරහ ිනමඵ්දම්ද. එමවභ නේ 

මේ ඳහල් ඳද්ධිනඹ මඳෝණඹ වුමණ්, මේ ඳහල් ඳද්ධිනඹ 

ංර්ධනඹ වුමණ් තියකයභ අණ්ඩුම  භළදිව්  වීභ තුශ 

මනවමයි. අණ්ඩු ක්රடභම දඹ වළදුහ, අණ්ඩු ළඩ ිළිමශ 

වළදුහ, අණ්ඩු ලා ඳවසුකේ ටික රඵහ දු්දනහ. ඉ  භතය 

සිඹලු ඳවසුකේ ටික ගමේ මදභ ිමඹෝ එකතු මරහ, ගමේ 

දහනඳිනමඹෝ එකතු මරහ රඵහ දු්දනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ විතයක් මනවමයි, මප් 

දරුමක් ි ගිඹ ඳහර  මනවගිඹ්  ි ද ්  ඒ ඳහල්ර  

අදමයයි. නුයහධපුය භධා භවහ විදාහරඹ ආතුළු විදාහර 4ක අදි 

ශිාමඹක් විධිඹ  භභ ද ්  ඒ විදාහර 4 භ අදමයයි. ඒ, 

ධාහඳන මේහ භහතායඹහ විධිඹ  මනවමයි. භම  තීතඹ 

ගළන කථහ කයන මකව  භභ ගිඹ මුල් ඳහමල් සි  යහජකීඹ 

විදාහරඹ දක්හභ  භතක් කයනහ. ඒ මභවකද, ි කුරු කමශේ 

වල් ඳහමල්, ි මේ ත් ් ඹ  මගන අම  මේ ඳහරයි 

ියඹරහ ඳ තුශ මකමශහි ගුණ දළක්වීභක් ිනමඵනහ. දහනඳිනමඹෝ, 

එමවභ නළ් නේ ඳහමල් අදි ශිාමඹෝ ියහ ඳහර ලක්ිනභ්  

න සබහඹක් එදහ ඈරහ ිනබුණහ. භභ නුයහධපුය භධා භවහ 

විදාහරඹ  ඹන කහරම  එදහ්  ඳ්දින ඹ paint කය්දන ඕනෆ මන 

මකව , desks ටික ඳහ  කය්දන ඕනෆ මන මකව  ි මගදරි්ද 

තී්දත ටි්ද එක, ි්දර යමගන ගිහිල්රහ තභයි ඒ ක යු් ත 

කමශේ. මේක මුතුම්ද සිද්ධ වුණු, එමවභ නළ් නේ ශ්රී. රංකහ 

ියදවස ඳක්ඹ ආතුළු එක්්  ජනතහ ියදවස ්දධහන 

අණ්ඩුම්ද සිද්ධ වුණු කහයණඹක් මනවමයි. මේ අකහයඹ  

ඳහර රැකමගන අ්  භභ කි්ද ිය හ හම ,- 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභහ, ඔඵතුභහ  කථහ කය්දන ත විනහ මඹයි 

ිනමඵ්දම්ද. 

 
ගරු දුමි්දද දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

විනහ ම 15ක් ිනමඵනහ ියඹරහයි භභ හිතුම . 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහ ම 10ක් දක්හ ඩු කශහ. 

425 426 

[ගරු දුමි්දද දිහනහඹක භවතහ] 



2013 භහර්තු 07 

ගරු දුමි්දද දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

ත විනහ ම මදකක්  කහරඹක් මද්දන මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය.  

මේක භවහ රුභඹක් මනවමයි. එදහ ඈරහ මේ ක්රடභඹ 

ඳළතුණහ. වළඵළයි, ි ද්දනහ මේ ක්රடභම දඹ ආතුමශේ 

ළයදිකහයමඹෝ ඈ්දනහ ියඹහ. භවය මරහ  එක විදුවල්ඳින 

මකමනක් මවෝ කණ්ඩහඹභක් මේ ක්රடභම දඹ ළරැදි විධිඹ  ඳහවිච්ික 

කය්දන පුළු්ද. ි ියඹ්දම්ද මේකයි. භසතඹ ගළන කථහ 

කය්දන. එක ළරැදිකහයමඹක් ියහ මුළු ඳහල් ඳද්ධිනඹභ ඩහශ 

කය්දන සදහනේ ම්දන එඳහ. ඔඵතුභ්දරහ ගුරුරු ගළන, 

විදුවල්ඳිනරු ගළන ළක කයරහ ඒ වළමභෝ භ එක වහ භහන 

එක වළ්දමද්ද මඵද්දන එඳහ. ළරැදි කයන පුද්ගරඹහ කවුද ියඹරහ 

ඳ  නේ කය්දන. ි ඔඵතුභ්දරහ මදමගවල්මරෝ එකතු මරහ 

ළයදිකහයඹහ මවවඹරහ දඬුේ මදමු. වළඵළයි එක ළරැදිකහයමඹක් 

ියහ විදාහර දියුණු කයපු ගුරුරු්දම , විදාහර දියුණු කයපු 

විදුවල්ඳිනරු්දම  ික් ත ලක්ිනඹ, භහනසික ලක්ිනඹ කඩහ බි 

දභ්දන ඔඵතුභ්දරහ සදහනේ ම්දන එඳහ. ි මදමගවල්මරෝ 

එකතු මරහ ධාහඳන ඳද්ධිනඹ ලක්ිනභ්  කශ යුතුයි ියඹන 

කහයණහ භහ  භතක් කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, හන ලමඹ්ද මඳවල් මග ම 

මට් කථහ්  භහ භතක් කය්දන ඕනෆ.  මේ කහයණඹ එළිඹ  

ප්රයසිද්ධ කය්දන එඳහ ියඹරහ භහ භහධා  අඹතනි්ද ඈල්රනහ. 

ඒක  මවේතු තභයි ද විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභ්දරහ ඒ දරුහ 

අයක්හ කය්දන කථහ කයනහ. භභ්  ඵ්දදුර ගුණර්ධන 

ආභිනතුභහ් , මුළු අණ්ඩුභ්  ඒ මඳවල් මග ම මට් සිද්ධිඹ 

මරහම  විදුවල්ඳිනයඹහ්  රැක්කහ; දරුහ්  රැක්කහ. ද කවුරු 

වරි ියඹ්දන ඊ් හව කයනහ නේ, දරුහ මඳවල් මග ම   

මවවයකේ කමශේ ඳහමර්ද ියඹපු රුිඹල් 800 මගියඹ්දන ියඹරහ 

ි ඒක ිළිග්දම්ද නළවළ. ිළිග්දම්ද නළින ම්දන එක 

කහයණඹක් තභයි මඳවල් මග මඹක ද ිනමඵන මිර ඵළලු්  මඳවල් 

මග ම ම ්ද රුිඹල් 800ක් මවවඹ්දන ඵළරි වීභ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ විතයක් මනවමයි ි 

ළ මහිටිමඹෝ විධිඹ , ඳහර්ිමේ්දතු භ්දත්රීේරු විධිඹ , 

මද්ලඳහරනඥමඹෝ විධිඹ  පුංික එකහ වරි ළරැද්දක් කශහ නේ ඒ 

ළරැද්ද ියඹරහ මදනහ මික් ඒ ළරැද්ද මනුම්ද මඳනී සිටි්දන 

ි සදහනේ ම්දම්ද නළවළ. ඒ දරුහ තභ්දම  

මනවම් රුේකභ  මවෝ ඒ ළම්  කශහ නේ ි ඒ දරුහ  ඒ 

ළරැද්ද ඳවදරහ මදනහ මික් ඒ දරුහම  ඳළ් ම්  හි මගන ඒ 

දරුහ කයපු ළම්  ියළයදියි ියඹරහ ඒ දරුහ  ියඹනහ නේ ඒක 

ළරැදියි. දරුමෝ ඈ්දන තහ් මතකු  ඒක ියඹ්දන පුළු්දකභක් 

නළවළ. තභ්ද වදන දරුමෝ තභ්දම  මනවමයි නේ ඒ මද් 

ියඹ්දන පුළු්දකභ ිනමඵනහ. ඒ ියහ ි ඈල්ග්භක් කය්දන 

කළභළිනයි. දරුමෝ ගළන හිතන මකව , දරුමෝ ගළන කථහ කයන 

මකව  ි මේ කථහ කය්දම්ද නහගතම  මේ ය  බහය ග්දන 

සිටින දරුහ ගළන, නහගතම  මප් පුටුම  හ ම ම්දන සිටින 

දරුහ ගළන, නහගතම  මේ යමට් ංර්ධනඹ  නහඹක් ඹ 

මද්දන ඈ්දන පුද්ගරමඹෝ ගළන ියඹන එක භතක කය්දන එඳහ. 

ඒ ියහ ඒ දරු්ද ඹව භ  ඹනහ මික්, ඒ දරු්ද  වරි 

භහර්ගඹ මඳ්දහ මදනහ මික්, ඒ දරු්ද ළරැදි ඳහමර් ඹන 

කණ්ඩහඹභක ළරැදි පර්හදර්ලඹක් ඵ  ඳ්  කය්දන එඳහ ියඹන 

කහයණහ භහ භතක් කයනහ. 

මප් ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භහතාතුභහම  ධාහඳන 

භහතාහංලඹ් , ධාහඳන මේහ භහතාහංලඹ් , ඊස ධාහඳන 

භහතාහංලඹ්  මේ යමට් භහන ේඳත මභමවඹ න භහතාහංල 

විධිඹ  මේ දරු්දම  නහගතඹ මනුම්ද ඳහල් රි්දන , 

ඳහල් ව්දන  දරු්දම  නහගතඹ සුඵහදී කය්දන , 

ංර්ධනඹ කය්දන  පුළු්ද ඊඳරිභ මද් කයනහ ියඹන 

කහයණඹ භහ භතක් කයනහ. ඒ මනුම්ද බුද්ධිභ්  ඊදවිඹ , 

ි්  භ  ්  ළල් ඵළ ග්දන කළභළින ඊදවිඹ  ඳක් විඳක් 

මේදඹිය්ද මතවය -ව්දදි ගහමණ් mike ඈසයවහ කථහ කය්දම්ද 

නළින- ි්  එක්ක විතත කථහ කය්දන එ්දන ියඹහ අයහධනහ 

කයමි්ද භහ ියවඬ මනහ. මඵවමවවභ සතුිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Then, the Hon. Sajith Premadasa.  

 
ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, භ  රඵහ දී ආින මරහ 

මකවඳභණද? 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Thirty minutes. 

 

[.බහ. 3.26] 

 
ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, විමලේමඹ්දභ ය   දළඹ  

ළදග්  න ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ ිළිඵ මේ විහදඹ  එකතු මරහ 

භම  දවස ඈදිරිඳ්  කය්දන  සථහ රළබීභ ගළන භහ තුටු 

මනහ. ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ ගළන කථහ කයන වි  මයක අණ්ඩු 

ඳහර්ලසමඹ්ද ියඹනහ, ඈිනවහම  ියසිභ දක මේ හම  

ේඳ්  ප්රයභහණඹක් ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ  ම්ද කයරහ නළවළයි 

ියඹරහ. 2005 දශ මද්ීයඹ ියසඳහදිතම  ප්රයිනලතඹක් වළටිඹ  

ධාහඳනඹ  ම්ද වුමණ් 3.03යි. එඹ 2011 න වි  1.86 දක්හ 

ඩු මරහ ිනමඵනහ. නමු්  ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ නළංවීභ  දශ 

මද්ීයඹ ියසඳහදිතම  ප්රයිනලතඹක් වළටිඹ  මභඹ සිඹඹ  6ක් 

කය්දන  ඕනෆඹ ියඹහ ඳ ියඹනහ. ධාහඳනඹ මනුම්ද ළඹ 

කයන මුදර දශ මද්ීයඹ  ියසඳහදිතමඹ්ද සිඹඹ  6 දක්හ නංහිඹ 

යු් ම්  ආයි ියඹන තර්කඹ භම  කථහ තුශ තවවුරු කය්දන  -

හක්හ්  කය්දන -  භහ ඵරහමඳවමයව් තු මනහ.  

 

ඳහල්ර  ඹන ද දරු්දමග්ද මුදල් ඹ ියරීභ ද ප්රයධහන 

භහතතකහක් ඵ  ඳ සිඹලු මදනහභ වඳුනහ මගන ිනමඵනහ. 

ආ් ත ලමඹ්දභ ධාහඳන භහතාහංලඹ තුළි්ද ියකු්  කය 

ිනමඵන චක්රடමල්ඛ මවඹ දිවහ ඵළලුහභ, මේ වළභ 

චක්රடමල්ඛඹිය්දභ මුදල් ඹ ියරීභ තවනේ කයරහ ිනමඵනහ. 

2012/19 චක්රடමල්ඛමඹ්ද ඳශමු ය  ආතුශ්  මන ද 

දරු්දමග්ද මුදල් ඈඳළයීභ, මුදල් ඹ ියරීභ තවනේ කයරහ 

ිනමඵනහ. 2008/17 චක්රடමල්ඛමඹ්ද 6 සි  11 ය දක්හ ශභයි්ද 

ආතුශ්  කයන මභවමවවම්  මුදල් ඹ ියරීභ තවනේ කයරහ 

ිනමඵනහ. 2008/47 චක්රடමල්ඛඹ තුළි්ද ඊස මඳශ  ආතුළු මන 

ද දරු්දමග්ද මුදල් ඹ ියරීභ තවනේ කයරහ ිනමඵනහ. 

2008/41 චක්රடමල්ඛඹ තුළි්ද ඳහල් අදි ශිායි්ද  එමවභ්  

427 428 



ඳහර්ිමේ්දතු 

නළ් නේ මන්  ංගේර  ඳහල් ඹන ද දරු්දමග්ද මුදල් ඹ 

ියරීභ තවනේ කයරහ ිනමඵනහ. නමු්  මේ චක්රடමල්ඛ මවඹ දිවහ 

ඵරන වි  එක චක්රடමල්ඛඹක් ිනමඵනහ. මේක ළ වුණු 

චක්රடමල්ඛඹක්. ඒ, 2008/35 චක්රடමල්ඛඹ. ඒමක්ද මභවකක්ද දවස 

කය්දම්ද? සී.ඩේි .ඩේි . ක්දන්දගය භළිනතුභහ  ි්ද සිදු 

්දන  මේ යමට් බිහි වුණු ියදවස ධාහඳන ක්මේත්ර ම  ඳහල් 

ඹන ද දරු්දමග්ද ක්රடහකහයමඹ්ද මුදල් එකතු ියරීභ මවෝ එභ 

කර්තාඹ  නුඵර රඵහ දීභයි. විමලේමඹ්දභ මප් අණ්ඩු 

ඳහර්ලසම  ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ ියමඹෝජනඹ කයන ගරු 

ආභිනතුභ්දරහමග්ද භභ මේ කහයණඹ ව්දන කළභළිනයි. මේ 

යමට් ියදවස ධාහඳනඹක් ක්රිුඹහ් භක මනහ නේ, 

ජනහධිඳිනතුභහ ියමඹෝජනඹ කයන වේඵ්දමතව  දිසත්රිාක්කම  

හුංගභ විජඹඵහ ජහිනක ඳහමල් ඊස මඳශ ඳ්දිනඹ  එස.එච්. 

ච්දද්ර මේන භළිනතුභහම  දරුහ ආතුශ්  කයන වි  රුිඹල් 

4,000ක් මවඹහ ග්දන  ඵළරි, තභ්දම  ඔරු විකුණරහ තභයි  

එතුභහ රුිඹල් 4,000 මවඹහ ග් ම් . ියදවස ධාහඳනඹක් 

ක්රිුඹහ් භක මනහ නේ හුංගභ විජඹඵහ ජහිනක ඳහර එතුභහමග්ද 

මුදල් ඹ කය්දම්ද ආයි? එක් මඹකුමග්ද ඳභණක් මනවමයි 

ඊස මඳශ වහ ආතුළු වුණ ද දරු්ද 130 මදනහමග්දභ ඒ මුදර 

ඹ කයරහ ිනමඵනහ. ඒ විතයක් මනවමයි  රුිඹල් 4,000ක් ඹ 

කය මගන රුිඹල් 1,460ක  රිසිට් ඳතක් දීරහ ිනමඵනහ.  

 මප්  යමට් ියදවස ධාහඳනඹක් ක්රිුඹහ් භක මනහ 

නේ, මප් යමට්  ධාහඳනඹ ියවල් නේ, භධාභ අණ්ඩුම්ද, 

ඳශහ්  බහම්ද ආයි මේ ඳහල්ර  ලා ඳවසුකේ 

ඳඹ්දම්ද නළ් ම් ?  දුයකථන බිල්ඳ්  ිඹ්දන, විදුි බිල්ඳ්   

ිඹ්දන, ජර බිල්ඳ්  ිඹ්දන ප්රයභහණ්  මුදරක් ද  ධාහඳන 

ක සමේත්ර ඹ   රළමඵ්දම්ද  නළවළ. ඒ මවේතු ියහ තභයි ද ය  තුශ 

මරවකු ඈල්ග්භක් ිනමඵ්දම්ද දශ මදීයඹ ියසඳහදනමඹ්ද සිඹඹ  

6ක් ළිය ප්රයභහණඹක් ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ  ම්ද  කය්දන ියඹරහ. 

මේ මුදල් ඹ ියරීභ ිළිඵ ද  විවිධ තර්ක විතර්ක, හද විහද 

ආින වුණහ.  2008/35 චක්රடමල්ඛනමඹ්ද සථහඳනඹ කයනු රඵන, 

ඳහර න හ සිටු වීමේ කමිටු ියඹන නහභමඹ්ද මේ මුදල්  එකතු 

කය ග්දනහ ක්රිුඹහිඹ ක්රිුඹහ් භක ්දම්ද ආයි?   

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ි ඊදහවයණ මදකක් ගියමු. 

නුයහධපුය භධා භවහ විදාහරඹ ජහිනක ඳහරක්. ඒ ඳහමල්  

හර්ෂික ජර බිල්ඳත වහ  විදුි බිල්ඳත රුිඹල් රක් 8ක් මනහ. 

වළඵළයි, යජමඹ්ද රඵහ මදන දහඹක් ඹ එක්රක් ඳණසදහවයි. 

ඈිනරි වඹ රක් ඳණසදහව ඳහර මවවඹහ ග්දන  ඕනෆ. එඳභණක් 

 මනවමයි.  නුයහධපුය සර්ණඳහි  ඵහිකහ විදාහරම  භහසික 

විදුි බිල්ඳත රුිඹල් 60,000යි. ජර බිල්ඳත රුිඹල් 1,80,000යි. 

මුළු ගණන එකතු කමශව්  වුරුද්දක  රුිඹල් 7,80,000ක් 

මනහ. වළඵළයි යජම  රළමඵ්දම්ද රුිඹල් එක්රක් 

වතළිසවතය දහවයි. ඈිනරි ටික මකවමව්ද රඵහ ග්දන ද? ඒ ටික 

දරුම්ද ග්ද ඹ කය ග්දනහ. නුයහධපුය සර්ණඳහි  ඵහිකහ 

විදාහරම  ද දරු්ද 4460ක්  දළනුභ-මිනුභ රඵහ ග්දනහ.  

නුයහධපුය භධා භවහ විදාහර  ජහිනක ඳහමල් දු දරු්ද 4500ක්  

ධාහඳනඹ රඵහ ග්දනහ.  යජමඹ්ද රඵහ මනවමදන - 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

නතුරු ගරු අර්. මඹෝගයහජ්ද භවතහ මරහනමඹ්ද ඈ්  
වුමඹ්ද, ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ [ගරු ගරු මුරුම සු 
ච්දද්ර කුභහර් භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள்  [ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர் அர்கள்]  கனக 

கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. R.. YOGARAJAN left the Chair and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ිය මඹවජා කහයක බහඳිනතුභිය, යජමඹ්ද රඵහ මනවමදන 

ඒ හි  මුදර රඵහ ග්දන සිදු මරහ ිනමඵ්දම්ද  , ඳහමල් ද 

දරු්දමග්ද. රේජයි කථහ කය්දන, ගරු ජනහධිඳිනතුභහ බිහි වුණු 

වේඵ්දමතව  දිසත්රිාක්කම  ඳහල්ිනු්  ද න වි   

ශභයි්දමග්ද මුදල් ඹ කය ගළනීමේ  ිය්දදිත ක්රිුඹහිඹ 

ක්රිුඹහ් භක මනහ. නමු්  ගරු ආභිනතුභහ මේ ඊ් තරීතය 

බහ  ආවි්  ියඹනහ, මේ  සිඹලු  මදඹභ නතය කය්දන ින 

මදකිය්ද චක්රடමල්ඛනඹක් ියකු්  කයනහ ියඹරහ. ඒ 

චක්රடමල්ඛනඹ ්  ඵහරගිරි මදෝඹ. මේ මභවමවවත මනමතක්,  

ඈදිරිඳ්  කයනහඹ ියඹන ඒ චක්රடමල්ඛනඹ ඈදිරිඳ්  කය නළවළ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, විමලේමඹ්ද  මප් යමට් 

ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ දිවහ ඵරනවි , මුළු ධාහඳන ක්මේත්ර ම භ 

ඵයඳතශ කඩහ ළ ටීභක් ිනමඵනහ. ඵයඳතශ ඳවශ ළටීභක් 

ිනමඵනහ. ඵර්දන, ද ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ වමුි්දභ 

මද්ලඳහරනීකයණඹ මරහ.  

ඳසු ගිඹ කහර ම  -2010.12.31 න දහ - ශ්රී. රංකහ ධාහඳන 

ඳරිඳහරන මේම  තු්ද න මේේණිඹ  ඵහ  ග්දන ඹදුේ ඳ්  

කළ ම හ. ඹදුේ ඳ්  37,000ක් අහ. විබහගඹකු්  ිනේඵහ. ඒ 

විබහගඹ  ඹ කයන විබහග ගහසතු්  රුිඹල් තු්දසිඹම  සි   

රුිඹල් දහව  දක්හ ළ ම කශහ.  37,000ක් ඳළමිණි ඒ විබහගමඹ්ද 

410 මදමනක් මතෝයහ ග් තහ. වළඵළයි, ඒ 410 මතෝයහග් තහ  

ඳසමේ, ශ්රී. රංකහ ධාහඳන ඳරිඳහරන මේඹ  තභ්දම  

මද්ලඳහරන මවංචයිඹ්ද 783 මදමනක්  ඵහ ග්දන ංක 2012/

ඉඩී/ඉ13 දයන මනභ භ කළබිනට් ඳත්රිාකහක්  ගරු ආභිනතුභහ 

2012.03.28 න දහ ඈදිරිඳ්   කශහ. තභ්දම  ඳර්ලසඹ  

ේඵ්දධ මද්ලඳහරන මගෝර ඵහරයි්ද  783 මදමනක් ශ්රී. රංකහ 

ධාහඳන  ිරිඳහරන මේඹ  ඵහ ග්දන  ක යුතු කයනහ.  

මේක එක තළනක සිදු න මදඹක් මනවමයි. ද මේ 

ක්මේත්ර ර සිටින ගුරුරු්දම , විදුවල්ඳිනරු්දම , ධාහඳන 

ඳරිඳහරකඹ්දම  නුදළනුභ මනවභළින, ් තමනෝභිනක, 

ඒකහධිඳින විඹරුම්ද ශ්රී. රංකහ ධාහඳන ඳරිඳහරන මේහ 

ාසථහ, ශ්රී. රංකහ ගුරු මේහ ාසථහ,  ශ්රී. රංකහ විදුවල්ඳින 

මේහ ාසථහ  ංමලෝධනඹ කයන ක  ක්රடභඹක් ක්රිුඹහ් භක 

මනහ. ද මප් යමට් ගුරුරු  219,000 මදමනක් ඈ්දනහ. 

විදුවල්ඳිනරු 14,000 මදමනකු  අ්දන ප්රයභහණඹක් ඈ්දනහ. 

ද මේ ියසිභ මකමනකුම  දවස ඊදවස විභ්දම්ද නළතු, ඒ 

ඹම  මේහ ාසථහ ංමලෝධනඹ  රක් කයරහ ධාහඳන 

මේහ කප්ඳහදු ියරීමේ ක  ළඩ වනක් ක්රිුඹහ් භක මනහඹ 

ියඹන එක මේ සථහම  භභ ප්රයකහල කය්දන කළභළිනයි.  

ද ධාහඳන ක්මේත්ර ම  ඳිනන ඵයඳතශ ප්රයලසනඹක් තභයි 

ගුරුරු්දම  ව විදුවල්ඳිනරු්දම  ළටුප් විභතහ. 

2008.12.03 න දහ සුසිර ස මප්රයේභජඹ්දත ආභිනතුභහ ිළිග් තහ, 

429 430 

[ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ] 
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තුරු ළටුප් මඹෝජනහක් දභරහ ගුරු, විදුවල්ඳින ළටුප් විභතහ  

ඈ්  කය්දන ළඩ ිළිමශක් මඹවද්දන ඕනෆ ියඹරහ. ඒ නු, 

රුිඹල් මිිඹන 6700ක් -රුිඹල් බිිඹන 6.7ක්- ම්ද කශ යුතුයි 

ියඹන මඹෝජනහ භත 2009 ඹ ළමඹ්ද රුිඹල් මිිඹන 

3,000ක් ම්ද වුණහ. නමු්   මුදල් ම්ද වුමණ් නභ  ඳභණයි. 

ගුරු ළටුප්, විදුවල්ඳින ළටුප් විභතහ වි්දන ඒ තම 

තඹක්්  මඹවදහ මගන නළවළ.   

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, විදුවල්ඳින මේඹ ගළන 

කථහ කයන වි  2006 දී ගළට් ඳත්ර ඹක් ියකු්  කයරහ, විබහගඹක් 

ඳ් හ 2009 මනවළේඵර් 13 න දහ 2 - II මේේණිඹ  1980 

මදමනක් ඵහ ග් තහ. 3 න මේේණිඹ  2200 මදමනක් ඵහ 

ග් තහ. ඉ  භතය 2012 ඔක්මතෝඵර් 2 න දහ නළත යක් 3 

න මේේණිඹ  1700 මදමනකු් ,  2 - II  මේේණිඹ  2000ක  

අ්දන ප්රයභහණඹකු්  ඵහ ග් තහ. ඒ ඹ යිඹගව භ්දදියඹ  

මග්දහ තභයි  ඵහ ගළනීභ සිදු කමශේ. විදුවල්ඳින මේේණිඹ  

7880 මදමනක් ඵහ ග් තහ. වළඵළයි, කනගහටුදහඹක කහයණහ 

මභවකක්ද? ඒ ඹමග්ද ඵහුතයඹක  විදුවල්ඳින තනතුරු රඵහ දීරහ 

නළවළ. මද්ලඳහරන මවංචයිඹ්ද ළඩ ඵරන විදුවල්ඳිනරු්ද 

වළටිඹ  ඳ්  කයරහ, නීතානුකර ක්රடභඹ  ඵහ ග් ත 7880 මදනහ 

ද න වි  ියමඹෝජා විදුවල්ඳිනරු්ද, ංල ප්රයධහනී්ද, ඊඳ 

ගුරුරු්ද ළිය ඳවශ භට් භ  දභරහ ිනමඵනහ. ආභිනතුභහ මේහ 

ාසථහ ඊල්රංඝනඹ කයමි්ද 2012.08.08 න දහ  

12/111101/530/035 ඹන කළබිනට් ඳත්රිාකහ ඈදිරිඳ්  කයරහ 

මඹෝජනහ කශහ, මද්ලඳහරන මගෝරඵහරයි්ද මවංචයිඹ්ද ිරික් 

විදුවල්ඳිනරු්ද වළටිඹ  ඳ්  කය්දන. විබහග ක්රடභමඹ්ද 7880 

මදමනක් ඵහ ග් ත්  ඒ ඹ  විදුවල්ඳින තනතුරු නළවළ. නමු්  

තභ්දම  මද්ලඳහරන මගෝරඵහරයි්ද ිරික  ළඩ ඵරන ඳ් වීේ 

රඵහ දීරහ, ඒ ඹ සථිය කය්දන කළබිනට් ඳත්රිාකහක් ඈදිරිඳ්  කශහ,   

විමලේමඹ්දභ මේ ළඩ ඵරන මවංචයිඹ්ද මඵවමවෝ මදනකු 

විබහගඹ භ්  වුණු ඹ. එමවභ නළ් නේ ඒ විබහගඹ  මඳනී 

මනවසිටි ඊදවිඹ. ද මභවකක්ද මේ සිදු න විහිළු?  

විදුවල්ඳින මේේණිම  ඳශමු න මේේණි ම  23 මදමනකු  

කර්නල් තනතුරු දු්දනහ. ත්  ිරික් ේමුඛ ඳරීක්ණඹක  

රක් කයමි්ද සිටිනහ මරප්ටින්ද, කර්නල් තනතුරු, කිතහ්ද 

තනතුරු, මේජර් තනතුරු රඵහ මද්දන. කිතහ්ද තනතුරු, මේජර් 

තනතුරු රඵහ මද්දන මඳය, ය ඵහ ග්  7880ක් න ිරි  

ියඹභ විදුවල්ඳින තනතුය රඵහ මද්දන ක යුතු කය්දන ියඹහ භභ 

ගරු ආභිනතුභහමග්ද ඈල්ග්භක් කයනහ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, භහි්දද ික්දතන දිනමු 

ශ්රී. රංකහ ළඩ ිළිමමශේ ිනමඵනහ, ''දරු්ද  දිහ අවහයඹ වහ 

ඵ්  ම රක් මනවමිමල් රඵහ  මද්දමනමි'' ියඹරහ. මභමවභ ව්ද 

්දම්ද  18 න ිටුම , නු ංක 5 න මඳවමයව්දදු ඹ ම් . 

සිඹලුභ දරු්ද  දිහ අවහයඹක් රඵහ මදනහඹ ියඹනහ. ද 

ඳහල් 9,714  ඹන ද දරු්ද 39,68,104 මදමනක් සිටිනහ. 

වළඵළයි, දිහ අවහයඹ රඵහ මද්දම්ද මතෝයහ මේයරහ  88,890 

මදමනකු . සිසු ඳයපුමය්ද සිඹඹ  27ක යි දිහ අවහයඹ රඵහ 

මද්දම්ද. ද සිසු ඳයපුමය්ද සිඹඹ  27ක  දිහ අවහයඹ රඵහ 

මදන මකව , එදහ යණසිංව මප්රයේභදහ භළිනතුභහම  අණ්ඩු සිඹලුභ 

ද දරු්ද  -වතළිස තු්දරක්ඹක - ියර ආඳුේ රඵහ දු්දනහ. එදහ 

යණසිංව මප්රයේභදහ භළිනතුභහම  අණ්ඩු ද දරු්ද වතළිස 

තු්දරක්ඹක  දිහ අවහය මුද්දයඹ රඵහ මදන මකව , මේ 

අණ්ඩු මභවකක්ද කය්දම්ද?  ඳහල් ද දරු්ද සිඹඹ  27ක  

දිහ අවහයඹ රඵහ මදන තය, සිඹඹ  73කම  දිහ අවහය 

යිිනහසිකභ කප්ඳහදු කයනහ. මභමර දිහ අවහය යිිනහසිකභ 

කප්ඳහදු කය්දම්ද ආයි?  

විින්  විජඹමුණි ද මවයිහ හි පු ධාහඳන ියමඹෝජා 

ආභිනතුභහ 2011 මගෝසතු 11 ළියදහ මේ ේඵ්දධමඹ්ද භහ වපු 

ප්රයලසනඹක  මේ ඊ් තරීතය බහම  දී ිළිතුයක් දී ිනමඵනහ. 

වළ්දහ්  හර්තහම  ඒක ආතුශ්  මරහ ිනමඵනහ. මේ යමට්  

ඳහල් ඹන ද දරු්දම  භ්දද මඳෝණ ප්රයිනලතඹ 2005 ර්ම  

සිඹඹ  12යි, 2010 ර්ඹ න මකව  එඹ සිඹඹ  17 දක්හ ළ ම 

මරහ ිනමඵනහඹ ියඹරහ විින්  විජඹමුණි ද මවයිහ  ධාහඳන 

ියමඹෝජා ආභිනතුභහ මේ ඊ් තරීතය බහ  ප්රයකහල කය 

ිනමඵනහ. ඒ ඵ 2011 මගෝසතු භ 11 ළිය දින වළ්දහ්  

හර්තහම  ආතුශ්  මරහ ිනමඵනහ. ඳහල් ඹන ද දරු්දම  

භ්දද මඳෝණ ත් ් ඹ ඈවශ ඹමි්ද ිනමඵන මභවමවවතක් , 

ඳහල් ඹන ද දරු්දමග්ද සිඹඹ  27ක  ඳභණක් දිහ අවහයඹ 

රඵහ දී, ඈතුරු සිඹඹ  73  දිහ අවහයඹ රඵහ දීභ කප්ඳහදු 

කය්දම්ද ආයි ියඹන කහයණඹ භහ මේ සථහම  ව්දන 

කළභළිනයි.  

මිහි්ද රංකහ ාහඳතිනඹ ළිය නහසිනකහය ාහඳතිනර  මේ 

යමට් යහජා ේඳින්ද රුිඹල් මිිඹන 8,500ක් ළඹ කය 

ිනමඵනහ. මේ හම  හර්ථක, රහබදහයී ාහඳතින මනුම්ද 

යමට් ජනතහම   මුදල් ධනසක්දධඹක් ළඹ කය්දන පුළු්ද 

මභවමවවතක, මේ යමට් ඳහල් ඹන ද දරු්දමග්ද මකව ක  

ඳභණක් -සිඹඹ  27ක  ඳභණක්- මතෝයහ මේයහ, මඳයරහ, ියයරහ, 

භළනරහ දිහ අවහයඹ රඵහ මදනහ. සිඹඹ  73කම  දිහ අවහය 

යිිනහසිකභ මේ අලසචර්ඹ්  අණ්ඩු කප්ඳහදු කය්දම්ද ආයි 

ියඹන කහයණඹ භහ නළත යක් ව්දන  කළභළිනයි.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, මප් යමට් ධාහඳන 

ක්මේත්ර ඹ ලක්ිනභ්  කය්දන ් , මප් යමට් ඳහල්ර 

ගුරුරු්දම  ලාතහ ේපර්ණ කය්දන ්  ධාහඳන 

ඵරධහරි්ද ක යුතු කය්දන  ඕනෆ. ගුරු හි ඹක් ිනමඵන තළනක 

ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ ලක්ිනභ්  ්දම්ද නළවළ; ඳරිපර්ණ ්දම්ද 

නළවළ. භහ ගරු ආභිනතුභහමග්ද මේ කහයණඹ ව්දන  කළභළිනයි. 

ගරු ආභිනතුභිය, ඳ වළමභෝභ ඵරහමඳවමයව් තු වුණු ඒ කුරිරු 

මකවටි ත්ර සතහදඹ සුනු විසුනු කය රඵහ ග්  යුද ජඹග්රාවණමඹ්ද 

ඳසමේ ලු්  ශ්රී. රංකහක් මගවඩ න ්දන  ක යුතු කයන මේ 

හම  මභවමවවතක භධාභ ඳශහම්   ගුරුරු්ද 1,338ක හි ඹක් 

ිනමඵ්දම්ද ආයි? ඊතුරු භළද ඳශහම්  ගුරුරු්ද 1,374ක හි ඹක් 

ිනමඵ්දම්ද ආයි? ඹම ඳශහම්  ගුරුරු්ද 580ක හි ඹක් 

ිනමඵ්දම්ද ආයි? උ ඳශහම්  ගුරුරු්ද 699ක හි ඹක් 

ිනමඵ්දම්ද ආයි? ඵසනහහිය ඳශහම්  ගුරුරු්ද 1,723ක හි ඹක් 

ිනමඵ්දම්ද ආයි? මේ ඳශහ්  ඳව දිවහ ඵළලුමව්  මඳමනනහ, 

ඈංග්රී සි විඹඹ ඊග්දන ගුරුරු්ද 1,063ක් හි යි. විදාහ විඹඹ 

ඊග්දන ගුරුරු්ද 667ක් හි යි. ගණිත විඹඹ ඊග්දන 

ගුරුරු්ද 704ක් හි යි. මෞ්දදර්ඹඹ විඹඹ ඊග්දන  

ගුරුරු්ද 2,134ක් හි යි. තහක්ණ විඹඹ ඊග්දන ගුරුරු්ද 

1,206ක් හි යි ියඹරහ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, භහර්තු 18 ළියදහ 

භ් තර ජහතා්දතය ගු්ද මතව ටුමඳවශ විතත මනහ. ඒ 

ිළිඵ ඳ තුටු මනහ. ඳ මද්ලඳහරන කුවකමඹෝ මනවමයි. 

මවව ළඩක් කයන මකව  මවවයි ියඹරහ මකව්දද මකළි්ද 

ිනඹහමගන ප්රයකහල කය්දන පුළු්ද මද්ලඳහරන ලක්ිනඹක් ඳ  

ිනමඵනහ. නමු්  භ් තර ජහතා්දතය ගු්ද මතවටුමඳවශ මකෝටි 

ප්රයමකෝටි ගණනක මුදරක් ළඹ කය භහර්තු 18 ළියදහ විතත 

නහ. ගරු ධාහඳන ආභිනතුභිය, ගරු ජනහධිඳිනතුභහම  

දිසත්රිාක්කම  ධාහඳන කරහඳ තුනක් ිනමඵනහ. ඒ තභයි 

තංගල්ර කරහඳඹ, වේඵ ්දමතව  කරහඳඹ ව රසමුල්ර 

කරහඳඹ. රේජයි ියඹ්දන, තංගල්ර කරහඳම  ගුරුරු්ද 100ක 

හි ඹක් ිනමඵනහ. වේඵ්දමතව  කරහඳම  ගුරුරු්ද 45ක 

හි ඹක් ිනමඵනහ. රසමුල්ර කරහඳම  ගුරුරු්ද 40කම  

හි ඹක් ිනමඵනහ. වේඵ්දමතව  දිසත්රිාක්කම  මේ යමට් මදළිය 

ජහතා්දතය ගු්ද මතවටුමඳවශ භහර්තු 18 ළියදහ  විතත න 

431 432 



ඳහර්ිමේ්දතු 

මකව  ඔඵතුභහ  වයිඹක් ිනමඵනහ නේ, මකව්දදක් ිනමඵනහ 

නේ, වේඵ්දමතව  දිසත්රිාක්කම  ගුරු හි ඹ මේ ජහතා්දතය ගු්ද 

මතවටු මඳවශ විතත වීභ්  භ භ ඈක්භිය්දභ පුය්දන  ඔඵතුභහ 

ක යුතු කය්දන ියඹරහ භහ මේ සථහම  ඔඵතුභහමග්ද 

ඈල්ග්භක් කයනහ. 

එඳභණක් මනවමයි ගරු ආභිනතුභිය, ඉම  මඳමර්දහ 

භවවිරච්ිකඹ මකවට්ාහම ,  සිද්ධහර්ථ විදාහරම  ශමු්ද 1,200ක් 

භ  මදභවුිඹ්ද භව ඳහමර් සිටිම . ආයි? ගුරුරු්ද 18ක් හි යි  

ඒ ඈසමකෝමර . ඳළල්භඩුල්ර, කව් ත, මඳෝයනු, ඳඤසඤහන්දද 

විදුවමල් ගුරු හි ඹ ියහ ඳහල් ද දරු්ද මදභවුිඹ්ද ඉම  

මඳමර්දහ භව ඳහය  ඵළසහ. ඒ ියහ විමලේමඹ්දභ භභ ගරු 

ධාහඳන ආභිනතුභහමග්ද ඈල්ග්භක් කයනහ, මේ ප්රයලසන ගළන 

මවඹරහ ඵරරහ කරුණහකයර ඹථහර්ථහදී, ප්රයහමඹෝගික, 

ප්රයිනපරදහඹක මේ ප්රයලසනර  විඳුේ ඳඹ්දන ියඹරහ.  

භ  ත මකවඳභණ මරහක්  ිනමඵනහද? 

 
ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You have 10 minutes.  

 
ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, මේ යමට් ධාහඳන 

ක්මේත්ර ඹ ලක්ිනභ්  කය්දන  නේ ි වළභ වි භ තාහදී, 

මතවයතුරු කරුණු ද් ත මඵෝධ කය මගන, ඹථහර්ථඹ වඳුනහ 

මගන  මේ ළඩ වන ක්රිුඹහ් භක කය්දන  ඕනෆ. ධාහඳන 

ආභිනතුභහ මේ යමට්  වතළිස රක්ඹක්  ද දරු්දම  නළණ ඳවන 

දල්න ළඩ වම්ද අඩේඵයකහය ිඹහ වළටිඹ , මේ භවහ 

ධාහඳන ාහඳතිනඹ මභමවඹන ප්රයධහන මඳය භ  ගභ්දකරුහ 

වළටිඹ  ධාහඳන ක්මේත්ර ම  මතවයතුරු ද් ත ිළිඵ ආින තතු 

දළන ග්දන  ඕනෆ. ආින තතු දළන ග් තහ  භදි. ඒ ආින තතු ගළන 

මේ ි වළමභෝභ ගරු කයන මේ ඊ් තරීතය බහම  ි සිඹලු 

මදනහභ දළනු්  කය්දන  ඕනෆ; ප්රයචහයණඹ කය්දන  ඕනෆ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, භභ කළභළිනයි,  වළ්දහ්  

හර්තහිය්ද ඊපු හ දළක්වීභක් කයරහ, වළරි්ද භ්දත්රීේතුභහ වපු 

ප්රයලසනඹක  ඵ්දදුර ගුණර්ධන භළිනතුභහ දු්දනු ඊ් තයඹක් මේ 

සථහම දී ඈදිරිඳ්  කය්දන. වළරි්ද භ්දත්රීේතුභහ ඵ්දදුර 

ගුණර්ධන භළිනතුභහමග්ද ප්රයලසනඹක් වනහ, සිවිල් අයක්ක 

ංලම  පුද්ගරඹ්ද ගුරු මේ ම  ියඹළග් සිටිනහයි ියඹන එක 

ගළන. ආභිනතුභහ ියඹනහ, "භම  දළනීමේ  වහ විලසහම  වළටිඹ  

එමේ මඹවද්දන  ඵළවළ" ියඹරහ.  කවුද මේ ියඹ්දම්ද? මප් 

යමට් ධාහඳන ආභිනතුභහ. ධාහඳන ආභිනතුභහ ද්දම්ද නළවළ, 

සිවිල් අයක්ක ක්මේත්ර ම  ියරධහරි්ද ගුරු මේඹ  ගුරු 

ත් ිනඹ  මඹවදරහ ිනමඵනහද නළද්ද ියඹන එක. මේ, යමට් 

ධාහඳන ආභිනතුභහ. එමවභ නේ භභ එතුභහම  මනවදළනු් කභ 

ගළන කනගහටුමමි්ද ආ් ත ත් ් ඹ ගළන මඳව් ඩක් ඳළවළදිි 

කය  මද්දන කළභළිනයි.  

ගරු ආභිනතුභිය, මුරින  දිසත්රිාක්කම  මුරින  ධාහඳන 

කරහඳඹ  ඹ්  ේඳ් නුය ධාහඳන මකවට්ාහම , ජනකපුය 

ප්රයහථමික විදාහරම  සිවිල්  අයක්ක ක්මේත්ර  ියරධහරි්ද තු්ද 

මදමනක් ගුරුරු්ද වළටිඹ  ක යුතු කයනහ. ියරිඈේඵ්දඅය 

විදාහරම  ව් මදමනක්, ආවළටුගසළ විදාහරම    මදමනක්, 

ේඳ් නුය භවහ විදාහරම  ඳස මදමනක්, කරාහනපුය 

විදාහරම  තු්ද මදමනක්, ආතහ ළටුණු ළ විදාහරම  ඳස 

මදමනක්. එතළිය්ද නතය ්දම්ද නළවළ. ි ඹමු, 

කළබිිනමගවල්රෆ ධාහඳන කරහඳඹ . මකෝ්දකළටිඹහ ප්රයහථමික 

විදාහරම  මද්දමනක්, ඉ ඹහඹ, 5 කණු, භවම්ද විදාහරම  

මද්දමනක්, ඳදවිඹ භවම්ද භවහ  විදාහරම  තු්ද මදමනක්, 

ය් භමල් විදාහරම  මද්දමනක්, ඵහරඹහළ කණිසා විදාහරම  

තු්ද මදමනක්, වභත්රීේපුය විදාහරම  මද්දමනක්, ිඹය 4, නුය 

ප්රයහථමික විදාහරම  තු්ද මදමනක් ඹනහදී ලමඹ්ද මප්  යමට් 

විවිධ ප්රයමද්ලර ගුරු ත් ිනම  ියඹළග් සිටිනහ, ගුරුරු්ද 

මනවමයි, සිවිල් අයක්ක ක්මේත්ර ම  ියරධහරි්ද.  

භභ ිළිග්දනහ, යුදභඹ කහරඹ තුශ මේ ප්රයලසන ිනමඵ්දන  

ඈඩ ිනබුණු ඵ. ඒ ියහ සිවිල් අයක්ක ක්මේත්ර ම  ියරධහරි්ද 

ඊඳමඹෝගී කය මගන ඒ දුසකය සථහම දී මේ ධාහඳන 

ක්මේත්ර ම  ළඩ ක යුතු කශහයි ියඹන එක භ  ිළිග්දන  

පුළු්ද. ළයදි වුණ්  ිළිග්දන මනහ. නමු්  ගරු ආභිනතුභිය, 

යුද්ධඹ ්ද මරහ ය  තුනක  ළ ම කහරඹක් දළන  ගත 

මරහ. ය  වතයක ්  අ්දන න මේ මභවමවවම්  ද ්  

මේ ඳහල්ර ගුරු ප්රයලසනඹ  විඳුභක් නළ් ම්  ආයි? ඩුභ 

ගණම්ද ඒ සුදුසුකේ ිනමඵන සිවිල් අයක්ක ක්මේත්ර ම  

ියරධහරි්ද ධාහඳන මදඳහර්තමේ්දතු   ඵහ මගන ගුරු 

පුහුණුක  මඹවදරහ මභඹ ියඹභහනුකර කය්දන ිළිමශක  

කස කයරහ ළරළසභක් නු ක්රිුඹහ් භක කය්දන ඔඵතුභහ  

වළියඹහ ිනබුණහ. මකවටි්දභ ියඹනහ නේ යමට් ධාහඳන 

ආභිනතුභහ ද්දම්ද නළවළ, යමට් එක්තයහ ප්රයමද්ලඹක ගුරු 

ත් ිනම  සිවිල් අයක්ක ියරධහරි්ද  ියඹළග් සිටින කහයණහ.  

යමට් ධාහඳන ආභිනතුභහ එඹ මනවදළන, එතුභහම  

මනවදළනු් කභ තුළි්ද මේ ඳහර්ිමේ්දතු මනවභ  ඹළවීභ තුශ 

මප් යමට් ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ  ් න පර විඳහක ගළන 

මුතුම්ද මද්ලනහක් කය්දන  භ  ලා නළවළ. ආ් ත 

ලමඹ්දභ ගරු ආභිනතුභිය, මේ ගරු බහම  කරුණු කහයණහ 

මතවයතුරු ඈදිරිඳ්  කයන මකව  මී  ඩහ ළ ම ගකීභිය්ද 

ක යුතු කය්දන.  

ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ තුශ සිවිල් අයක්ක ියරධහරි්ද 

රැියඹහක් කයනහද, නළද්ද ියඹන එක ගළන ඔඵතුභහ මතවයතුරු 

ද්දම්ද නළ් නේ භභ්  මද්දනේ ඔඵතුභහ  මතවයතුරු ටික. 

ඔඵතුභහ ඒ මතවයතුරු රඵහ ග්දන කහර්ඹක්භ නළ් නේ, භභ මවෝ 

රඵහ මද්දනේ ඒ මතවයතුරු ටික. කරුණහකයර ඒ මතවයතුරු, 

ද් ත වඳුනහ මගන තාහදී මේ ඊ් තරීතය බහ  කරුණු 

ඈදිරිඳ්  කය්දන ියඹරහ භහ ඈල්ග්භක් කයනහ. 

ගරු ආභිනතුභහ මප් යමට් ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ ිළිඵ 

තා කරුණු ියඹරහ මේ ගරු බහ මනවභ  ඹපු ඳශමුළිය 

සථහ මනවමයි මේ. භ  භතකයි ඳසු ගිඹ ින ියහිඳඹ තුශ භහ 

එතුභහමග්ද ප්රයලසන ියහිඳඹක් ආහුහ. ළ ම කහරඹක් මනවමයි. 

2013 මඳඵයහරි 6ළියදහ භහ එතුභහමග්ද තුරු ප්රයලසනඹක් ආහුහ. 

ඒ තභයි, ඳහල් 9,731ිය්ද 1,563ක  -සිඹඹ  16ක - විදුිඹ 

නළවළ. 1,463ක  -සිඹඹ  15ක - ජරඹ නළවළ. 859ක  -සිඹඹ  

8.8ක - ළසිියළි කළසිියළි ඳවසුකේ නළවළ. 4,283ක , ඒ 

ියඹ්දම්ද ඳහල් ඳද්ධිනමඹ්ද සිඹඹ  44ක  පුසතකහර 

ඳවසුකේ නළවළ. ඒක ආ් තක්ද ියඹහ භහ ගරු ආභිනතුභහමග්ද 

ආහුහ. එතමකව  ඵ්දදුර ගුණර්ධන ආභිනතුභහ මදනහ මභ්දන 

මභමවභ ඊ් තයඹක්.  

"... මභතුභහම  ංඛාහ මල්ඛන භභ ේපර්ණමඹ්දභ ප්රයිනක සමේඳ කයනහ. 

මේ ඳහල්ර ආින මරහ ිනමඵන ඹථහර්ථහදී ත් ් ඹ තා ංඛාහ 

මල්ඛන හිත, ධාහඳන භහතාහංලම  ප්රයකහලනඹක් මර මේ ගරු 

බහම  සිඹලුභ භ්දත්රීේතුභ්දරහම  දළන ගළනීභ වහ ඉශ  හයම දී භභ 

ඈදිරිඳ්  කයනහ."  
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[ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ] 



2013 භහර්තු 07 

එතුභහ ඉශ  හයම  ඈදිරිඳ්  කමශ්  නළවළ. ද භහ ඳළවළදිි 

නළත්  යක් ියඹනහ, භහ ඈදිරිඳ්  කශ ංඛාහ මල්ඛන 

තාහදි ංඛාහ මල්ඛන ඵ. එඳභණක් මනවමයි, භහ මේ ංඛාහ  

මල්ඛන රඵහ ග් ම්  ධාහඳන භහතාහංලම , ංඛාහ මල්ඛන 

ලහඛහම , ියමඹෝජා ධාක් (ංඛාහ  මල්ඛන) මක්.එේ.ඩී.එස.ඩී. 

කරුණහය් න භළිනතුභහමග්ද ඵ්  භහ ියඹ්දන කළභළිනයි. මේ 

සථහම දී භහ ඒ ංඛාහ  මල්ඛන වළ්දහ්  හර්තහ  ආතුශ්  

ියරීභ වහ *බහගත කයනහ. 

දළ්ද ඵර්දන ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, 

ඳහර්ිමේ්දතුම දී ි ප්රයලසනඹක් වන මකව  මභතුභහ ියඹනහ, 

ි ඈදිරිඳ්  කශ මතවයතුරු ළයදියි ියඹරහ. නමු්  එතුභහම භ 

භහතාහංලම , ංඛාහ මල්ඛන ධාක් කරුණහය් න භළිනතුභහ 

ියඹනහ, "මේහ තභයි වරි ංඛාහ මල්ඛන" ියඹරහ. මේ 

ඊ් තරීතය බහ  ආවිල්රහ යමට් ධාහඳන ආභිනතුභහ, යමට් 

ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ  දහශ ද් ත ිළිඵ, ප්රයලසන ිළිඵ මේ 

ඊ් තරීතය බහ මනවභ  ඹනහ නේ, ය  මනවභ  ඹනහ 

නේ මප් යමට් ධාහඳන කමේත්ර ඹ  ඹන කර දහ මභවකක්ද 

ියඹහ භහ ව්දන කළභළිනයි? ගරු ආභිනතුභිය, ිළිග්දන. මේ යමට් 

විදුිඹ නළින ඳහල් සිඹඹ  16ක් ිනමඵනහ. ජරඹ නළින ඳහල් 

සිඹඹ  15ක් ිනමඵනහ. නීඳහයක්ක ඳවසුකේ නළින ඳහල් 

සිඹඹ  8.8ක් ිනමඵනහ. පුසතකහර ඳවසුකේ නළින ඳහල් සිඹඹ  

44ක් ිනමඵනහ. රේජයි ියඹ්දන. නමු්  ඒකයි ඹථහර්ථඹ. 

එඳභණක් මනවමයි ගරු ආභිනතුභිය. භහ ඔඵතුභහ  ියඹ්දන 

කළභළිනයි, නමු්  රේජයි මේක ියඹ්දන. හභහනා මඳශ විදාහ 

විඹ හිත ඳහල් 6,788්ද ඳහල් 4,100ක  හභහනා මඳශ 

විදාහගහය ඳවසුකේ නළවළ. ඒ ියඹ්දම්ද, සිඹඹ  60ක  හභහනා 

මඳශ විදාහගහය ඳවසුකේ නළවළ. මකවමවවභද විදාහ විඹමඹ්ද 

මප් ද දරු්ද ඈදිරිඹ  ඹනහඹ ියඹන මද් ඵරහමඳවමයව් තු 

ම්දම්ද? ඒ විතයක් මනවමයි. ඊස මඳශ විදාහ විඹ හිත 

ඳහල් මප් යමට් 716ක් ිනමඵනහ. ඒ ඳහල්ිනු්  101ක , ඒ 

ියඹ්දම්ද සිඹඹ  14ක  ඊස මඳශ විදාහගහය ඳවසුකේ නළවළ.  

 
ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, your time is up.  

 

ගරු ින්  මප්රයේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Please give me one more minute.  

ගරු ආභිනතුභිය, ඊස මඳශ විදාහගහය ඳවසුකේ නළවළ 

ියඹරහ භහ මනවමයි ියඹ්දම්ද. මක්.එේ.ඩී.එස.ඩී. කරුණහය් න 

භවතහ, ියමඹෝජා ධාක්, ංඛාහ මල්ඛන ලහඛහ, ධාහඳන 

භහතාහංලඹ, ඈසුරුඳහඹ ඵ් තයමුල්ර. එමවභ නේ ගරු 

ආභිනතුභිය, තමු්දනහ්දමේ ධාහඳන ක්මේත්ර ම  අඩේඵයකහය 

තහ් තහ වළටිඹ  ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ ලක්ිනභ්  කය්දන ක යුතු 

කයන මේ මභවමවවම් , තා ද් ත ඈදිරිඳ්  කයරහ, තා 

තර්ක ඈදිරිඳ්  කයරහ මේ යමට් ජනතහ මනවභ  ඹළවීභ තුළි්ද 

ඔඵතුභහ අඩේඵයකහය තහ් තහ මකමනකු මනවමයි, ධාහඳන 

ක්මේත්ර ඹ  අඩේඵයකහය මද්ද් තමඹක් මරහ ිනමඵනහඹ 

ියඹන මද් භහ ියඹ්දන කළභළිනයි. ්දන ඒ ියහ, භහ මේ ඈදිරිඳ්  

කයපු මතවයතුරු, කරුණු කහයණහ, ද් ත ව තර්ක විතර්ක ගළන 

කරුණහකයරහ ඔඵතුභහ මවව  ධහනඹ මඹවමු කයරහ,              

ඒ මතවයතුරුර  නුකර ලු්  විධිඹ  හිතරහ ියර්භහණීයි 

ළඩ  වනක් කස කය්දන. ඒ තුළි්ද මේ යමට් ධාහඳන 

ක්මේත්ර ඹ කුණු ඵක්ියඹ  මගන ඹන, භවහ ප්රයඳහතඹ  මගන ඹන 

මේ ගභන නතය කය්දන. විමලේමඹ්දභ ද දශ මද්ීයඹ 

ියසඳහදනමඹ්ද  ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ මනුම්ද ළඹ කයන මේ 

මවච්චේ සිඹඹ  1.86 මනවමයි, ඩුභ ගණම්ද සිඹඹ  6ක්්  

ම්ද කයරහ, මේ යමට් ධාහඳන ක්මේත්ර ඹ මනුම්ද මඹවදරහ, 

මේ යමට් නහගතඹ බහය ග්දන  සිටින ද දරු්ද මනුම්ද ද 

ඈරහ්  යුතුකේ ඈස  කය්දනඹ ියඹරහ ඈල්ග්භක් කයමි්ද භහ 

ියවඬ මනහ. මඵවමවවභ සතුිනයි.  

 
*බහමේඹ  භත තඵන රද ිඹවිල්ර : 
  சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆம்: 

  Document tabled: 

[මභභ ආමුණුභ පුසතකහරම  ද තඵහ ආත.] 
[இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

 

[.බහ. 3.56] 
 

ගරු ර්දත රගිඹ්දන භවතහ (ඈදිියරීේ, ඈංිනම්දරු 

මේහ, ියහ වහ මඳවදු ඳවසුකේ ියමඹෝජා භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல் 

ரசககள், வீடகப்தை, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, ද මේ විහදඹ  

වබහගී වීභ  රළබීභ ගළන භහ එක ඳළ් තිය්ද තුටුන තය, 

මනක් ඳළ් මත්ද මප් යමට් ධාහඳනඹ ිළිඵ මභළිය 

අකහයමඹ්ද දවස, මඹෝජනහ ඈදිරිඳ්  වීභ ගළන ඈතහභ කනගහටු 

මනහ. ි මභවන මභවන මද්ලඳහරන භින භතහ්දතය දළරු්  

මේ ඳහර්ිමේ්දතු ියමඹෝජනඹ කයන ඵහුතය භ්දත්රීේරු්ද 

ංඛාහකම  ද දරුමෝ තභ්  ඳහල් ඹනහ. භම  ද දරුමෝ්  

ඳහල් ඹනහ. එතමකව  ි මප් ද දරු්දම  ධාහඳනඹ 

මනුම්ද මකවඳභණ මමව භව්දසි මනහද, ි ධහනඹ 

මඹවමු කයනහද ියඹරහ මුතුම්ද ව්ද කය්දන  

ලාතහක් නළවළ. ඒ හම භ තභයි සිඹලුභ මදභ ිඹ්දම  

එකභ ඵරහමඳවමයව් තු, ඳළතුභ, යමුණ තභ්දම  දරු්ද  

මවව ධාහඳනඹක් රඵහ දීභයි. එභ ියහ, ි ගළනභ හිතරහ 

ධාහඳනඹ මනුම්ද මද්ලඳහරන හසි රඵහ ගළනීභ වහ 

ක යුතු කශ යුතු නළවළයි ියඹන එකයි භහ මඳෞද්ගික දයන 

භතඹ. ි මන ඕනෆභ ප්රයලසනඹකදී ම්ද වුණ්  ය  මනුම්ද 
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———————————— 
* කථහ හනම  ඳශ කය ආත. 
*  உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහර්ිමේ්දතු 

ව ධාහඳනඹ මනුම්ද තී්දදු, තීයණ ග්දනහ සථහ්දරදී 

මඵවමවවභ ඳළවළදිි ඳක් මේදඹිය්ද මතවය දරු්දම  ඈදිරි 

නහගතඹ මනුම්ද  ඒ තී්දදු, තීයණ ගත යුතුයි, දවස මඹෝජනහ 

ඈදිරිඳ්  කශ යුතුයි ියඹන එකයි භම  මඳෞද්ගික භතඹ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, මප් යමට් ජනගවනඹ 

රක් 200යි. රක් 40ක් ඳහල් දරු්ද ඈ්දනහ. මප් යමට් ඒ 

දරු්දම  මදභ ිමඹව්  එක්ක ග් මතව්  එක්මකෝටි විසි 

රක්ඹක් විතය ඌජුභ ධාහඳනඹ  ේඵ්දධයි. ධාහඳනඹ  

භසත ය භ ේඵ්දධයි හම භ ඔවු්ද ඌජුභ ේඵ්දධයි. 

මභ්දන මේ ත් ් ඹ ියහ ද ආතළේ මද්ලඳහරනඥඹ්ද 

හිතනහ, ධාහඳනඹ මනුම්ද ි කථහ කය්දන ඕනෆ, 

ධාහඳනඹ මනුම්ද ක යුතු කය්දන ඕනෆ ියඹරහ. එභ ියහ 

මකවතයේ ඹවඳ්  මදඹක් කශ්  මේක විම චනඹ ියරීභ තභයි 

ජනතහම  ඳළ් මත්ද මවවභ මද් ියඹරහ හිතරහ ද විඳක්ම  

කහර්ඹ බහයඹ ඵ  ඳ්  මරහ ිනමඵ්දම්ද මේ ධාහඳන ක්රடභඹ 

විම චනඹ ියරීභයි. ඈින්ද ඒ ඹ ියඹන විධිඹ  ද ධාහඳනම  

ියසිභ දියුණුක් නළවළ. ද ධාහඳනඹ කඩහ ළටිරහ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, ගරු ින්  මප්රයේභදහ 

භ්දත්රීේතුභහ ියඹපු විධිඹ  එතුභහම  ිඹහ ජනහධිඳින කහරම දී් , 

එතුභහ ියමඹෝජා ආභින කහරම දී්  මී  ඩහ ඩු ඳහඩු ිනබුණහ. 

වේඵ්දමතව  දිසත්රිාක්කම  ගුරු පුයප්ඳහඩු ගළන ිය හ. භභ 

භිමඹෝගඹක් කයනහ, එතුභහම  ිඹහ ජනහධිඳින මරහ ඈ්දන 

කහරම  ව එතුභහ ියමඹෝජා ආභින මරහ ඈ්දන කහරම  මී  

ඩහ ළ ම ගුරු හි ඹක් වේඵ්දමතව  කරහඳඹ තුශ ිනබුමණ් 

නළවළඹ ියඹරහ ඔප්පු කය්දන ියඹරහ. ද ගුරු හි ඹ ඉ  ඩහ 

ඩුයි. ආ් ත කථහ ඒකයි.  ළසිියළි, කළසිියළි නළින ඳහල් 

සිඹඹ  8ක් ිනමඵනහ  ිය හ. එතුභහම  ිඹහ ජනහධිඳින කහරම  

සිඹඹ  50ක  විතය ළසිියළි, කළසිියළි නළවළ. විදුිඹ සිඹඹ  

60ක  විතය නළවළ. මේ ඳහර්ිමේ්දතුම දී භභ දළක්මක් නළවළ, 

කයපු මවව මද්ල් ගළන ියඹනහ. ඳසු ගිඹ ඊස මඳශ විබහගම  

රංකහම  ඈවශභ තළන ග් ම්  වේඵ්දමතව  දිසත්රිාක්කම  ද 

දරුමෝයි. ඈින්ද මේහ  තුටු ම්දන ඕනෆ. මේහ ගඹ්දන 

ඕනෆ. එභ ියහ මේ ඹ  ඒ ිළිඵ ිළිතුරු රඵහ මද්දන ි 

ඵරහමඳවමයව් තු ම්දම්ද නළවළ.  

මභභ සථහම දී ි මේ යමට් බුද්ධිභ්  ජනතහ  අයහධනහ 

කයනහ, මේ කරුණු ිළිඵ ඈතහභ්  බුද්ධිමඹ්ද යුතු ඵරහ 

තී්දදු තීයණ ග්දන ියඹරහ. ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහම  

නහඹක් මඹ්ද යු්  මප් යජඹ ධාහඳනඹ මකමයහි තභයි ළ මභ 

ප්රයමුඛතහ රඵහ දීරහ ිනමඵ්දම්ද. ද මේ යමට් ධාහඳනඹ ඈතහභ්  

දියුණුයි. දියුණු නළවළයි ියඹහ කහ ්  ියඹ්දන පුළු්දකභක් 

නළවළ. 1994 දී මප් යමට් හභහනා මඳශ විබහගමඹ්ද භ්  වුමණ් 

සිඹඹ  17යි; ඊස මඳශ විබහගමඹ්ද භ්  වුමණ් සිඹඹ  27යි. 

එතුභ්දරහ වුරුදු 17ක් අණ්ඩු කශහ. ගණිතඹ, විදාහ, සිංවර 

විඹඹ්දම  ප්රයිනපර ම්දන පුළු්ද, ද ඒ ෆභ විඹඹිය්දභ 

ධාහඳනම  දියුණුක් රඵහ ිනමඵන ඵ තර්කහනුකර කරුණු 

ආතු ඈතහභ්  ඳළවළදිි ව්ද කය්දන පුළු්ද.  

භහ තුටු නහ, මප් විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ මේ 

සථහම දී මවෝ මභභ බහ  ඳළමිණීභ ිළිඵ. එතුභහ ව්ද 

කශහ, මදභවුිමඹෝ එනහ, ය ඊළු කළ ඹ, මේ ඊළු කළ ඹ ියඹරහ 

භහඹක  මභ්දන මේ අකහයම  මුදරක් රඵහ මද්දන ියඹහ 

මඹෝජනහ කයනහ, ඒ නු මප් යමට් ඳහල්ර වළභ භහඹකභ 

මේ විධිඹ  මුදල් මගරහයි මප් යමට් මදභවුි මඹෝ දරු්ද ඳහල් 

ඹ්දම්ද ියඹරහ. එතුභහ ඊදහවයණඹක් ිය හ, යහජකීඹ විදාහරම  

විදුවල්ඳිනතුභහ ඒ ේඵ්දධමඹ්ද ිඛිත එහ ිනමඵනහ ියඹරහ. 

එළිය මුදල් එකතු ියරීභක් ියහර්ඹමඹ්දභ භහසික සිද්ධ 

කය්දම්ද නළවළ. වුරුද්දක  ඳවසුකේ ගහසතු ග්දනහ. භහ 

ම ඹ්දමගවඩ ලහ්දත භරිඹහ විදාහරම  ප්රයහථමික ධාහඳනඹ 

වළදෆරුහ. ඉ  ඳසමේ ියට් ඹු ංඝමඵෝධි විදාහරඹ  ගිඹහ. 

එතමකව  මඩසක් එක, පුටු යමගන ගිහි්ද, ඳවසුකේ ගහසතු 

මගරහ තභයි ි ඳහල් ගිම . ඒක ලු්  මදඹක් මනවමයි. මප් 

යමට් ෆභ ඳහල් දරුකුමග්දභ, ෆභ භහඹකභ ල්ි ඹ කයන 

කුභන මවෝ ඳහරක් ිනමඵනහ නේ කරුණු ආතු මේ ගරු 

බහ  ඈදිරිඳ්  කය්දනඹ ියඹහ භහ එතුභහ  ියඹනහ. මභඹ 

ජනතහ මනවභ  ඹළවීභක් විධිඹ යි භහ මඳෞද්ගික දිය්දම්ද. 

භහ මඵවමවවභ ඳළවළදිි ග කීභිය්ද යුතුයි මේ කරුණු 

ියඹ්දම්ද.  

මප් දුමි්දද දිහනහඹක ආභිනතුභහ ිය හ, ගමේ ඳ්දර වදපු 

විධිඹ. ද මප් යමට් ඳහල් නදවස ගණනක් ිනමඵනහ. ි 

තීතඹ ගළන ඵළලුමව්  මේ ඳහල් නදවස ගණිය්ද ඳහල් 

ඳ්දදවක  ඳභණ ඈඩේ ඳරිතාහග කය ිනමඵ්දම්ද එභ 

ඳ ී මද්ලර දහනඳින්ද, ප්රයභූ්ද ළිය මඳෞද්ගික ඹයි. මේහ 

තීතම දී්  සිද්ධ මරහ ිනමඵනහ. මේහ ලු්  මද්ල් 

මනවමයි. ගරු ධාහඳන ආභිනතුභහ ඈදිරිම දී මේ ිළිඵ 

ඳළවළදිි චක්රடමල්ඛඹක් ියකු්  කය්දන ියහර්ඹමඹ්දභ ක යුතු 

කයයි.  

මභභ කල් තළබීමේ මඹෝජනහම  ආතුශ්  මරහ ිනමඵ්දම්ද 

ඳහල් ළසී ඹෆභ ිළිඵයි. ඳහල් ළසී ඹෆභ ධාහඳනඹ කඩහ 

ළටීභක්, ධාහඳනඹ දුර්ර වීභක් ියඹන එකයි මභභ 

මඹෝජනහම්ද ියඹ්දන ඊ් හව කය්දම්ද.  ද මප් යමට් 

ජනගවන ර්ධනඹ සිඹඹ  7ක  අ්දන ප්රයභහණඹක ිනමඵන ඵ 

ි ද්දනහ. 2006 වුරුද්මද් ඳහල් දරුමෝ 3,837,548මදනහයි 

මප් යමට් යජම  ඳහල්ර සිටිම . 2012 න වි  ඳහල් 

දරුමෝ 3,996,531මදමනක් මප් යමට් ඳහල්ර ඈ්දනහ.  

මේ අකහයමඹ්ද භසත ඳහල් ඳද්ධිනඹ තුශ දරු්දම  ළ ම 

වීභක් මරහ ිනමඵනහ. ඒ ඹ තරි්ද යි්ද කය්දන ඕනෆ මප් 

යමට් මඳෞද්ගික ව ජහතා්දතය ඳහල්ර  ආතුශ්  කයන 

දරු්ද ප්රයභහණඹ. ද රක්ඹක  අ්දන දරු්ද ප්රයභහණඹක් 

යජම  ඳහල්ර  ඹ්දම්ද නළින මඳෞද්ගික ඳහල්ර  

ඹනහ. ද භවය ඳහල්ර දරු්ද ඩු මනහ හම භ භවය 

ඳහල්ර දරු්ද ළ ම මනහ. නගයම  ප්රයහථමික ඳහරක ද 

ඳ්දින 4ක් ිනබුමණව්  රඵන වුරුද්මද් ඳ්දින 5ක් මනහ. 

නගයම  ඳහල්ර  ඈල්ලුභක් ආින මනහ. භහ ය මුි්ද ියඹපු 

කරුණු නු මදභ ිඹ්ද වළභ සථහකභ ඊ් හව කය්දම්ද 

තභ්දම  දරුහ කුභන මවෝ අකහයඹිය්ද ඊසභ ත් ් ම  

ඳහරක  ආතුශ්  ියරීභ යි. එඹයි මදභ ිඹ්දම  මප්ක්හ. ඒ 

ඹම  අර්ථික භට් භ ලක්ිනභ්  මන මකව , ඒ ඹම  

වළියඹහ ළ ම මන මකව  ඒ ඹ ියහර්ඹමඹ්ද තභ දරු්ද 

නගයම  ඳහල්ර  ආතුශ්  කයනහ. ඒකයි තා ත් ් ඹ, 

ප්රයහමඹෝගික ත් ් ඹ. ද මප් ඳහර්ිමේ්දතුම  මඵවමවෝ ඹම  

දරු්ද ඹ්දම්ද්  නගයම  ඳහල්ර යි. ජනතහ විමුක්ින 

මඳයමුමණ් භ්දත්රීේරු්දම  දරු්ද ග් ත්  එමවභයි. ඒක නයක 

නළවළ. වළඵළයි ඒ ඹ ඳහර ශ   ගිහිල්රහ හවනමඹ්ද එළිඹ  

ඵහි්දම්ද නළින දරුහ හවනමඹ්ද ඵසරහ ඹනහ. ඒ ඹ 

මඳමන්දන ඹ්දම්ද නළවළ. ඒකයි ිනමඵන එකභ මන. නමු්  

ඔවු්ද ගමේ දරුහ ගමේ ඳහර ිළිඵ කථහ කයනහ. ඒකයි 

ඹථහර්ථඹ. ඒ ඹ  ඒ ඹම  දරු්ද ිළිඵ ඒ වළඟීභ ිනමඵනහ 

හම භ ගේර මදභ ිඹ්ද ්  ඒ වළඟීභ ිනමඵන ඵ, ඒ 

ලාතහ ිනමඵන ඵ ඒ ඹ මඵෝධ කය ගත යුතු ිනමඵනහ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, මේ යමට් ධාහඳනඹ 

කඩහ ළටිරහ ඳහල් ළසී ඹෆභක් මභවනභ අකහයඹක ්  සිද්ධ 

මරහ නළවළ. ගරු විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ මගන අ මේ 
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මඹෝජනහම  ව්ද ිනමඵනහ ඳහල්ර විදුිඹ, ළසිියළි, 

කළසිියළි ඳවසුකේ ඹනහදිඹ ගළන. ඳහල්ර ළසිියළි, කළසිියළි 

කීඹක් ිනමඵ්දන ඕනෆද ියඹන භතඹ මකමයහි මප් යමට් 

ධහනඹ මඹවමු වුමණ් ප්රයථභ තහ යි. ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

ෆභ දකභ යිඹගව භ්දදියම දී දරු්ද මුණ ගළමවනහ. ඒ 

එක දරුකු ියඹපු කරුණු නු එතුභහ ගරු ධාහඳන 

ආභිනතුභහ ් , මප් ගරු අර්ථික ංර්ධන ආභිනතුභහ ්  

ඊ ඳමදස දීරහ ළසිියළි, කළසිියළි ඈදි කය දීභ ේඵ්දධමඹ්ද 

ලා ක යුතු සිදු කශහ. හභහනාමඹ්ද ඳහරක දරු්ද 

70මදනකු , ඩුභ තයමි්ද එක ළසිියළිඹක්්  ිනබිඹ යුතුයි. එඹ 

යුමනසමකෝ අඹතනම  මෞඛා ංලමඹ්ද ඈදිරිඳ්  කය ිනමඵන 

භතඹයි. ද ි මේ ත් ් ඹ ආින කයමි්ද ඹනහ. ගරු ින්  

මප්රයේභදහ භ්දත්රීේතුභහ ිය හ සිඹඹ  8ක ඳභණ ප්රයභහණඹක යි ද ඒ 

ඳවසුකේ නළ් ම්  ියඹරහ. එතුභහභ ඒක ිය හ. මේ ත් ් ඹ ඳසු 

ගිඹ කහරම  ිනබුමණ් නළවළ. ගිඹ වුරුද්මද් ළසිියළි, කළසිියළි 

50,000ක  අ්දන ප්රයභහණඹක් මප් යමට් ඳහල්ර ඈදි කශහ. 

ඈිනරි ටික මේ වුරුද්මද් ඈදි කයනහ. මප් යමට් ෆභ ඳහරකභ 

දරු්ද 70මදනකු  එක ළසිියළිඹක් ඵළගි්ද ිනබිඹ යුතුයි ියඹන 

ප්රයමිිනඹ  ඳහල් ඳද්ධිනඹ මගන ඒමේ යුතුකභ, ගකීභ යජඹක් 

විධිඹ  ඈටු කය්දන ි ියහර්ඹමඹ්ද ක යුතු කයනහ.  

ගරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභිය, ද විඳක්ඹ ධාහඳනඹ 

ගළන ියසික් කථහ කමශේ නළවළ. විදුවල්ඳින ඳ් වීේ, මද්ලඳහරන 

ඳිගළනීේ, ධාහඳන ඳරිඳහරන මේම  ඳ් වීේ අදිඹ ගළනයි 

කථහ  කමශේ. ඒ ින්දලු ධාහඳනඹ කඩහ ළටිරහ ිනමඵ්දම්ද. 

විඳක්ම  භවය භ්දත්රීේරු ධාහඳනඹ ිළිඵ මනවදළන කථහ 

කශහ. මප් ගරු ියර වියහේ කහරිඹේ භ්දත්රීේතුභහ ිය හ 

ඳහල්ර  කඩහ ඳියන වමුදහක් ගළන. මප් යමට් කි්ද 

ිනබුමණ් ගුරු මක්්දද්රීවඹ ධාහඳනඹක්. ද මුළු මරෝකම භ 

ධාහඳනඹ මනස මරහ ිනමඵනහ. ද ශිා මක්්දද්රීවඹ 

ධාහඳනඹක් ිනමඵ්දම්ද. ම ළර ිනඹහ මගන දරු්ද  ඊග්දන 

ක්රடභඹ ද මුළු මරෝකඹභ ිළිග්දම්ද නළවළ. ද දරු්ද  ඈමගන 

ග්දන ඊග්දනහ. ඈමගනීභ යි ඊග්ද්දම්ද. එමවභ නළින 

ම ළර ිනඹහ මගන ඊග්දන ංකල්ඳඹ ද ක්රිුඹහ් භක ්දම්ද 

නළවළ. ඒ හම භ ඳහල් ඳරීක්කරු්ද ඳහල්ර  කඩහ ඳියන 

ංකල්ඳඹ්  ද ධාහඳන ක්රடභඹ තුශ නළවළ. ගුරු ඊ ඳමද්ලකරු්ද 

ව විඹඹ ධාක්රු්ද ආතුළු කණ්ඩහඹේ ඳහල්ර  ගිහිල්රහ 

ඳ්දින කහභයරදී ගුරුරු්ද  වහඹ මදන අකහයම  ළඩ 

ිළිමශක් තභයි ද මප් යමට් ධාහඳන ක්රடභඹ තුශ ක්රිුඹහ් භක 

්දම්ද.    

දළ්ද ඳහර්ිමේ්දතු  ආවිල්රහ වනහ,  කි්ද කඩහ ඳියන 

වමුදහ ිනබුණහ,  ඒ ඳරීක්හ කයන ඒහ දළ්ද මකෝ ියඹරහ. ධාහඳන 

ක්රடභඹ තුශ දළ්ද ඒ ංකල්ඳ නළවළ. එභ ියහ භහ මඵවමවවභ 

ඳළවළදිි ියඹ්දන කළභළිනයි,   ය ක් විධිඹ   ද  මරෝකම   

ඈතහභ්  දියුණු ධාහඳන භට් භක  මප් යමට් ධාහඳන 

ත් ් ඹ ඳ් මරහ ිනමඵන ඵ.  මේ මනුම්ද විමලේමඹ්දභ 

මප් විදුවල්ඳිනරු්ද, ගුරු භව් භ භව් මී්ද කයන කළඳවීභ ි 

කතතම දී සිහිඳ්  කශ යුතුයි.  විමලේමඹ්දභ දළනුමේ 

මක්්දද්ර සථහනඹක් ඵ  මේ ය  ඳ්  ියරීමේ  ඒ කහර්ඹ බහයම  ග 

කීභ ියහර්ඹමඹ්දභ ක්රිුඹහ් භක මමි්ද ඳිනන මභවමවවතකයි 

මභළිය ඈතහභ් භ හර්ථක කල් තළබීමේ මඹෝජනහ ඳහ ද මේ 

ඳහර්ිමේ්දතු  ඈදිරිඳ්  ්දම්ද.  ඒ ියහ මේ  සිඹලු 

මදනහමග්දභ ි ඈල්ග්භක් කය්දන කළභළිනයි.   මේ අකහයඹ   

ධාහඳනම  හර්ථක ප්රයිනපර ිනබිඹදී,  මද්ලඳහරන හසි රඵහ 

ගළනීමේ යමුණ ආින ඒ ගළන ඌනහ් භක, සුඵහදී කථහ 

කය්දම්ද නළින මේ දරු්ද ගළන හිතරහ  සිදුන මද් ගළන 

වරිඹ  කථහ කයරහ ියඹ්දන.   ින්  මප්රයේභදහ භ්දත්රීේතුභහ ියඹන 

විධිඹ  නේ එතුභහම  තහ් තහ ජනහධිඳින කහරම , එතුභහ 

ියමඹෝජා ආභිනයඹකු ලමඹ්ද ක යුතු කශ කහරම  

වේඵ්දමතව  දිසත්රිාක්කඹ ග් මතව්  එහි ියසිභ පුයප්ඳහඩුක් ආින 

මරහ ිනබිරහ නළවළ.  ඒ විධිඹ  තභයි ම් මය්දම්ද. ය   

ම් මය්දම්ද එමවභයි. නමු්  එතුභ්දරහ සිටි කහරම  ඒ 

ත් ් ඹ ඉ  ඩහ ළ මයි. ද ඉ  ඩහ ඩුයි.  මේ  ඩුවීභ ිළිඵ 

කථහ කයරහ, ත සුළු ලමඹ්ද මවෝ ඩුවීභක් ිනමඵනහ නේ 

ඒක්  දරු්ද මනුම්ද ියළයදි කය ගළනීභ  ඒකයහීය වීභ 

තභයි ද භවජන ියමඹෝිනතයි්ද විධිඹ  ඳ  ඳළරී ිනමඵන 

ගකීභ.  ඒ ඵ මඵෝධ කයමගන ි ක යුතු කයමුයි ියඹන 

අයහධනඹ කයමි්ද  භහ ියවඬ නහ.  

 

[4.13 p.m.] 

 
ගරු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to 

participate in this Adjournment Debate on the state of 

education in the country. This is one of the more serious 

issues afflicting the country today. The Hon. Deputy 

Minister who spoke before me appealed that we should 

look at these issues beyond political affiliations and I 

would like to endorse that and appeal to the Government 

to tread that path.  

Today, the Mover of this Motion and, more 

particularly, the Hon. Member of Parliament of the UNP 

from the Hambantota District placed before this House 

several statistics, several facts and up to now, none of 

those have been addressed from the Government side. 

We see the Hon. Minister of Education running here and 

there, up to the Officials’ Box, outside the Chamber, back 

in, consulting various people, Monitors and all. We will 

await to see what he will say today in response to all the 

facts that have been placed in this House. The Hon. 

Member from Hambantota made very serious allegations 

against the Hon. Minister about Questions that have been 

asked in this House, the replies given by the Hon. 

Minister himself and that those Questions have been 

repeated. So, the Hon. Minister has got yet another 

opportunity to place before this House and to the country 

the actual situation with regard to all of those statistics 

that have been asked of him.  

The Hon. Deputy Minister who spoke before me 

stated that today the situation is better than the time 

before. I would like to seriously contest that. The 

education sector has continued to deteriorate. That is a 

fact. There is a great amount of anxiety in the minds of 

parents and educationists in this country. About six 

months ago, we saw a heightening of that when, for three 

months, the Federation of University Teachers’ 

Association went on strike, seeking amongst many 

things, primarily, a larger allocation of funding for 

education. That has not been done. Six per cent of GDP 

comes down as the suggested percentage of spending. 

There is a very definite and good basis for requiring that 

percentage of spending. Despite that, even today, the 
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spending or the allocation for education is less than 2 per 

cent of GDP. This is hardly satisfactory. Presently, there 

is no excuse for relegating education to such low priority. 

This is a sector that must receive the highest priority, if 

anything else. There was a special Consultative 

Committee on Education where the need for reform of 

this sector was felt and overhauling of this whole area is a 

matter that nobody disputes. There have been serious 

studies that have been done with the World Bank and 

various other agencies. But, actually for the Government, 

it does not seem like a priority.  

In fact, whatever initiatives that have been taken have 

been retrogressive. I cite, particularly, the examples of 

appointing principals as colonels, majors, captains and so 

on and subjecting new entrants to university to what is 

called “leadership training” and euphemism, which is 

actually military training. So, the militarization that we 

have been subjected to, unfortunately for a variety of 

reasons over several decades, now continues very 

strongly advocated by the Government at a time when we 

should be moving away from that, at a time when, 

particularly, the children should be weaned away from 

even thoughts such as that. A particular path has been 

chosen and is being taken. I do not blame either the 

Minister of Education, the Minister of Higher Education, 

the new Minister of Education Services or the Monitors of 

those Ministries. I do not think any of them have anything 

to do with these matters because the direction in which 

this country is headed is determined by just one family 

and I do not think these Ministers have any say in these 

matters. But, they are here and we will hear another sad 

speech by the  Minister of Education, who will not be 

able to answer any of the queries that have been raised 

today. That will be a reflection of the general state of the 

country, but more sadly, the situation with regard to 

education. 

On the issue of schools, the appointment of teachers 

from the Civil Defence Force - the numbers were given - 

particularly in the areas in which there was a war for 

several decades, is a matter of great concern to us. The 

Hon. Member gave the figures of three persons who have 

been appointed from the Civil Defence Force to schools 

in Mullaitivu. But, there were over a hundred persons 

whose names were written and the Directors of Education 

of several districts were actually instructed to appoint 

them as Sinhala Language teachers to the different 

schools that were mentioned in that letter. Those were 

persons not even from the Civil Defence Force, but from 

the Army. Fortunately, that project has been stalled now; 

it has been put on hold. But, this is the direction in which 

the Government is moving. The schools in the North 

particularly, cannot have one function, cannot have a 

Prize Giving without inviting military personnel in the 

area even to be the chief guest. It is the army who 

conducts meetings to congratulate children who pass the 

scholarship examination. The militarization of those areas 

is very easily seen by the involvement of the military in 

the affairs of civilian schools; not only the military, even 

powerful politicians, Ministers, in those areas force 

themselves onto schools. There are instructions given that 

no function of any school should take place without 

Ministers from that area being invited. 

I will mention an incident with regard to the Uduvil 

Girls’ College since that has been mentioned in this 

House several times. That is a school that was started in 

the year 1820, the oldest girls’ school.  It was started by 

the missionaries from America.  It is now being run by 

the Jaffna Diocese of the Church in South India and is 

one of the premier educational institutions of this 

country. Some years ago, utilizing an internal dispute in 

that school, a Minister of the area actually went into the 

school with soldiers, with tanks - I saw that with my own 

eyes - during school hours.  He conducted meetings and 

encouraged children to go on strike and jump over walls. 

This is the kind of involvement powerful politicians of 

that area indulge in.  This is a matter about which I have 

personal knowledge, not as a member of the TNA or a 

Member of Parliament, but well prior to my entry into 

politics as an Attorney-at-Law who handled certain court 

proceedings. Because that was protested too much, today 

in this House we hear someone parroting the Uduvil  

Girls’ College incident forgetting what he did in that 

school and what damage he caused, not only to that 

school but also to the culture of education  and to the 

discipline of students in a place like Jaffna. But, that will 

all come back and some day those persons will have to 

answer to these very serious intrusions they have made 

into an educational society like Jaffna. They may have 

their own grievances, they may have a grievance against 

the educated people, but that is not the way to vent their 

spleen on education, educationists and educational 

institutions.  We need to do a complete overhaul of the 

education system in our country.  Otherwise, this country 

will not progress; this country will not prosper. 

We need to be in step with the developments around 

the world. We are still stuck in a particular groove and 

that has mainly to do with the gap between the secondary 

education and tertiary education. Persons who enter 

universities were afforded, free of charge, education at 

tertiary level, cannot find employment thereafter. It is not 

their fault, but the system and the kind of training that is 

afforded to them, does not make them persons who are 

employable. Although so much is talked about the free 

education, it is also true that free education has had a 

negative impact as well on our society. The value of 

education is not appreciated. It comes free and when it 

comes free,  students tend to think that it costs nothing. It 

costs a great deal to the country and they must know what 

that cost is.  

I propose - I have said this once before this House - 

that a costing, particularly of tertiary educational courses 
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be done and that students  be made to pay for that. I am 

not suggesting that they pay for it at the time they enter 

the university  but some scheme by which, even 

subsequently in their working life, that they be made to 

pay back to the State, the cost that the State has incurred 

on their education; if not by cash, by different methods 

that they contribute back so that they know the actual 

cost, the value of the education that is being afforded to 

them.  

With these words I conclude and I thank you, Sir, for 

the opportunity given.  

 
[தற.த. 4.30] 

 

ගරු වී.එස. යහධක්රිුසන්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ்.  இரரகறதஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, இந் 

ரட்டின் கல்ற தொகநகக அல்னது கல்ற கக 

டுத்துக்தகரண்டரல், இந் ரடு சுந்றம் ததற்நற்குப் 

தறன்தை "அகணதக்கும் கல்ற" ன்ந அடிப்தகடறரன 

சகனதக்கும் கல்ற கற்கக்கூடி சந்ர்ப்தம் கறகடத்து. 

அரது டக்கு, கறக்கறரன ரழ்கறன்ந றழ், தொஸ்லிம் 

க்கள் அரரதரன தன்தகுறறலிதக்கறன்ந சறங்கப க்கள் 

ன்த அகணதக்கும் இந் ரய்ப்தைக் கறகடத்றதந்து. 

ஆணரல், ததரதுரக ரரட்டத் துகநகச் ரசர்ந்ர்கலக்கு 

இந்க் கல்ற ன்ந தத்றன்தோனரகக் குநறப்தறடப்தடும் 

தசல்ம் கறகடக்கரரன இதந்து. 1978ஆம் ஆண்டு 

ரரட்டப் தரடசரகனகள் அகணத்தும் அசரங்கப் 

தரடசரகனகபரகப் ததரதப்ரதற்கப்தட ரண்டும் ன்ந எத 

தகரள்ககக தொன்தொகநரக அன்கந அசரங்கம் 

ககடப்தறடித்து. அன் அடிப்தகடறரனரன் ரரட்டப் 

தரடசரகனகள் அசரங்க ரக்கப்தட்டண. அற்கறங்க 

கறட்டத்ட்ட 884 ரரட்டப் தரடசரகனகள் அசரங்கப் 

தரடசரகனகபரகப் ததரதப்ரதற்கப்தட்டண. த்ற ரகரத் 

றலுள்ப 406 தரடசரகனகலம் ஊர ரகரத்றலுள்ப 169 

தரடசரகனகலம் சப்கதொ ரகரம், ரல் ரகரம், தன் 

ரகரம் ரதரன்நற்நறலுள்ப 209 ரரட்டப் 

தரடசரகனகலம் உள்படங்கும்ககறரன இந் ரகனத் 

றட்டம் அகந்றதந்து. அன்த இந்ப் தரடசரகனககப 

அசரங்கம் ததரதப்ரதற்நரதரறலும் இப்தரடசரகனகபறன் 

கட்டிடங்ககபத் றதத்றகப்தற்கு அசரங்கம் அறகபவு 

றறக ங்கக்கூடி றகன இதக்கறல்கன. அன் 

அடிப்தகடறரன சுவீடன் ரட்டின் 'சலடர' றதணம் இந்த் 

ரரட்டப் தரடசரகனககப அதறறதத்ற தசய்ற்குப் 

தல்ரத கககபறல் றறத்றபறத்து. இணரல் தன 

ரரட்டப் தரடசரகனககப அதறறதத்ற தசய்க்கூடி 

ரய்ப்தைக் கறகடத்து. அகப்ரதரன ரஜர்ன் ரட்டு GTZ 

றதணத்றன் உற தோனரகவும் தன தரடசரகனகள் 

அதறறதத்ற தசய்ப்தட்டண. அந் ககறல் GTZ றதணம் 

ரரட்டப்தைநச் சறநரர்கபறன் கல்ற பர்ச்சறக்கு றகந உற 

தசய்றதக்கறன்நது.  

இன் அடிப்தகடறரன ரரட்டப் தரடசரகனகள் 

அசரங்கத்றன்தோனம் தல்ரத உறககபப் ததற்நறதந்ரலும் 

கூட அக கல்றறல் இன்ணதொம் ரதரற பர்ச்சறகட 

றல்கன ன்ததுரன் ன்தகட கதத்ரகும். இந்ப் 

தரடசரகனகபறல் ஏபவுக்குக் கட்டிட சறகள் இதந்ரலும், 

ரதரறபவு ஆசறரறர்கள் இல்னரலிதந்து. இப்ததரலது 

இந் அசரங்கத்றன்தோனரக அங்கு தடிப்தடிரக 

ஆசறரறர்கள் றறக்கப்தட்டு தகறன்நரர்கள். இந் ரடு 

சுந்றகடந்து 65 தடங்கபரகறறட்டரதரறலும் தொப்தது - 

தொப்தத்கந்து தடங்கலக்கு தொன்தைரன் ரரட்டப் 

தரடசரகனகபறல் கல்றப் தற ஆம்தறக்கப்தட்டது. ஆகர, 

ரரட்டப் தரடசரகனகபறன் கல்றறல் கறட்டத்ட்ட தொப்தது 

தடங்கள் தறன்ரரக்கற எத குகநதரடு இதந்து தகறன்நது. 

அசரங்கம் இந்த் ரரட்டப் தரடசரகனககப அறகபறல் 

அதறறதத்ற தசய்ரல் ட்டுர அந்க்  குகநதரட்கட லக்கற 

அந்ப் தரடசரகனககப தொன்ரணற்ந தொடித்ம். அந் 

அடிப்தகடறரன இன்த அசரங்கம் தல்ரத 

ரகனத்றட்டங்ககபச் தசய்து ந்ரலும்கூட, இன்தம் 

ங்கலகட க்கபறன் கல்றறல் தொன்ரணற்நம் ரதரரல் 

இதக்கறன்நது ன்தது ரங்கள் ல்ரனரதம் அநறக்கூடி எத 

றரக இதக்கறன்நது. ரகு ஜணரறதற அர்கபறன் 

அசரங்கத்றன்கலழ் அங்கு கறட்டத்ட்ட 3,179 ஆசறரறர்கள் 

அண்கக் கரனத்றரன றறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். 

ஆணரல், இர்கலக்குப் ரதரற training இல்னரன் 

கரரக இன்ணதொம் சரறரண தொகநறரன அங்கு தசற்தட 

தொடிர எத சூழ்றகனறல் இதக்கறன்நரர்கள் ன்தக 

ரங்கள் இங்கு தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநரம்.  

அடுத்ரக, இன்த இந்ப் தரடசரகனகபறல் supervision, 

அரது கண்கரறப்தை றகறகக் குகநரக இதக்கறன்நது. 

அசரங்கம் அந்ப் தகுறகபறரன கல்ற றர்ரக ரசக 

அறகரரறககப - SLEAS officers - றகக் குகநந்பறல் 

றறப்தர அற்குக் கரரகும். அந்ககறல் இந்ப் 

தரடசரகனகபறல் இன்த கல்றத்ம் றகவும் குகநந்றதக் 

கறன்நது ன்தக ரங்கள் உக்கூடிரக இதக்கறன்நது. 

2007ஆம் ஆண்டு கடததற்ந ந்ரம் குப்தைப் 

தைனகப்தரறசறல் தரலட்கசறரன ததுகப ரட்டத்றல் 6.94 

வீரண ரர்கள் சறத்றகடந்றதந்ரர்கள். ஆணரல், 

2012ஆம் ஆண்டிரன அது 5.32 வீரகக் குகநந்றதக் 

கறன்நது. அரரதரன்த ததலிர ரட்டத்றரன 4.99 

வீரக இதந் இத்தரககரணது இப்ததரலது 4.72 

வீரகச் சற்தக் குகநகடந்றதக்கறன்நது. அவ்ரரந, 

கண்டி ரட்டத்றல் 4.68 வீரக இதந் தரககரணது, 

இப்ததரலது 5.39 வீரக அறகரறத்றதக்கறன்நது. 2007ஆம் 

ஆண்டில் கண்டி ரட்டத்றரன க.ததர.. சரர ப் 

தரலட்கசறல் சறத்றகடந்ர்கபறன் தரகக 39.44 வீரக 

இதந்து. அது இப்ததரலது 44.58 வீரக உர்ந் 

றதக்கறன்நது. அரரதரன்த ததலிர ரட்டத்றரன 

அந்ப் தரலட்கசறல் சறத்றகடந்ர்கபறன் தரகக 

2007இல் 35.63 வீரக இதந்து. அது இப்ததரலது 42.52 

வீரக உர்ந்றதக்கறன்நது. ணர, கனகம் ததரதுரக 

இன்த கல்ற பர்ச்சறறல் தொன்ரணநற தகறன்நததரலறலும், 

தபறறடப்தடுகறன்ந தைள்பறறதங்ககபப் தரர்க்கும்ததரலது 

ததலிர ரட்டம் கல்றறல் றகவும் தறன்ங்கற 

ரட்டரக றபங்குகக் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது.  

இதந்ரலும், அந் ரட்டத்றரன கல்ற கற்கறன்ந ரர் 

கபறன் ண்றக்கக அறகரறத்றதப்தரல் இப்ததரலது 

அங்குள்ப தரடசரகனகள் துவும் தோடப்தட ரண்டி 

றகனகறல் இல்கன. ரநரக, ரலும் அறகரண 

தரடசரகனககப உதரக்க ரண்டி சூழ்றகனரன்  

அங்கறதக்கறன்நது.  

தகப கல்ற அகச்சர் அர்கபறணரல் ஆறம் 

தரடசரகனகள் அதறறதத்றத் றட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பது. 

அத்றட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்ட தரடசரகனகபறரன எத சறன 

தறச்சறகணகள் கரப்தடுக ரங்கள் அரணறக்கக்கூடி 

ரக இதக்கறன்நது. அரது, 6ஆம் குப்தைக்கு கலலள்ப 
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primary குப்தைககப லக்கறறட்டு, அற்கு ரல் உள்ப 

குப்தைககபக் தகரண்ட தரடசரகனகபரக அற்கந 

அதறறதத்ற தசய்கறன்ந இந்த் றட்டத்றன்கலழ் ததற்ரநரர் 

கலம் ரர்கலம் றகுந் சறத்க றர்தகரள்ப 

ரண்டி சூழ்றகன ற்தடும் ன்தக தகப அகச்சர் 

அர்கலக்குத் தரறப்தடுத் றதம்தைகறரநன். உரரக, 

றகவும் தகக ரய்ந் ஸ்தகலிர தசன். ரஜரசப் 

தரடசரகனறரன 6ஆம் குப்தைக்குக் கலலள்ப குப்தைக்ககப 

அகற்தம் டடிக்ககககப டுக்கும்ரதரது, அப்தறரசத்ற 

லுள்ப ரர்கலம் ததற்ரநரதம் தன சறங்ககப 

றர்தகரள்பரண்டிறதக்கறன்நது. ஆகர, இந்றகனக 

கக் கதத்றற்தகரண்டு  டடிக்கககள் டுக்கப்தட 

ரண்டும் ணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.   

ரரட்டப் தரடசரகனகபறல் கடந் இததது தட 

கரனத்துக்குள்ரன் அறகபவு அதறறதத்றகள்  ரற்தகரள்பப் 

தட்டு ந்றதக்கறன்நண. டரக்டர் ரர டி தல் அர்கள் கல்ற 

அகச்சறன் தசனரபரக இதந் கரனத்றல் ரரட்டப்தைநப் 

தரடசரகனகலக்தகணப் தததந்தரகக றறக எதுக்கலடு 

தசய்து அற்நறன் அதறறதத்றறல் கண்ணுங்கதத்துரக 

இதந்ரர் ன்தக ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றரன தரறறத்துக் 

தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். அக்கரனகட்டத்றரன த்ற 

ரகரக் கல்ற அகச்சரக இதந் ரன், அறகபவு 

றறகப் ததற்த தன ரரட்டப் தரடசரகனககப அதறறதத்ற 

தசய்றதந்ரன். அன் தறன்ணர் இந் அசரங்கதொம் 

கனகத்துக்குப் தல்ரத அதறறதத்றத் றட்டங்ககபச் 

தசற்தடுத்ற தகறன்நது. இச்சந்ர்ப்தத்றரன றர்கரனத்றல் 

து தறரசத்றன் கல்ற றகன ரலும் பரண்டும் 

ன்தற்கரக எத சறன தொக்கற றடங்ககபத் தரறறக்க  

றதம்தைகறன்ரநன்.  

 

ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Please wind up now.  

 
ගරු වී.එස. යහධක්රිුසන්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ்.  இரரகறதஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

வுதசய்து ணக்கு இன்தம் இண்டு றறடங்கள் 

ரதங்கள். 

 

ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

எத றறடம் ரத்றம் தொடித்ம்.   

 

ගරු වී.එස. යහධක්රිුසන්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ்.  இரரகறதஷ்ன்)   

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

அரது, கனகப் தகுறகபறல் தறற்நப்தட்ட 

ஆசறரறர்கபறன் தற்நரக்குகநக றர்த்ற தசய் ரண்டும்; 

றஞ்ஞரணப் தட்டரரறககப றறக்க ரண்டும். அத்துடன் 

தரடர்ந்தும் அங்கு அதறறதத்றத் றட்டங்ககப ரற்தகரள்ப  

ரண்டும். றரசடரக, சப்தறகதொ ரகரப் தகுறகலக்கு 

SLEAS Officers றணம் தசய்ப்தட ரண்டும். கண 

தறரசங்கபறலுள்ப தரடசரகனகபறல் computer சறகள் 

ற்தம் electricity சறகள் இதக்கறன்நததரலறலும் கனகத் 

றலுள்ப தரடசரகனகபறல் அந் சறகள் றகவும் குகந 

ரகர கரப்தடுகறன்நண. ஆகர, து தரடசரகன 

கலக்கு computer சறகலம் electricity சறகலம் தசய்து 

தகரடுக்கப்தட ரண்டுதணக் ரகட்டுக் தகரள்கறன்ரநன்.     

கனகப் தரடசரகனகபறல் midday meals - தகல் உவு 

றகவும் குகநரகர கறகடக்கறன்நது. ஆகர, 

றர்கரனத்றல் கனகத்றலுள்ப அகணத்துப் 

தரடசரகனகலக்கும் தகல் உவு ங்க ரண்டுதணக் 

ரகட்டு, ணது உகக றகநவுதசய்கறன்ரநன்.  க்கம். 

   

ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. R. Yogarajan. You have 

10 minutes to speak.  

 

[4.40 p.m.] 

 
ගරු අර්. මඹෝගයහජ්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees. I 

am glad to speak after the Hon. V.S. Radhakrishnan. I do 

not know why I always get the opportunity to speak soon 

after him. He has been praising the improvements in the 

education system in the Central Province. As a Minister 

of Education who had been in the Central Provincial 

Council, he cannot say bad things about education.  

Sir, we are still supposed to have free education in 

this country. I wish to say that the Hon. Minister has 

introduced a new scheme: 5,000 feeder schools and 1,000 

super schools or "සුිරි ඳහල්". This supiri pasal scheme is 

not good for our people. We thought initially when you 

said that you were going to build 1,000 new schools of a 

highly-developed nature, that it is a good thing but you 

have taken a hitch about the  primary schools in this. You 

know that education in the plantations was taken over 

only in 1978. That is, only for the past 35 years, we have 

had come into the mainstream of education. We always 

had schools up to Grade 5 in the estates. After Grade 5, 

we came to the town to study further up to the GCE 

(Ordinary Level). We did not have GCE (Advanced 

Level) those days. Now, we have GCE (Advanced Level) 

in a few schools. We have GCE (Advanced Level) in 

Science only in four schools in the plantation areas. So, 

we always came from the estate to the town school to 

study beyond Grade 5.  

So, this feeder schools - sapiri pasal -  system was 

there for the plantations always. When you create 1,000 

new schools, we also should get a fair share. We must get 

at least 75 schools in the whole country. But, how many 

schools have you given us? If you take the Kalutara 

District, not a single school has been given for us. කළුතය 
දිසත්රිාක්කම  තුකයම  ජනතහ  ිරි ඳහල් වළටිඹ  එක 

ඳහරක්්  දීරහ නළවළ.  Why? They came and proposed 

Millakanda Tamil Vidyalaya as a super school. But, they 
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said that they have to remove the primary section from 

that school. When you remove the primary section, what 

can they do? This school is in the Bulathsinhala Town. 

So, the children in the town will have to find an estate 

school to join a feeder school. After going there, they 

have to come back to the town for their post-primary or 

secondary education. If you take Maskeliya, - the Hon. 

V.S. Radhakrishnan also spoke about this - St. Joseph’s 

College, Maskeliya is a very good school where we had 

classes from Primary up to Advanced Level. But, this 

school was not included in the ිරි ඳහල් 1,000. Then, the 

parents and the SDS came and spoke to you and you 

converted it into a ිරි school. But, they had to remove 

the primary section. To remove the primary section, you 

did not provide land or you did not provide buildings. The 

parents have now rented a house and Year 1 and Year 2 

classes are being conducted in that premises and the rent 

is being paid by the parents. If you abolish this Primary 

Section in  St. Joseph’s College, Maskeliya, then the 

people in the town have to send their children to a feeder 

school in an estate up to Year 5 and then get them back to 

the town for the post-primary or secondary education.  

This situation does not fit into our scheme because we 

come to the town school for secondary education. So, 

what is the method out of this? Continue to give us ිරි 

ඳහල් or super schools and at the same time allow them to 

continue the primary section. You will not dare to remove 

the Primary Section in Royal College,  D.S. Senanayake 

College, Ananda College or  Nalanda College because 

those parents are very powerful people. They can even get 

the Minister changed. But, when it comes to an estate 

school, they are not powerful people. You forced us to 

remove the Primary Section. You forced us to rent a 

building to run a primary school and we are paying from 

our pockets. Is this the true free education that we are 

planning?  

Your concept of developing 1,000 schools to a very 

high standard is welcome. It is good. Your idea of 

developing 5,000 primary schools to feed these schools is 

also very good.  

Out of these 5,000 schools, you must give us at least 7 

per cent, say 350 schools, to be developed as good 

primary schools. Similarly, you must provide at least 70 

of these ිරි ඳහල් for our community and while 

providing that, do not remove the primary section from 

the town schools because the people in the town have to 

send their children to these primary schools.  

Then, if you take Advanced Level, we are not having 

enough graduate teachers, so we are unable to have 

schools with Advanced Level. We have only four schools 

with Science for Advanced Level. Because of that we are 

not creating enough Science graduates. When we do not 

create Science graduates, you cannot appoint Science 

Teachers to teach in the Advanced Level classes. So, 

when you continue to have only four schools to teach 

Science and when you continue to have a shortage of 

Science-educated children from the Tamil community in 

the up-country, you are unable to ever create more 

Science schools in the up-country.  

We have to find a way out.  You must admit Science-

educated children even with lower qualifications as an 

interim measure - say for six years - so that about five 

batches can pass out. Then, make them teachers; give 

them an opportunity. Three years back, the Government 

of India offered 20 scholarships to send our students to 

India for a BSc Degree and after that to do a BT course - 

Bachelor of Teaching - in India, so that when they come 

back they can join our education scheme. Sixty children 

were sent abroad. They are coming back and now they 

are assuming teaching posts. Now that India has had this 

scheme for three years, you must also take up this 

scheme. You can send 20 children every year for Science 

education in India. When they come back, offer them 

teaching opportunities. They will take up teaching 

opportunities and maybe in another five years’ time, we 

can have about 75 schools with Science education.  

You have a target. You say that today less than 20 per 

cent is studying Science and you want to increase this. If 

our country is to be developed in  future, we must have 

more Science graduates. That is your policy. But, that 

should not be restricted to a part of the community. It 

should also reach our people. Our people also deserve it 

as citizens of this country. They also should get an equal 

opportunity. To do this, you have to create more Science 

teachers. This can be done by you and you have the 

capacity to do it. If you have the heart to do it, this will be 

successful.  

At present, we have one major issue. That is, less than 

half per cent of the university admissions is secured by 

the students from upcountry. We are nearly 7 per cent in 

this country but we get about half  per cent of the 

university admissions. That is because our education is 

still backward. Maybe we entered the mainstream late but 

that does not mean that we have to wait another 35 years 

to reach the standard of the rest of the country. An 

accelerated programme is essential so that more of our 

children will be able to get into universities. I request the 

Hon. Minister to devote some special attention to this 

issue and take action. 

Thank you. 

[4.50 p.m.] 
 

ගරු ල්වහේ ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, I must, first of 

all, record my appreciation of the great work done by the 

Hon. Bandula Gunawardane, Minister of Education. I 

think he had to face a lot of fast bowling and so far he is 

battling it out in the middle very successfully.    
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Sir, I also must congratulate the new young Minister, 

the Hon. Duminda Dissanayake, who was appointed 

lately by His Excellency the President as the Minister of 

Education Services.  He is a son of a very great leader of 

the North Central Province who steered the affairs of 

Rajarata, the Hon. Berty Premalal Dissanayake, as the 

former Chief Minister of that area.   

I was also very surprised when the Hon. Vijitha Herath 

chose to cast aspersions on him saying, ''මකවමව්දමදෝ අපු 

ලු්  මකමනක්.'' මකවමව්දමදෝ අපු  මකමනක් මනවමයි, 

ජනතහ ඳ්   කයරහ එපු මකමනක්.  ඈසමකෝර නළින කයපු ඹ  

ඒ ිළිඵ දවක් නළවළ.  ඈසමකෝර විනහල   කයපු ඹ , 

ඈසමකෝමර ඳ්දින ඳළළ් වීභ ශක්පු ඹ , ඈසමකෝමර ඹ්දන 

එඳහඹ ියඹහ  banners ගවපු මේවීපී කහයඹ්ද   ජනතහම   ලු්  

ියමඹෝිනතඹ්ද ිළිඵ ප්රයහදඹ ඳශ ියරීමේ වළියඹහක් නළින ඵ 

ඳ  මවවඳි්ද ම් රුේ ග්දන  පුළු්ද. භනුා් ඹ නු රකහ 

ඵරනමකව  ඒක මවව ක්රිුඹහක් මනවමයි ියඹන එක භභ 

එතුභහ  ඳ්දන කළභළිනයි. ඈසමකෝර ඝහතනඹ  මකරුහ; 

ප්රයහවනඹ ඝහතනඹ  මකරුහ;  යමට් ිනබුණු  ියසඳහදන සිඹල්රක්භ  

ඝහතනඹ  රක් කශහ. "ඝහතනඹ"  ියඹරහ ම්ද දළ්ද ියඹ්දම්ද. ඒ 

ියහ ඒ ඹ  මවව මද්ල්  ග්රාවණඹ ියරීමේ වළියඹහක් මනවභළින 

වීභ ගළන භභ ඈතහභ් භ කනගහටු මනහ. 

Sir, particularly, the Hon. Minister of Education is a 

Member of the Colombo District. There are a lot of 

shortcomings in schools in the Colombo.  From time to 

time, we have brought it to the notice of the Hon. 

Minister.  Also, Dr. (Mrs.) Hajarjhan Mansoor prepared a 

report with regard to that and gave it to you.  That report 

was submitted to His Excellency the President at Temple 

Trees. 

 
ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please!  The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 
නතුරු ියමඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ මරහනමඹ්ද ඈ්  

වුමඹ්ද,  ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභහ  [ගරු ච්දදිභ වීයක්මකව ම භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அன்தறநகு, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  MR. DEPUTY SPEAKER  [THE  HON. CHANDIMA 
WEERAKKODY] took the Chair. 

 
 

ගරු ල්වහේ ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, Al-Iqbal Balika Maha Vidyalaya is in very bad 

shape in the Slave Island. Then, schools like Al-Nasser 

Muslim Maha Vidyala at Grandpass, Al-Ameen 

Vidyalaya at Slave Island, Sir Razik Fareed Muslim 

Vidyalaya at Mattakkuliya and also Al-Hijra Maha 

Vidyalaya at Dehiwala  need upgrading, better facilities 

and also more funds to develop education.  Particularly, 

Al-Hijra Maha Vidyalaya at Dehiwala, where we also 

live, is on the bank of a canal, which is not a suitable 

place.  I think the Hon. Mohan Lal Grero also knows that 

very well. If this school could be shifted to another place, 

it will be well and good because students can either fall 

on to the road and meet with an accident or sometimes 

they may fall into the canal itself.   It is a very unsuitable 

place for a school.  But, people at that time thought it 

good to start a Muslim school in that area and that has 

been done.   

Then, Sir, there have been difficulties in obtaining 

playgrounds for certain schools.  Here is a letter with me 

written by Al-Haj I.L. Mawzook, Principal of An-Noor 

Central College of Panagamuwa in the Kurunegala 

District.  It states, I quote: 

“කුරුණෆගර දිසත්රිාක්කම  මදවඩේගසර්දද භළිනයණ මකවට්ාහලම  

රිදීගභ ප්රයහමද්ීයඹ මල්කේ ඵර ප්රයමද්ලම  ිහි හ ආින ප්රයධහන මඳමශේ 

ඳහරිය ඳහනගමු ්ද-නර් භධා භවහ විදුවර. මභභ විදුවමල් දළන  

සිසු්ද 1500  අ්දන ඳංඛාහක් ඈමගනුභ රඵන තය ගුරු භණ්ඩරඹ 

60ිය්ද භ්දවිතඹ.” 

I have visited this school several times for prize-

giving and other functions.  I think this is one of the best 

schools in the Kurunegala District. එභ ඳහර වහ 

මගවඩනළඟිල්රක්, playground  එකක් ව මනකු්  යප්රයහද 
එතුභ්දරහ ඈල්රනහ. 

An assembly hall for Thunduwa Muslim Maha 

Vidyalaya at Panapitiya is also very essential for this 

school.  Panapitiya village is one of the oldest villages in 

the Galle District. It became a Muslim village in the 

Galle District owing to the efforts of Mr. P. de S. 

Kularatne, one of our great educationists, at the request of 

Sir Razik Fareed at that time. Sir, it is in your area in the 

Galle District. I know that you are also taking very good 

interest in promoting education. They have invited me 

also to visit them saying that you will also be present.  

Sir, these schools are lacking toilet facilities.  I am 

happy to state that the Hon. Minister of Economic 

Development has sent all Members of Parliament a 

circular to recommend schools which need better and 

modern toilet facilities.     

Then, there is the question of Moulavi teachers. We 

are once again thankful to the Minister for appointing a 

hundred odd Moulavis but there seems to be another 

hundred to be appointed and it will take a long time. The 

All- Ceylon Muslim Educational Conference is always 

persisting that Moulavis should be appointed. From all 

the Arabic Colleges, year in and year out, there are 

Moulavis who pass out. Therefore, I would kindly urge 

the Minister to appoint Moulavis and help Arabic and 

Islamic education in the colleges.  
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In Sura 96: Verse 1 of the Holy Quran,  it states, I 

quote:  

 "Iqra' Bismi Rabikallazi Khalaq" 

which means, "Read, educate yourself in the name of 

God who created you". This Quranic Sura was well 

quoted by His Excellency President Mahinda Rajapaksa 

when he went as the Chief Guest to open a four-storeyed 

building at the Muslim Ladies' College in Bambalapitiya. 

The Hon. Minister was also present. I am very thankful to 

the Hon. A.H.M. Fowzie, his son, Mr. Nauzer Fowzie and 

the family members who donated funds for it. Also, the 

Hon. Basil Rajapaksa, Minister of Economic 

Development laid the foundation stone recently at the 

Fathima Muslim Ladies' College in Bandaranaike 

Mawatha, which is one of the primary State-controlled 

Muslim Girls’ Schools in the Island and Z.A.M. Refai 

Hadjiar has come forward to donate the necessary funds 

for it.  

Then, Sir, there is a request to restore the Malay 

Language as a subject for the GCE (Ordinary Level) 

Examination. Now, Sir, it is quite absurd to restore the 

Malay Language as a subject for the Advanced Level 

Examination when, for obvious reasons, it has been 

discontinued for the Ordinary Level Examination. I have 

a letter written by the Conference of Sri Lankan Malays - 

COSLAM - signed by Mr. T.K. Azoor, the President and 

a former Principal of Zahira College, Colombo. Sir, I 

table*  this letter.  

All the details are there. There are 350 million people 

who speak the Malay language. It is the Lingua Franca of 

Indonesia, Malaysia, Brunei and also, in other countries 

like Singapore, Thailand, Philippines and Surinam, 

significant minorities are speaking. Particularly, Malays 

in this country have contributed a lot for the safety and  

security of the country from the time of the English rulers. 

They have developed canals and there are various places 

we could recall their habitations  like in Jawatta, Ja-Ela 

and Chavakachcheri.  

Malays are dedicated, very patriotic and  very well-

known throughout the world, particularly in Sri Lanka. 

People of the calibre of great leaders like T.B. Jayah and 

Justice M.T. Akbar, came from this distinguished clan.  

Jaffna schools need a lot of help and assistance. 

Although at one time, Jaffna was very high in educational 

standards, certain schools have fallen from that standard 

now. Particularly, after the destruction of Jaffna, Osmania 

College and Khadeeja College, which were two great 

colleges that were run very well catering to the Muslims 

of the entire Northern and other provinces, are also  in a 

dilapidated condition today. I think lately, தறகசகள் குல 

ரழ்ப்தரத்றரன கூடிது. The Deputy Mayor of Jaffna 

presided over that and also Moulavi Sufiyan is taking a 

lot of interest. Jaffna  is a place that produced great 

leaders like Senator A.M.A. Azeez - அநறஞர் .ம்.. 

அஸீஸ் -, Justice M.M. Abdul Cader, Dr. M.H.M. Abdul 

Cader and the first Muslim Mayor of Jaffna Quazi, M.M. 

Sultan. There had been a lot of cultural and other 

activities. Even leaders from India came and had lectures 

in these colleges and addressed Meelad Shareef meetings 

and the the other functions in Jaffna from time to time. 

Therefore, all these need to be attended to very urgently.  

I would also like to mention that there is a high level 

of educational standard in the Eastern Province today. I 

must emphasize that. Once in the 1960’s, when we went 

to a village like Maruthamunai from where Senator 

Mashoor Moulana comes, we could not find a graduate or 

an Advanced Level student. But, today in one house you 

find two lady doctors and that is the advancement made. I 

hope and pray that playground facilities will be given to 

all these schools in order to help them to develop their 

sporting skills. 

Thank you very much.   

 

[.බහ. 5.01] 

 
ගරු ින්  කුභහය භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, ග්රාහමීඹ ඳහල් ළසී ඹහභ 

ිළිඵ විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ විසි්ද මේ ගරු බහ  

මඹෝජනහක් ඈදිරිඳ්  කය ආින සථහම  ඒ ිළිඵ දවස 

දක්්දන සථහ රළබීභ ගළන භහ තුටු මනහ.  

ධාහඳනඹ ද දමේ මඵවමවෝ මදනහම  හකච්නහ  ඵඳු්ද 

මන භහතතකහක් ඵ  ඳ්  මරහ ිනමඵනහ. එමවභ මරහ 

ිනමඵ්දම්ද ධාහඳනඹ වයවහ  මේ යමට් ජහතා්දතය ඳ ් ඳ්  

කය ග් ත කීර්ිනඹක  ඩහ භෆත කහරම  සිදු වුණු ඵයඳතශ 

ඳකීර්ිනභ්  සිදුවීේ ඳහදක කයමගනයි. භහ හිතන වළටිඹ  ඳහල් 

හ දළමීභ්  මප් ය  ධාහඳන ක්මේත්ර ම  රඵපු ඳකීර්ිනභ්  

්  දළකීභක එක සථහක්. ඳ දළක්කහ ඳසු ගිඹ කහරම  

ධාහඳනඹ ෆභ භහජඹකභ ඳළළ් භ ර්ධනඹ තීයණඹ කයන 

හධකඹක් වුණු අකහයඹ.   

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, ඳසු ගිඹ කහරම  රංකහම  

ඳහරකමඹෝ -විමලේමඹ්ද මේ යජඹ- රංකහ දකුණු අසිඹහම  

ධාහඳනම  මක්්දද්ර සථහනඹ කයනහඹ ියඹරහ ඳළසුහ. ඒ 

හම භ ජනහධිඳිනයඹහ ඳළසුහ, ක්ෂිිනජඹ  ඈවළි්ද ඵරන 

දරුමකු බිහි ියරීභ එතුභහම  යමුණයි ියඹරහ. ඒ ප්රයකහලඹ 

මඵවමවෝ ඹ  මනවම් රුණ් , ක්ෂිිනජඹ ියඹ්දම්ද්  භහඹහක් 

න ියහ මේ යජම  යමුණ වුමණ් ධාහඳනඹ තුශ භහඹහක් 

ියරීභ ම්දන ආින. මකවමවවභ වුණ්  ඳසු ගිඹ කහරම  

ධාහඳනම  ප්රයලසන මගවඩක් ආින වුණු අකහයඹ  ඳ දළක්කහ. 

ප්රයලසන ඳ් තය යදිනහ. මඳශ මඳව්  යදිනහ. ඳහල් වනහ. 

ප්රයලසන ඳ් තයර ළයදීේ ිනබුණහ. මඳශ  මඳව්  මඵදහ වළරීමේ 

මදෝ ිනබුණහ. ඒ හම භ මඳෞද්ගික වදා විදාහර ඳන් , 
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————————— 
*  පුසතකහරම  තඵහ ආත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ිමේ්දතු 

මඳෞද්ගික යවි ඳන් , මඳෞද්ගික ඳහාභහරහ, විලසවිදාහර 

අචහර්ඹරු්දම  ගළ ලු, නධාඹන මේකඹ්දම  ගළ ලු, 

ශිාඹ්ද  භර්දනඹ මගන ඒභ ළිය ඵයඳතශ ප්රයලසන ගණනහකු්  

මේ යමට් ධාහඳන ක්මේත්ර ම  ආින ම්දන ග් තහ. ඒකයි භභ 

ිය ම  මේ කරුණු ඳදනේ කයමගන තභයි ඳසු ගිඹ කහරම  

හකච්නහක් භතු වුමණ් ියඹරහ. මේ වදියක එන ප්රයලසන මේ 

යමට්  ධාහඳනම  දළමන ප්රයලසන විධිඹ  හකච්නහ ම්දන ඳ ්ද 

ග් තහ. ඒ ියහ මභවකද කමශේ? මේ ප්රයලසන්  එක්ක ගළටුණු, මේ 

ප්රයලසන්  එක්ක මවේඵ්  වුණු ජනතහ්  මේ වදියක එන 

ප්රයලසන්  එක්ක යගශ කය්දන ඳ ්ද ග් තහ. ඳහල්ර දරුමෝ, 

මදභ ිමඹෝ, අචහර්ඹරු, විලසවිදාහර අචහර්ඹරු, ඒ හම භ 

විලසවිදාහර ශිා ංගේ, ශිා ංවිධහන මේ වදියක එන 

ප්රයලසන්  එක්ක විවිධ යගශර  භළදිව්  ම්දන, යගශ කය්දන 

ඳ ්ද ග් තහ. විවිධ ඈල්ග්ේ ඔසමේ හකච්නහ ඳ ්ද ග් තහ. 

ඳහරකයිනු්  මභවකද කමශේ? ඒ මභවමවවම්  ධාහඳනම  ඳළන 

නඟින මභවකක් වරි ප්රයලසනඹක් භතු කයමගන ඒක   ඒ මරහ  

ඊ් තයඹක් මද්දන ඳ ්ද ග් තහ.  ඒ ියහ ජනහරි භහම  මඳශ 

මඳව්  මඵදහ දීමේ ප්රයලසන ිනමඵනහ. ියර ආඳුේ රඵහ දීමේ ප්රයලසන 

ිනමඵනහ. විබහග ිනමඹන කහමර  විබහගර මදෝ ිනමඵනහ. 

ප්රයිනපර ි  මන කහමර  ප්රයිනපරර මදෝ ිනමඵනහ. මේ හම  

කහරමඹ්ද කහරඹ  යමට් ධාහඳනම  පර ක්ක්ින විඳින 

දරු්ද ් , ජනතහ ්  කථහ කය්දන,  ්ද කය්දන භහතතකහ 

ිනබුණහ හම භ, ඳහරකඹ්ද ්  එක භහතතකහක් විරහ ඈය 

ම්දන කි්ද ත භහතතකහක් එ්දන ඳ ්ද ග් තහ. ඒ ියහ එක 

ප්රයලසනඹිය්ද එක ප්රයලසනඹක් ඹ ඳ්  මරහ මේ ධාහඳනම  

ිනමඵන ර්බුදම  ප්රයිනපර භත විවිධ යගශ ඳළන නඟි්දන ඳ ්ද 

ග් තහ. ඳහරකමඹෝ්  ඒක ඈතහභ මවවඳි්ද කශභනහකයණඹ 

කයමගන ගිඹහ. ඒ ියහ එක ප්රයලසනඹක් එනහ. ඒක  යගශඹක් 

එනහ; ඊද්මඝෝණඹක් එනහ; ඈල්ග්භක් එනහ. ඒක ඈය 

ම්දන කි්ද, ඒක  ඊ් තය එ්දන කි්ද ත ප්රයලසනඹක් එනහ.  

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, ධාහඳනම  විතයක් 

 මනවමයි  ියකු්  ක්මේත්ර ර්  එමවභයි. කහරමඹ්ද කහරඹ  

මේ ඳහරකඹ්ද ප්රයලසනඹක් ම නහ. ඒ ප්රයලසනඹ ර්ධනඹ කයරහ, 

ජනතහ හිරිට් රහ, ජනතහ භං මුශහ කයරහ ප්රයධහන ප්රයලසන 

සිඹල්ර ඹ  ගව්දන ළරසුේ කයනහ. ඳහරකමඹෝ්  ජනතහ  ඒ 

ඊගුර මගනහහ. ජනතහ්  ඹේ ප්රයභහණඹක  ඒක  හු වුණහ 

ියඹරහ තභයි ඳ  මප්්දම්ද. ඒ ියහ දළ්ද මභවකක්ද ්දම්ද? ඒ 

මරහම  එන සිද්ධිඹක් ඳදනේ කයමගන ඳ මේ හකච්නහ ඳ ්ද 

ග්දනහ. ඳ දළක්කහ ඳසු ගිඹ කහරම  ධාහඳනඹ ිළිඵ 

ඵයඳතශ ංහදඹක් ආින වුණු අකහයඹ. ඒ ංහදඹ අම  ඳහල් 

දළරිඹක  මඳවල් මග ම 8ක් විකුණ්දන වීභ ිළිඵ ප්රයලසනම දීයි.  

ඒමකදි මේ භහජම  ඈතහභ ංම දී කථහඵවක් ඳ ්ද ග් තහ.  

යමට් ජනහධිඳිනතුභහ ඵයඳතශ විධිඹ  ංම දී වුණහ, කනගහටු 

වුණහ ියඹරහ භහධාර, විවිධ හකච්නහර කථහ මනහ ි 

දළක්කහ. ඒ ප්රයලසනම දී මභවකක්ද කමශේ? ආඹ ඳහල් දළරිඹක්. මේක 

රංකහ ඈිනවහම  සිදු ව ඳශමුළිය සිදුවීභ හම  හකච්නහ  

ග් තහ. ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, නමු්  වළභ දහභ මේ 

හම  සිදුවීේ නහ. ඒ සිද්ධිම දී භවරු විදුවල්ඳිනතුභහ  

ඵළ්දනහ. භවරු මදභවුිඹ්ද  ඵළ්දනහ. මේ භව එවු්ද මේහ  

ග ියඹ්දන ඕනෆ, ශභයි්ද  ධාහඳනඹ රි කය ග්දන ලා 

විඹහිඹදේ මවවඹහ දු්දම්ද නළවළ ියඹරහ භවරු මදභවුිඹ්ද  

ඵළ්දනහ. භවරු ධිකයණඹ  ඵළ්දනහ. භවරු ඳරිහ වහ ශභහ 

යක්ක මදඳහර්තමේ්දතුම  ියරධහරි්ද  ඵළ්දනහ. භවරු 

මඳවග්සිඹ  ඵළ්දනහ. ්දිනමේදී ජනහධිඳිනතුභහ මේ යමට් 

නහඹකඹහ විධිඹ  ඒක  ංම දී මරහ ඈතහ හිත මවව පුද්ගරඹකු 

ඵ  එතුභහ ඳ්  වුණහ.  

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, මේ යමට් ඳහරකයි්ද  ියසි 

ප්රයලසනඹක් ිනබුමණ් නළවළ. ඒ ියහ දළ්ද මභවකක්ද ම්දම්ද? මේ 

යමට් ධාහඳනම  ප්රයිනපර ක්ක්ින විඳින දරු්දමගනු් , 

මදභවුිඹ්දමගනු් , විලසවිදාහර අචහර්ඹරු්දමගනු් , 

ශිාඹ්දමගනු් , ශිා ාහඳහයිනු්  ි ඈල්රහ සිටිනහ, 

වදියක ඳළන නඟින මේ සිද්ධි භත ඳදනේ මරහ කයන 

යගශඹ  එවහ ගිහිල්රහ මේ භසත ධාහඳනම භ මනක් 

වහ ව යගශඹක , භතහදඹක , ංවිධහනඹවීභක  භළදිව්  

්දන ියඹරහ. එළිය එක සිද්ධිඹක් මවෝ සිද්ධි දහභඹක් ඳදනේ 

කය මගන ඒ ඒ මභවමවවම්  ඳ ්ද ග්දනහ යගශ, 

භළදිව් වීේි්ද මේ යමට් ඳහරකයි්ද  ආ් ත ප්රයලසන ඹ  ගව්දන 

පුළු්ද. ඒ ියහ ඳහරකමඹෝ මභවකද කය්දම්ද? දම්ද ද 

ප්රයලසන භතු කයරහ භහජඹ භං මුශහ කයනහ. 

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, මඵවමවෝ ඹ ියඹනහ, 

ධාහඳනඹ  ප්රයිනඳ් ිනඹක් නළවළ, මේ ඳහරකයි්ද  ප්රයිනඳ් ිනඹක් 

නළවළ ියඹරහ. ඒක ආ් තද? ඒක එමවභ මනවමයි ියඹරහ ඳ 

විලසහ කයනහ. මේ ඳහරකයි්ද  ධාහඳනඹ ේඵ්දධමඹ්ද 

ප්රයිනඳ් ිනඹක් ිනමඵනහ. ඔවු්ද  යමුණක් ිනමඵනහ. ඔවු්දම  

යමුණු ඵළලුහ  ඳසමේ මභමවභ ම්දම්ද ආයි ියඹරහ ම් රුේ 

ග්දන පුළු්ද. මරෝක ඵළංකුම , මරා යමුදමල් මකව්දමද්සි 

එක්ක විවිධ ාහඳතින එනමකව , නමෝදාහ ඳහල් ියඹරහ 

එනමකව , ඈසුරු ඳහල් ියඹරහ එනමකව , ිරි ඳහල් ියඹරහ 

එනමකව , විවිධ මඹෝජනහ එනමකව  මේ යමට් ධාහඳනඹ ිළිඵ 

ම් රුභක් ිනමඵන ඹ ියඹනහ, ධාහඳනඹ ිළිඵ ප්රයිනඳ් ිනඹක් 

නළවළ ියඹරහ. නළවළ, ආ් ත භ ඒක ළරැදියි. ධාහඳනඹ  

ප්රයිනඳ් ිනඹක් නළද්ද? ි ද්දනහ විධිඹ  රංකහම  ධාහඳනඹ  

ප්රයිනඳ් ිනඹක් ිනමඵනහ. මේ යමට් විතයක් මනවමයි, මරෝකම  

ඳහරකයි්ද ්  ධාහඳනඹ  ප්රයිනඳ් ිනඹක් ිනමඵනහ, ගරු 

ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය. කථහම  ආ් ත ්දම්ද මභවකක්ද? 

තා කථහ ්දම්ද මභවකක්ද? මේ ඳහරකමඹෝ ඒ ප්රයිනඳ් ිනඹ 

වංගරහ ගව්දම්ද; වංගරහ ිනමඵ්දම්ද. ආ් ත ප්රයිනඳ් ිනඹ 

මභවකක්ද? ප්රයිනඳ් ිනඹක් නළ් නේ, ළඩ ිළිමශක් නළ් නේ මේ 

ඳහල් ඳද්ධිනඹ ඳ් හ මගන ඹ්දන, මේ ක්රිුඹහිඹ ඳ් හ 

මගන ඹ්දන ඵළවළ. ආ් ත කහයණඹ මභවකක්ද? ප්රයිනඳ් ිනඹක් 

ිනමඵනහ. ඒ ප්රයිනඳ් ිනඹ ්දම්ද ජනතහ  ඊග්දන, දරු්ද  

ඊග්දන, නහගතඹ වහ ඹවඳ්  මිියසසු ියර්භහණඹ කයන, 

නහගතම දී මේ ය  ් , මරෝකඹ ්  ජඹග්රාවණ ම ්දන පුළු්ද 

ියර්භහණීයග් ික්දතන වළියඹහක් ිනමඵන දරු්ද හිත නහගත 

ඳයපුයක් බිහි කයන එක මනවමයි.  

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, ඒ ඳහරකයි්දම  මික 

යමුණු මදකක් ිනමඵනහ. එකක් තභයි, මේ අර්ථික ක්රடභඹ නු 

මිියසසු ඵහුතයඹක් පීඩහ  ඳ්  ියරීභ. ි මද්ලඳහරන විදාහම දී 

මභඹ  ියඹනහ, "සයහ මගන කනහ ියඹරහ". නළවළ. මේ 

ඳහරකමඹෝ ඉ  එවහ ගිහිල්රහයි ිනමඵ්දම්ද. සයහ මගන කහරහ 

ඔවු්දම  භව්දසිම  ප්රයිනපරඹ ඊඳරිභ යමගන, දළ්ද ඉ  එවහ 

ගිහිල්රහ භසත පී මත ජනතහ වහයහ මගන කන තළන  මේ 

ඳහරකමඹෝ ආවිල්රහ ිනමඵනහ. ්දන ඒ මිියසසු්ද වහයහ මගන 

කන අර්ථික මද්ලඳහරන ක්රිුඹහිඹ ඳ් හ මගන ඹහභ වහ 

දතසටිභඹ ලමඹ්ද ඒක  නත මිියමවක් වදන එක තභයි මේ 

ඳහරකයි්දම  යමුණ. ඒක මේ ධාහඳනම  වළභ තළනකභ 

මඳමන්දන ිනමඵනහ. මේ ඳහරනඹ , මේ අර්ථික ක්රடභඹ ,  

ඵහුතයඹක් මිියසසු පීඩහ  ඳ්  කයන ක්රடභඹ  නත මිියමවක්, 

හීරෆ වුණු මිියමවක්, ශික්ණඹ කයන මිියමවක්, ශික්ණඹ 

කය්දන පුළු්ද නහගත භහජඹක් ියර්භහණඹ කයන එක තභයි 

මේ ඳහරකයි්දම  යමුණ. ඒක එක්්  ජහිනක ඳක් 

අණ්ඩු ්  එකයි, ඒක මඳවදු මඳයමුණු අණ්ඩු ්  එකයි. ද 

ඵ්දදුර ගුණර්ධන භහතාතුභහ ධාහඳන විඹ  නහඹක් ඹ 
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මදන මේ ඳහරනම ්  ඒ යමුණ එමවභභ ිනමඵනහ, ගරු 

ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය. ඒක එතුභහම  ප්රයලසනඹක් මනවමයි. 

මේ ඳහරනම  ප්රයලසනඹක්. ඒ එක යමුණක්.  

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, මදළිය කහයණඹ තභයි, මේ 

ඳහරන ක්රடභඹ ඳ් හ මගන ඹ්දන ේමිකමඹෝ ටිකක් ඕනෆ. 

ළඩකහයමඹෝ ටිකක් ඕනෆ. මභරේ - gadgets - ටිකක් ඕනෆ. 

්දන ඒ මභරේ ටික වදහ ග්දන ඕනෆ. ියදවස ධාහඳනඹ 

ියඹරහ ඔවු්ද ඳහයේ ඵහන ධාහඳනම  සීභහ ිනමඵ්දම්ද 

මකවතළන ද? ඔවු්ද ියදවස ධාහඳනඹ ියඹන ධාහඳනම  

සීභහ ිනමඵ්දම්ද ඔවු්ද  ලා ඊඳකයණ ටිකක්, ඔවු්ද  

ලා ේමිකමඹෝ ටිකක් වදහ ග්දනහ සීභහ  විතයයි. ඈ්ද එවහ  

ඔවු්ද ධාහඳනම  සීභහ ඳශල් කය්දම්ද නළවළ. ඒ ියදව රඵහ 

මද්දම්ද නළවළ. ඒක තභයි ඈිනවහම  ඈරහ ඳ  ිනමඵන ්  

දළකීභ.  

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, ඒ හම භ මනක් කහයණඹ 

මභවකක්ද? ඔවු්දම  ඳහරනඹ, ඔවු්දම  ක්රடභඹ, ඔවු්දම  

මද්ලඳහරනඹ, ඔවු්දම  අර්ථික ක්රිුඹහිඹ ඳ් හ මගන ඹ්දන, 

ඒක  නත මිියමවක් වදහ ග්දනහ සීභහ  විතයයි ඔවු්ද 

ධාහඳනඹ රඵහ මද්දම්ද.  

ඒක ඈතහ ඳළවළදිියි. ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, 

භසතඹක් ලමඹ්ද ඒ ක්රිුඹහිඹ  එමයහි තභයි මේ යමට් 

ඵහුතයඹක් න පීඩහ  ඳ්  වුණු මදභවුිඹ්ද, ළ මහිටිඹ්ද, 

අචහර්ඹරු්ද, විලසවිදාහර අචහර්ඹරු්ද ආතුළු ඊග්   බුද්ධිභ්  

සිඹලු මදනහ, ංවිධහනඹ විඹ යු් ම් , ංවිධහනඹ කශ යු් ම්   

ියඹරහ භහ  විලසහ කයනහ. මභළිය සිද්ධිඹක් ඳභණක් යමගන 

කථහ කයන එක ඳහරකඹ්ද  හසියි. ඒ ියහ ි භසතඹක් 

වළටිඹ  මගන මේ ප්රයලසන කථහ කයමු. දළ්ද මභවකක්ද සිදු මරහ 

ිනමඵ්දම්ද? තභ්ද  නත මිියසු්ද ියර්භහණඹ කය ගළනීමේ 

ක්රිුඹහිඹ දිවහ ඈිනවහම  ඈරහ ඵර්දන. ඒ වහ වදපු මඳශ 

මඳවත ඵර්දන. වදපු ළඩ ිළිමශ ඵර්දන. එමේ ශික්ණඹ 

ියරීමේ ක්රිුඹහිඹ ඵර්දන. එඹ දිග භ ආවිල්රහ ිනමඵනහ. ද ඒ 

ක්රිුඹහිඹ ඉ  ඩහ ගළඹුරි්ද මේ ඳහරකඹ්ද  ඕනෆ කයරහ 

ිනමඵනහ. මභවකද, මේ ඳහරකඹ්දම  ලු්  අර්ථික ඊඳහඹ භහර්ග  

ක්රිුඹහ් භක කය්දන නේ, ඔවු්දමග්ද ප්රයලසන කයන, යගශ කයන, 

ියර්භහණීයග් හිතන, ඳශල් විධිඹ  හිතන මිියසු්ද සිටින එක 

ඵහධහක්. ඒ ියහ ත්  ශික්ණඹ කයපු, හීරෆ කයපු, නත 

කයග්  මිියසු්ද නහගත ඳයේඳයහ තුශ ියර්භහණඹ කය ගළනීමේ 

වුභනහ ද මනදහ ්  ඩහ ආින මරහ ිනමඵනහ, ගරු 

ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය. ද ඒක මනදහ ්  ඩහ වුභනහයි. 

එක ඳළ් තිය්ද භර්දනඹ මගනළල්රහ මේ භහජඹ නත 

කය්දන, හීරෆ කය්දන, බඹ කය්දන වදනහ හම භ, මනක් 

ඳළ් මත්ද මඳය ඳහමල් ඈරහ විලසවිදාහරම  ඊඳහධිඹ ්ද 

න සථහ දක්හ ශික්ණඹ කය්දන වදනහ. භර්දනමඹ්ද 

ශික්ණඹ කයනහ  ඩහ ඔවු්දම  ඳහරන ක්රடභඹ  නත 

ධාහඳනමඹ්ද ශික්ණඹ කයන එක ඳවසුයි.  ඒක තභයි මේ යමට් 

ඈිනවහම  ඈරහ හි පු ඳහරකඹ්දම  ක්රடමභෝඳහඹ වුමණ්. දළ්ද ඒ 

ත් ් ඹ එළිඹ  ආවිල්රහ ිනමඵනහ. මනදහ  වංගරහ ගළහුම . 

ද ඒක එළිි   ආවිල්රහ ිනමඵනහ. ඳහල් ශිාඹහ ත්  

නත කය ග්දන, හීරෆ කයග්දන තභයි විදුවල්ඳිනරු අයක්ක 

භහතාහංලම  ියමඹෝග වහ විධි විධහන ඹ ම්  කර්නල්රු්ද ඵ  

ඳ්  කය්දම්ද.  මිි රිකයණ භහනසික් ඹ ඹ ම්  ශිාඹහ ඒ 

පුහුණු , ඒ ශික්ණඹ  රක් කය්දනයි වද්දම්ද. ඒ ියහ තභයි 

විලසවිදාහරඹ  ආතුශ්  න ශිා ශිාහ්ද  වමුදහ පුහුණුක් 

රඵහ මද්දම්ද. ඒ ශික්ණඹ වද්දන, ඒ brainwash එක මද්දන 

තභයි එමවභ කය්දම්ද.  

මඳශමඳව් ර ළරැදි ආින ්දම්ද්  ඒ ියහ තභයි. මඳශ 

මඳව් ර  භවය ඳහඩේ එ්දම්ද ඒ ියහ තභයි. ඒ යමුණ ඈතහ 

ඳළවළදිියි. ඒ යමුණ මවළිදයවු කයන එක, ඒ යමුණ  එමයහි 

යගශ කයන එක මේ යමට් ශිාඹ්දම ් ,  විද්තු්දම ් , 

බුද්ධිභතු්දම ් , මදභවුිඹ්දම ්  කහර්ඹ බහයඹ ඵ  ඳ්  මරහ 

ිනමඵනහ. එමවභ ඳශල් මර යගශඹක් මනවකයනතහක් මේ 

ප්රයලසනඹ ඳ  මේයහ ග්දන  ඵළවළ.   

ද මභවකක්ද සිදුමරහ ිනමඵ්දම්ද?  ඳසු ගිඹ දහ සිදු වුණු 

මඳවල් මග ම ියහිඳඹක් මවයකේ ියරීමේ සිද්ධිඹ ිළිඵ, ඳහල් 

හ දළමීභ  සිදු වීභ ිළිඵ, මඳශමඳව් ර ළරැදි ආින වීභ 

ිළිඵ, මදභ ිඹ්ද   ඳහල්ර හුනු ගහ්දන  සිදු වීභ ිළිඵ,  

මදභ ිඹ්ද  ඈසමකෝමල් ළ  වද්දන  සිදු වීභ ිළිඵ, අදි 

ශිා ංගේර  ඳහමල් ගකීභ බහය ග්දන  සිදු වීභ ිළිඵ 

ඹන මේ සිඹල්ර  ද ඳදනභ මරහ ිනමඵ්දම්ද මභවකක්ද?  

ඈතහ ඳළවළදිියි. ද තභ්දම  වුභනහ්ද වහ තභ්ද  

ඕනෆ කයන ේමිඹකඹ්ද වදහ ග්දන, තභ්ද  නත හීරෆ 

මිියමවක් වදහ ග්දන වුභනහම්ද ළඩ කයන ඳහරකමඹෝ 

නුක්රடභමඹ්ද ආවිල්රහ ිනමඵ්දම්ද මකවතළන ද? ධාහඳනම  

ගකීමභ්ද ේපර්ණමඹ්ද යහජා ියදවස වීමේ ිඹයක  තභයි 

ද ආවි්  ිනමඵ්දම්ද. ඒ හම භ ධාහඳනඹ මමශ බහණ්ඩඹක් 

ඵ  ඳ්  ියරීමේ  ක්රිුඹහිඹ  ආවිල්රහ ිනමඵනහ.  ධාහඳනඹ 

යිිනඹක් මනවමයි, යප්රයහදඹක් ියඹන තළන  ආවිල්රහ 

ිනමඵනහ, ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය. එමවභ නේ ි 

ඒක  විරුද්ධ භළදිව්  ම්දන ඕනෆ. 1977 ඈරහ දශ ජහිනක 

ියසඳහදිතමඹ්ද- ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, භ  ත 

මරහ ිනමඵනහද? 

 
ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ  ම්ද කශ විනහ ම 15 හනයි, ගරු භ්දත්රීේතුභිය.  
 

ගරු ින්  කුභහය භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

 "මේ ඔමේ දරුහම  ඳහරයි" ියඹරහ ඳහමල් මඵෝ්  එක 
ගවරහ, "ඊමේ දරුහම  ඈසමකෝරඹ නේ ඊම හුණු ගහගිය්ද, ඊම 

ළ  වදහ ගිය්ද, ළසිියළි වදහ ගිය්ද, ශභහ ඊඹන වදහ ගිය්ද" 

ියඹරහ ධාහඳනම  ේපර්ණ ඵය දරුහ  ඳ රහ, ධාහඳනඹ 

මමශ බහණ්ඩඹක් ඵ  ඳ්  කයරහ, ධාහඳනඹ  ම්ද කයන 

මුදල් කප්ඳහදු කයන ක්රිුඹහිම  ප්රයිනපරඹක් විධිඹ  තභයි ද මේ 

ඳහල් හ දළමීමේ තළන  ආවිල්රහ ිනමඵ්දම්ද. ඒ ියහ ඳහර  

එන දරුහ ගළන විතයක් මනවමයි, ඳහර  මනවඑන දරුහ 

ගළන්  හිතරහ, මේ යමට් ියදවස ධාහඳනඹ ියඹන සීභහම්ද 

එවහ  ගිහිල්රහ සිඹලු මදනහ  ධාහඳනම  භ සථහ රඵහ 

ගළනීමේ යගශඹ  මේ යමට් ජනතහ, මේ යමට්  ශිාඹ්ද, මේ  

යමට් විද්තු්ද ව බුද්ධිභතු්ද එකතු මයි ියඹරහ ි හිතනහ. ඒ 

වහ ි ඔවු්ද  අයහධනහ කයනහ. මඵවමවවභ සතුිනයි. 
      

 
[தற.த. 5.15] 

 

ගරු මුරුම සු ච්දද්ර කුභහර් භවතහ (ියමඹෝජා කහයක 
බහඳිනතුභහ) 
(ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர் - குலக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, கல்ற 

தரடர்தரண எத்றகப்தைப் தறரகலது உகரற்த 

ற்கு ணக்கும் சந்ர்ப்தம் கறகடத்கக்கரக ரன் 

கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். இன்த இங்கு ரதசற அகணதம் 

கல்றறல் ரற்நங்ககப ற்தடுத் ரண்டுதன்தக 
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லித்தத்றறதக்கறநரர்கள். அந்க் கதத்கர ரதம் 

தகரண்டிதக்கறன்ரநன். இந் ரட்டிரன கல்றரணது 

க்கபரல் அர்கபறன் உறர்ரடிரகக் கதப்தடுகறன்நது. 

ங்கள் ரடு அறசறநந் கல்றரபர்ககப உதரக்கற ரடு. 

அந் றகனகக ரங்கள் தரடர்ந்தும் க்ககத்துக் 

தகரள்ப ரண்டுதன்ததுரன் ங்கலகட அரரக 

இதக்கறன்நது. கல்ற தொன்ரணற்நத்றதெடரகத்ரன் இந் 

ரட்டின் ததரதபரரத்க ரம்தடுத் தொடித்ம். 

அந்ககறல், இந்ச் சந்ர்ப்தத்றரன ரன் ணது தறரசம் 

சரர்ந் கல்ற றகனககள் தற்நற இங்கு சறன றடங்ககபக் 

குநறப்தறட  றதம்தைகறன்ரநன்.  

தொப்தது ஆண்டுகரன த்த்ம் ங்கள் றழ் க்கபறன் 

கல்றகச் சறகத்துறட்டது. க்கபறன் கல்ற றதணங்கள் 

ல்னரம் த்த்த்றணரல் அறவுற்நண. குநறப்தரக, த்த்ம் 

தகரடுகரக கடததற்ந ன்ணற ரட்டங்கபறல் கல்ற 

றகனக றகவும் ரரசரக இதக்கறன்நது. த்த்த்துக்குப் 

தறன்ணர், இந் து கல்ற றகனக ரம்தடுத்துற்கரக 

ரங்கள் ல்ரனரதம் ரசர்ந்து தொற்சற தசய்து 

தகரண்டிதக்கறன்ரநரம். இப்ரதரது லள்குடிரற்நத்துக்குப் 

தறநகு, தோன்த - தோன்நக ஆண்டு குதகற கரனத்துக்குள் 

ல்னரப் தரடசரகனகலம் இங்கக்கூடி எத சூழ்றகன 

உதரக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. கறசரணபவு கட்டிட ற்தம் 

ததபறக பங்கள் கறகடக்கப்ததற்நறதக்கறன்நண. இற்கரக 

ரன் ரகு ஜணரறதற அர்கலக்கும் குநறப்தரக 

ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சர் தகப ததஸில் 

ரஜதக்ஷ ற்தம் கல்ற அகச்சர் ஆகறரரதக்கும் ன்நற 

தரறறக்கக் கடகப்தட்டிதக்கறரநன். ரபரண ததபறக 

பங்ககபப் ததற்தத்தற்கு அர்கள் றகவும் 

உததுகரக இதந்ரலும் தற்நரக்குகநகள் தரடர்ந்தும் 

இதந்து தகரண்ரடறதக்கறன்நண. தரடசரகனககப இக்கக் 

கூடி அபவுக்கு ததபறக பங்ககப ரங்கள் 

ததற்நறதந்ரலும் தொலகரண எத கல்ற றதணரக 

அப்தரடசரகனககப ரற்தற்குரற பங்ககப ரங்கள் 

றர்கரனத்றரன ததற்நரக ரண்டும். அதெடரகத்ரன் 

இந் ட ரகர கல்ற றகனக ரம்தடுத் 

தொடித்தன்த ரன் கததுகறன்ரநன்.  

ற்ரதரது 'ஆறம் தரடசரகனகள் றட்டம்' அசறணரல் 

அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறநது. தரடசரகனகலக்கு ரனறக 

சறககப ங்கற அற்கந எத றகநரண கல்ற 

றதணரக ரற்ததுரன் அசறன் ரரக்கரகும். ஆறதம், 

குகநதரடுகலக்கு த்றறல் இங்கும் ங்கள் 

தரடசரகனகபறல் இந்த் றட்டத்றகண அதொல்தடுத்துரல் 

ட்டும் தறச்சறகணககபத் லர்த்துறட தொடிரது. ங்கள் 

தகுறகபறல் 'ஆறம் தரடசரகனகள் றட்டம்' 

அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரதரது ரங்கள் சறன ததக்கடிககபச் 

சந்றக்கரண்டி தகறநது. குநறப்தரக, இன்த ரழ்ப்தரம், 

கறபறதரச்சற ற்தம் ன்ணற ரட்டங்கபறல் இதக்கறன்ந 

உர்றகனப் தரடசரகனகபறல் ற்தகணர ரபரண பப் 

தற்நரக்குகநகள் இதக்கறன்நண. ஆறம் தரடசரகனத் 

றட்டத்றன் அதறறதத்றறல் தொற்கட்டரகத் தரறவு 

தசய்ப்தட்ட 26 தரடசரகனகலக்கு றஞ்ஞரணகூடங்கள் 

ங்கப்தடுக ரங்கள் ரற்கறரநரம். ஆணரல், 

றஞ்ஞரணகூடங்கள் ட்டும் அந்ப் தரடசரகனகபறன் 

குகநதரடுககபத் லர்த்துறடரது. தணன்நரல், தறதன 

தரடசரகனகள் உட்தடப் தததம்தரனரண தரடசரகனகபறல் 15 

குப்தகநகலக்கு ரல் கட்டிட சறகள் இல்கன. ஆகர, 

கட்டிட பப் தற்நரக்குகநகத் லர்ப்தற்கு கல்ற அகச்சு 

உரற றரசட டடிக்ககககப டுக்கரண்டும். ங்கலக்கு 

அற்கரண றற சறககபப் ததற்தத்தற்கு உ 

ரண்டுதன்தக ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றரன தரறறத்துக் 

தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.  

ஆசறரறர் தற்நரக்குகநகப் ததரதத்க ங்கள் 

தகுறகபறல் தரரற தறச்சறகணககப ரங்கள் றர் 

தகரள்கறன்ரநரம். குநறப்தரக ட ரகரத்றரன கறம், 

றஞ்ஞரணம், Physics, Chemistry, Biology, ICT, English 

ரதரன்ந தரடங்கலக்கு 1,338 ஆசறரறர்கலக்கரண 

தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. இறல் தொக்கறரக ஆங்கறன 

தரடத்கப் ததரதத்க 713 ஆசறரறர்கலக்கரண 

தற்நரக்குகந இதக்கறன்நது. அதுரதரன ICT தரடத்துக்கரக 

175 ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகநரக இதக்கறன்நணர். கற 

தரடத்கப் ததரதத்க 121 ஆசறரறர்கலம் றஞ்ஞரண  

தரடத்கப் ததரதத்க 159 ஆசறரறர்கலம் ரலும் சறன 

தரடங்கலக்குரக தரத்ம் 1,338 ஆசறரறர்கள் ங்கலக்குத் 

ரகப்தடுகறன்நரர்கள். இப்தரடங்கலக்கரண ஆசறரறர்கள் 

தற்நரக்குகநரணது ட ரகரத்றல் தரரறதரத 

தறச்சறகணரகக் கரப்தடுகறன்நது. இப்தற்நரக்குகநரணது 

கல்றறன் த்க ரம்தடுத்துற்கு றகவும் இகடதநரக 

இதக்கறன்நது ன்தக ரன் இந் அகறரன தரறறக்க 

றதம்தைகறன்ரநன். இங்கு ணக்குத் ப்தட்டுள்ப குதகற 

ரத்துக்குள் டரகரத்றலுள்ப ஆசறரறர் தற்நரக்குகந 

தற்நற ன ரலறரகத் ணறத்ணறரகக் குநறப்தறட 

தொடிரரல், அந்ப் *தட்டிகன யன்சரட்டில் தறவுதசய் 

அதறக்குரத தகப தறறச் சதரரகர் அர்ககப 

ரண்டிக்தகரள்கறன்ரநன்.  

த்த் கரனத்றலும் சரற, த்த்த்துக்குப் தறன்ணரண 

கரனத்றலும் சரற - க்கள் லள்குடிரநற கரனத்றலும் சரற - 

ங்கபது தறரசத்றல் தரண்டர் ஆசறரறர்கள் ஆற்நற தற 

றகவும் கத்ரணது. ன்ணற ரட்டத்றலுள்ப 

தரடசரகனகபறல் ஆசறரறர்கள் இல்னரகறணரல் அக 

இங்க தொடிர றகனக ற்தட்டரதரது, இந்த் தரண்டர் 

ஆசறரறர்கள்ரம் அர்ப்தறப்தைடணரண அபப்தததம் 

ரசகக ஆற்நறணரர்கள். இவ்ரத ன்ணற ரட்டத்றல் 

கறட்டத்ட்ட 600 ரதர் தத்து தடங்கலக்கு ரனரகத் 

தரண்டர் ஆசறரறர்கபரகக் கடகரற்நறக் தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். இர்ககப ஆசறரறர் ரசகக்குள் 

உள்ரங்குற்கரண தொற்சறககபக் தகப அகச்சர் 

டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கலம் தகப அகச்சர் தந்துன 

குர்ண அர்கலம் தொன்தணடுத்து தகறன்நரர்கள். 

அர்கபறன் தத்துதட கரன - த்த்கரன ற்தம் 

லள்குடிரற்ந கரன - ரசகக றத்து, அர்கலகட 

உண்கரண அர்ப்தத்துக்குரற தரறசரக அர்கலக்கு  

றந் ஆசறரறர் றணங்கள் ங்குகண 

றகவுதடுத்ரண்டும் ன்த ரன் இந்ச் சகதறரன 

ரண்டுரகரள் றடுக்க றதம்தைகறன்ரநன்.  

அவ்ரரந, இன்ததரத தொக்கறரக றடத்கத்ம் 

ரன் இங்கு குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். 

இப்தறச்சறகணரணது ரடுலற எத தறச்சறகணரகக்கூட 

இதக்கறன்நது. அரது, கறரப்தைநப் தரடசரகனகபறன் 

அதறறதத்ற டக்கறரன றகவும் ரரசரக இதக்கறன்நது. 

கர்ப்தைநங்கபறல் கல்ற பர்ச்சற ரகம் அறகரக இதக்கறன்ந 

அரரத்றல், கறரப் தைநங்கபறல் அவ்ரகம் குகநரக 

457 458 
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———————————— 
* කථහ හනම  ඳශ කය ආත. 
*  உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 
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இதக்கறன்நது. இணரல், ரபரண ரர்கள் லண்டதூம் 

தம் தசய்து, கல்ற டடிக்கககபறல் ஈடுதடரண்டி 

துர்ப்தரக்கற றகனகத்ம் கப் ததற்ரநரர்கபறன் 

தறள்கபகள் ங்கபது உர் கல்ற ரய்ப்கத இக்கரண்டி 

றகனகத்ம் ற்தடுகறன்நது. இணரல், கறரப்தைநங்கபற 

லிதந்து ல்ன அநறரர்ந் சதோகம் உதரகுற்கு கட 

ற்தடுகறன்நது. ஆகர, ரங்கள் இது தரடர்தரக கூடி 

கணம் தசலுத்ற, றர்கரனத்றல் கறரப்தைநப் 

தரடசரகனகபறன் தொன்ரணற்நத்றல் அறக அக்ககந 

தசலுத்ரண்டும். கறரப்தைநப் தரடசரகனகபறல் 

உர்த்றல் குநறப்தரக றஞ்ஞரண, கறப் தறரறவுககப 

டத்துற்கரண சறகள் இல்னரகறணரல், க.ததர.. 

சரர ப் தரலட்கசறல் றஞ்ஞரணம் ற்தம் கற 

தரடங்கபறல் சறநந் தததரததககபப் ததற்ந 

ரர்கள்கூட, ககனத்துகநறல் கற்க ரண்டி 

றர்ப்தந்த்துக்கு உள்பரகறன்நரர்கள்.  இல்கனதணறல், 

அர்கள் றதம்தறணரல் கறட்டத்ட்ட 40-50 கறரனரலற்நர் தூம் 

தசன்தரன் - குநறப்தரக ன்ணற ரதரன்ந தறரசங்கபறல் 

உள்ப ரர்கள் - றஞ்ஞரண, கற துகநகபறல் உர்ம் 

கற்கரண்டி கட்டரறகன ற்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. 

ஆகர, இந் றகனகககப ரற்நரண்டும்; கறரப்தைநக் 

கல்ற பர்ச்சறக்கு அறக தொக்கறத்தும் தகரடுக்கப்தட 

ரண்டும் ன்தக ரன் இங்ரக லித்தத்துகறன்ரநன்.  

கல்ற றதரக ரசககப் - SLEAS - 

ததரதத்கறல், கல்றகச் சலரண றர்ரகக் 

கட்டகப்தைக்குள் தகரண்டுந்து, அகணச் தசல்தடுத்து 

ற்கரக ட ரகரத்றல் 141 ரததக்கரண தற்நரக்குகந 

இதக்கறன்நது. இவ்தற்நறடங்ககப றப்தைற்கு றரசட 

தரலட்கசதரன்நறகண டத்ற, அன்தோனம் குறரணர்ககப 

அச்ரசகக்குள் உள்ரங்குற்கு டடிக்கக டுப்தரக 

தகப அகச்சர் அர்கள் உதறபறத்றதக்கறன்நரர். 

ணர, அகண றகவுதடுத் ரண்டும். அவ்ரரந, 

ங்கபது ரகரத்றல் அறதர் ரசகறலும் - SLPS - 550 

ரததக்கரண தற்நரக்குகநரக இதக்கறன்நது. இப்ரதரது 

கறட்டத்ட்ட 550 ரதர் தறல் கடக றகநரற்த 

அறதர்கபரக - performing principals - ஆசறரறர் 

துகநக்குள்பறதந்து உள்ரங்கப்தட்டிதப்தரல், அங்கு 

ஆசறரறர் பங்கூட  ரகறல்னரல் தொடக்கப்தடும் 

றகனக ரரன்நறறதக்கறன்நது. ஆகர, இந் SLPS 550 

ரதகத்ம் அறதர் ரசகக்குள் உள்ரங்குற்குரற 

டடிக்ககககப தகப அகச்சர் அர்கள் 

ரற்தகரள்பரண்டும்.  

அவ்ரரந, ஆங்கறன ஆசறரறர்கபறன் தற்நரக்குகந 

தரடர்தரகவும் ரன் இங்கு லித்தத்துகறன்ரநன். ட 

ரகரத்றல் றழ் தரறதோனப் தரடசரகனகபறல் ஆங்கறன 

ஆசறரறர்ககப உள்ரங்குற்கு கககரணர்கள்  

தற்நரக்குகநரக உள்பணர். அங்கு ஆங்கறனப் தட்டரரறகள் 

அல்னது டிப்ரபரர தொடித்ர்கள் றகவும் குகநரகர 

உள்பணர்.  இவ்ரநரணர்கள் ற்தகணர ஆசறரற 

ரசகக்குள் உள்ரங்கப்தட்டு றட்டரர்கள். ஆகர க.ததர.. 

உர்ப் தரலட்கசறல் ஆங்கறனத்றல் றரசட சறத்ற 

ததற்நர்ககப உள்ரங்கற, அர்கலக்கு றரசட தறற்சற 

அபறப்தன்தோனம் ஆங்கறன ஆசறரறர்ககப றறப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்க தொடித்ம் ன்தகத்ம் ரன் இங்கு 

லித்தத்துகறன்ரநன். எட்டுதரத்ரக து தறரசத்றல் 

றனவுகறன்ந தரடசரகனக் கட்டிடங்கள் தற்நரக்குகந, 

ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகந, கல்றசரர் உத்றரரகத்ர்கள் 

தற்நரக்குகந, தனகம் ற்தம் கறணறக்கூடப் தற்நரக்குகந, 

ஆய்வுகூட சறகள் இல்னரக ரதரன்நற்கநக் தகப 

அகச்சர் அர்கள்  கணத்றல் டுத்து அற்கநப் தர்த்ற 

தசய்ற்கரண டடிக்ககககப டுக்க ரண்டுதணக் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.    

அரரகபறல் து தறரசத்றலுள்ப 330 primary 

ஊட்டப் தரடசரகனகபறல் 129 தரடசரகனகள் ட்டுர 

தரடசரகனகள் அதறறதத்றத் றட்டத்றன்கலரண அதறறதத்றக் 

தகணத் தரறவுதசய்ப்தட்டுள்பண. ணர, கண ஊட்டப் 

தரடசரகனககபத்ம் அதறறதத்ற தசய்ற்கு உரற 

டடிக்கக ரற்தகரள்ப ரண்டுதணக் ரகட்டுக் 

தகரள்கறன்ரநன். து தறரசப் தரடசரகனகபறன் 

அதறறதத்றக்கு உற  அவுஸ்றரலிர, சுறற்சர்னரந்து, 

இந்றர, அதரறக்கர ரதரன்ந  ரடுகலக்கும் தரடசரகனக் 

கல்ற பர்ச்சறக்கு உற UNICEF, ChildFund Sri Lanka, 
ChildFund Korea, Save the Children Fund, Sewalanka 
Foundation, FORUT ஆகற றதணங்கலக்கும் ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் ன்நற தரறறக்கக் கடகப்தட்டுள்ரபன்.   

அரரத்றல் இன்ததரத தொக்கறரண றடத்கத்ம் 

ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றல் குநறப்தறட ரண்டிணரக 

இதக்கறன்ரநன். றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் 

தரரலன்ந உதப்தறணர் எதர் இந்ச் சகதறரன, தகப 

அகச்சர் டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கள் கல்ற பர்ச்சறக்கு 

இகடதநரக இதக்கறன்நரர் ன்தம் கதத்க 

தொன்கத்றதக்கறன்நரர். இது அப்தட்டரக ற்தக் 

தகரள்பப்தட தொடிர றரற்ந கதத்து. த்த் கரனத்றலும் 

த்த்த்துக்குப் தறன்ணதம் ட ரகரத்றரன, குநறப்தரக 

ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற ரதரன்ந ரட்டங்கபறரன, 

வீழ்ச்சறகடந்றதந் கல்ற றகனக உர்றகனக்குக் 

தகரண்டுதற்கரக ரண்தைறகு அகச்சர் டக்பஸ் 

ரரணந்ர அர்கள் டுத்துதம் தொற்சறக 

அம்ரகரக் கல்றச் சதோகம் தக்க தொடிரது; 

தரரட்டுகறநது. ரலும், உடுறல் ததண்கள் கல்லூரறறரன 

கடததற்ந சம்தத்கத் றரறதைதடுத்ற அர் இங்கு 

குநறப்தறட்டரர்.  உண்க அதுல்ன. அந்க் கல்லூரறறரன 

கடததற்ந தறச்சறகண என்தக்கரக உடுறல் கல்றச் சதோகம் - 

ஆசறரறர்கள், ததற்ரநரர்கள், ரர்கள் - அப் 

தறச்சறகணறரன கனறட்டு டடிக்கக டுக்கரண்டு 

தண தகப அகச்சர் அர்ககப லித்தத்றறதந்ணர். 

அர் எத ததரதப்தைள்ப அகச்சர் ன்ந ககறரன 

அப்தறச்சறகணறல் கனறட்டு தன்ணறந்றத் றதச்சகத, 

கல்றத் றகக்கபம்,  உடுறல் கல்றச் சதோகம், ஆசறரறர்கள், 

ததற்ரநரர்கள், ரர்கள், ஆகறரரரறன் ற்தக் 

தகரள்லலுடன்கூடி சுதொகரண எத லர்க ற்தடுத்ற 

அக்கல்லூரற தறச்சறகணகள் துவுறன்நறத் தரடர்ந்தும் 

இங்குற்கு டடிக்கக டுத்ரர். ஆகர, றரற்ந 

ககறல் அகக் குகநகூதக றடுத்து, அச் 

ரசககப் தரரட்டுதுரன் ததரதத்ரணதண ரன் 

றகணக்கறன்ரநன்.  

உண்கறரனர ட ரகரத்றல் றழ் க்கபறன் 

கல்றகச் சலறத் றழ் ரசறக் கூட்டகப்தறன் 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கள், ரம் கல்ற ரம்தரட்டில் 

அக்ககந தசலுத்துதுரதரன்த டிப்தது ரகணரணது. 

தரடசரகனகபறலிதந்தும் தல்ககனக்ககங்கபறலிதந்தும் 

ரர்ககப வீறகபறல் இநக்கற, லுக்கட்டரரக ஆத்ப் 

தறற்சறக்கு இலத்துச்தசன்த அர்கபறன் கல்றகச் சலறக்க 

தொற்தட்ட றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் தரரலன்ந 

உதப்தறணர்கள் இன்தம் இந் அகறரன இதக்கறன்நரர்கள். 

ரங்கள் கல்றகச் சலறப்தரக அர்கள் கூதது  றகவும் 

ரடிக்ககரண றடம். இர்கள் சலறத் கல்றக 
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ரம்தடுத்துற்கரகத்ரன் ரங்கள் அரது உகத்து 

தகறன்ரநரம். து  தகப அகச்சர் அர்கள் கல்றறன் 

ரம்தரட்டுக்கரக ரற்தகரண்ட டடிக்கககள் தற்நற கல்ற 

அகச்சர் ரண்தைறகு தந்துன குர்ண அர்கள் ன்கு 

அநறரர். து அகச்சர் அர்கள் தன றரசட 

கூட்டங்கலக்கூடரகவும் றரசட டடிக்கககலக்கூடரகவும் 

கல்றறல் ரம்தரடுககபக் தகரண்டுந்துள்பரர். ஆகர, 

இகதற்நற அநறரல், அந் உதப்தறணர் கூநற இந் 

றடத்க ரன் ன்கரகக் கண்டித்து அகண 

தக்கறன்ரநன். ரழ். கல்றச் சதோகரர, ட ரகர கல்றச் 

சதோகரர இர்கலகட கதத்க எதததரலதும் 

ற்தக்தகரள்பரது ன்தக ரன் இந் அகறரன 

தரறறத்து, து கல்ற ரம்தரட்டுக்கரக கல்ற அகச்சும் 

கல்றத் றகக்கபங்கலம் தரடர்ந்தும் உ ரண்டுதண 

லித்தத்ற, றகடதததகறன்ரநன். க்கம். 

 

*බහමේඹ භත තඵන රද ිඹවිල්ර: 
*சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட அட்டக : 

*Schedule tabled: 
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[ගරු මුරුම සු ච්දද්ර කුභහර් භවතහ] 

ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Will an Hon. Member propose the Hon. Yogarajan to 

take the Chair? 
 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු ියමඹෝජා කථහනහඹකතුභිය, "ගරු අර්. මඹෝගයහජ්ද 

භවතහ දළ්ද මරහනඹ ගත යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රයලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නතුරු ියමඹෝජා  කථහනහඹකතුභහ මරහනමඹ්ද ඈ්  

වුමඹ්ද, ගරු අර්. මඹෝගයහජ්ද භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு,  தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனர, ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  THE 

HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 

[.බහ. 5.30] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, බහ කල් තඵන සථහම  

ගරු විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ විසි්ද මගමනන රද මඹෝජනහ 

ේඵ්දධමඹ්ද -ද යමට් ධාහඳියක ප්රයලසනඹ ේඵ්දධමඹ්ද- 

දවස ටිකක් එකතු ියරීභයි භම  භිරහඹ ්දම්ද.   

භහ හිතන විධිඹ  ගරු ආභිනතුභහ  ගරු භ්දත්රීේරු ගණනහක් 

මේ ේඵ්දධමඹ්ද දවස මඹවමු කයරහ ආින. ය ක ධාහඳනඹ 

ියඹ්දම්ද ඈතහභ් භ ළදග්  විඹක්.  මේක ය ක් වද්දන 

පුළු්ද හම භ ය ක් නළින කය්දන පුළු්ද විඹක්. ධාහඳනඹ 

ඳහවිච්ික කයරහ තභයි සිංගප්පරු ීයඝ්ර්මඹ්ද ංර්ධනඹ වුමණ්. 

භළමල්සිඹහ්  ංර්ධනඹ  වුමණ් ඒ අකහයමඹ්දභයි. මප් ය   

අ්දනම  ිනමඵන භහරදියින ධාහඳනඹ ඳහවිච්ික කයරහ  

ඈතහභ්  මකටි කහරඹිය්ද  ීයඝ්ර් ංර්ධනඹක් ආින කය ග්  

අකහයඹ්  ඳ  මඳමන්දන ිනමඵනහ. The literacy rate there 

is 99. 9 per cent. It only exemplifies what I am basically 

trying to say, that this is not a regional deficiency. If you 

want to make a thing happen, it can certainly be made to 

happen. 
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මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, 1994  එක්්  ජහිනක ඳක් 

අණ්ඩු ශ්රී. රංකහ ියදවස ඳක්ඹ ප්රයමුඛ මඳවදුජන එක්්  

මඳයමුණ  මේ ය   බහය මදන සථහම දී ඳහල් 11,832ක් මේ 

යමට් ිනබුණහ.  ජහිනක ඳහල් ම්දන පුළු්ද; ඳශහ්  බහ ඳහල් 

ම්දන පුළු්ද. නමු්  ඒකකඹක් ලමඹ්ද ඈසමකෝර 11,832ක් 

ිනබුණහ. මේ ේඵ්දධමඹ්ද ගිඹ වුරුද්මද් මනවළේඵර් භහම  

ප්රයලසනඹක් ආහුහභ රළබුණු ිළිතුය නු මේ යමට් දළ්ද ිනමඵන 

ඳහල් ප්රයභහණඹ 8,900  ඩු මරහ ිනමඵනහ ියඹහ දළන ග්දන 

රළබුණහ. ඩු ළ ම වීභ ගළන මනවමයි මභතළන ප්රයලසනඹ 

ිනමඵ්දම්ද. මේ යමට් ධාහඳනම  හය් බහඹ ිනමඵනහද, 

නළද්ද ියඹන එක ගළනයි ප්රයලසනඹ ිනමඵ්දම්ද. 

 මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ියදවස ධාහඳනඹක් 

ිනමඵනහ ියඹන ය ක 1946 සි  මේ ධාහඳන ක්රடභඹ ඳහවිච්ික කය 

ිනමඵ්දම්ද යමට් භිතද්ධිඹ ද, නළ් නේ මද්ලඳහරන 

යමුණක ද, නළ් නේ දරුදළරිඹ්ද ළයදි භහර්ගම  ඹ්දනද 

ියඹන ප්රයලසනඹ ආින මරහ ිනමඵනහ. ඒ ියහ මේ සථහම දී 

ප්රයථභමඹ්දභ  අණ්ඩුම  ධාහඳන ප්රයිනඳ් ිනඹ මභවකක්ද ියඹන 

එක මවිදයවු කය්දන ලායි. භහ ද්දනහ විධිඹ  ගරු ඵ්දදුර 

ගුණර්ධන භළිනතුභහ ියර්මද්ලඳහරනීකයණඹක් තුළි්ද මරවකු 

කහර්ඹ බහයඹක් කය්දන වදනහ. ි ඒක ගඹ කයනහ.  භම  

සිිනවිල්ර නු මද්ලඳහරනඥයි්ද විදුවරක ම ට්ටු  එවහ ඹ්දන 

මවව නළවළ. ගිමඹව්  ඒ ඳහර නළින මන එක විතයයි ම්දම්ද. 

ඒ ියහ ියර්මද්ලඳහරනීකයණඹ තුළි්ද ක යුතු ියරීභයි ලා 

්දම්ද. වළඵළයි වළභ මකවනකභ මද්ලඳහරනඹ ිනමඵන ියයි ද 

ධාහඳනඹ මභළිය ත් ් ඹක  ළටිරහ ින මඵ්දම්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ධාහඳනඹ ගළන කථහ කයද්දී 

ඳ  මනවමඹක් තර්ක විතර්ක මගමන්දන පුළු්ද;                   

ංඛාහ මල්ඛන ඈදිරිඳ්  කය්දන පුළු්ද. නමු්  ධාහඳනඹ 

වහ දශ මද්ීයඹ ියසඳහදනමඹ්ද සිඹඹ  1.8ක් මුදල් ම්ද කය 

ිනමඵනහ ියඹන එක මඵවමවවභ ඳළවළදිි දළ්ද ඔප්පු මරහ 

ිනමඵනහ. දළ්ද මේමකදී  මනවමඹක් කහයණහ ියඹ්දන පුළු්ද. 

ත් තීඹ පුහුණුවීේ කයන භහතාහංලඹක මකව ක් ිනමඵනහ 

ියඹහවි; මෞඛා භහතාහංලම  ත මකව ක් ිනමඵනහ ියඹහවි.  

ඒහ ේපර්ණමඹ්ද ගණනඹ කයරහ එකතු කශහභ ඒහම  

මකවච්චය ප්රයිනලතඹක් ිනමඵනහද ියඹරහ භහ ද්දම්ද නළවළ. නමු්  

ධාහඳනඹ වහ මප් ඹ ළඹ තුළි්ද ම්ද කය ිනමඵ්දම්ද 

සිඹඹ  1.8යි ියඹන එක දළ්ද මවිදයවු මරහ ඈයයි.  දළ්ද මේක 

ආිනද ය ක ඈදිරි දළක්භක් හිත ක යුතු කය්දන?                  

ංඛාහ මල්ඛන මඳ්දනුහ  භදි.  ධාහඳනම  හය් බහඹ  

මේ ල්ි ප්රයභහණඹ ආිනද ියඹන ප්රයලසනඹ ආින මරහ ිනමඵනහ.  

භෆතක ඈරහ මඵවමවවභ දුක් මුසු ත් ් ම  කථහ්දදය ඳ  

ව්දන රළබිරහ ිනමඵනහ.  භභ මේහ ඊපු හ මගන කථහ කය්දන 

වද්දම්ද මද්ලඳහරන යමුණිය්ද මනවමයි. මභහි ඵළරෑරුේකභ 

මඳ්ද්දනයි.  

භහර්තු භහම  05 ළියදහ "දියින" පු්  ඳම්  මභමේ  

ව්ද මනහ.  

"තහ් තහ ඳවුර ජී්  කශ ඔරු විකුණහ දු ඳහර  දහ්දන  මුදල් 

මගරහ." 

මේ සිද්ධිඹ සිදු වී ිනමඵ්දම්ද හුංගභ දකුණු ඵ ත ප්රයමද්ලම .  

තංගල්ර, හුංගභ විජඹඵහ විදුවර - [ඵහධහ ියරීේ] ඈින්ද තංගල්මල් 

මභළිය  මදඹක් ආින මනහ නේ ඒක මරවකු ප්රයලසනඹක්. ඒ 

හම භ තභයි මවවයණ ප්රයමද්ලම  කුඩහ දළරිඹක් තභ්දම  

ධාහඳන ක යුතු ඈදිරිඹ  මගන ඹ්දන ලා ියහ ල්රපු 

් මත්ද මඳවල් මග ම  ක් ග් තහඹ ියඹරහ මරවකු 

අ්දමදෝරනඹක් ආින වුණහ. ඒ ේඵ්දධමඹ්ද ආින වුණු ප්රයලසනඹ 

ි සිඹලු මදනහභ ද්දනහ. මේක දළක්ක ජනහධිඳින මඵවමවවභ 

කේඳහ මරහ ඒ ගළන විභර්ලනඹ  රක් කය්දන ිය හ. එයි්ද ඳසු 

සිදු වුණ මද් මභවකක්ද? මේහ මනහ ියඹරහ මුි්ද දළන ග් ම්  

නළද්ද? මී  මඳය කුඩහ දරුමක් කළු ග   විසි කශ එක දළක්මක් 

නළද්ද? භභ ියඹ්දම්ද මභළිය ප්රයලසනඹක් ආින වුණහභ එහි ිනමඵන 

ඵළරෑරුේ ත් ් ඹ ගළනයි. මේහ භධාඹ තුළි්ද මඳ්ද්දන 

ලාඹද? ඒ ියහ භහනුෂික අණ්ඩුක්ඹ ියඹන මේ අණ්ඩු 

ධාහඳන ක්රடභම  ිනමඵන ඵළරෑරුේකභ ගළන මී  ඩහ 

ඕනෆකභිය්ද ක යුතු කය්දන ලායි.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ භෆතකදී ඳහනදුය 

ප්රයමද්ලම  ිඹකු විසි්ද තභ්දම  බිරි්  ශභයි්ද මදමදනහ්  

භළරුම  ධාහඳනඹ  ඹන විඹදේ ව ජී්  ්දන ඵළරි 

ත් ් ඹකු්  ආින වුණු ියහයි. එමවභ නේ මේ යමට් 

ධාහඳනඹ  මුදල් ප්රයලසනඹක් ආින මරහ ිනමඵනහඹ ියඹන එක 

මේහයි්ද මඵවමවවභ මවවඳි්ද ඔප්පු මරහ ිනමඵනහ. මේ 

ේඵ්දධමඹ්ද අණ්ඩු මභවනහද කය්දම්ද?  ම්ද කය්දන 

මුදල් භදියි ියඹනහ. නමු්  මනකු්  භහතාහංලර  

වරිඹහකහය මුදල් මඵදහ දී ිනමඵනහද ියඹන ප්රයලසනඹ ආින 

මනහ. මේ යමට් ල්ි නළවළ මනවමයි. ඕනෆ තයේ ල්ි 

ිනමඵනහ. නමු්  ඒ ල්ි; සීමිත ේඳ්  සීමිත ඈල්ග්ේ වහ 

ම්ද කයන මකව  ඒහ ම්ද කශ භහතාහංල ඒ ක යුතු වරිඹ  

කයරහ ිනමඵනහද නළද්ද ියඹන එක  තභයි ිනමඵන මරවකුභ 

ප්රයලසනඹ. දළ්ද ඵර්දන,  යමට් ල්ි  නළවළයි ියඹන අණ්ඩු 

භහගේපුය යහඹ ශ  තට්ටු 14ක යජම  බිල් මභක් වදනහ, US 

Dollar  මිිඹන 900ක්, එමවභ නළ් නේ රුිඹල් මකෝටි 

11,700ක් විඹදේ කයරහ. එතළන යහඹක් වදරහ ිනමඵනහ. භහ 

25ක  නළ  25ක්්  ආවිල්රහ නළින මේ සථහම  රුිඹල් 

මකෝටි 11,700ක් තයේ මුදල් ප්රයභහණඹක් ම්ද කය්දන  

ලාද?  මේහ ධාහඳනඹ  ඳහවිච්ික කශහ නේ මකවයි තයේ 

ප්රයමඹෝජනඹක් ිනමඵනහද?  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ තභයි ල්ි 

නළවළයි ියඹහ මේ අණ්ඩු ියඹනහ. නමු්  ගිඹ භහම   

ආභිනරු 10 මදමනක් ඳළ   ගළවළ හ.  ඒ  වහ  ලා විඹදේ 

කවුද මග්දම්ද? ඵදු මගන හිංක ජනතහයි. ඒ තුළි්ද  

්දිනමේදී ධාහඳනඹ   ිනමඵන මඳෝණඹ  නළින  මනහ.  ඈදිරි 

දළක්භක් හිත ක යුතු කය්දනඹ ියඹහ ආභින භණ්ඩරඹ   

ිය ්  ඒ විඹදභ  නහසිනඹක් මනවමයිද ියඹහ භභ ගරු 

ආභිනතුභහමග්ද වනහ. ල්ි නළවළ ියඹ ියඹහ ධාහඳන 

ආභිනතුභහ එමව මභමව  ගිඹහ  ළඩක් නළවළ.  ගරු ආභිනතුභිය, 

ඔඵතුභහභ ඈමගන සිටින, 67 මදමනක් ඈ්දන කළබිනට් 

භණ්ඩරඹක ත ඊසහ ේභත කශහභ ඔඵතුභහ්   මේ ප්රයලසනම  

මකව සකරුමක් ඵ  ඳරිර්තනඹ මනහ.  ඒ ේඵ්දධමඹ්ද 

භ   එක කහයණඹක් ව්දන ිනමඵනහ.  මේ නමකව  ඳහල් 

ගණනහක් -3200ක්- ඩු කයරහ ිනමඵනහ. ඒ 3200 ඩු 

ියරීමභ්ද ිනමඵන ඳහල් ඉ  ඩහ මවව ත් ් ඹක  මගනල්රහ 

ිනමඵනහද? ඳ ද්දනහ විධිඹ  ඹේ ඹේ තළ්දර ීයඝ්ර් 

ංර්ධනඹක් මකමයනහ. ියසි ප්රයලසනඹක් නළින ඒක ි  

ියඹනහ. නමු්  ඈිනරි ඳහල් ටික ත්  කඩහ  ළම ්දන ඈඩ 

දීමභ්ද ඒහ ව්දන මන ත් ් ඹ  මගනල්රහ ිනමඵනහ. ගරු 

ආභිනතුභිය, ඔඵතුභහ්  ි්  මද්ලඳහරනඹ කයන මකවශම 

දිසත්රිාක්කම  ඳහල්ර ඳහ ඹේ ඹේ දුර්රතහ ිනමඵනහ. භවය 

විදුවල්ඳිනරු්ද වේඵ ම්දන ගිඹහභ ියඹ්දම්ද භහතාහංලඹ  

ියුේ ඹළ හභ ඒහ  ඊ් තය රළමඵ්දම්ද නළවළ; ආභිනතුභ්දරහ 

වේඵම්දන ගිඹහභ ඒහ  ිළිතුයක් රළමඵ්දම්ද නළවළ ියඹහයි. 

නමු්  ඒ මුදල් ල්ළසි ඳහල්ර  ම්ද කය ිනමඵනහඹ  

ියඹනහ. භභ හිත්දම්ද Corporate Plan එකක් නු මේ 

ක යුතු කයන එක තභයි ලා ම්දම්ද. ඒක ජහිනක 

ප්රයිනඳ් ිනඹක්. ගරු ආභිනතුභිය, ධාහඳනඹ ේඵ්දධමඹ්ද  

463 464 



ඳහර්ිමේ්දතු 

ඔඵතුභහ මරවකු blue print එකක් දභරහ වුරුදු මදකක් විතය කථහ 

කයරහ ිනමඵනහ. මේ ප්රයලසනඹ ගළන මභච්චය කල් කථහ කය්දන 

ලාද? ත දුය දිග ඹ්දම්ද නළින මේක  විඳුභක් රඵහ 

මද්දන. විදුවල්ඳිනරු්ද සිඹලු මදනහභ මග්දහ මේ 

ේඵ්දධමඹ්ද හකච්නහ  කයරහ  දිසත්රිාක්කමඹ්ද දිසත්රිාක්කඹ ්   

ක මනමි්ද මේ ක යුතු කය මගන ඹ්දන. භහ ියමඹෝජනඹ කයන 

ඊතුරු මකවශම  ප්රයමද්ලම  තභ ජහිනක ඳහරක් නළවළ. වුරුදු 

ගණනහක් ිනසමේ ඒ ප්රයලසනඹ ිනමඵනහ. නමු්  ඒ ේඵ්දධමඹ්ද 

තභ විඳුභක් ඈදිරිඳ්  කයරහ නළවළ.  ියර  න්දද දහඹකමඹෝ 

115,000ක් ඈ්දනහ; 185,000ක ජනතහක් හඹ කයනහ. 

ියක් ප්රයමද්ලිනු්  ශභයි්ද  එන ඈතහභ්  මවව ඳශහ්  බහ 

ඳහල් ිනමඵනහ. නමු්  ජහිනක ඳහරක් ඵ  ඒහ ළ මදියුණු 

කශහභ  ඒහ  ේඳ්  රළමඵන ඵ ඳ  සිඹලු මදනහභ ද්දනහ  

කරුණක්. ආයි ඒක   ඳ  ඊ් තයඹක් දීරහ නළ් ම් ?  ඒ හම භ 

මකවශම නගය බහ ප්රයමද්ලඹ  තුශ ජහිනක ඳහල් ඳවක්, වඹක් 

තභයි ිනමඵ්දම්ද. නමු් මේ ඵර ප්රයමද්ලඹ තුශ  දරු්ද කී 

මදමනක් බිහි මනහද?  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! Hon. Member, you have to conclude. 

You have only one more minute. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I was given 15 minutes. I started at 5.32 p.m.  ධාහඳනඹ 

ේඵ්දධමඹ්ද කථහ කයන මභළිය සථහක  ංර්ධනහ් භක  

විම චනඹක් ියරීභ තභයි ලා ම්දම්ද. භභ හිතන වළටිඹ  

ඔඵතුභහ දක්  ියරධහරි්ද ගණනහක් මඹවදහ  මගන  ිනමඵනහ. 

එතුභ්දරහම  මේඹ ියසිඹහකහය ඳහවිච්ික කය්දම්ද නළින  

ප්රයලසනඹයි ිනමඵ්දම්ද. කරුණහකයර එතුභ්දරහ මග්දහ  මේ 

ේඵ්දධමඹ්ද ීයඝ්ර් ංර්ධනඹක් රඵහ මද්දන.  යියල්  වික්රடභසිංව 

භළිනතුභහ ධාහඳනඹ   ඈභව්  මේඹක් කශහ. ඒ තල්ලු වීභ  ියහ 

තභයි,  එදහ කයපු මදඹ ියහ තභයි තභ්  ඈදිරිඹ  ඹ්දන 

වළියඹහ රළබී ිනමඵ්දම්ද.  දිංගත රි්  ආතුර් මුදි භළිනතුභහ 

වුරුදු මදකක් මේ තනතුය රැක මගන ධාහඳන  ක්මේත්ර ඹ තුශ  

විලහර මඳයළිඹක් කශහ. ඒ ියහ තභයි ද ඳ  ධාහඳනඹ තුළි්ද 

ඈදිරිඹ  ඹ්දන වළියඹහ රළබී ිනමඵ්දම්ද.  ඒ ේඵ්දධමඹ්ද  

කරුණහකයර ඔඵතුභ්දරහම  සථහයඹ, ඈදිරි දළක්භ මඳ්දනුේ  

කය්දන ලායි ියඹන එක භභ  මේ සථහම දී භතක් කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ විලසවිදාහර 

ේඵ්දධමඹ්ද කථහ කමශව් , ද දරු්ද රක්ඹක් විතය 

විලසවිදාහර යේ රළබීභ  භ්  වුණ්  ඔවු්ද සිඹලු මදනහ භ 

විලසවිදාහරර  ඹ්දන සථහක් නළවළ. ඒ ියහ තභයි අණ්ඩු 

මඳෞද්ගික විලසවිදාහර ංකල්ඳඹ ඈදිරිඹ  මගනළල්රහ 

ිනමඵ්දම්ද. නමු්  ත ඳත ගගහ තභයි ඔඵතුභ්දරහ ඒක 

ම ්දම්ද. එහි සථහයඹක් නළවළ. එස.බී. දිහනහඹක 

ආභිනතුභහමග්ද ආහුහභ ියඹනහ "ඔ , ම ්දන ඕනෆ" ියඹරහ. 

මල්කේතුභහමග්ද ආහුහභ ියඹනහ, "අණ්ඩුම  ප්රයිනඳ් ිනඹ තභ 

මවළිදයවු කයරහ නළවළ" ියඹරහ.  

2013 භහර්තු භහම  04ළියදහ -මී  දස තුන වතයක  

ඈ සමල්රහ- "Daily Mirror" පු්  ඳම්  ඳශ ව හර්තහක 

මභමවභ ව්ද නහ:  

"SB Asks Students to Explore Indian Education Market"  

එස.බී. දිහනහඹක භළිනතුභහ ඊස ධාහඳන ආභින ්දම්ද 

ඈ්දදිඹහ ද, රංකහ ද? මේ හම  ආභිනරු ඕනෆඹළ රංකහ ? 

"SB Asks Students to Explore Indian Education Market" 

ඈින්ද මේක ියඹ්දන ආභිනයමඹක් ඕනෆඹළ? මේ ේඵ්දධමඹ්ද 

ඔඵතුභ්දරහ තී්දදුක් ග්දන. මප් ඹේ විමද්ල විියභඹ 

ප්රයභහණඹක් එළිඹ  ඹනහ නේ, එභ විමද්ල විියභඹ ප්රයභහණඹ 

රංකහ තුශ යහ ග්දන ලාතහක් ිනමඵනහ නේ 

කරුණහකයරහ බඹ නළතු තී්දදු ග්දන. ඔඵතුභ්දරහ මී  

ේඵ්දධ ඹ මගනළල්රහ, මරවකු ප්රයලසන ආින කයරහ, ජහිනහදී, 

අගේහදී ප්රයලසන ආින කයමි්ද ඒක මට් ද රමි්ද මද්ලඳහරනඹ 

කය්දන වදනහ. ජහිනක ප්රයලසනරදී එමවභ කය්දන එඳහ. 

ධාහඳන ප්රයලසනඹ ියඹ්දම්ද ජහිනක ප්රයලසනඹක්. ඒ වහ විඳුභක් 

රඵහ ග්දන ලායි. ි ියදව රඵහ මගන වුරුදු 65ක් ගත 

මරහ්  තභ එක තළන කළයිය කළයකී ඈ්දම්ද මේ හම  ඈතහභ 

ශහඵහර මද්ලඳහරන ළඩ කයන ියහයි. ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන 

ආභිනතුභිය, ඔඵතුභහ තී්දදුක් ග් මතව්  භභ ද්දනහ ඒක 

ක්රිුඹහ් භක කයනහ ියඹරහ. ඒ හම භ එස.බී. දිහනහඹක 

ආභිනතුභහ  ි භිමඹෝග කයනහ, කරුණහකයරහ අණ්ඩුම  

ත් ් ඹ ව ඈදිරි දළක්භ මවළිදයවු කය්දන ියඹරහ. මභළිය 

ප්රයකහල කයනහ  ළ මඹ මවවයි "ඔ , ි මභමවභ තභයි මගිය 

ඹ්දන වද්දම්ද. ි මඳෞද්ගික විලසවිදාහර මභ්දන මභච්චය 

ප්රයභහණඹක් ම ්දන වදනහ" ියඹරහ ිය හ නේ. දළ්ද ගරු 

ඵ්දදුර ගුණර්ධන ආභිනතුභහ  ියඹ්දන පුළු්ද  ඒක එස.බී. 

දිහනහඹක ආභිනතුභහම  මඳෞද්ගික භතඹක් ියඹරහ.  

මඳඵයහරි 16 ළියදහ "Daily Mirror" පු්  ඳම්  මභමවභ 

ිනමඵනහ:  

"Private Universities to be set up through BOI" 

 ඒ ියඹ්දම්ද අමඹෝජන භණ්ඩරඹ තුළි්ද මභළිය 

විලසවිදාහර ආින කය්දන සථහ -කහලඹ- රහ මදනහ 

ියඹන එකයි. මේක වරිද නළද්ද ියඹන එක ිළිඵ ඊස 

ධාහඳන ආභිනතුභහ වරිඹ  ිළිතුයක් දු්දම්ද නළත් , ඩු 

ගණම්ද ධාහඳන ආභිනතුභහ මේ ේඵ්දධමඹ්ද ප්රයකහලඹක් කශ 

යුතුයි ියඹන එක භභ මේ සථහම  භතක් කයනහ. මඳඵයහරි 

03 ළියදහ "The Sunday Times"  පු්  ඳ්  හර්තහම  ත 

දුය ්  මභමවභ ිනමඵනහ:  
 

"Foreign Universities invited to invest in Sri Lanka."  

"Ferdinando appointed Acting Secretary of Investment Promotion 

Ministry" 

ඈින්ද ආයි මේ හම  ප්රයිනවිරුද්ධ දවස ආින ප්රයකහල මේ 

අණ්ඩු තුළි්ද ඈදිරිඳ්  ම්දම්ද? තභහම  ේ ත ද්දම්ද 

නළවළ දකුණු ත කය්දම්ද මභවකක්ද ියඹන එක. මේක තුළි්ද 

මද්ලඳහරන ප්රයලසනඹක් ආින මනවමනහ මනවමයි. හිංක 

දරුහම  නහගතඹ්  එක්ක මල්රේ කයන එක තභයි මේ 

කය්දම්ද. 

භ  ලා ්දම්ද ඔඵතුභ්දරහ  මේ දවස ඈදිරිඳ්  

කය්දනයි. ද විදුවල්ඳිනරු 1,200 මදමනකුම  ඳභණ ඩුක් 

ිනමඵනහ. මී  මඳය මදභමශ්ද කථහ කශ ියළිමනවච්ික 

දිසත්රිාක්කඹ ියමඹෝජනඹ කයන භ්දත්රීේතුභහ භතක් කශහ ඹහඳනඹ 

දිසත්රිාක්කඹ  ඈංග්රී සි ගුරුරු්ද 1,400ක් භදියි ියඹරහ. ඒ ත් ් ඹ 

රංකහ පුයහභ ඵළලුමව්  ඈංග්රී සි ගුරුරු්ද 15,000ක් විතය හි  

මරහ ිනමඵනහ. මේ ේඵ්දධමඹ්ද ඔඵතුභ්දරහ මභවකක්ද 

කය්දන වද්දම්ද? මේහ  ළ මඹ ඔඵතුභ්දරහ මඵවමවවභ 

අඩේඵයමඹ්ද ියඹනහ මප් ඈංග්රී සි ගුරුරු 25,000ක් විතය 

භහරදියින , මකවරිඹහ , ඈ්දදිඹහ  ගිහි්ද ිනමඵනහ ියඹරහ. 

මප් ගුරුරු ි  ය  ඹ්දම්ද නළතු මප් යමට් ධාහඳනඹ 

465 466 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 



2013 භහර්තු 07 

මඳෝණඹ කය්දන ළඩ ක යුතු කය්දන ඕනෆඹ ියඹන එක භභ 

මේ සථහම  භතක් කයනහ. කරුණහකයර ධාහඳනඹ 

ේඵ්දධමඹ්ද මඵවමවවභ ඌජු ප්රයිනඳ් ිනඹක් ඈදිරිඳ්  කය්දන. 

මභවකද, මේක බඹ නළින ඈදිරිඳ්  කය්දන ලායි. ධාහඳනඹ 

තුශ ියර්මද්ලඳහරනීකයණ ප්රයිනඳ් ිනඹක් ආින කය්දන ලායි. 

මභ්දන මේක කයරහ ය   බුද්ධිභ්  තරුණ තරුණිඹ්ද බිහි කයන 

ධාහඳන ක්රடභඹක් ියර්ීතත ආින කය්දන ඕනෆඹ ියඹන එක 

භතක් කයමි්ද, කරුණහකයර ඒ වහ ජහිනක ප්රයිනඳ් ිනඹක් කස 

කය්දන ියඹන දව නළත්  ඈදිරිඳ්  කයමි්ද භභ ියවඬ 

මනහ. 

 

[.බහ. 5.45] 

 
ගරු එස. සී.  මුතුකුභහයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, මේ යමට් ඳහල් ළසී ඹහභ 

ිළිඵ ද දින ගරු විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ විසි්ද මඹෝජනහක් 

ඈදිරිඳ්  කශහ. එතුභහම  මඹෝජනහම  ්දතර්ගත මරහ 

ිනමඵනහ මේ යමට් ඳහල්ර  ලා කයන ඳවසුකේ 

මනවරළබීභ එමේ ඳහල් ළසී ඹහභ  මවේතුක් මරහ ිනමඵනහ 

ියඹරහ. භභ ්දමතෝ මනහ, රක් 40ක් ඳභණ ව මේ යමට් 

ශිා දරු්ද මනුම්ද මේ සථහ රඵහ ගළනීභ ගළන. ද 

ජනතහ විමුක්ින මඳයමුමණ් භ්දත්රීේයමඹක් තභ කථහම දී 

එතුභ්දරහම  සුපුරුදු මද්ලනඹභ කශහ. භ  භතකයි 1969 දී විතය 

ඔඹ හම  මද්ලනඹක් ිනබුණහ. ශිාමඹෝ ලමඹ්ද ි්  ඒ 

මද්ලනඹ  වබහගි වුණහ. 

ඒ කථහ වලිඹ, ඒ දවභ තභයි ද මේ බහ තුශ රැ  

ිළිරැ  දු්දම්ද. ඔවු්ද  කය්දන පුළු්ද මදඹක් නළවළ. එතුභහම  

කථහම්ද මේ ඳහල් ළසී ඹහභ නතය ියරීභ ිළිඵ ඹේ ියසි 

ර්ථ ියරඳණඹක් වුණහද ියඹහ භ  ම් රුමණ් නළවළ. ි දියන 

විධිඹ  ඳහල් ළසී ඹ්දන ිනමඵන ප්රයධහන මවේතු තභයි මේ යමට් 

ගේඵද ශිාමඹෝ ක්රடභහනුකර නගයම  ඳහල්ර  ඳළමිණීභ. ඒ 

නු  ශිාමඹෝ ළ ම නගයම  ඳහල්ර  ඳවසුකේ දීභ සිදු න 

වි  ගමේ ඳහර  ලා කයන ඳවසුකේ රඵහ දීමේදී විවිධ ගළ ලු 

ආින මනහ. මේ අපු ධාහඳන ය හ තුශ ්  දළකීේ රඵමි්ද 

තභයි ද ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ප්රයමුඛ මප් අණ්ඩු ලු්  

ක්රடභඹක් වළටිඹ  භහි්දමදෝදඹ ඳහල් ආින කයරහ, ඒ   මඳෝෂිත 

ඳහල් ආින කයරහ ෆභ ශභඹකු භ රඵහ දිඹ වළිය ේඳ්  රඵහ 

දීමේ ඊඳක්රடභඹ කය මගන ඹ්දම්ද.  

නුයහධපුය භධා භවහ විදාහරඹ  හම භ නුයහධපුය නගයම  

ිනමඵන ඵහිකහ විදාහරඹ  එප්ඳහර හම  ප්රයමද්ලර සි  ළභ 

දහභ ඊමද් හවන 10ක් 12ක් ඹනහ. මනක් ඳහයිනු්  එනහ. 

4,000ක්, 5,000ක් හම  ශිා ංඛාහක් එභ විදාහරර ඈමගනුභ 

රඵනහ. මේමක්ද ඵහුතයඹක් ගේඵද ඳහල් ශිාමඹෝ. මේක  

ිළිඹේ මඹවදන මේ සථහම දී ඳහල් 1,000 ළඩ වන තුශ 

මප් නගයඵද හම භ ගේඵද ශිාඹහ ්  මකටි දුයක් ආතුශත 

තභ්දම  ධාහඳනඹ රළබීභ  මභ්දභ, ඒ ධාහඳනඹ  ලා 

කයන ඳවසුකේ ටික රඵහ මදනහ නේ ආ් ත ලමඹ්දභ ෆභ 

ශිාමඹකු භ තභ්දම  ධාහඳනඹ රඵහ ගළනීභ  ලා කයන 

ඳවසුකේ එක වහ භහන රළමඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ජනහරි භහඹ න වි   භවය 

ඳහල්ර ක්රடභහනුකර ශිා ංඛාහ ඩු මරහ ශභයි ංඛාහ 

න මදනහ,   මදනහ එමවභ නළ් නේ ව්  මදනහ  මනහ. භභ 

ජනහරි භහම  ලු් ළ ඈසමකෝමර  ගිඹහ.  ඒ ඈසමකෝරම  

ඈ්දම්ද ශිාමඹෝ න මදනහයි. ඒ ශිාමඹෝ න මදනහ  

ගුරුරු්ද වතය මදමනකු ඈ්දනහ. ඉ  ියමරෝමී ර් මදකක , 

මදකවභහයක  විතය එවහ ත්  ඈසමකෝරඹක් ිනමඵනහ. එභ 

ශිාමඹෝ න මදනහ ඒ ඈසමකෝරඹ  ඹළ හ නේ ය ගුරුරු්ද 

වතය මදනහ මන්  ඈසමකෝරර  ලා කයන පුයප්ඳහඩු 

පුය්දන  මඹවදහ ග්දන ිනබුණහ. නමු්  එඹ සිදු ්දම්ද නළවළ. 

ක්රடභහනුකර ඒ ඳහර ඉශ  වුරුද්ද න වි  ියහර්ඹමඹ්දභ 

ළමවනහ. ඒ ළසී ඹෆභ මේ චක්රடමල්ඛනමඹ්ද මුදල් රඵහ ගළනීභ 

ියහ්   එමවභ නළ් නේ ධාහඳන ක්රடභම  මනක් ියහ්  

ආින න ත් ් ඹක් මනවමයි.  ඒ ශිා ංඛහ ක්රடභහනුකර ඩු 

වීභ තුශ ි දියනහ ඒ ඳහල් ක්රடභහනුකර -ටිමක්ද ටික, 

ටිමක්ද ටික- ළමවන ඵ. මප් භවය ඹ එළිය සථහර 

තභ්දම  ඈසමකෝමල් ඩු න ශභයි්ද ප්රයභහණඹ දිවහ ඵර්දම්ද 

නළවළ. තභ්දම  ගමේ තභ්ද ඈමගන ග් ත ඈසමකෝරඹ ිනඹහ 

ග්දන ඕනෆ ියඹන ික්දතනඹ තුශ ඈ මගන තභයි භවය ඹ 

ඳහය  ඵළවළරහ ඊද්මඝෝණඹ කය්දම්ද. ඈසමකෝරම  ශභයි්ද 

ද මදමනකු සිටිඹ්  කභක් නළවළ, ඳහර ිනඹහ ග්දන ඊ් හව 

කයනහ. ඒ භහනසික් මඹ්ද මදභවුිඹ්ද මුදහ ග්දන  පුළු්ද 

වුමණව්  ඳ  මේ ඳහල් 1,000 ළඩ වන හර්ථක 

ක්රිුඹහ් භක ියරීභ  පුළු්ද නහ.  

භභ ගිඹ ිනම  මප් ප්රයමද්ලම  ිනමඵන ගල්ඩුහගභ 

ඈසමකෝරඹ  ගිඹහ. ඒ ඳහර  වුරුදු 28ක  ඳසු තභයි ංගීත 

ගුරුයමඹක් ව නළටුේ ගුරුරිඹක් ආවිල්රහ ිනමඵ්දම්ද.  

මදභවුිඹ්ද ඈල්රහ සිටිනහ ඒ ඳහර හුදකරහ විදාහරඹක් ඵ  

ඳරිර්තනඹ කයරහ දිග භ මගන ඹ්දන ියඹරහ. නමු්  ඉ  

ියමරෝමී ර් මදකවභහයක  එවහයි්ද භහි්දමදෝදඹ ඳහල් 1,000 

ළඩ වන ඹ ම්  ිහිටු ව ඳහරක් මේ වුරුද්මද් සි  

ක්රිුඹහ් භක මනහ. ඒ හම භ ඒ ඳහමල් සි  එප්ඳහර භධා 

භවහ විදාහරඹ  ිනමඵ්දම්ද්  ියමරෝමී ර් තුනක් විතය දුයක්. මේ 

ගල්ඩුහගභ ඈසමකෝරඹ ඳ් හ මගන ගිහි්ද, මේ ගුරුරු්ද 

මදමදනහ ඵළරි මරහ්  මේ ඳහමර්ද යි්ද වුමණව්  හභහනා 

මඳශ වහ ඊස මඳශ ඳ්දින දක්හ ඹන වි  ඒ ශභයි්ද  ගුරුරු්ද 

නළින නහ. එවි  ඒ ශභයි්දම  ධාහඳනඹ කඩහ වළමරනහ. 

එමේ කඩහ වළමරන ියහ,  මදභ ිඹ්දම  ිනමඵන ංකල්ඳඹ 

මනස කය  ිනගරු  ජනහධිඳිනතුභහම  ංකල්ඳඹ මේකයි, ගරු 

ධාහඳන භහතාතුභහම  ංකල්ඳඹ මේකයි ියඹහ කල්ඳනහ කය 

ක යුතු කය්දන ඕනෆ. භවය ප්රයහමඹෝගික ප්රයලසන ිනමඵන ඳහල් 

ිනමඵනහ. සිඹඹ  සිඹඹක් මනවමයි. ප්රයහථමික ඳහරක්  වළදුහභ 

ඒ ප්රයහථමික ඳහර  ශභයි්ද    ියමරෝ මී ර්  ියහිඳඹක් දුය ඳයි්ද 

ඹ්දන   ිනමඵනහ.  ඳ ඈසමකෝමල් ගිඹ කහරම   ියමරෝ මී ර් 

වතයක් විතය ඳයි්ද ගිහිල්රහ තභයි ඳ ධාහඳනඹ රළබුම . මේ 

ක්රடභඹ මනස ියරීභ වහ  ජනතහ තුශ ිනමඵන භහනසික භට් භ 

මනස කය්දන   ඕනෆ. ඳ  ඒ කහරම   ඳහල් ක යුතු කය 

මගන ගිම  මකවමවවභද ියඹහ හිත්දන  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, මප් භවය ගරු භ්දත්රීේරු 

විවිධ මද්ල් ේඵ්දධ කථහ කශහ. ඳහල්ර ලහරීරික බාහ  

ේඵ්දධ කථහ කශහ. මඳවල් මග ම කථහ විටි්ද වි  ඊලුප්ඳහ 

මඳ්ද්දන  ඊ් හව ග් තහ. ඈසමකෝර ළසී ඹහභ ශක්හ 

ගළනීමේ මඹෝජනහ  මේ මඳවල් මග ම ේඵ්දධ කථහ  

ේඵ්දධ නළවළ.  මඳවල් මග ම කථහ එක්තයහ පු්  ඳතක භහ 

දළක්කහ. ඒ ගළන ඳ කථහ කශ යුතු නළවළ. මභවකද, ඒ ියහ ඒ 

දළරිඹ මරවකු ඳවසු ත් ් ඹක  ඳ්  මනහ. මඳවල් මග ම 

කථහ එක එක පු්  ඳ්  එක එක අකහයඹ  හර්තහ කය ිනබුණහ.  

මභතුභ්දරහ මඳවල් මග ම කථහ මගන ඒභ තුශ මේ මඹෝජනහ  

ඹේ  ියසි ප්රයමඹෝජනඹක් ආින වුණහඹ ියඹහ ඳ විලසහ කය්දම්ද 

නළවළ. 
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ඳහර්ිමේ්දතු 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඳහල් ිහිටුවීමේදී භූමිඹ 

ිළිඵ හිත්දම්ද නළින, ඈදිරි ජනගවනඹ ගළන හිත්ද  ම්ද 

නළින  ඹේ ඹේ ාහඳතින ඒ ප්රයමද්ලර ක්රිුඹහ් භක කයනමකව  

ඳහල් මගවඩනළඟිි වළදුහ. ශ  ිනමඵන ඈසමකෝරඹ ගළන හිතුම  

නළවළ. ඒ හම භ තභයි ගල්ඩුහගභ ිනමඵන ඈසමකෝරඹ  

ියමරෝ මී ර් බහගඹක් එවහ ිනබුණහ,  කහගභ කට්ටිඹහ ජනඳදඹ 

බිහි මන මකව   බිහි වුණු ඹහඹ 2 විදාහරඹ. ඉ  මභවහයි්ද ිනමඵන 

ගල්ඩුහගභ ඈසමකෝරඹ භවළිඹ්  එක්ක අහ. එතමකව  මුල් 

ජනඳදම  ිනබුණු කහගභ කටිටිඹහ 2 විදුවර ඈමේභ ළහුණහ. 

මභවකද, මේ ඈසමකෝර මදක තය ිනමඵන ඳයතයඹ එතයේ  

විලහර  මනවන ියහ. මේ යමට් නහඹකඹහ ලමඹ්ද ිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ මේ මගන ඹන ළඩ ිළිමශ-  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  ත විනහ මඹක්  ිනමඵනහ.  

 
ගරු එස. සී.  මුතුකුභහයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

එතුභහ ශිාඹ්දමග්ද කරුණු දළනමගන තභයි මේ කළසිියළි 

ළසිියළි  ඳ්දදහවක් එකය රඵහ දු්දනහඹ ියඹ්දම්ද. එඹ ඈතහභ 

ටිනහ මදඹක්. භ  ියඹමිත කහරඹ හන  ියහ දීර්ඝ ලමඹ්ද 

කථහ කය්දන  සථහක් නළවළ. මී  ප්රයථභ කථහ කශ  ගරු ින්  

මප්රයේභදහ භ්දත්රීේතුභහ  ප්රයකහල කශහ, විරච්ිකඹ භවහ විදාහරම  

ගුරුරු්ද 18 මදමනක් ඩුයි ියඹහ සට්රමයික් එකක් ිනබුණහඹ ියඹහ.  

ඒක මුික තාඹක්. මභභ විදාහරඹ  ලා  වී ිනමඵ්දම්ද 

එකභ එක පුහුණු ගුරුරිඹක් ඳභණයි. මනක් ගුරු ලාතහ 

සිඹල්රභ ිනමඹනහ. මභවකද එතළන ගළ ලුක් ිනමඵනහ. යුද්ධ 

කහරම  එභ විදාහර ඹ  ගුරුරු්ද මනව එන මරහම   එහි 

ඳළමිණ ඈගළ්දව අයක්ක ංලඹ  ේඵ්දධ ගුරුරු්ද දළ්ද 

ඳශහ්  බහ විසි්ද සථිය කය ිනමඵනහ. ඒ ගුරුරු්දම  

ඈගළ්දවීභ මවව නළත ියඹන භතඹක් මගන ගිහි්ද  තභයි මේ 

ත් ් ඹ ආින වී  ිනමඵ්දම්ද. එභ ියහ ඊතුරුභළද ඳශහ්  බහ 

දළ්ද ඒ ප්රයමද්ලඹ  අම ියක ගුරුරු්ද ඵහ ගළනීභ දවහ ගළට් 

කය  ඈල්ලුේ ඳත්ර  කළහ ිනමඵනහ. ඒ ගුරුරු්ද වුරුදු 10ක් එභ 

විදාහරම   මේඹ ියරීභ ලා මනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ  වහ 

ධාහඳන භහතාතුභහ  භහ මේ සථහම දී සතුින්දත මනහ. 

ඈසමකෝර ිශඵ ධාහඳනඹ ිළිඵ  මවව ධාඹනඹක් කය  

වතළිස රක්ඹක් ඳභණ න සිසු්ද   මේඹ ියරීභ , ඔවු්දම  

නහගතඹ මගවඩ නළඟීභ  සථහ රළමේහයි ියඹහ භහ ප්රයහර්ථනහ 

කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඊතුරු භළද ඳශහ්  බහම   

ධාහඳන භහතායඹහ ගළන්  භහ මේ සථහම දී භතක්  

කය්දන   ඕනෆ. මභවකද, එතුභහ ඊතුරු භළද ඳශහ්  බහම්ද කය 

මගන ඹන ළඩ ිළිමශ තුශ එක්තයහ ය හක  ඈගළ්දවීභ  

නළ් නේ  ගුරුරු්ද  ියකරුමණ් කහරඹ ගත කය්දන  ඈඩ 

 මනවදී ඈගළ්දවීභ  කහර වනක් වදහ ිනමඵනහ. ඒ කහර  වන 

තුශ  ඊතුරු භළද ඳශහම්   ඳහල්ර ධාහඳනඹ රඵන සිඹලුභ 

සිසු්දම  ධාහඳනඹ හර්ථක ඈදිරිඹ  මගන ඹහභ  වළිය 

ම හයි  ඳතමි්ද මමි්ද භහ ියවඬ මනහ. මඵවමවභ සතුිනයි. 

[.බහ. 5.56] 

 
ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ගේඵද ඳහල් ළසීඹහභ 

ේඵ්දධමඹ්ද මභභ මඹෝජනහ මගනහ ගරු භ්දත්රීේතුභහ මේ ගරු 

බහම  මේ සථහම  මනවසිටිඹ් , භම  භළිනයණ 

මකවට්ාහම  ළසී ගිඹ ඳහල් යහශිඹක් ඹළි විතත කශ 

භ්දත්රීේයමඹකු වළටිඹ  ඉ  විරුද්ධ භතඹකුයි භහ දය්දම්ද. භම  

භළිනයණ මකවට්ාහම   ළසී ගිඹ ඳහල් තුනක්  ඹළි විතත කය 

ිනමඵනහ. ලුමත්ද ඳහල් මදකකු්  වදහ ඒ ක යුතු කයමගන 

ඹනහ. ඒ ඳහල් ළසී ඹ්දන  මවේතු යහශිඹක් ිනමඵනහ. ගේඵද 

ඳහල්ර ඩු ඳහඩු විතයක් මනවමයි  ජනගවනඹ ිළිඵ 

ප්රයලසනඹකු්  ිනමඵනහ.  ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන  භහතාතුභහ 

ද්වීිනයික ඳහල් ංකල්ඳඹ මගනහ සථහම  එතුභහ  භම  

ේපර්ණ  වමඹෝගඹ රඵහ දු්දනහ. මේක මවව ක යු් තක්. 

එතුභහම  මද්ලඳහරනඹ ගළන හිත්දම්ද නළතු ිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහම  අශිර්හදඹ්  එක්ක එතුභහ මේ  යමට් හිංක 

දුප්ඳ්  දරු්ද මනුම්ද  ග් ත එ මතය තී්දදුක් ඒ. භම  

භළිනයණ මකවට්ාහම  විතයක් ඳහල් 9ක් ද්විතීයික ඳහල් 

කය්දන ක යුතු කයන වි  එක ඳහරක විමයෝධඹක් අහ, 

කය්දන එඳහඹ ියඹහ. භභ ඳහර  ගිහි්ද මවඹහ ඵළලුහභ 

දළනග්දන රළබුණහ,  "මේ ඳහමල් ඳශමුන ඳ්දිනඹ ිනමඹ්දන 

ඕනෆ. ඒ ියහ මේ ඳහර ද්විතීයික ඳහරක් කය්දන එඳහ" ියඹහ 

ඳහල් ංර්ධන මිිනමඹ්ද මඹෝජනහක් මගනහහභ ියකේ 

ඈරහ ිනමඵනහ.  

මනක් ඳහර ඳ ්ද ග්දනහ වි  මරවකු ඊද්මඝෝණඹක් 

කශහ. ඳහය වරහ, ඳහය භළද ශං මගනළවි්  ඵ්  ඊඹහමගන ගමේ 

ඔක්මකවභ නළත ඳහර ඈල්ර්දන ඳ ්ද ග් තහ. භභ මප් 

ආභිනතුභහ  කථහ කය ිය හ, මභමවභ ප්රයලසනඹක් ිනමඵනහඹ 

ියඹහ. ආභිනතුභහ ිය හ,  ඒ ඊදවිඹ එක්කමගන එ්දන ියඹහ. භභ 

ඒ ඹ එක්කමගන ගිඹහ. එතුභහ මඵවමවවභ ංම දී පුද්ගරමඹක්.  

භම  දව භභ එතුභහ  ඈදිරිඳ්  කයමි්ද ිය හ, "මේ දුසකය 

ගේභහන ඔක්මකෝම භ දරුමෝ එ්දන ිනමඵන ඳහර මේක. ඒ 

මගවල්මරෝ ම් රුේ ග් ම්  නළවළ. මද්ලඳහරකමඹක් ිටුඳ 

ඈරහ මේ ංකල්ඳඹ මවව නළවළ ියඹරහ ියඹපු ියහ ඒ ඊගුමල් 

මේ මිියසසු ළටිරහ ිනමඵ්දම්ද. එභ ියහ මේ ඳහර නළත යක් 

රඵහ මද්දන" ියඹහ. එතුභහ මඵවමවවභ ියවතභහනී නළත යක් 

ඒ ඳහර රඵහ දු්දනහ. ශ දි ත්  ඳහරක එමවභ  ගළ ලුක් 

අහ. ඒ ඳහර ිනමඹනහ. නමු්  ඒ ඳහර ලා නළවළ ියඹහ 

අඳහු ිය හ. භම  අනම  මදඳළ් ත භ ඊද්මඝෝණ අහ. 

එක ඊද්මඝෝණඹක් අහ ඳහර ඕනෆ ියඹහ. මනක් 

ඊද්මඝෝණඹ අම  ඳහර එඳහ ියඹහ. එහිදි්  භභ ගරු ආභිනතුභහ 

එක්ක ේඵ්දධ මරහ එතුභහ  කරුණු ඈදිරිඳ්  කය දළ්ද 

ලුමත්ද ඈසමකෝරඹක් වදනහ. රඵන භහම  ඒ ඈසමකෝරඹ 

විතත කයනහ. ගළ ලුක් ිනබුණහ නේ මප් යජඹ ඒ ගළ ලු 

වි්දන ක යුතු කය ිනමඵනහ. කරහන ලු්  ඈඩභක් 

යමගන ද මදභ ිමඹෝ එකතු කය මගන ි න ප්රයහථමික 

ඳහරක් වදනහ.  

භහ ශ  ිනමඵනහ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, 2011, 

2012 ව 2013 ඳශමුන ඳ්දිනඹ  ශිාමඹෝ ආතුශ්  වුණු 

ඳහල්ර විසතය. 2011 වුරුද්මද් භ්දපුය භවහ විදාහරම  

දරුමෝ දව මදනහයි හිටිම . මප් ආභිනතුභහම  ද්විතීයික ඳහල් 

ංකල්ඳඹ ියහ මේ වුරුද්මද් දරුමෝ 28 මදමනක් ඒ ඳහර  

ආතුශ්  කශහ. ගමේ ඳහමල් ඩු ඳහඩු සිඹල්රභ වදරහ දු්දනහ.  

භ්දපුය භවහ විදාහරඹ  ගමේ සිඹලුභ දරු්ද ආතුශ්  කශහ.    
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ඒ හම භ ව යංගර විදාහර ම  ඳශමුන ඳ්දිනඹ  2011 

ර්ම  දරු්ද තු්ද මදනහයි හිටිම . මේ වුරුද්මද් 85 මදමනක් 

ආතුශ්  කශහ. ව යංගර විදාහර ඹ ියඹ්දම්ද දුසකය ඳහරක්. ඒ 

හම භ  ම ළල්කඳුය ඳහමල් ඳශමුන ඳ්දිනඹ  ශභයි 20 

මදනහයි හිටිම . මේ තහ ම  ඳශමුන ඳ්දිනඹ  දරුමෝ 32 

මදමනක් ආතුශ්  වුණහ. කුකුමශේගභ විදාහරඹ ියඹහ දරුමෝ තු්ද 

මදමනක් හි පු ඈසමකෝමර  මේ තහම  17 මදමනක් ආතුශ්  

වුණහ. ඒ හම භ කරහම්ද මකෝි කෆල්ර ඳහර වපු 

ඈසමකෝරඹක්. මප් ජහනක ඵණ්ඩහය භ්දත්රීේතුභහ එදහ ඵයගමු 

ඳශහම්  අණ්ඩුකහයයඹහ ලමඹ්ද සිටි කහරම  භහ එතුභහ්  

භ  ගිහි්ද වපු ඳහමල් දරුමෝ තු්ද මදමනක් එක්කහසු කයරහ 

ගුරුරු මදමදමනක් දීරහ ඳහරක් විතත කශහ. භම  භළිනයණ 

මකවට්ාහම  ක්දදක් ඊඩ ඈවශභ ිනමඵන ඳහර.  ඒ ඳහර  

දරුමෝ 11 මදමනක් මේ වුරුද්මද් ආතුශ්  වුණහ. දළ්ද දරු මෝ 

22 මදමනක් සිටිනහ. ඒ විධිඹ  ළහී ඹන ඳහල් ගණනහක් ි 

ආරිඹහ. ඉශ   තඳසය ක්දද විදාහරඹ ියඹහ විදාහරඹක් ිනබුණහ. 

මේ විදාහරඹ  සිංවර එක දරුහයි හිටිම . ගරු ආභිනතුභිය, 

මේක කරහන නගයම  ිනබුණු ඈසමකෝරඹක්. දරුමෝ 12 

මදනහයි ඈසමකෝරඹ භ ආතුශ්  කය හිටිම . භභ ඈසමකෝරම  

නභ මනස කශහ. කරහන යහජකීඹ විදාහරඹ ියඹහ නභ තළබුහ.  

ඒ ඈසමකෝරඹ  ලා රුිඹල් රක් 20ක විතය ේඳ්  රඵහ 

දු්දනහ. මේ තහම  ශභයි 138 මදමනක් ඳශමුන ඳ්දිනඹ  

ආතුශ්  කයරහ දළ්ද 168 මදමනක් ඒ ඈසමකෝරම  ඈ්දනහ. 

රුිඹල් ඳනස තු්ද රක්ඹක් දීරහ මගවඩනළඟිල්රක් වදරහ 

ිනමඵනහ. ඒක භළයි භහම  විතත කයනහ. මේ යජමඹ්ද 

ඳහල්ර  ඊද  කමශේ නළවළ ියඹහ කහ ්  ියඹ්දන ඵළවළ.  

භම  අනඹ වහ ගර් ත අනඹ ඹහඵද මකවශඵෆ ඳහර 

ියඹහ ඈසමකෝරඹක් ිනමඵනහ. ඳසු ගිඹ වුරුද්මද් මේ විදාහරම  

දරුමෝ ඳස මදමනක් හිටිඹහ. ඒ ඳස මදනහ සිටින වි  භහ 

ඈසමකෝරඹ  ගිහි්ද ආහුහ, රඵන 2013 වුරුද්ද  ඳශමුන 

ඳ්දිනඹ  දරුමෝ කී මදමනක් ආතුශ්  කයනහද ියඹහ.  ගමේභ 

ඈ්දම්ද වතය මදනහයි. ඒ වතය මදනහභ ආතුශ්  කයනහ; 

ඈසමකෝමල් වදරහ මද්දන ිය හ. ඈසමකෝමර  තී්දත ගහරහ, 

දළල් ගවරහ, ළසිියළි ඳද්ධිනඹක් වදරහ දීරහ දරුමෝ වතය 

මදමනක් මේ ඈසමකෝරම  ඳශමුන ඳ්දිනඹ  ග්දන රුිඹල් 

රක් 7ක  ඩහ ළ ම විඹදභක් කශහ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය, ියඹ්දන කනගහටුයි. ඒ ඈසමකෝර ඹ වළදුහ  ඳසු  

හි පු ඳස මදනහ්  ජනහරි භහම  යි්ද කය මගන ගිඹහ.   

භහ ගිඹ භහම  14 ළියදහ ඒ ඈසමකෝරඹ  ගිඹහ. ගිහිල්රහ 

ගමේ ඔක්මකවභ ඹ එකතු කයරහ ආහුහ, "යජම  ල්ි රක් 

ගණනක් දීරහ වදපු ඈසමකෝරඹ ළමවන විධිඹ  කවුද මේ දරුමෝ 

ටික මගියච්මච් ියඹරහ." මේහ ද මේ මඹෝජනහ මගමනන 

කට්ටිඹම  ළඩ. ය  වළභ තළනභ මඳ් ේ ගළහුහ, "ඈසමකෝරඹ 

යජමඹ්ද ළහුහ" ියඹරහ. ඒ ඈසමකෝරඹ ි ළහුම  නළවළ. ඒ 

ඈසමකෝරඹ  ි ලා කයන ේඳ්  දු්දනහ. භහ මුළු ගමේභ 

කට්ටිඹ එකතු කයරහ මේ ගළන දළනු්  කශහ. දරුමෝ වඹ 

මදමනකු මගනළල්රහ ඉ  ඳහු ළිය සුභහනම  භහ අඳසු 

ඈසමකෝරඹ  විතත කශහ, ගරු ආභිනතුභිය. රුිඹල් රක් වත 

වභහයක් දීරහ වදපු ඈසමකෝරඹ ව්දන කවුද ක යුතු කමශේ? 

ගමේ මිියසු්ද  විබීජ දහරහ, ''ඔ්දන අණ්ඩුම්ද ඈසමකෝර 

වනහ''  ියඹනහ. මේක තභයි ලු්  ක්රடභඹ. කය්දන 

මභවකක්්  නළ් නේ ඈ්දන ශභයි ටික  යි්ද කයරහ වරි, 

''ඈසමකෝරඹ වනහ'' ියඹනහ. භහ ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ්  

මේ කහයණඹ ිය හ. රුිඹල් රක් ඳවක් දීරහ ඒ ඈසමකෝරඹ 

වදරහ, ත රුිඹල් රක් මදකක් දීරහ ළසිියළි ඳද්ධිනඹකු්  

වදරහ ලා කයන ේඳ්     රඵහ දු්දනහ.  

ගරු ආභිනතුභහ  මඵවමවවභ මවව ංකල්ඳඹක් තභයි 

ිනමඵ්දම්ද. ගමේ දරුමකු  මේ යමට් ඈවශභ තළනක  ඹ්දන 

තභයි ඳ මේ ද්විතීයික ඳහල් දහව වද්දම්ද. ඒ ද්විතීයික ඳහල් 

දහව්  එක්ක, ප්රයහථමික ඳහල් ඳ්දදහවක් වදන මකව    

ඳහල්ර සිටින දරු්දම  ඩු වීභක් මනහ. භහ ශ  මතවයතුරු  

ිනමඵනහ. කරහන මකවට්ාහම  ඳහල්ර 2005 ර්ම  

දරු්ද 10,099ක් හිටිඹහ. 2012 න මකව  ඈ්දම්ද දරු්ද 

8,875යි. මේ වුරුදු වත තුශ  කරහන මකවට්ාහම  ඳහල්ර 

විතයක් දරු්ද 1,224 මදමනක් ඩු මරහ ිනමඵනහ. ගරු 

ආභිනතුභිය, ඳහල්ර ඈ්දන දරු්ද ප්රයභහණඹ ඩු මනහ. 

ඒක  ඔඵතුභහ ්  භ ්  කය්දන මදඹක් නළවළ. මභවකද, ඒ 

ියහ නගයඵද ඳහල්ර  දරුමෝ ළ ම මනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීේතුභහ, ඔඵතුභහ  ත විනහ මඹයි ිනමඵ්දම්ද. 

 
ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මප් ගරු ආභිනතුභහ  මේ ඔක්මකෝ භ ඊ් තය මද්දන 

ිනමඵන ියහ භහ ළ ම මරහ කථහ කය්දන ඵරහමඳවමයව් තු 

ම්දම්ද නළවළ. ඔඵතුභහම  මද්ලඳහරනඹ ගළන තී්දදුක් 

යමගන මනවමයි, ඔඵතුභහ මේ ක යුතු කය්දම්ද. මේ යමට් 

නහගතඹ ඵහය ග්දන ඈ්දන දරු්ද මනුම්ද, මප් ිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහම  ඒ ළඩ ිළිමශ්  එක්ක ක යුතු කය්දන  

ඔඵතුභහ  ලක්ිනඹ, වධර්ඹඹ රළමේහ ියඹරහ ප්රයහර්ථනහ කයමි්ද 

භහ ියවඬ නහ. සතුිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු රු්දදික ප්රයනහ්දදු භවතහ  -  නළත. 

 
[.බහ. 6.04] 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ (ධාහඳන භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ද ජනතහ විමුක්ින මඳයමුමණ් 

විිනත මවේය්  භ්දත්රීේතුභහ ධාහඳනඹ ේඵ්දධමඹ්ද ව කල් 

තළබීමේ මඹෝජනහ ඈදිරිඳ්  කශ්  එතුභහ මේ සථහම  බහම  

නළවළ. එතුභහ මේ සථහම  බහම  නළත් ,  ධාහඳනඹ 

ිළිඵ විඳක්ඹ  ියඹ්දන ිනමඵන සිඹලුභ මද් ියඹ්දන ඈඩ 

වළයරහ, ඳ ියවඬභ එතුභ්දරහ  සථහ රඵහ දු්දනහ. නමු්  

ඒහ  ඊ් තය  මදනමකව  දරු්ද  අදයඹ කයන ියසිභ 

මකමනකු විඳක්ම  මනවසිටීභ ිළිඵ භහ කනගහටු මනහ.  

ඳසු ගිඹ කහර ඳරිච්මේදඹ තුශ, විඳක්ම  භ්දත්රීේරු්ද කයපු 

කථහ තරි්ද ගරු මඹෝගයහජ්ද භ්දත්රීේතුභහ් , යවි කරුණහනහඹක 

භ්දත්රීේතුභහ් , ින්  කුභහය භ්දත්රීේතුභහ්  තභයි -ඳ ිළි ග් ත් , 

මනවග් ත් - ධාහඳනඹ ිළිඵ හධනීඹ ව කරුණු යහශිඹක් 

ඈදිරිඳ්  කමශේ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඔඵතුභහ මේ යමට් 

ද්ර විඩ ජහිනකඹකු මර විලසවිදාහර ධාහඳනඹ රඵහ, 

ඈංිනම්දරුකු විධිඹ , ධාහඳනඹ  ගළශමඳන අකහයඹ  

ඳහර්ිමේ්දතු තුශ වළසිරීමේ අදර්ලඹ මද්දන පුළු්දකභ 

ිනමඵන බුද්ධිභ්  භ්දත්රීේයමඹකු ියහයි එමේ කථහ කය්දන 

ඔඵතුභහ  පුළු්දකභ  රළබුමණ්. ඒ ගළන ඔඵතුභහ  ඊග්දපු 

ගුරුරු්ද  සතුින්දත ම හ ියඹරහ භහ ියඹ්දන කළභළිනයි.  
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ඳහර්ිමේ්දතු 

ි ියදවස ධාහඳනම  දරුමෝ. සී.ඩේි .ඩේි . 

ක්දන්දගය භළිනතුභහ රංකහම  ප්රයථභ ධාහඳන ආභිනතුභහ 

ලමඹ්ද ියදවස ධාහඳනඹ වඳු්දහ මදන සථහම  ඳළසුම , 

"යප්රයහද ර්  සුළු ිරික  සීභහ මරහ ිනමඵන ධාහඳ නඹ 

දුප්ඳතු්දම  ියතා ඊරුභඹක් ඵ  ඳ්  කයන ඵ"යි. ඊඳින්ද ඈඩ 

කඩේ, ඹහන හවන, වයකහ ඵහන හිමි ඳයේඳයහර දරු්ද , 

නළ් නේ ප්රයහ ධනඹ හිමි ඹ  රහංකීඹ භහජ ක්රடභඹ තුශ 

මදභවුිඹ්ද  ඵයක් ම්දම්ද නළින මදඳයි්ද නළඟී සිටි්දන  

ලක්ිනඹ රඵහ මද්දන ් , ඵහුවිධ කුරතහ වහ ියර්භහණහ් භක 

වළියඹහ  හිත ් පුරුඹ්ද ිරික් භහජඹ  දහඹහද ියරීභ්  

යමුණු කයමගන තභයි භධා විදාහර ංකල්ඳඹ එතුභහ වඳු්දහ 

 දු්දම්ද.  

ඒ නු භධා විදාහර ංකල්ඳඹ වහ භවහ විදාහර වයවහ බිහි 

වුණු ඳයේඳයහ තභයි ද දිනම  විවිධ ක්මේත්ර ර ශ්රී. රහංකීඹ 

අර්ථිකම  ඈවශ තළ්දර  ඳළමිණ සිටි්දම්ද. ඒ්  හනහක  

හම , ඒ මන කයන සථහම දී එක  ිනබුණු යහජා 

භ්දත්ර ණ බහ් , එක  ිනබුණු භහධාඹ්  එශ එශහ 

ක්දන්දගය  භළිනතුභහ  ඳවය දු්දනහ. එතුභහ  ඳවය මදමි්ද  ඒ 

සථහම  ිය ම , ''එතුභහ මභෝඩමඹක්,  එතුභහ මගවඩමඹක්'' 

ියඹරහයි. එතුභහ  ''මගවඩමඹක්'' ිය ම , එතුභහ කළුතය 

දිසත්රිාක්කම  ඈ් තෆඳහන ියඹන ගමේ ඊඳ්ද ියහ. මභෝඩමඹක් 

ිය ම , රංකහම  ඇත එි  ගේභහනර දරු්ද ්  

ධාහඳනමඹ්ද ඈවශ  නඟි්දන සථහ රඵහ මද්දන ඊ් හව 

දළරීභ මභෝඩ ප්රයඹ් නඹක් මර ළරක ියහ. විමලේමඹ්දභ 

ඳශමුන ධාහඳන ආභිනයඹහ ව  ඒ ආභිනතුභහ  ඈංග්රී සි භහධාඹ 

විසි්ද එල්ර කයපු ප්රයවහයඹ තයේ ප්රයවහයඹක  මන මකමනක්  

මුහුණ දීරහ ිනබුමණ් නළවළ.  එතුභහ ියදවස ධාහඳන ඳනත මගන 

ඒමභ්ද ඳසු, එහි ප්රයිනපරඹක් මර, භළිනයණඹ  ඈදිරිඳ්  වුණු 

සථහම  ඒ භළිනයණමඹ්ද ඳයහජඹ  ඳ්  වුණහ. ඳයහජඹ  

ඳසමේ ජීවිතම  හන බහගම දී ඈතහභ දුඃඛිත ත් ් ඹක  ඳ්  

මරහ, ජී්   සිටින මතක්  ජීවිතඹ මගවීභ වහ භක  

රුිඹල් 500ක දීභනහකු් , රුිඹල් රක්ඹක ප්රයදහනඹකු්  මේ 

ගරු බහ භඟි්ද රඵහ ග්දන එතුභහ  සිද්ධ වුණහ.  

ඉ  කි්ද බ්රි්තහනා ඹ ්  විිනත යුගම දී, ිනභව්  ඵහුතය 

සිංවර මඵෞද්ධ  ිරික  මිනහරී ධාහඳනඹ ක්රடභඹ ඹ ම්  සිද්ධ 

මච්ච හධහයණඹ  නළින ියරීභ වහ යුග මභමවයක් ඈස  කශ 

යුග පුරුඹහ වුමණ් ශ්රී.භ්  නගහරික ධර්භඳහර භළිනතුභහයි. එතුභහ, 

මව්දරි ඔල්කට් භළිනතුභහ, මිමගට්ටු් ම්  ගුණහන්දද 

වහමුදුරුමෝ, හික්කඩුම  ශ්රී. සුභංගර වහමුදුරුමෝ භ  එකතු  

මරහ විලහර භිමඹෝගර  මුහුණ මදමි්ද, තභ්දම  මඳෞද්ගික 

ඈඩකඩේ, මද් මඳවශ ආතුළු සිඹලුභ මඳෞද්ගික ධනඹ ඳරිතාහග 

කයරහ අන්දදඹ,  ධර්භයහජඹ, ගහල්මල් භහි්දදඹ  ළිය ඳහල් 

ිහිටුමි්ද  රංකහම  ඊඳනඳ්ද දරු්ද  ධාහඳනඹ රඵ්දන 

ඳහල් 122ක්  හද්දන මමවසුණහ. එතුභහ තයේ ඵයඳතශ මර 

විම චනඹ , විචහයඹ   වහ ියර්දඹ ප්රයවහයඹ  රක් වුණු ජන 

නහඹකමඹක් මප් භෆත ඈිනවහඹ තුශ නළවළ. මඵවමවෝ මද් දයහ 

ගළනීමේ සීමිත ලක්ිනඹක් ිනබ එතුභහ ඳහල් 122ක් වදරහ ඒ 

කර්තාඹ කය මගන ඹන කහරම දී එතුභහ  ිය ම , 

''මුට් කහසිකහයමඹක්, මවවමයක්''  ියඹරහ. ඒ සථහම , ඵළරිභ 

තළන එතුභහ තී්දදුක් ග් තහ, මේ ය  දහරහ ඹ්දන. එතුභහ 

ඈ්දදිඹහ  ගිහිල්රහ, බුද්ධගඹහ මගවඩන රහ ඒ ජහිනක ළඩ 

ිළිමශ ඈ්දදිඹහ තුශ ක්රිුඹහ් භක කයමි්ද ලහියක මභමවයක 

මඹදුණහ.  එක සථහක එතුභහ ්  කුරි්ද ිඹරහ ව්ද 

කයරහ ිනබුණහ, "භභ මිඹ ගිඹ ඳසු ඵළරි මරහ්  රංකහ ඳළ් ත  

හි්  වය්දන එඳහ" ියඹරහ. ඒ භශ මිියම   හි්  රංකහ 

ඳළ් ත  වය්දන එඳහ ියඹරහ තභයි ඳහල් 122ක් වදරහ 

ධාහඳනඹ  මේඹ කශ නගහරික ධර්භඳහර භළිනතුභහ ිය ම .  

මරෝකම  ප්රයථභ ග්රාහභහතාතුමිඹ ව සිරිභහමෝ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළිනියඹ තභයි ඳහල් යජඹ  ඳයහ ග් ම් . ඒ ඳයහ ග්දන 

සථහම දී මභමවභ මනවමයි විමයෝධඹ ිනබුමණ්. ඳහල් වරහ, 

ඳහල් ආතුශ  මදභවුිමඹෝ  ආවිල්රහ, ඳහමල්  ළඩ ක යුතු 

නතය කයරහ, මදභවුිමඹෝ ඳල්ිම  මිදුමල් -ඳහර ිනමඵන තළන- 

ඊඹරහ, ිවරහ, ක්දන දීරහ, ඳහල් භහ ගණ්ද වරහ තභයි 

ඊද්මඝෝණඹ කමශේ.   ඳහල් ඳයහ ගළනීමේ සිද්ධිමඹ්ද ඳසමේ ඒ 

අණ්ඩු නළත ඵරඹ  අම  නළවළ.  ගේ භට් භ , බිේ භට් භ  

ගමේ හභහනා ජනඹහ  ඕනෆභ මනක් කය්දන ඹනහ නේ,  ඒ 

මන  එශ එශහ ඳවය දීභ මප් ය  තුශ ඈිනවහඹ පුයහභ 

ක්රිුඹහ් භක මරහ ිනමඵනහඹ ියඹන එක මප් ඈිනවහම  

හක්ෂිි්ද ඳළවළදිි මනහ.  

ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ මේ ය   ියදවස කය ග් තහ  ඳසු, 

අඳස  ගි  ය  නළත මගවඩනළඟීභ වහ් ,  මේ යමට් ේඳ්  

වහ  මිියසසු  භත ළ ම විලසහඹ ිනඹරහ ය   අසිඹහ   ම   අලසචර්ඹඹ 

ඵ  ඳ්  ියරීභ වහ් , දළනුභ මක්්දද්රීවඹ ංර්ධන යමුණ 

හක්හ්  කය ගළනීභ වහ් , ධාහඳනම  දළළ්දත ව මනක් 

ියරීභ වහ් , හභහනා ගමේ ජනතහම  දරුහම  

ධාහඳනම  ආ් ත වළයවුේ රක්ාඹක්  ියර්භහණඹ ියරීභ 

වහ්  ජහිනක ළඩ ිළිමශක් ක්රිුඹහ් භක ියරීමේ ගකීභ ඳ  

බහය දු්දනහ.  

එහිදී භහි්දමදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහය හිත ඳහල් 

1,000ක් ප්රයිනියර්භහණඹ ියරීභ් , ඒ භත ඳදනේ ව මඳෝෂිත ඳහල් 

5,000ක් ශභහ මිතුරු ප්රයම ලඹක් හිත ඳහල් මර මගවඩ 

නළංවීභ්  2012 සි  2016 දක්හ අයේබ මරහ ිනමඵනහ. ඒ 

තය කහර ඳරිච්මේදඹ තුශදී විවිධ ප්රයලසන, ර්බුද, මචෝදනහ, ආතළේ 

වි  භූත මචෝදනහ යහශිඹක් රළමඵ්දන පුළු්ද. නමු්  ි ියදවස 

ධාහඳනම  දරුමෝ මර වතදඹ හක්ෂිඹ  එක ් , ංක්  

ියදවස ධාහඳනඹ සුයක්ෂිත මකව  මඳෝණඹ ියරීභ වහ 

දිවිහිමිමඹ්ද කළඳ මරහ සිටින ඵ මේ ගරු බහම දී භහ භතක් 

කය්දන කළභළිනයි. ඈිනවහම දී්  මනවවුණු ළඩ ිළි මශක් 

ක්රිුඹහ් භක න මේ සථහම දී විඳක්ම  විවිධ මද්ලඳහරන 

යමුණු ිනමඵන ආතළේ ඹමග්ද මභළිය ප්රයවහයඹක් එල්ර 

්දම්ද ආයි ියඹන එක භහ ඔඵතුභහ  ඳළවළදිි කය්දන 

කළභළිනයි.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, එකක් තභයි, ආින වළිය 

ඹම  දරුමව් , නළින ඵළරි ඹම  දරුමව්  ියඹන 

මදමගවල්මරෝභ මදභවුිඹ්දම  දරුමෝ. ඔවු්ද ජහිනම  

ේඳතක්. ඒ දරු්දමග්ද රක් තුනක්, තුනවභහයක් ර්ඹක  

ඳශමු මේේණිඹ  ආතුළු නහ. ඒ ආතුළු න දරු්දමග්ද ඈතහ 

විලහර ප්රයභහණඹක් 1 සි  5 මේේණිඹ දක්හ ප්රයහථමික ධාහඳනඹ 

හර්ථක ියභ කයනහ. භවය මරහ  ගුණහ් භක ලමඹ්ද 

ඹේ ඹේ ප්රයලසන ිනමඵ්දන පුළු්ද. නමු්  ඈ්දදිඹහ, 

ඵං රහමද්ලඹ, ඳහියසතහනඹ, ම්දඳහරඹ, බතහනඹ, 

ආෂසගියසථහනඹ ළිය ය ල් භ  හමප්ක් ළඳීමේදී මප් 

ප්රයහථමික ධාහඳනඹ ිනමඵ්දම්ද මරෝකම  ඈතහභ ඈවශ 

භට් භක. ඒ්  ද්විතීයික ධාහඳන රඵරහ .මඳව.. (හභහනා 

මඳශ) විබහගඹ න වි  රක් ගණනක් භහජගත මනහ. 

එතළිය්ද එවහ  ධාහඳනඹක් රඵ්දම්ද නළවළ. සිඹඹ  60ක්, 

65ක් ඳභණයි ඊස මඳශ ධාහඳනඹ රඵ්දන ඈදිරිඳ්  ම්දම්ද. 

ඔවු්ද 12, 13 මේේණිරදී ධාහඳනඹ රඵරහ, ඊස මඳශ 

විබහගඹ  මඳනී සිටීමභ්ද ඳසමේ ි විලසවිදාහර  ආතුළු කය 

ග්දම්ද 20,000ක්, 25,000ක් ඳභණයි. ඊස මඳශ විබහගඹ 

විලසවිදාහරඹ  දරු්ද ආතුළු කය ගළනීමේ විබහගඹක් මනවමයි.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඔඵතුභහ්  ද්දනහ, මප් 

ගජදීය ආභිනතුභහ්  ද්දනහ ඒ කහරම  විලසවිදාහරඹ  ආතුළු 

473 474 

[ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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කය ග් ම්  University Entrance Exam ියඹරහ මනභ 

විබහගඹක් ඳ් රහ ඵ. ඊස මඳශ විබහගඹ ිනමඵ්දම්ද 

විලසවිදාහරඹ  ශභයි්ද ආතුශ්  කය ග්දන මනවමයි. 

දරුමකුම  ඳශමු ළිය මේේණිම  සි  අයේබ න ධාහඳනඹ 

හභහනා මඳශ, ඊස මඳශ දක්හ ගිහි්ද ඒ දක්හ රඵහ ග් ත 

හධන භට් භ ියර්ණඹ ියරීමේ විබහගඹක් තභයි .මඳව. (ඊස 

මඳශ) ඳරීක්ණඹ. එහිදී ත රක් ගණනක් භහජගත මනහ, 

විලසවිදාහර ප්රයම ලඹ මවෝ ඈවශ ධාහඳනඹ මනවරඵහ. දළ්ද ෆභ 

ර්ඹකදීභ රක් තුනක්, තුනවභහයක් ධාහඳන ඳද්ධිනඹ  ආතුළු 

න මකව , එයි්ද 25,000ක් ඳභණ විලසවිදාහර ප්රයම ලඹ රඵන 

මකව , ර් ගණනක් මේ ධාහඳන කඩ ඈමේ ගිහිල්රහ ෆභ 

ර්ඹකදීභ රක් තුනක් ඳභණ දරුමෝ ියසි දක්තහ, කුරතහ 

වහ ියර්භහණහ් භක වළියඹහ්ද ් ඳ්  කය මනවමගන විබහග 

මක්්දද්රීවඹ ධාහඳන ක්රடභඹ විසි්ද තය භං කයනහ. ඒ දරු්ද  

එමේ මරහ ිනමඵ්දම්ද මප් ධාහඳනම  ේඳ්  මඵදී ඹෆමේ 

විභතහ ියහ ියඹරහ ි ඳළවළදිි ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශදී ම් රුේ 

මේරුේ කය ග් තහ. භක්ියහදඹ්  ඊස මඳශ වදහයන 

දරු්දමග්ද සිඹඹ  21ක් ඳභණයි විදාහ ව ගණිත ංලමඹ්ද 

ධාහඳනඹ රඵ්දම්ද. ඇත එි  ගේභහනර ඳහල්ර විදාහගහය 

නළවළ. විදාහ ගුරුරු නළවළ. විදාහ ගුරුයඹහ ි ඒ ප්රයමද්ලඹ  

ඹළ ්  විවිධ මවේත්ද වදහ මගන -ඈසය කහරම - නගයඹ  භහරු 

මනහ. ඒ ියහ 1AB එකභ ඳහරක්්  නළින ප්රයහමද්ීයඹ මල්කේ 

මකවට්ාහ 72ක් ිනමඵනහ. 

තමු්දනහ්දමේ ිය හ වරි. ඵයගමු ඳශහම්  මදභශ 

භහධාමඹ්ද ඊස මඳශ විදාහ ංලමඹ්ද ධාහඳනඹ රඵ්දන  

එකභ ඳහරක්්  ිනබුමණ් නළවළ. මුසිේ ප්රයමද්ලර්  එමවභයි. 

මේ ියහ සිඹඹ  21ක  දරු්ද ප්රයභහණඹක යි විදාහ, ගණිත 

ංලමඹ්ද ධාහඳනඹ රඵහ දු්දම්ද. වදාරු්ද, ඈංිනම්දරු්ද, 

ගණිතඥඹ්ද, විදාහඥඹ්ද, ඳර්ම කඹ්ද, න ියඳළයුේකරු්ද 

ියඹන විදාහ් භක ික්දතනඹක් හිත ඹ බිහි කය්දන 

දරු්දමග්ද සිඹඹ  21ක  යි ධාහඳනඹ රඵහ දු්දම්ද.  

මරෝකම  යක්හ සථහ ඵහුර මර ිනමඵ්දම්ද; 

ජීමනෝඳහඹ ළ මඹ ිනමඵ්දම්ද; යක්හ ඈල්රහ සිටින ඹ 

මනවමයි, යක්හ රඵහ මදන ඹ බිහි කය්දම්ද හණිජ ංලමඹ්ද. 

ඒ ඹ ාහඹකඹ්ද මර වඳු්දනහ. දහනභක  මුහුණ 

මදමි්ද, ඹේ ඹේ තී්දදු තීයණ යමගන ත රක් ගණ්ද ිරික  

කර්භහ්දතලහරහ, ාහඳහය, මන්  ඳරිේ ඹනහදිඹ තුළි්ද රැියඹහ 

සථහ ජියත කයනහ. ඒ ක්මේත්ර ඹ මගෝග්ඹකයණඹ ඹ ම්  

දිමන්ද දින ළමඩනහ.  

ඵළංකු, යක්ණඹ, ප්රයහවනඹ, ගඵඩහකයණඹ, ්දියම දනඹ, 

ංචහයක, මරවිකයණඹ, කශභනහකයණ ක්මේත්ර  ඒ ඹ ත  

ළම නහ. වළඵළයි ධාහඳනඹ රඵ්දම්ද දරු්දමග්ද සිඹඹ  

27යි. හණිජ විදාහගහය නළවළ. ගණකහධිකයණ ගුරුයමඹක් නළවළ. 

අර්ථික විදාහ  ගුරුයමඹක් ඇත ඳශහ් ර  මද්දන ඵළවළ. 

ඊඳහධිධහරි ගුරුයඹහ දළේභ්  ටික දිය්ද අඳහු භහරු 

වදහමගන එනහ. ඒ ියහ සිඹඹ  27යි හණිජ ංලමඹ්ද 

ධාහඳනඹ රඵ්දම්ද.  

සිඹඹ  51ක් දරු්ද ඊස මඳශ කරහ ංලමඹ්ද ධාහඳනඹ 

රඵනහ. ඔවු්ද විඹඹ්ද ලමඹ්ද මතෝයහ ග්දම්ද මභවනහද? 

සිංවර බහහ, මඵෞද්ධ ංසකතිනඹ, මද්ලඳහරන විදාහ. ඒ සිඹඹ  

51ක් ියඹ්දම්ද බහගඹක  ළ ම ිරික්. විලසවිදාහර ඳද්ධිනඹ තුශ 

කරහ ඊඳහධිධහරි ඳහාභහරහ්ද ළ ම ලමඹ්ද ිනබුණු ියහ 

සිංවරයි, මඵෞද්ධ ංසකතිනඹයි, මද්ලඳහරන විදාහයි කයරහ,  

කරහ ඊඳහධිධහරී්ද මතවග ලමඹ්ද බිහි වුණහ. ඒ ඹ ඈමගන ග් ත 

මද්  රිරන රැියඹහක් ිනබුමණ් නළවළ. ිනමඵන රැියඹහර  

ලා ඊගතු්ද බිහි වුමණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය,   මප් වභත්රීේඳහර සිරිමේන 

ආභිනතුභහ ියදවස මෞඛාඹ  මවද , මවදිඹ්ද ඵහ ග්දන 

මඳව ඊස මඳශ භ්  ඹ ම හ. මවද, මවදි ත් ිනඹ වහ,  

ඇත එි  දිසත්රිාක්කර ඊස මඳශ විදාහ ංලමඹ්ද භ්  ඹ 

ලා ප්රයභහණඹ  මවඹහ ග්දන  ියසිමේ්  පුළු්දකභක් 

ිනබුමණ් නළවළ. භභ මේ ඳහල් දවමේ ංකල්ඳඹ ඹ ම්  ිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ප්රයමුඛ කළබිනට් භණ්ඩරම  නුභළිනමඹ්ද ඈංග්රී සි 

භහධා ඊඳහධිධහරී්ද දවක් මේ ඳහල්ර  ඹ්දන ඵහ ග්දන 

ඊ් හවඹක් දළරුහ. ඈංග්රී සි ඊඳහධිධහරී්ද මදසීඹවළ  මදමනකු 

ඳ් වීේ ග් තහ. ද මන මකව  ඳ් වීේ යමගන ඳහල්ර  

ගිහිල්රහ හර්තහ කයරහ ිනමඵ්දම්ද නතු්ද මදනයි. ඈංග්රී සි 

ගුරුරු්ද ලමඹ්ද ඊඳහධිධහරී්ද දවක් ඵහ ග්දන යජඹ 

නුභළිනඹ දීරහ ඒ නු මදසීඹ නමදමනකු ඳ් වීේ ිි යමගන 

ිනබුණ් , ජනහධිඳිනතුභහ ඹ ළඹ මල්ඛනම  ව්ද කශ ඳරිදි 

ඳහල් ඳහදක ඔවු්ද ඵහ ගළනීභ ියහ - school-based 

appointments දීපු ියහ- නතු්ද මදනහයි තභ ඳ් වීේ බහය 

යමගන ිනමඵ්දම්ද. ත නසිඹ ගණනක  ඈංග්රී සි ගුරු ඳ් වීේ 

ිනමඵනහ. වළඵළයි ඊඳහධිධහරි්ද නළවළ. ඒ ියහ ි ඈංග්රී සි බහහ 

ිළිඵ  මප්මරෝභහධහරි්ද ඵහ ගළනීභ වහ කළබිනට් 

භණ්ඩරම  විමලේ නුභළිනඹක් රඵහ ග්දන කළබිනට් ඳත්රිාකහක් 

ඈදිරිඳ්  කයනහ.  ඵරව් කහයමඹ්ද ගිහිල්රහ ඊද්මඝෝණ 

කශහඹ, ිකටිං කශහඹ ියඹරහ ඈංග්රී සි ගුරුයඹහ දහ්දන 

පුළු්දකභක් ආ් ම්  නළවළ. ඒ ඹ , ඉ  ඩහ විවිධ සථහ 

මඳෞද්ගික ංලම  ිනමඵනහ නේ ඒ ඹ ගුරුරු්ද ලමඹ්ද 

එ්දම්ද නළවළ.  

මේ භහජම  රැියඹහ විලහර ප්රයභහණඹක් ිනමඵන විවිධ ක්මේත්ර  

ිනමඵනහ. ගු්ද ියඹමුමෝ ඈ්දනහ. යහඹ මක්්දද්රීවඹ 

ංර්ධනඹක්, ගු්ද මක්්දද්රීවඹ ංර්ධනඹක්, ඵර ලක්ින 

මක්්දද්රීවඹ ංර්ධනඹක්, හණිජ  වහ මමශ මක්්දද්රීවඹ 

ංර්ධනඹක් වහ ි ගභ්ද කයනහ. මභළිය ංර්ධන 

ඈරක්ක හක්හ්  මන මකව , අර්ථිකඹ ප්රයහයණඹ මන වි  

දළනුභ මක්්දද්රීවඹ ංර්ධනඹ තුළි්ද ලා දළනුේ ේබහයඹ යමට් 

දරු්ද  එකතු කය්දන ඕනෆ. එමවභ එකතු කය්දන ඵළරිවීභ 

ියහ ඳසු ගිඹ දලක තුන තුශ සිද්ධ වුමණ් මභවකක්ද?  ගරු 

සුභ්දිනය්ද භ්දත්රීේතුභහ  ියසි යිිනඹක් නළවළ, ඒ ගළන කථහ 

කය්දන. මභවකද, ඳෆන, ඳළ්දර, මඳවතඳත ත  මද්දන ඕනෆ 

තරුණඹ්ද  ඹනයි්  කයරක් මඵල්මල් ගළ  ගවරහ, මුහුදු 

මයමශ්ද තුමන්ද මදකක්, භව මඳවමශවම්ද තුමන්ද එකක් 

ලමඹ්ද මනභ ය ක් මර කඩහ ගළනීභ වහ භයහ මගන 

භළමය්දන ියඹහ ඊග්දපු එක තභයි එතුභ්දරහම  කහරම  

කමශේ. 

 
ගරු භ්දත්රීේයමඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ කහරම . දළ්ද ඕහ ිනනීහර  ගිහි්ද ියඹ්දන. 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එදහ ි කුඩහ කහරර වදා විමලේඥඹ්ද, 

ගණකහධිකහරිරු්ද, දිහඳිනරු්ද, ඊඳදිහඳිනරු්ද, 

ඈංිනම්දරුරු්ද ලමඹ්ද මේ යමට් ඳහරනඹ  වවුල්කරු්ද 

ඵ  ඳ්  වුණු ළ ම ිරික් ද්ර විඩ ජහිනකඹ්ද. නමු්  ප්රයබහකය්ද 

ආතුළු එල්ටීටීඉ එක තභ්දම  ර්ගඹ , තභ්දම  ර්ගම  

දරු්ද  කයපු විනහලඹ මුදි්ද තක්මේරු කය්දන ඵළවළ. ඒ ඳසු 

ඵෆභ ියහ ද භහි්දමදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහය හිත ඳහල් 

දව ඹ ම්  ඒ ප්රයමද්ලර, ඊතුරු නළ ම නහිය ඳශහම්  වළමදන 

ද්විතීයික ඳහල් වහ ඊඳහධිධහරි්ද මවඹහ ග්දන ඵළවළ. ඔවු්ද 
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ඳහර්ිමේ්දතු 

වුරුදු 30ක් යුද්ධඹ කශහ. ශභහ මවල්දහදු්ද මර යුද්ධඹ  

ශභයි්ද ඵහ ග් තහ. යුද්ධම දී ඔවු්ද නළින වුණහ. ඒ ප්රයමද්ලර 

ප්රයචණ්ඩ් ඹ ආින වුණහ. දකුමණ්්  ඒකභ සිද්ධ වුණහ, ඉ  මඳය 

සි . 1971 කළරැල්ර , 1989 කළරැල්ර  මේ ධාහඳනඹ 

ගඊ් තයකරුකු නහ. ආයි? වුරුදු 20ක්, වුරුදු 22ක්, 

වුරුදු 25ක්න මකව  ඔවු්ද ජීවිතඹ මගවඩ න ්දන මප්ක්හ 

කයනහ. තභ්ද රඵහ ග්  ධාහඳනඹ  නු යක්හක් 

රළමඵ්දම්ද නළවළ. එභ ියහ ජීමනෝඳහඹඹක් රහ ග්දන ඵළවළ. 

මගදය  ඵයක් මරහ ත දුය ්  ඈ්දන ඵළවළ. එභ සථහම දී මේ 

මද්ලඳහරන නාහඹහදිමඹෝ ආවිල්රහ, ඔවු්ද තුශ වයඹ ඳභණක් 

ආින කයරහ, වය මද්ලඳහරනඹ තුශ දං මග මඹ දක්හ ඔවු්ද 

යමගන ගිඹහ.  

 
ගරු භ්දත්රීේයමඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

නාහඹහදිමඹෝ මනවමයි ඹක්මඹෝ. 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එභ සථහම දී ඒ තරුණ තරුණිඹ්දම  හි් ර  දු්දනු 

දවසර  නු ඔවු්ද ඳශමුම්ද තභ්ද වළද ළඩ මදභවුිඹ්ද  

වය කශහ; තභ්ද  ඈගළ්දව ඳහර , ගුරුරු්ද  වය කශහ. 

ඉ  ඳසමේ භසත භහජඹ භ වය කයරහ හිනළමව්දන ඵළරි 

ිරික් ඵ  ඳ්  වුණහ. හිනළමව්දම්ද නළතු ඔවු්ද ඳළි ග් තහ. 

ඔවු්ද භසත භහජම භ ඳහල් ටික ගිිය තළබුහ. ඔවු්ද 

විදුවල්ඳිනම  මගදය  අහ, T56 එකක් යමගන. ඉ  ඳසමේ 

විදුවල්ඳිනතුභහ  දණ ගව්දන ිය හ. දණ ගවපු විදුවල්ඳින  

ිය හ, "ඔළු ළ මයි. තට් ඹ ගහ්දන ඕනෆ"යි ියඹරහ. ඉ  ඳසමේ 

විදුවල්ඳිනතුභහ යමගන ගිහි්ද ගමවේ ඵළ්දදහ. ගමවේ ඵළරහ 

භළරුහ. භයරහ දණිස  ඳවළි්ද මිියඹ යමගන ගිහි්ද ශර්දන 

ිය හ. භනුසකභ දණිසම්ද ඳවශ  දළේභහ. මේ යමට් දරු්ද 

ඳහය  ආදරහ දළේභහ. මේ විබීජ තුශ ඳහර මේයහ ගළනීභ වහ 

මදභවුිඹ්ද  ඳහල් තහප්ඳම  ිඹ්දන සිද්ධ වුණහ, "මභඹ ඔමේ 

දරුහම  ඳහරයි" ියඹරහ. මේ ධාහඳනඹ  ලා මන 

මනවියරීභ ියහ ඊතුමර්් , දකුමණ්්  භසත භහජම  ියදවස 

ධාහඳනම  දරුමෝ තභ්ද වළද ළඩ මදභවුිඹ්ද , ඊඳ්ද බිභ  

අදයඹ කය්දම්ද නළින ිරික් ඵ  ඳ්  වුණහ. ඔවු්ද  ඳහර  

ගිිය තඵ්දන පුළු්ද නේ, කතෂි මේහ භධාසථහනඹ  ගිිය 

තඵ්දන පුළු්ද නේ, තභ්ද  ඈගළ්දව ගුරු වහමුදුරු්ද භය්දන 

පුළු්ද නේ, තභ්ද  ඈගළ්දව විදුවල්ඳින වහමුදුරු්ද භය්දන 

පුළු්ද නේ, විදුවල්ඳින භය්දන පුළු්ද නේ ඒ රඵහ දු්දනු 

ධාහඳනමඹ්ද ආින පරඹ කුභක්ද මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය?  

දලක තුනක් මප් යමට් ඈිනවහඹ මල්ි්ද ි හ. මේ දලක 

තුම්දභ ඳ  ආහුමණ් ඹකඩ ගළම න මිහිරි ලේදඹයි; ඳ  

දළනුමණ් ඊණ්ඩම  මිහිරි සුයි. හි පු ජනහධිඳින මප්රයේභදහ 

භළිනතුභහම  කහරම  තරුණ වනඹ ිළිඵ හර්තහක් කස 

කය්දන ියඹරහ ිය හ. ඒ හර්තහ කස ියරීභ බහය වුමණ් 

භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස භළිනතුභහ යි. මේ කරුණු විබහග කය ඵරහ 

එතුභහ ිය හ, "මේ තරුණඹ්ද  වයඹ දීරහ මභමවභ කුරප්පු 

කය්දන පුළු්දකභ රළබුමණ්, මේ විබහග මක්්දද්රීවඹ ධාහඳන 

ක්රடභඹ මනු  භහන හිතහදි දරු්ද ිරික් වදන ධාහඳන 

ක්රடභඹක් කමශේ නළින ියහ"යි ියඹරහ. එතුභ්දරහභයි ද දමේ මේ 

මඹෝජනහ මගමන්දම්ද. 

මේ ත් ් ඹ මවවඳි්ද ම් රුේ මගන, යහජා නහඹකඹහ මර 

ිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ තී්දදුක් ග් තහ, මේ යමට් මකවශම 

නගයම , ගහල්ර නගයම , භහතය නගයම , කුරුණෆගර 

නගයම , භවනුය නගයම , ඹහඳනඹ නගයම  ඹේ ියසි ඳහරක 

මභවනහ මවෝ ඳවසුකභක් ිනමඵනහ නේ, එළිය ඳවසුකේ 

හිත ෆභ ප්රයහමද්ීයඹ මල්කේ මකවට්ාහඹකභ ඩුභ ලමඹ්ද 

ඳහල් තුන ඵළගි්ද ද්විතීයික ඳහල් දවක් ප්රයිනියර්භහණඹ කශ 

යුතුයි ියඹරහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, දළන  සිිනඹේගතකයණඹ 

කයරහ මේ ඳහල් දවම්ද ඳහල් 834ක් මතෝයහ මගන 

ිනමඵනහඹ ියඹන කහයණඹ භභ ඔඵතුභහ  ව්ද කය්දන ඕනෆ. 

එහි ඊතුරු නළ ම නහිය්  හිත මදභශ භහධා ඳහල් 206ක් 

ිනමඵනහ. විදුිඵර වහ ඵරලක්ින ියමඹෝජා ආභිනතුභහ 

ියමඹෝජනඹ කයන භළිනයණ මකවට්ාහඹ න ය් නපුය 

දිසත්රිාක්කම  කරහන ප්රයමද්ලම  මේ ද්විතීයික ඳහර ිහිටුන 

වි  විදාහ ංලඹක් කදහ්  ිනබුමණ් නළින ඒ තුකමර් ජනතහ  

විදාහ ංලඹ හිත භහි්දමදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහයඹ්  ඈදි 

නහ.  

ඉ  ඳසමේ ය් නපුය දිසත්රිාක්කඹ ්ද න වි  ඉ  

මභවහයි්ද ිනමඵන විසහම ල්මල් ිනමඵන ද්ර විඩ ඳහමල් 

ප්රයහථමික ංලඹ ි ඈ්  කශහ. ඈ්  කයරහ ඉ  ියට්ටු ් ම්  

මන මකව ක් යමගන ප්රයහථමිකඹ ඳශහ්  බහ විසි්ද වදන 

තය, ද්විතීයිකඹ ි ංර්ධනඹ කයනහ. වළඵළයි මේ ද්ර විඩ 

ඳහල්ර  ඩහ මනස ප්රයිනඳ් ිනඹක් මුසිේ ජනතහ සිටින 

ප්රයමද්ලර මේ ළඩ ිළිමමශේදි ඳහවිච්ික කශහ.  

ප්රයහථමිකඹ ඈ්  කය ගළනීභ  මුසිේ ප්රයමද්ලර මදභවුිමඹෝ 

ආතුළු ාහඳහරික ප්රයජහ එකතු මරහ සකළභළ් මත්ද ඒ ඈඩේ 

ල්ිර  ග් තහ. භවය තළ්දර ප්රයහථමිකඹ ඔවු්දම  

ල්ිි්ද වළදුහ. ද්විතීයිකඹ ඳ  වදහ මද්දන ිය හ.  

භභ ඊදහවයණඹක් මර ව්ද කමශව් , ඵණ්ඩහයගභ 

භළිනයණ මකවට්ාහම   ලුගභ ියඹරහ ගභක් ිනමඵනහ. ඒ 

ගමේ 26,000ක මුසිේ ජනතහක් ජී්  නහ. ඒ ගභ  එක 

ඳහරයි ිනමඵ්දම්ද. වළඵළයි කදහ්  ඒ 26,000්ද ියසිභ මුසිේ 

ජහිනකමඹක් ඒ ගමේ ඳහර  ගිහිල්රහ ඈමගන මගන ියසි                     

දක විමලේඥ වදායමඹක්, ඈ්දිනම්දරුමක්, 

ගණකහධිකහරියමඹක් මරහ නළවළ. ඒ ියහ ඒ ඳශහම්  ද්විතීයික 

ඳහර වදන මකව ; ඒ ංකල්ඳඹ යමගන එක්්  ජහිනක 

ඳක්ඹ, ශ්රී. රංකහ ියදවස ඳක්ඹ ව ිනමඵන මනක් ඳක් 

ඔක්මකව භ ඹ්  මුසිේ ජහිනකමඹෝ එකතු මරහ රුිඹල් 

මකෝටි එක වභහයක  ඈඩභක් ල්ිර  ග් තහ. භභ ඒ 

ප්රයමද්ලඹ  ගිඹ සථහකදී ඒ ප්රයමද්ලම  ේභරහ භ  ිය  

අකහයඹ  තභ්දම  විහවම දී දභන ඈතහභ ටිනහ තළල්රක් 

හම  අබයණඹක්- ඒක  මන චනඹක් ිය හ, භභ වරිඹ  

ද්දම්ද නළවළ. [ඵහධහ ියරීභක්] "තහිඹ" ියඹන ඒ ය් තය්ද 

අබයණඹ්  ඒ ේභහදභ  දභහ ලා මුදල් සිඹල්ර එකතු කයරහ 

තභයි ඒ මුසිේ ජනතහ රුිඹල් මකෝටි එක වභහයක  ඈඩභක් 

යමගන ඒ ග්  ඈඩමේ  ප්රයහථමිකඹ වළදුම  ියඹරහ.  ද්විතීයික 

ඳහර වළදීභ  ි අයේබ කශහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ ඳහරක්                  

ඳ ්ද ග් තහ, කුිඹහිටිඹ භළිනයණ මකවට්ාහම  

කළකුණමගවල්මල්් . කළකුණමගවල්මල්්  ප්රයහථමිකඹ ඈ්  

කය්දන, මේ ප්රයමද්ලම  මුසිේ ාහඳහරික ප්රයජහ් , මදභවුිඹනු්  

එකතු මරහ ඈඩභක් යමගන ප්රයහථමිකඹ වළදුහ. ද්විතීයිකඹ 

මඳ්ද ඈල්රහ ග් තහ. 

477 478 

[ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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භහි්දදහන්දද ලු් ගභම  ආභිනතුභහ ියමඹෝජනඹ කයන 

නහරිටිඹ භළිනයණ මකවට්ාහම  මුසිේරුනු්  ඒ ක්රිුඹහ 

භහර්ගඹභ ක්රිුඹහ් භක කශහ. මප් සිංවර දරු්ද ඈමගන ග්දනහ 

ප්රයහථමිකඹ ඈ්  කයන මකව  භවය ඵංමකවමරව්  මද්ලඳහරන 

ඳක් ඒ දරු්දම  ේභරහ ඳහමර් බුදි කයද්දි, මුසිේ ජනතහ 

ලු්  අදර්ලඹක් තභ්දම  දරුමෝ මනුම්ද ය   මඳ්දහ 

දු්දනහඹ ියඹන එක භභ මේ සථහම දී භතක් කය්දන 

කළභළිනයි. ඒ ඔවු්ද ඒක ම් රුේ ග්  ියහයි. මේ ියදවස 

ධාහඳනම  මන  කයන ප්රයවහයඹ එ්දම්ද මභවකද ියඹන එක 

ිළිඵ ඔවු්ද දළන ග් තහ. 

මේ ියසිමකු්  මේ ඳහර්ිමේ්දතුම  කථහ කමශේ නළින; 

භහධාඹ තුශ ්  ියසිභ ප්රයවහයඹක් එල්ර ්දම්ද නළින ආින වළිය 

ඹම  ධාහඳනඹ ව නළින ඵළරි ඵහුතය ිරිම  ධාහඳනඹ 

තය ප්රයධහන මනසකේ ඳවක් ිනමඵනහ. එඹ ආින ්දම්ද 

මකමේද? මේ බහම දී ඒ ගළන කථහ මරහ නළවළ. මේ ගරු 

බහ  භභ මඵවමවවභ ග කීභිය්ද යුතු එභ කරුණු ඈදිරිඳ්  

කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, යජඹ  ඳයහ මනවග්  ඳහල් 

78ක් ිනමඵනහ. මේ ඳහල් 78්ද, 36ක් යජම  අධහය රඵනහ. ඒ 

36  යජම  අධහය ලමඹ්ද රළමඵන මුදි්ද ගුරුරු්ද  ළටුප් 

මගවීභ වහ ර්ඹක  රුිඹල් මිිඹන 704ක් රඵහ මදනහ. ඒ 

ියඹ්දම්ද ඵදු මගන ජනතහමග්ද රුිඹල් මිිඹන 704ක් 

මඳෞද්ගික ඳහල්ර ගුරුරු්ද  ළටුප් මග්දන ි රඵහ 

මදනහ. 

ඒ පුද්ගික ඳහල්ර ජහිනම  දරුමෝ 123,519මදමනක් 

ඈමගනුභ රඵනහ. ගුරුරු 5,474මදමනක් ඈ්දනහ. St. Thomas' 

College, St. Joseph's College, St. Peters College, St. 

Benedict's College, Zahira College, Musaeus College, Carey 

College, Ladies' College, Bishop's College, St. Anthony's 

College, Trinity College, Holy Cross College, Holy Family 

Convent, Wesley College, De Mazenod College, Hillwood 

College එභ පුද්ගික ඳහල්ි්ද භවයක්. ලහ්දත මජෝප් 

විදාහරම  ශිාමඹෝ 5,787මදමනක් ඈ්දනහ. ලහ්දත පීතය 

විදාහරම  ශිාමඹෝ 5,826ක් ඈ්දනහ. හියහ විදාහරම  4,736ක් 

ඈ්දනහ. මියුසිඹස විදාහරම  5,632ක් ඈ්දනහ. මේහ 

මඳෞද්ගික ඳහල්. ඒහමඹ්ද භවයක් යජමඹ්ද ළටුප් රඵනහ. 

භවය ඒහ එමවභ නළවළ. වළඵළයි ටිනහ භනුා ජීවිත 

123,000ක  ඩහ ළ ම ප්රයභහණඹක් මවවඳි්ද, විනඹ ගරුක, ඈතහභ 

ශික්ණමඹ්ද යුතු, ඈතහභ කළඳවීමභ්ද යුතු, ඈතහ විලහර 

ගකීභක් හිත, ඈරක්කඹක් ආින, ක්රී ඩහ මකෞලරාමඹ්ද යුතු 

ඈමගනුභ රඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ, ජහතා්දතය ඳහල් 

ඳද්ධිනඹකු්  ආින වුණහ. ඒ ජහතා්දතය ඳහල්ර්  රක් 

තුනක  අ්දන දරුමෝ ිරික් ඈමගනුභ රඵනහ. රක් 

වතයක් ඳවක් ඳභණ න ඒ දරුනුයි, මප් ඳහල්ර  ඹන 

දරුනුයි තය මඵවමවෝ සථහරදී මඳමනන මනසකේ 5ක් 

ිනමඵනහ. ඒ ගළන කවුරු්  කථහ කය්දම්ද නළවළ. මප් 

ඳහල්ර  දරු්ද ආතුශ්  ියරීභ වහ භ ිමඹෝ දරුහ 

ඈඳමද්දන්  කි්ද ඊප්ඳළ්දනඹ වදනහ; තුය බිර මනස 

කයනහ; විදුිඹ බිර මනස කයනහ; මගල් කුිඹ  ග්දනහ; 

මගල්ර  ගිහිල්රහ කි්ද ඳදිංික මනහ. දරුහ ඳහර  දළමීභ 

ිළිඵ තභයි දරුහ ඈඳමද්දන්  කි්ද සිත්දම්ද. එමවභ 

සිතුහ  ඒ සිඹලු දරු්ද ඒ ඳහල්ර  ආතුශ්  කය ග්දන ඈඩක් 

නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඳශමු මේේණිඹ  ශමු්ද 

ආතුශ්  ියරීභ ේඵ්දධමඹ්ද මේ ර්ඹ  දහශ                     

ංඛාහ මල්ඛනඹක් භහ ඈදිරිඳ්  කයනහ. මකවශම යහජකීඹ 

විදාහරම  2013 ර්ම  ඳශමුළිය ය  සිසු්ද ආතුශ්  ියරීභ 

වහ ඈල්ලුේ ඳත්ර  රළබුණහ 2,429ක්. එහි ඳශමුළිය මේේණිම  

ඳ්දින 10යි ිනමඵ්දම්ද. 411මදනකු ඳභණයි ආතුශ්  කය 

ග් ම් . මනක් දරු්ද 2,018 මදනහම භ භ ිමඹෝ ියඹනහ 

තභ දරුහ මකවමවවභ වරි යහජකීඹ විදාහරඹ  ආතුශ්  කය 

මද්දන ියඹරහ. විලහඛහ විදාහරඹ  1,908මදමනක් ඈල්ලුේ කශහ. 

210 මදනකු ඳභණයි ආතුශ්  කය ග් ම් . ත්  1,698 මදනකු  

ඒ ඳහර  ඹ්දන ඈඩ නළවළ. ඳහනදුය සුභංගර ඵහිකහ විදාහරඹ  

725 මදමනක් ඈල්ලුේ කශහ. 210 මදනකු ඳභණයි ආතුශ්  කය 

ග් ම් . භවනුය ධර්භයහජ විදාහරඹ  1,105 මදමනක් ඈල්ලුේ 

කශහ. 210 මදනකු ඳභණයි ආතුශ්  කය ග් ම් . 895 මදනකු  

ඈඩ නළවළ. භවනුය භවහභහඹහ ඵහිකහ විදාහරඹ  1,239 මදමනක් 

ඈල්ලුේ කශහ. 205මදනකු ඳභණයි ආතුශ්  කය ග් ම් . 1,034 

මදනකු  ඈඩ නළවළ. භහතය යහහුර විදාහරඹ  ඈල්ලුේ කශහ 961 

මදමනක්. ආතුශ්  කය ග් ම්  245 මදනකු ඳභණයි. 716 

මදනකු  ඈඩ නළවළ. භහතය සුජහතහ ඵහිකහ විදාහරඹ  ඈල්ලුේ 

කශහ 800 මදමනක්. ආතුශ්  කය ග් ම්  207 මදනකු ඳභණයි. 

මේ විධිඹ  සිඹලු ඳහල් ගළන ියඹ්දන පුළු්ද. මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ විසතයඹ ආතුශ්  මල්ඛනඹ භම  කථහම  

මකව ක් මර වළ්දහ්  හර්තහ  ආතුශ්  කය්දන ියඹරහ 

ඈල්රහ සිටිමි්ද භභ එඹ බහගත* කයනහ.  

භ  මනවමයි ියසිභ ධාහඳන ආභිනයඹකු  මේ ප්රයලසනඹ 

වි්දන ඵළවළ. මභවකද, මේ ඳහල් කීඳඹ  දරුහ ආතුශ්  ියරීභ 

වහ මදභ ිමඹෝ මඳවයඵදනහ. වළඵළයි ආින වළිය කවුරු්  

දරුකු ඳහර  දළමීභ ගළන මඳව් ඩක්්  සිත්දම්ද නළවළ. ආයි 

ඒ? ඹ කයන මුදර මග හභ තභ්දම  ශභඹහ මඳෞද්ගික මවෝ 

ජහතා්දතය ඳහරක  ආතුශ්  කය්දන ඒ ඹ  පුළු්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, එක්තයහ මඳෞද්ගික ඳහරක 

2013 ර්ඹ  ඳභණක් එක දරුකු මනුම්ද ඹ කය ිනමඵන 

ගහසතු රුිඹල් 303,750යි. විගණනඹ කශහභ මප් භහතාහංලඹ 

මවඹහ ග්  මතවයතුරු නු, 2013 ර්ඹ  මදභ ිමඹෝ එක 

දරුකු මනුම්ද ඒ ඳහර  මගරහ ිනමඵනහ රුිඹල් 

303,750ක්. ඒ, මුදල් ඹ කයන ඳහරක්. ආින වළිය ඹ  ියසි 

ප්රයලසනඹක් නළවළ. නමු් , ය මඳවල් මග ම 8 ව රුිඹල් 800 

ේඵ්දධමඹ්ද භහජ ංහදඹක් ආින කය්දම්ද නළින ඵළරි 

ඹම  කත්දදයඹ ත්  වෆල්ලු  රක් කය්දනයි.   එතමකව  ඒ 

එක මනක්.    

මදළිය මන තභයි, හභහනාමඹ්ද මප් යමට් ප්රයහථමික 

ධාහඳනඹ රඵ්දම්ද භවු බහහම්ද; සිංවර මවෝ මදභමශ්ද. 

භවුම  ඊකුමල් නළශමනමකව  ි  කථහ කයපු බහහම්ද 

තභයි ි මික ධාහඳනඹ රඵ්දම්ද. ඒ මරෝකම  ිළිගළනීභ. 

ජ ර්භියම  ජර්භ්ද බහහමනු් , ප්රයංලම  ප්රයංල බහහමනු් , 

චීනම  භළ්දඩරි්ද බහහමනු්  ලමඹ්ද තභ්දම  භවු 

බහහම්ද  ප්රයහථමික ධාහඳනඹ රඵ්දන  ඕනෆ ියඹරහ තභයි  

UNESCO  එමක්ද ියඹ්දම්ද. වළඵළයි, ආින වළිය ඹම  දරු්ද 

ද ඳශමුළිය ඳ්දිනම  ඈරහ ඈංග්රී සි භහධාමඹ්ද ධාහඳනඹ 

රඵනහ. සිංවර ේභහ ආවිල්රහ භවය මරහ  ඳ භ ියඹරහ 

ිනමඵනහ, "දරුහ  ඈංග්රී සි නේ මවව භ පුළු්ද, මඳව ම 

ප්රයලසනඹක  ිනමඹ්දම්ද සිංවර බහහයි. සිංවර ඊග්ද්දන 

479 480 

———————————— 
* කථහ හනම  ඳශ කය ආත. 
*  உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහර්ිමේ්දතු 

වහමුදුරු මකමනක්්  මවඹමවඹහ ඈ්දම්ද" ියඹරහ. දරු්ද  

ඊග්ද්දම්ද ඈංග්රී සි  බහහම්ද. ඉශ   තු්දළිය මන 

මේකයි. මප් දරු්ද විතයක් මනවමයි,  දරු්දම  ේභරහ්  

ිනමර්ක ඳ්දිනර  ගිහි්ද  ඳව ය  ශිා්  විබහගඹ  දරු්ද 

ඈදිරිඳ්  කයනහ.  දරුහ   ශභහ කහරඹක් මද්දම්ද නළින,  

දරුහම  ශභහ කහරඹ  ඊදුයහ මගන ඔවු්ද ඳ ව ය  ශිා්  

විබහගඹ  ඹනහ. වළඵළයි, ආින වළිය ඹම  දරුහ   

swimming, dancing, music ඊග්දමි්ද ශභහ කහරඹ ගත 

කය්දන මදනහ. ඒ දරු්ද ශිා්  විබහගඹ  හ ම 

කය්දම්දභ නළවළ. ඉශ   වතයළිය මන මේකයි. ආින වළිය 

ඹම  දරුහ   10,11 යර ඊග්ද්දම්ද, Chemistry, 

Physics, Zoology, Botany, Accounts, Economics. ඒ දරු්ද   

යහඹන විදාහ, මබෞිනක විදාහ,  ජී විදාහ, ගණකහධිකයණඹ  

ඹන මේහ තභයි 10,11  යර ඊග්ද්දම්ද.  මප් ශභයි්ද   

10, 11 යර දී ඊග්දනහ, ියහර්ඹ විඹඹ්ද වඹක්.  

ඉශ  , මේ basketි්ද තුනක් මතෝයහ ග්දන ියඹරහ ියඹනහ. 

මප් දරුහ මඳව හභහනා මඳශ විබහගඹ  ඈදිරිඳ්  මද්දී,  

ආින වළිය ඹම  දරුහ British Council එමක්ද ඳ් න 

London O/Level Exam එක  ඈදිරිඳ්  මනහ. ඉ  ඳසු මේ 

විනක මදකභ එක භහන - equal -  කයනහ. ඒ ජහතා්දතය 

විබහගර ප්රයලසන ඳත්ර  මප් විබහගර ප්රයලසන ඳත්ර ර  ඩහ 

මඵවමවවභ මල්සියි. ඒ ප්රයලසන ඳත්ර ර මකවේබු, ඈසිි, ඳහිි 

ළරැදියි ියඹරහ ඵලු කපුම ක්්  ියඹ්දම්ද නළවළ. ඒහ ගළන 

ියසිභ ඊද්මඝෝණඹක් නළවළ. ඒ ප්රයලසන ඳත්ර ර  මරෝකම  ය ල් 

180ක ශභයි්ද  මුහුණ මදනහ. ඒහම  ළරැදි වළ හු වභහයක් 

ිනමඵනහ. ියසිභ ය ක් ඒ ගළන චනඹක් කථහ කය්දම්ද නළවළ. 

ඒ ියහ ආින වළිය මකනහම  විනකඹයි මේ විනකඹයි භහන 

කයනහ.  

ආින වළිය ඹම  දරුමෝ ද දමේ හභහනා මඳශ 

විබහගමඹ්ද ඳසු ඈමගන ග්දම්ද නළවළ. ඳසු ගිඹ ිනම  "The 

Sunday Times"  පු්  ඳත භහ ශ  ිනමඵනහ.  එහි  ිනමඵනහ,  

"Do you know what to do after O/Levels?"  හභහනා මඳශ 

විබහගමඹ්ද ඳසු මභවකක්ද කය්දම්ද ියඹරහ වරහ ිනමඵනහ. 

ඉශ   ිනමඵනහ, "Visit Malaysia Education Exhibition on 

March 16 & 17"   භළමල්සිඹහම  ධාහඳන ප්රයදර්ලනඹ ඵර්දන 

එ්දන ියඹනහ.  "Malaysia's Top Seven Universities"  ඉශ  ,  

"O/Level Entry" ියඹරහ ිනමඵනහ. ඒ ියඹ්දම්ද O/Level භ්  

නේ ඹ්දන පුළු්ද.   "Access to over 100 Universities after 

O.Levels" දළ්ද විලස විදාහරඹ  ඹ්දන පුළු්ද O/Level  භ්  

නේ. ඒ ගළන මේ භ්දත්රීේතුභ්දරහ කවුරු්  ියඹනහද? ල්ි 

ිනමඵන ඹම  දරු්ද London O/Level  දක්හ විතයයි ඈමගන 

ග්දම්ද. එතළිය්ද එවහ  මේ යමට් මප් දරු්ද , ජහිනම  

දරු්ද  - වළඵළයි ල්ි ිනමඵ්දන  ඕනෆ- මන්  ය ක  

ගිහිල්රහ එහි University College එකක  ආතුශ්  ම්දන 

පුළු්ද. විලසවිදාහර විදාහඹතනඹක  ආතුශ්  ම්දන පුළු්ද. 

ඉ  ඳසු වුරුදු තුනිය්ද ඊඳහධිඹ රළමඵනහ.  ි මප් දරුහ  

ියඹනහ, 12, 13 යර ඈමගන මගන ඊස මඳශ විබහගඹ 

කය්දන ියඹරහ.  ඊස මඳශ විබහගඹ කයරහ, ප්රයිනපරර  යණ්ඩු 

මරහ, Z-Scoreර  යණ්ඩු මරහ, ඒහ මප් යමට් ප්රයධහන 

භහතතකහ ඵ  ඳ්  කයනහ. මේ භනුා ජීවිත ගළන තම 

මදවයිතුක  හිත්දම්ද නළින,  ඒ ප්රයලසන ඳත්ර  ියරීක්ණඹ ියරීභ 

ර්ජනඹ කය්දන  සදහනේ මනහ. මප් දරු්ද  ්දන්දන 

පුළු්ද ඔක්මකවභ ්දනරහ,  මප් දරුහ විලසවිදාහරඹ  ඹ්දන 

ඵරහ මගන ඈ්දනමකව  ය ල්ි ිනමඵන මකනහම  දරුහ 

හභහනා මඳශ විබහගඹ කයරහ වුරුදු තුනිය්ද ඊඳහධිධහරිමඹක් 

ඵ  ඳ්  මනහ. ඒක මනවමයිද ආ් ත?  ඒ ගළන විහදඹක් 

කදහ්  මේ ඳහර්ිමේ්දතුම  කයරහ ිනමඵනහද? මේ ජනතහ 

විමුක්ින මඳයමුණ ඒ ගළන විහදඹක් කයරහ ිනමඵනහද? ජනතහ 

විමුක්ින මඳයමුණ  "The Sunday Times" පු්  ඳත 

මඳමන්දම්ද නළද්ද?  ඒ පු්  ඳම්  යදක් ගළන මනවමයි භභ 

මේ ියඹ්දම්ද. ඕනෆභ පු්  ඳතක් ග් තහභ ි  දිය්දන  

රළමඵන ප්රයහමඹෝගික ඹථහර්ථඹ.  

ආයි, මේ ියදවස ධාහඳනඹ  ගවන කට්ටිඹ  මේහ 

මඳමන්දම්ද නළ් ම් ? දළ්ද මප් යමට් වහ මරෝකම  මන්  

ය ර ඹ  ඕසම ිඹහ  ඹ්දන ඕනෆ වුණහභ මඵෝට්ටුර 

එල්ිරහ ගිහිල්රහ, මුහුදු තුය බීරහ, මිනී භස කකහ ඈරහ 

මඳවග්සිඹ  හු මරහ එළිඹ  දභනහ. නමු්  London O/L  

කයරහ ගිහිල්රහ ඒ ල්ි ටික ඵළ්දදහ  ඳසමේ Australian භව 

මකවභහරිස කහර්ඹහරඹ ලේදඹ ආමව්දන ඊඩ ඳළනරහ තභයි visa 

එක  සීල් එක ගව්දම්ද. එතමකව  ඊ ම්ද ඕසම ිඹහ  

ඹනහ. එල්ිරහ මඵෝට්ටුර ඹ්දන ඕනෆ නළවළ. වළඵළයි කවුරු්  

ඒ ගළන කථහ කය්දම්ද නළවළ. මේ යප්රයහද ර්  ඹම  දරු්ද  

ිනමඵන යිිනඹ ගළන කථහ මනවකය, යප්රයහද හිමි ිනභව්  

ඵහුතයඹ  වහ භධාභ ඳ්දිනම  දරු්දම  ධාහඳනඹ  එශ 

එශහ ඳවය දීභ තභයි මභතළන දී සිද්ධ ්දම්ද. ි භහි්දද 

ික්දතන ඈදිරි දළක්මභ්ද කය්දන ඵරහමඳවමයව් තු ්දම්ද ආින 

වළිය ඹම  දරු්ද  ල්ිර  ඹේ ියසි සථහක් ියර්භහණඹ 

මනහ නේ, ඒ සිඹලු සථහ ටික ගමේ දරු්ද ්  රඵහ දීමේ 

ධාහඳන මනයි. ඒක තභයි ි මේ කය්දම්ද ියඹන එක භභ 

මඵවමවවභ ංක තමු්දනහ්දමේරහ  ියඹ්දන  කළභළින 

මනහ. ඒ මනයි මේ කය්දම්ද. ඒක භහරු මනක්. 

එතමකව  ි ද්දනහ මේ ඳ්දිනඹ  මනස ියරීභ භහි්දද 

යහජඳක් යුගම දී කය්දන ඵළරි නේ ය නහ තහක් කල් මේ 

ධාහඳනම  ගමේ මිියසසු්ද  ලා මන කය්දන  

රළමඵ්දම්ද නළවළයි ියඹන එක.  ඒ ටික්  භභ මේ සථහම දී 

ියඹ්දන  කළභළින මනහ.  

භභ මේ සථහම  මඳෞද්ගික ඳහල්ර ගුරු සිසු ංඛාහ 

වහ ආතුශ්  වීමේ ගහසතු ේඵ්දධ හර්තහක් බහගත* කයනහ.  

ඉශ   භවය භ්දත්රීේරු ද ිය හ භවය  ඳහල් වනහ 

ියඹරහ. එමවභ කවුරු්  ඳහල් ව්දම්ද නළවළ. ියසිභ ඳහරක් 

ඕනෆකමි්ද ළසීමේ ප්රයිනඳ් ිනඹක් යජඹ  නළවළ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය, ඳහල් ිනමඵ්දම්ද මභමවභයි. මප් යමට් දරුමෝ 

50  ඩුම්ද එන ඳහල් සිඹඹ  17ක් ිනමඵනහ. ඒ ඳහර  

එ්දම්ද දරුමෝ 50ක  ඩුම්ද. ඒ, රංකහම  ිනමඵන ඳහල් 

9731්ද සිඹඹ  17ක්. ඒ ඳහල්ර දරුමෝ ංඛාහ මකවමවවභද? 

ඳහල් 275ක  එක දරුමක්්  ආතුළු මරහ නළවළ. ඒ ඳහල් 

275 ඳශමුළිය මේේණිඹ  එක් මකමනක්්  ආවිල්රහ නළවළ. ි 

ජී්  න මේ ඵසනහහිය ඳශහම්  ඳහල් 15ක  එක්මකමනක්්  

ආවිල්රහ නළවළ. එක ශභමඹක් විතයක් ඈ්දන ඳහල් 123ක් 

ිනමඵනහ. විදුවල්ඳිනතුභහ ඈ්දනහ. ගුරුතුභ්දරහ ඈ්දනහ. ශභයි 

එක්මකනහයි ඈ්දම්ද. එමවභ ඳහල් 123ක් ිනමඵනහ. ඒ වුණ්  

ිනඹහ ග්දන ියඹරහ ම්ද ියඹ්දම්ද. ව්දන එඳහ ියඹනහ. ශභයි 

මදමදමනක් ඈ්දන ඳහල් 147ක් ිනමඵනහ. ශභයි තු්ද මදමනක් 

ඈ්දන ඳහල් 181ක් ිනමඵනහ. ශභයි තු්ද මදනහයි ඈ්දම්ද. 

ශභයි වතය මදමනක් ඈ්දන ඳහල් 210ක් ිනමඵනහ. ශභයි ඳස 

මදමනක් ඈ්දන ඳහල් 223ක් ිනමඵනහ. මේ ඹ ළසිියළි ගළන 

කථහ කයනහ. ළසිියළි  ගළන මනවමයි ියඹ්දන ඕනෆ. ළසිියළි 

ඹ්දන භනුා ජීවිත ඕනෆ. ඳහරක එක ශභමඹක් විතයක් ඈ්දන 

මකව  ඒ ශභඹහ  භහජහනුමඹෝජනඹක් ආින මනහද, ඈමගන 

481 482 

[ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකහරම  තඵහ ආත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ග්දන ඊ් ම් ජකඹක් ආින මනහද ියඹරහ ඔඵතුභහභ කල්ඳනහ 

කය ඵර්දන.  මුළු ඳහමල්භ ඈ්දම්ද ශභයි තු්ද මදනහයි.  ඈමගන 

ග්දන පුළු්දද?  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, රංකහම  ිනමඵන ඳහල්ි්ද 

සිඹඹ  25ක් ශභයි ද මදනකු  ඩු ඳහල්. මේ ිනමඵන මුළු 

ඳහල් 9731්ද සිඹඹ  25ක් ියඹ්දම්ද වතමය්ද එකක්. වතමය්ද 

එකක  ඳශමුළිය මේේණිඹ  ශභයි්ද දව මදමනක්්  ආතුශ්  

මරහ නළවළ. මේහ මේ භතු ි  කථහ මනවමයි.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඉශ   භභ මනක් ටික්  

ියඹරහභ ඈ්දනේ. ශභයි 100  ඩු ඳහල් සිඹඹ  31ක් ිනමඵනහ. 

ශභයි 500  ඩු ඳහල් සිඹඹ  70ක් ිනමඵනහ. මේ යමට් මුළු 

ඳහල් ඳද්ධිනමඹ්ද ඳහල් සිඹඹ  70ක ශභයි 500  ඩුයි. ඳහල් 

සිඹඹ  90ක ශභයි 1000  ඩුයි. ශභයි 50  ඩු මුළු ඳහල් 

ගණන 1621යි.  

රංකහ පුයහ ඳළිනරුණු මේ ඳහල් 1621 තුශ දරු්ද 45,425 

මදනහයි ඈමගන ග්දම්ද. ඳහල් 1621ක ශභයි 50,000  ඩුයි.  

ගුරුරු  8,732ක් ඈ්දනහ. ඒ ියඹ්දම්ද ෆභ ශභයි ඳස 

මදනකු භ එක ගුරුයඹකු ඈ්දනහ. මරෝකම  දියුණුභ ය ක්  

මභමවභ නළවළ. දියුණුභ ය ක ඳහරක වුණ්   හභහනාමඹ්ද 

ශභයි 20 මදනකු  ගුරුයඹකු ඵළගි්ද ඈ්දම්ද. මප් යමට් ඳහල් 

1,621ක  ශභයි්ද 45,425 මදනකු  ගුරුරු 8,732ක් ඈ්දනහ 

ියඹ්දම්ද ගුරු සිසු නුඳහතඹ 1:5යි.  ඒ හම භ ශභයි්ද 5,000  

ළ ම ඳහල් 11ක් ිනමඵනහ. ඒ ටික ගළන තභයි ි කථහ 

කය්දම්ද.  5,000ක   ඩහ ශභයි්ද ඈ්දන  දළළ්දත, ඈවශ කීර්ින 

නහභඹක්, ේප්රයදහඹක් වහ දීර්ඝ කහග්න මප්රයෞඪ ඈිනවහඹක් ින මඵන 

ඳහල්  11ක් ිනමඵනහ.  ඒ ඳහල් 11 තුශ ශභයි්ද 55,000ක් 

ඈමගනුභ රඵනහ.  නමු්  ය  පුයහ විසිරුණු ඳහල් 1,621ක 

ඈමගනුභ රඵ්දම්ද 45,000යි. මේ ංඛාහ මල්ඛන සිඹල්ර  

වළ්දහ්  ගත ියරීභ වහ භහ බහගත* කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ියභල් මප්රයේභසිරි භවතහ 

තභ්දම  ඊස ධාහඳනඹ ිණි ඳහල් ළසී ඹහභ  මවේතු ිළිඵ 

ඳර්ම ණඹක් කය ිනමඵනහ. මේහ ියකභ  හිමතන මද්ලඳහරන 

කහයණහ මනවමයි.  ඒ ඳර්ම ණ හර්තහ  නු 2009 දී ළසුණු 

ඳහල් ංඛාහ 104යි. 2010 දී ළසුණු ඳහල් ංඛාහ 79යි.  

2011 දී ළසුණු ඳහල් ංඛාහ 16  ඩු මරහ ිනමඵනහ. 2012 දී 

ළසුණු ඳහල් ංඛාහ 36යි. ඒ හම භ ඒ ඳර්ම ණ හර්තහම  

මභමවභ ව්ද මනහ :  

 "ඳහල් ළසී ඹහභ  ඵරඳෆ හධක නේ, විදුවල්ඳිනරු්දම  දුර්ර 
කශභනහකයණඹ වහ ඳරිඳහරනඹ,  

 දීර්ඝ කහරඹක් ිනසමේ ඳළමතන ගුරු හි ඹ, ග්රාහමීඹ ඳහල් ිළිඵ ඈවශ 

ියරධහරි්දම  ධහනඹ  

 ඩු වීභ, ශභහ ජනගවනඹ ඩු වීභ, ියමරෝ මී ර් 2-3ක් ළිය දුයිය්ද ඳහල් 

3-4ක්  

 අයේබ ියරීභ, ඳහර වහ මදභහිඹ්ද තය ිනමඵන මනාෝනා 

ේඵ්දධතහඹ ඩු භට් භක ඳළතීභ,  

 දරු්ද ඳහර මත මඹවමු කයන රද මදභහිඹ්දම  ඩු ධාහඳන භට් භ 

ියහ ඳහර භ   

 ඳ් න දුයසථ ේඵ්දධතහඹ වහ දරු්ද ඳහර මත මඹවමු කයන රද 

මදභහිඹ්දමග්ද  

 ඵහුතයඹ කේකරු ත් ිනමඹහි මඹමදන ියහ ඳහර ිළිඵ මවඹහ 
ඵළග්භ  ිනමඵන කහරඹ ඩු වීභ."  

මේ වහ මඹෝජනහ ියහිඳඹක් ඈදිරිඳ්  කය ිනමඵනහ. 01. 

"ඳහල් ඳද්ධිනඹ තුශ විලහර මඵදීේ ියර්භහණඹ ියරීභ  මවේතු වී 

ආින ඈසුරු ඳහල්, නමෝදාහ ඳහල්, ජනරි ඹ ඳහල්, 1ඒබී ඳහල්, 

1සී ඳහල්, 2 ර්ගම  ඳහල්, 3 ර්ගම  ඳහල් අදී ර්ගීකයණඹ 

ඈ්  කය සිඹලුභ ඳහල් ප්රයහථමික, කියසා, මජාසා මර මඳවදු 

ර්ග ියරීභක  රක් කශ යුතුඹ". ඒක තභයි මේ කයරහ 

ිනමඵ්දම්ද. ි මේ ඳහල් ළසී ඹහභ ශක්්දන මඳවදු 

ර්ගීකයණඹක් කය ිනමඵනහ. ඳහල් ර්ග මදකයි. මගල් ශ  

ියමරෝ මී ර් මදකක් දුරි්ද දරුහ  ඹ්දන මවව ශභහ මිතුරු 

ප්රයම ලඹක් හිත ප්රයහථමික ඳහරක් මේ තුළි්ද රළමඵනහ.  2012 

සි  2016  විදුිඹ, ඳහනීඹ ජරඹ, ශභහ මිදුර, ක්රිුඹහකහරී කහභයඹ, 

ගුරුරු, අයක්ෂිත ළ  මේ සිඹල්ර හිත  1මේේණිම   සි  5 

මේේණිඹ දක්හ ආින ඳහල් 5,000ක් ියර්භහණඹ කයනහ. එයි්ද 

1600 ගණනක මික දිඹය ගිඹ වුරුද්මද් ඳ ්ද ග් තහ. මේ 

ර්ම  ඳශමු හයඹ ියභ වීමභ්ද ඳසු ඒ මඳෝෂිත ඳහල්ර ඈිනරි 

සිඹල්ර වහ අර්ථික ංර්ධන භහතාහංලමඹ්ද රක් 5 ඵළගි්ද 

රඵහ දීමේ ක්රිුඹහිඹ ගරු අර්ථික ංර්ධන භහතාතුභහ භ  

ඈස  කයරහ මදනහ ියඹන ප්රයිනඥහ දීරහයි ගිම  ියඹන එක භහ 

තමු්දනහ්දමේරහ  භතක් කයනහ. ඒ ියහ මඳවම්  ිනමඵන ඒහ 

මනවමයි. මේ අණ්ඩු  ළරසුභක් ිනමඵනහ; ළඩ කයන 

විධිඹක් ිනමඵනහ. ළඩ කය්දන  ේඳ්  මවවඹහ ග්දම්ද 

භහරුම්ද. මේ න වි  භහි්දමදෝදඹ තහක්ණික විදාහගහය 

409ක් මේ භව මඳවමශවම  ඈදි මනහ. භම  ධීක්ණ 

භ්දත්රීේතුභහ ලමඹ්ද ගරු මභවවහ්ද රහල් මග්රාේරු භ්දත්රීේතුභහ ඒ ළඩ 

ිළිමමශේ ඈදි ියරීේ ක යුතු බහය, ඒ වහ  ලා ගුරුරු රඵහ 

දීභ බහය සිටිමි්ද ඈතහභ විලහර කහර්ඹ බහයඹක් කළඳවීමභ්ද යුතු 

ඈස  කයන ඵ්  භහ මේ ගරු බහ  දළනුේ මදනහ.  

ඳහල් 1000  ළඩ වන ඹ ම්  2012 ර්ම දී ඳභණක් 

නළත විතත මච්ච ඳහල්  ිනමඵනහ, 34ක්. ඵසනහහිය ඳශහම්   

8යි, භධාභ ඳශහම්  2යි, දකුණු ඳශහම්   2යි, ඊතුරු ඳශහම්  6යි, 

නළ ම නහිය ඳශහම්   5යි,  ඹම ඳශහම්  7යි, ඊතුරු භළද ඳශහම්  

3යි,  ඵයගමු ඳශහම් 1යි. එකතු 34යි. ඒ ඳහල්ර සිටින  

ගුරුරු 145යි, දරු්ද ංඛාහ 1325යි.  

භභ මභතළනදී එක භළිනයණ මකවට්ාහඹක  දහශ විසතය 

විතයක් ියඹ්දන කළභළිනයි. ඵණ්ඩහයගභ භළිනයණ මකවට්ාහම   

මිල්රියඹ  මද්යක්ෂිත විදාහරඹ  ද්විතීයික ඳහරක්. ඒ ඹ ම්  

හ දභහ ිනබුණු ඳහල් මදකක් ආරිඹහ. කළ මගවඩ ප්රයහ ථමික  

විදාහරම  2012දී හිටිම  ශභයි්ද 50යි, 2013දී ශභයි්ද 53 

මදනහයි. ඈඹුරමවේන ප්රයහථමිකම  2012 දී හිටිම  ශභයි්ද 33 

මදනහයි, මේ වුරුද්මද් ශභයි්ද 38 මදමනක් ආතුළු වුණහ. 

මදවමමගවඩ සීරයතන  විදාහරඹ  ද්විතීයික ඳහරක්. ඉ  ේඵ්දධ 

ප්රයහථමිකඹ ලුින්ද ආරිඹහ. ඒක හ දභහ ිනබුණු ඳහරක්. 

ඵ මගවඩ ප්රයහථමික ඳහමල් ශභයි්ද 42 මදනහයි හිටිම . ත 

ඳහරක් විතත වීභ ියහ මේ වුරුද්මද් ඒ ඳහර  ආතුළු වුමණ්  

ශභයි්ද 36 මදනහයි. ඒ හම භ, ල්ගභ ද්ධහිනස විදාහරඹ ව 

වීදහගභ මරෝකිර රක්සමී විදාහරඹ.  එහි  ප්රයහථමිකඹ හ ිනබුණු 

එකක්. ශභයි්ද 22 මදනහයි හිටිම . මේ වුරුද්මද් ශභයි්ද 54 

මදමනක් ඈ්දනහ, ඳ්දින මදකයි. තක්ෂිරහ භධා විදාහරඹ  

ේඵ්දධ කයරහ විතත කශහ, වෆගල්ර ප්රයහථමික විදාහරඹ. එහි මේ 

වුරුද්මද් ශභයි්ද 42 මදමනක් ඈ්දනහ. මඵෝමප් යහජසිංව 

විදාහරඹ ද්විතීයික ඳහරක් ඵ  ඳ්  කශහ. එහි 2011දී වඹ 

මර් ඳ්දින 2යි, 2012දී වඹ මර් ඳ්දින 3යි. 2013දී වඹ 

මර් ඳ්දින 4යි. ශභයි්ද 168ක් ලුින්ද ආතුළු වුණහ. ම යගර 

කණිසා ඳහර, ංගේිටිඹ කණිසා ඳහර,  මඵෝමප් කණිසා 

ඳහර, දමමෝය කණිසා ඳහර, ඊඩගභ කණිසා ඳහර  ඹන 

මේහ ඉ  මඳෝෂිත ඳහල් ලමඹ්ද  ිනමඵනහ. 
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————————— 
*  පුසතකහරම  තඵහ ආත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ිමේ්දතු 

''ශ්රී. රහංකීඹ ියදවස ධාහඳනඹ ළඵෆ වළයවුේ රක්ාඹ.  

භහි්දමදෝදඹ ද්විතීයික ඳහල් ළඩ විය්ද ිබිමදන 

ඵණ්ඩහයගභ'' ඹනුම්ද නේමකව ,  ''හිත මිතුමයෝ'' නේ මවවයණ 

ධාහඳන කරහඳම  විේහමික ධාහඳන ඳරිඳහරන වහ විදුවල්ඳින 

ඳදනභ  භ  මඳවතක් එහ  ිනමඵනහ. වළ්දහ්  හර්තහ  

ආතුශ්  ියරීභ වහ භභ ඒ මඳවත බහගත* කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, ඒ හම භ ඳහල් ළසී  ඹෆභ  

මවේතු, ඳහල් ඳද්ධිනඹ කඩහ  ළටිරහඹ  ියඹන මිථාහ බි 

ර්දන  ලා  කරුණු ව්ද ඳත්රිාකහ මදකක් ඔඵතුභහම   

යඹ ආින වළ්දහ්  හර්තහ  ආතුශ්  ියරීභ වහ  භභ   

බහගත* කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභිය. ත විනහ ම ඳවයි ිනමඵ්දම්ද.  

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ේභත කයන  මඹෝජනහක් මනවන ියහ, භම  කථහ ඈය 

කය්දන බහම  එක තහ ආින විනහ ම 15ක් මද්දන.    

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

7.00්ද ඳසු බහ මගන ඹ්දන ඵළවළ. Adjourn කයරහයි 

ිනමඵ්දම්ද. 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් එකතු ියරීමේ ගකීභ පුරුදු ියරීමේ කහර්ඹඹ, ධාහඳනඹ 

මඳෞද්ගග්කයණඹ ියරීමේ ක යු් ත කමශේ, 1983 ළප්තළේඵර් 

භහම  29  ළියදහ  එක්්  ජහිනක ඳක් යජඹ භම   හි පු 

එස.බී.මක්.මක්. ම යමගවඩ ධාහඳන මල්කේතුභහයි. ඒ නු 

ඳහල් ංර්ධන යමුදරක්  ිහිම  හ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීේතුභිය, භහ ඈතහභ මකටිමඹ්ද ඒ මතවයතුරු ියඹනහ. ඒ 

නු නු කමිටු ිහිටුහ ිනමඵනහ. ඒහ ඹ ම්  ඳවත ව්ද 

ක යුතු කශ යුතු ිනමඵනහ. 

මබෞිනක ේඳ්  නු කමිටු :   

යහජා ංලඹ වහ ඳහල් ප්රයජහ ඳඹන ේඳ්  ඊඳරිභ මර 

ප්රයමඹෝජනඹ  ගළනීමභ්ද වහ නහසිනඹ ශක්හග්මේ යමුණි්ද, 

ඳහල් මගවඩනළගිි, ඳහල් භූමිඹ  හ ළ , තහප්ඳඹ, ජරඹ වහ 

විදුිඹ ළඳයීභ අදිඹ ළරසුේ ියරීභ,  ඈදි ියරීභ වහ නඩ් තු 

ක යුතුර මඹදීභ, ඳහල් ප්රයජහ තු ආින  මබෞිනක වහ භහන 

ේඳ්  ඳදනේ කයමගන ආසතමේ්දතු කස ියරීභ, ඳහල් ග් ඵඩු 

ව  ඳ්දින කහභය ඊඳකයණ නඩ්දතු, ඳහල් ් ත ඳවිත්ර  තඵහ 

ගළනීභ ව එයි්ද ඊඳරිභ ප්රයමඹෝජනඹ රඵහ ගළනීභ.  

පුසතකහර වහ ධාහඳියක ඊඳකයණ නු කමිටු:  

පුසතකහරඹ වහ මඳව්   යහ ළඳයීභ, ධාහඳන ඊඳකයණ  

ඳඹහ ගළනීභ වහ  නඩ් තු, පුසතකහර ඊඳකයණ ඳඹහ ගළනීභ 

වහ නඩ් තු.  

මඳශ මඳව්   දිහ අවහය, ියර ආඳුේ  වහ ම්දහසිකහගහය 

ක යුතු ිළිඵ නු කමිටු:  

මඳශ මඳව්  ලාතහ ියර්ණඹ ියරීභ, රඵහ ගළනීභ, මඵදහ 

වළරීභ වහ පරදහයී ඳරිවයණඹ,  ඳහල් දිහ අවහය ංඛාහ මල්ඛන 

ව ලාතහ ිළිමඹර ියරීභ. 

මේ  අදී ල මඹ්ද  ඈතහ  විලහර  චක්රடමල්ඛඹක් කස කයරහ  

මුළු ය භ කශමරහ, ඒහ   ල්ි මදන ඹ  ඵදු වන දීරහ 

මනභ ඳහල් ංර්ධන යමුදරක් ආින කය්දනයි මේ 

චක්රடමල්ඛනඹ ියකු්  කමශේ. මේ කල් තළබීමේ මඹෝජනහ මගනහපු 

භව් රු්දම  ියඹවීභ වහ මේ මුළු චක්රடමල්ඛඹභ වළ්දහ්  

හර්තහ  ආතුළු ියරීභ වහ  බහගත* කයනහ.   

ඒ භ භ ච්දද්රි කහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුංග භළිනියඹ 

ඵරඹ  ඳ්  වුණහ  ඳසමේ, 1995දී එේ.ඩී.ඩී. පීරිස භවතහ විසි්ද 

ඳහල් ංර්ධන භණ්ඩර මවෝසි කයමි්ද ියකු්  කයපු 

ියම දනඹ්  භහ වළ්දහ්  හර්තහ  ආතුළු ියරීභ වහ බහගත* 

කයනහ.  

ල්ි එකතු කය්දනභ ියඹරහ සිඹලුභ විධිවිධහන ආතුශ්  

කයපු චක්රடමල්ඛනඹ තභයි, 1993 ළප්තළේඵර් 29ළිය දහ 

ම යමගවඩ මල්කේතුභහ ් ්ද කයරහ එක්්  ජහිනක ඳක්ම  

ධාහඳන ආභිනතුභහ වහ ජනහධිඳිනතුභහ විසි්ද ඈදිරිඳ්  කයපු 

චක්රடමල්ඛඹ. ඒ ගළන මනවද්දනහ ඹ ළ ම ළ මමඹ්ද ඒක 

ියඹ්දන.  මභවකද, ඒ භවය ඹම  තහ් තරහ නහඹකඹ්ද, 

ධාහඳන ආභිනරහ, ජනහධිඳිනතුභ්දරහ මරහ ඈරහ ිනමඵනහ. ඒ 

ියහ ඒ කහරම  ිනබුණු චක්රடමල්ඛන්  ියඹරහ එන එක මවවයි. 

මේ යමට් දරුමකුමග්ද ියහර්ඹ ියරීමභ්ද වහ 

ඵරව් කහයමඹ්ද -ලාමඹ්දභ මග්දන  ියඹරහ- ියසිදු මුදරක් 

ඳහල් ධාහඳනඹ තුශ ඹ ියරීභ ළශළක්වීභ වහ ලා 

චක්රடමල්ඛනඹක් ජනහධිඳිනතුභහම  ඊඳමදස නු ියකු්  කය්දන 

ි ඵරහමඳවමයව් තු මනහ. මේ යමට් ඳහල්, ඳ්දල්, ඳල්ි 

ඹන ඒහ මගවඩ නළඟිරහ ිනමඵ්දම්ද ජනතහ විසි්ද, සුඵ 

ඳත්දන්ද විසි්ද වළභ දහභ කයන ඳරිතාහගි්ද තභයි.  

 
ගරු විිනත මවේය්  භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභ්දරහ ඒ චක්රடමල්ඛනඹ ියකු්  කයනහද?  

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔ . එඹ ියකු්  ියරීභ ගළන ඳශහ් ර ඈ්දන භව 

ආභිනතුභ්දරහ භ  ඳ ඳසු ගිඹ ිනම  කථහ කශහ.  ඔවු්දම  

දවසු්  ළරියල්ර  මගන තභයි එඹ කය්දන ්දම්ද. මභවකද 

ඳ  ලා නළවළ  නළින ඵළරි මිියසු්දම , භහරුම්ද ජී්  

මන ඹම  ල්ි ග්දන. එළිය දරු්දම  නහගතඹ 

මනුම්ද මුදල් මගන, ඒ දරු්ද  ශිා්  මදන, ම්දහසික 

ගහසතු මගන භනුාඹ්ද විලහර ිරික් මේ යමට් ඈ්දනහ. 

මන්  දරුමක් තභ්දම  දරුහ මභ්ද රකහ,  කළඳකරු මර 

485 486 

[ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකහරම  තඵහ ආත. 
*   தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*   පුසතකහරම  තඵහ ආත. 
*   தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඈදිරිඳ්  මරහ ඒ දරුහ වදහ ග්දනහ ේභරහ තහ් තරහ ඈ්දනහ. 

දරු්ද නළින ඹ , දරු්දම  ගඹ ද්දම්ද නළින ඹ , දරු්ද  

ිනමඵන භහරුකේ ිළිඵ ආ් ත දළනුභක් නළින ඹ , 

ජහතා්දතයකයණඹ වුණු ඹ  මේ ිනමඵන ප්රයලසනඹ ළ මව්දම්ද 

නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, භභ ත එක කරුණක් විතයක් 

ව්ද කය්දන ඕනෆ.  

 2013.03.04 දින ඳශ ව "දිනමිණ" පු්  ඳම්  10ළිය ිටුම  

 මභමේ ව්ද කය ිනමඵනහ: 

  
"හ. මඳශ විබහගඹ භ්  ගණන රි්ද ය ළ ම මරහ 

 මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදනඹ භහතාහංලඹ ඳයි" 

මභමවභ ඳ්දම්ද මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදන භහතාහංලඹ 

නේ, එභ භහතාහංලම  කහම  වරි ඹර් භහරුවීභක් මරහ 

ිනමඵනහ.  මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදන භහතාහංලඹ භමග්ද මභවකු්  

ළ මදුය වග්දම්ද නළ් නේ මවවයි. භහ හිත්දම්ද නළවළ, මේ 

හර්තහ මුදල් වහ ක්රடභ ේඳහදන භහතාහංලමඹ්ද ියකු්  කයපු 

එකක් ියඹරහ. නමු්  ඳශ වුණු විධිඹ ඵරනමකව - 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභිය, දළ්ද කථහ ්ද කශ යුතුයි.  

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ඒ ියහ, 1994, 2005, 2011 ඹන ර්ර මඳව හභහනා 

මඳශ ව ඊස මඳශ ියඹන විබහග මදමක්භ ේපර්ණ ප්රයිනපරර 

විලසමල්ණහ් භක විග්රාවඹ ආතුළු -රි්ද ය මේ විබහගර 

ප්රයිනපර ළ ම මරහ ිනමඵන අකහයඹ දළක්මන- ධාහඳනම  

ියකු්  ප්රයණතහ ආතුශ්  මේ ේපර්ණ හර්තහ්  වළ්දහ්  

හර්තහ  ආතුළු ියරීභ වහ භහ බහගත* කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීේතුභිය, භභ ත එක කහයණඹක් 

ියඹරහ ්ද කයනහ. ධාහඳනම  දර්ලක නු 1994දී 

ප්රයහථමික ධාහඳනඹ  ආතුළු වීමේ ප්රයිනලතඹ 89.2ක් වු තය,  

2011 න වි  එඹ 98.26 දක්හ ළ ම මරහ ිනමඵනහ. ද්විතීයික 

ඳහල් වහ ශිා  ිවිසීමේ නුඳහතඹ ළ ම මරහ ිනමඵනහ. ඒ 

හම භ හක්යතහ ළ ම මරහ ිනමඵනහ. මේ දර්ලක තරි්ද 

ප්රයහථමික ධාහඳනමඹ්ද ආද වළග්මේ නුඳහතඹ ඩු මරහ 

ිනමඵනහ.  ඒ සිඹලු විසතය්  භහ බහගත* කයනහ.  

 භභ හන ලමඹ්ද ියඹ්දම්ද මේකයි. මේ දරු්ද 

ජහිනම  දරු්ද. ඔවු්ද වද්දන ි එකතු මරහ ළඩ කයමු. මේ 

දරු්ද මිනීභරු්ද කයරහ, ප්රයචණ්ඩ් ඹ  නළඹුරු කයරහ, ය   

අදයඹ කය්දම්ද නළින මිියසු්ද ඵ  ඳ්  කයරහ රඵන ක්විින 

යජකභ  ඩහ, මේ දරු්ද  ලා ේඳ්  ටික දීරහ කහනුක 

භළරිරහ ළම න එක මවවයි ියඹන කහයණඹ භතක් කයමි්ද භම  

චන සල්ඳඹ භහප්ත කයනහ. 

 

බහමේඹ  භත තඵන රද ිඹවිල්ර : 
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆம்: 

Document tabled: 

එකල්හි ම රහ . බහ.7.00 වුමඹ්ද මරහනහරඪ භ්දත්රීේතුභහ 
විසි්ද ප්රයලසනඹ මනවවිභහ ඳහර්ිමේ්දතු කල් තඵන රදී. 

ඳහර්ිමේ්දතු ඉ  නුකර, 2013 භහර්තු 08 න සිකුයහදහ            
. බහ. 1.30 න මතක් කල් ගිම ඹ. 

அப்ததரலது, தற.த. 7.00 றரகறறடர கனகரங்கும் 

உதப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரலன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரலன்நம்,  2013 ரர்ச்  08, தள்பறக்கறக         

தற. த. 1.30 றக  எத்றகக்கப்தட்டது 

It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 08th March, 

2013. 
 

 

ප්රයලසනර   ිඛිත ිළිතුරු 
றணரக்கலக்கு லத்துதோன றகடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ඳදිඹතරහ ජුේභහ මද්සථහනඹ: මද්මඳවශ 

தறனர ஜளம்ர தள்பறரசல்: ஆணங்கள்  
PADIYATALAWA JUMMA MOSQUE: PROPERTIES 

3009/’12 

1. ගරු මභවවභ්  සරේ භවතහ 
(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 

ග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අගමික ක යුතු 
භහතාතුභහමග්ද ආස ප්රයලසනඹ -  (1):    

()    (i) ේඳහය - භවනුය ප්රයධහන භහර්ගම  ිහිටි ඳදිඹතරහ 
ජුේභහ මද්සථහනඹ වහ කුෂස භණ්ඩරඹ විසි්ද 
්ද ය  බහයකරු්ද ඳ්  කයනු රළබ දිනඹ 
කමර්ද; 

487 488 

————————— 
* පුසතකහරම  තඵහ ආත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ිමේ්දතු 

 (ii)    එභ බහයකරු්දම  නේ ව ිිනඹ්ද කමර්ද; 

 (iii)   ඔවු්ද  රඵහදු්ද බහයකහය් ඹ ්ද න දිනඹ 
කමර්ද; 

ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දමනහිද? 

(අ) ඈවත ව්ද මුසි ේ ඳල්ිඹ  ඹ්  ාහඳහරික සථහන 
වහ කුෂස ඳනම්   විධිවිධහන නු ඵදුගිවිසුේ මනවභළින 
වීභ ියහ එභ මද්ඳර එහි ඳදිංිකකරු්දම  මවෝ 
කශභනහකරු්දම  අධිඳතාඹ  ඹ ්  මද් ඳර ඵ  ඳ්  
වී ිනමඵන ඵ එතුභහ ද්දමනහිද? 

(ආ)     (i) ඈවත (අ) හි ව්ද ත් ් ඹ ිළිඵ මනවඳභහ 
මුසි ේ අගමික වහ ංසකතිනක ක යුතු ිළිඵ 
මදඳහර්තමේ්දතු භගි්ද විධිභ්  ඳරීක්ණඹක් 
ඳළළ් වීභ ් ; 

    (ii) එකී මුසිේ ඳල්ිඹ  ඹ්  මද්ඳර අයක්හ ියරීභ 
වහ ලා  ිඹය ගළනීභ  ඊඳමදස දීභ ් ; 

ක යුතු කය්දම්දද ඹ්දන්  එතුභහ ව්ද 
කය්දමනහිද? 

(ඇ) මනවඑමේ නේ, ඒ භ්දද? 

  

தற அகச்சதம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சதரணகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i) அம்தரகந - கண்டி தறரண வீறறல் 

அகந்துள்ப தறனர ஜளம்ர தள்பற 

ரசலுக்கு க்தை சகதறணரல் இதறரக 

ம்தறக்ககப்ததரதப்தரபர்கள் றறக்கப்தட்ட 

றகற ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி ம்தறக்ககப் ததரதப்தரபர்கபறன் 

ததர்கள் ற்தம் தொகரறகள் ரக 

தன்தகத்ம்; 

 (iii) இர்கலக்கு ங்கப்தட்ட ததரதப்தைகடக 

தொடிவுதம் றகற ரதன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) ரற்தடி தள்பறரசலுக்கு தசரந்ரண ர்த்க 

றகனங்கலக்கு க்தை சட்டத்றன் ற்தரடுகபறன் 

தறகரம் குத்கக உடன்தடிக்கககள் இன்கரல் 

ரற்தடி ஆணங்கள் இற்நறல் றதர்கபறன் 

அல்னது தொகரகரபர்கபறன் ஆறக்கத்றற்கு 

உள்பரகற ஆணங்கபரக ஆகறத்ள்பக அர் 

அநறரர? 

(இ) (i) ரற்தடி (ஆ)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றகனக 

தற்நற தொஸ்லிம் ச, கனரசர அலுல்கள் 

றகக்கபத்றன்தோனம் ரறன்நற தொகந 

சரர்ந்தரத றசரகக ரற்தகரள் 

ற்கும்; 

 (ii) ரற்தடி தொஸ்லிம் தள்பறரசலுக்குச் 

தசரந்ரண ஆணங்ககபப் தரதுகரப்தற்குத் 

ரகரண டடிக்ககககப ரற்தகரள் 

ற்கு ஆரனரசகண ங்குற்கும் 

 டடிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம் அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்?  

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state— 

(i)  the date on which the trustees for the 

Padiyatalawa Jumma Mosque located on the 

Ampara-Kandy main road, were appointed 

for the last time by the Wakf Board ; 

(ii)  the names and addresses of those trustees ; 

and 

(iii)  the date on which the trusteeship entrusted 

to them lapses? 

(b)  Is he aware of the fact that the business 

establishments belonging to the aforesaid 

mosque have become properties of the persons 

who reside in them or manage them owing to 

non availability of lease agreements in terms of 

the provisions of the Wakf Act? 

(c)   Will he also state whether arrangements will be 

made to— 

 (i)  initiate a formal inquiry into the state of 

affairs mentioned in (b) above through the 

Department of Muslim Religions and 

Cultural Affairs without delay; and 

 (ii)  to give instructions to take necessary steps 

to preserve the properties belonging to the 

aforesaid mosque? 

(d)  If not, why ? 

 
ගරු දි.මු. ජඹය් න භවතහ (ග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ අගමික ක යුතු භහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அகச்சதம் ததபத் 

சரசண,  அலுல்கள்  அகச்சதம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 
() (i)   2009.08.02. 

(ii)  නභ:  ල්වහේ එේ.එේ. සිද්දික්  

 ිිනඹ : සිද්දික් සම ෝර්ස, මකළි්ද වීදිඹ,   
        ඳදිඹතරහ 

(2009.08.02 සි  2010.08.01 දක්හ විමලේ 
බහයකරු මර ද, 2010.08.02 සි  න බහයකහය 
භණ්ඩරඹ ඳ්  කයන මතක් ඳනම්  විධිවිධහන 
ඳරිදි සථහන බහයකරු මර ද ක යුතු කයයි.) 

 

(iii) 2010.08.01. 
 

න බහයකහය භණ්ඩරඹක් 2013.01.20 දින න්දද 
විභසීභක් ඳ් හ ඳ්  කයමගන ආින තය දහශ 
වනිනක ිඹියඹවිි මදඳහර්තමේ්දතු මත රද 
ඳසු කුෂස භණ්ඩරඹ මත මඹවමු කය ලා 
නුභළිනඹ රඵහ ගළනීභ  ක යුතු කයනු රළමේ. 

 

(අ) නළත. 
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(ආ) (i)   ඔ . 

(ii)  ඔ . 

දළන භ්  ඵදු ගිවිසුේ මකටුේඳ්  කය කුෂස 
භණ්ඩරම  නුභළිනඹ වහ මඹවමු කය ආත. 

(ඇ) දහශ මනවම . 

 

(அ) (i) 2009.08.02 

(ii)ததர்: அல்யரஜ் ம்.ம். சறத்லக்   

 தொகரற: சறத்லக் ஸ்ரடரர்ஸ், தறரண வீற,  

தறனர. 

2009.08.02 ஆம் றகற தொல் 2010.08.01 க 

றரசட ம்தறக்ககரபரகவும் 2010.08.02 தொல் 

தைற ம்தறக்ககரபர் சகத றறக்கப்தடும் 

க க்தை சகத றறகலக்கக ம்தறக்ககப் 

ததரதப்தரபரகவும் கடகரற்தகறநரர். 

 (iii) 2010.08.01 

 தைற ம்தறக்ககரபர் சகததரன்த 

2013.01.20ஆம் றகற ரக்தகடுப்தைதோனம் 

றறக்கப்தட்டிதப்தரரடு, அற்குரற ஆங் 

கள் றகக்கபத்றற்கு கறகடத்ன் தறன்ணர், 

க்தை சகதக்கு சர்ப்தறத்துச் சகதறன் 

அதறக்குப் தறன்ணர், ரகரண டடிக் 

கககள் ரற்தகரள்பப்தடும்.  

(ஆ) இல்கன. 

(இ) (i)ஆம். 

 (ii)ஆம். ற்ரதரது ஆணரற கல் தறற என்கநத் 

ரரறத்து, க்தை சகதறன் அதறக்கரகச் 

சர்ப்தறத்துள்ரபரம்.  

(ஈ) ததரதத்ற்நது.  

(a)  (i)  02nd August, 2009 

 (ii)  Name: Al-Haj M.M. Siddik  

Address:  Siddik Stores, Main Street,  

Padiyatalawa 

(He was appointed as the special trustee 

from 02nd August, 2009 to 01st of August, 

2010 and thereafter he was functioning as 

person in charge of the mosque until new 

trustees are appointed as per the provisions 

of the Wakfs Act.) 
 

(iii) 01st August, 2010 

 The new Board of Trustees has been 

selected on 20th January, 2013 by an 

election. They will be appointed as Trustees 

of the aforesaid mosque by the Wakf Board 

after receiving the legal documents. 

(b)  No. 

(c )  (i) Yes. 

 (ii) Yes. 

The Department has submitted a draft lease 

agreement to the Wakf Board for its 

approval. 

(d) Not applicable. 
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අන්තර්ත ප්රරධහන රුණු 

නිවේදන : 
   උඳවේල හය බහ : හභහජිඹන් ආවේල කිරීභ 
 
විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහ 
 
ප්රරලසනර  හික ිළිතතුරු 
 
වනොඳළමිණීවේ අයඹ : 
   රු ආර්.දුමින්ද සිල්හ භවතහ 
 
මරි ශභනහයණ (කීභ) ( ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
ආර්ථි වේහ හසතු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
සුයහඵදු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
ක්රාවභෝඳහඹ ංර්ධන ිහඳිති (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
යහඹ ව ගුන්වතොටුවඳොශ ංර්ධන ඵදු (ංවලෝධන) 

ඳනත් වටුේඳත: 
    ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
විදුලි ංවේල ඵදු  (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
එතුර අඹ භත ඵදු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී.  
 
වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
ඔට්ටු ඇල්ලීභ වහ සදු ඵදු ඳනත (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත: 

   ඳශමුන ය කිඹන රදී.  
 
ජහතිඹ වොඩනළගීවේ ඵදු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
වේශීඹ ආදහඹේ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී.  

ඵදු අභිඹහචනහ  වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත: 

   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
මුදල් ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
විහව ලිඹහඳදිංික කිරීවේ (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත : 

   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
මුසලිේ විහව වහ දික්හද (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත: 

   ඳශමුන ය කිඹන රදී.  
 
උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීවේ (ංවලෝධන) 
ඳනත් වටුේඳත: 

   ඳශමුන ය කිඹන රදී.  
 
වනොතහරිස (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
උඩය  විහව වහ දික්හද (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත: 

   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
වල්න ලිඹහඳදිංික කිරී වේ (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත: 

   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
ඇව ෝර්නි ඵරඳත්ර  (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී.  
 
නළත ඳදිංික යවීවේ අධිහ රිඹ (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත: 
   ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
වඳෞේලි භන්ත්රීරන්වේ වඹෝජනහ : 
   වී හ ශ වනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ පරදහයි  යුතු 

වහ වඹොදහ ළනීභ 

   වඳොල් ර්භහන්තවඹහි ව වඳොල් ේඳත්ර 
ංර්ධනඹ වහ ප්රරර්ධනඹ විධිභත් කිරීභ 

 
ල් තළබීවේ වඹෝජනහ :  
   දශදහ භහිතහ ආන්නවේ ඇති සුයහ ළල් ඉත් කිරීභ 



பென உள்ரடக்கம்  

 

அமலப்புகள்: 

 ஆலயசகனக்குழு : உபொப்பனர்ககரப் பெலீடு தசய்ெல் 

கணக்கய்லரர் அெபெனது அமக்கக 

அமலப்புக்கள்: 

ஆலயசகனக் குழு : உபொப்பனர் பெலீடு 

கணக்கய்லரர் அெபெனது அமக்கக 

லனக்களுக்கு லய்பய லகடகள் 

லெபைக்க அநெ: 

 ண்புகு ஆர். துந்ெ சல்ல 

நெ பககத்துலம் (தபபொப்பு) (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

தபபைரெச் லசகல லெப்பனவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

துல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

தசல்நுணுக்க அபலபைத்ெக் கபைத்ெட்டங்கள் (ெபைத்ெம்) 

சட்டபயம் : 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

துகமபக, லன நகய அபலபைத்ெ அமவீட்டுச் 

(ெபைத்ெம்) சட்டபயம் : 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

தெகயத்தெடர்பு அமவீட்டுச் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் :  

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

லசர் தபபொெ ல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

சுங்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

பந்ெ, சூெட்ட லெப்பனவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

நட்கடக் கட்டிதழுப்புெல் ல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

உண்ணட்டசகம (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் : 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

ல லன்பகமபட்டு ஆகணக்குழு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:  

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

நெச் சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

ெபைணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

பஸ்லிம் ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

பமப்புக்கள், இமப்புக்கள் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

தநத்ெசு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

கண்டி ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

ஆலணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

அற்லமனத் ெத்துலம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 
 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

ர குடிர்த்துெல் அெகசகப (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்: 

 பென்பகம ெப்படப்பட்டது 

ெனநபர் பலகணகள்: 

 தநற்பர்ச்தசய்கக லற்தகள்ர படிதுள்ர லற் 

கணககரப்  பநள்ர நடலடிக்கககளுக்குப் பன் 

படுத்துெல்  

 தெங்குக் ககத்தெறல், தெங்குசர் லரங்கள் 

ஆகலற்மன் அபலபைத்ெகபெம் லம்பட்கடபெம் 

எழுங்ககத்ெல்  

 

 

எத்ெகலப்புப் பலகண: 

 ெயெ ரககக்கு அபைகலுள்ர துபனச்சகயககர 

அகற்பொெல் 
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අ.බහ. 1.30  ඳහර්ලිවේන්තු රැස විඹ.   
ථහනහඹතුභහ [රු චභල් යහජඳක් භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 

பளுன்மம் ப.ப. 1.30 ணக்குக் கூடிது.  

சபநகர்  அலர்கள்  [ண்புகு சல் ஜபக்ஷ] ெகயக 

லகத்ெர்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
නිවේදන 

அமலப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

I 

උඳවේල හය බහ : හභහජියින් ආවේල කිරීභ 
ஆலயசகனக்குழு : உபொப்பனர் பெலீடு தசய்ெல் 

CONSULTATIVE COMMITTEES: SUBSTITUTION OF MEMBERS 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිවඹෝ 106අ ප්රරහය, වත්රීේ හය බහ විසින් 

උඳවේල හය බහන් වහ භතු දළක්වන ආහයඹ  ඳත් 

කිරීේ ය ඇති ඵ දන්නු ළභළත්වතමි. 
 

(i)  රු ඳහඨලී චේිළ යණ භවතහ විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ 
වේවඹන් නිදවස වො  ඒ වනු  රු ඳවිත්ර හවේවි 
න්නිආයච්ික භවත්මිඹ ඳත් කිරීභ ; 

ii රු නී වයෝවන වොඩිතුක්කු භවතහ නිජ වතල් 
ර්භහන්ත  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ 
වේවඹන් නිදවස වො  ඒ වනු  රු අනුය 
ප්රිෙඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ ඳත් කිරීභ ;  

iii රු ඩරස අරවප්වඳරුභ භවතහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ 
ඵරලක්ති  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ 
වේවඹන් නිදවස වො  ඒ වනු  රු ඒ.ඩී. සුසිල් 
වප්රරේභජඹන්ත භවතහ ඳත් කිරීභ ; 

(iv) රු ඩුලිප් විවේවේය භවතහ තහක්ණ, ඳර්වේණ වහ 
ඳයභහණු ඵරලක්ති  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය 
බහවේ වේවඹන් නිදවස වො  ඒ වනු  රු 
ඳහඨලී චේිළ යණ භවතහ ඳත් කිරීභ ; 

(v) රු න වවේයත් භවතහ තහක්ණ, ඳර්වේණ වහ 
ඳයභහණු ඵරලක්ති  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය 
බහවේ වේවඹන් නිදවස වො  ඒ වනු  රු 
භවහචහර්ඹ තිස විතහයණ භවතහ ඳත් කිරීභ ; 

 (vi) රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ ආර්ථි ංර්ධන 
 යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ වේවඹන් 
නිදවස වො  ඒ වනු  රු එස.එේ. චන්ද්ර්වේන 
භවතහ ඳත් කිරීභ ; 

(vii) රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ ආර්ථි ංර්ධන 
 යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ වේවඹන් 
නිදවස වො  ඒ වනු  රු එේ.එල්.ඒ.එේ. 
හිසබුල්රහ භවතහ ඳත් කිරීභ ; 

(viii) රු හුවනයිස ෂහරුක් භවතහ ධීය වහ ජරජ ේඳත් 
ංර්ධන  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ 
වේවඹන් නිදවස වො  ඒ වනු  රු යත් කුභහය 
ගුණයත්න භවතහ ඳත් කිරීභ . 

 

II 

ඳහර්ලිවේන්තු  යුතු ිළිතඵ හය බහ රැසවීභ 
பளுன்ம அலுலல்கள் பற்ம குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

 
ථහනහඹතුභහ 
( சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිවේන්තු  යුතු ිළිතඵ හය බහවේ රැසවීභක් 2013 

භහර්තු භ 08 න සිකුයහදහ, එනේ අද දින ඳස රු  2.30  රු 

ථහනහඹතුභහවේ නිර හභයවේදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවින් 

ඊ  ඳළමිණ වබහගි න වර රු භි භන්ත්රීරරුන් සිඹලු 

වදනහ භ වභයින් දළනුේ දීභ  ළභළත්වතමි. 

 

 විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහ 
   கணக்கய்லரர் அெபெனது அமக்கக 

 AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රී  රංහ ප්රරජහතහන්්රිත භහජහදී ජනයජවේ ආණ්ඩුක්රාභ 

ිසථහවේ 154(6) ිසථහ ප්රරහය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහවේ ඳශමුළනි හණ්ඩවේ  X ළනි 

වො  ව වඹළනි හණ්ඩවේ XI ළනි වො ; 2011 මුදල් 

ර්ඹ වහ විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහවේ වදළනි 

හණ්ඩවේ VII ළනි වො , වතයළනි හණ්ඩවේ IV ළනි 

වො  භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 

ේඳත් ශභනහයණ අභහතිතුභහ ව ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

බහනහඹතුභහ ) 
(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல - நர்ப்பசன, நர்லர 

பககத்துல அகச்சபைம் பளுன்மச் சகப பெல்லபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, "එකී හර්තහවේ එකී වො ස මුද්ර්ණඹ 

ශ යුතුඹ"යි භභ වඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

හර්තහ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
அமக்கக அச்சடப்படக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

ලිිළ වල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்பக்கப்பட்ட பத்ெங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතිතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසවේ ප්රරධහන 

ංවිධහඹතුභහ) 
(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென - நர்லறங்கல், 

லடிகயகப்பு அகச்சபைம் அசங்கத் ெப்பன் 

பெற்லகயசநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතිතුභහ වනුවන්  2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ව 

2010   ර්  වහ ඳශහත්  ඳහරනඹ  ිළිතඵ ශ්රී  රංහ ආඹතනවේ  

හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  
 

වභභ හර්තහ ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ  යුතු ිළිතඵ 

උඳවේල හය බහ  වඹොමු ශ යුතු ඹයි භභ වඹෝජනහ 

යමි. 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ිෂිර්භ අභහතිතුභහ වනුවන්  

2011 ර්ඹ වහ සීභහහිත වොශම වොභර්ල් වඳොවවොය 

භහවේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 
 

වභභ හර්තහ ිෂිර්භ  යුතු ිළිතඵ උඳවේල හය 

බහ  වඹොමු ශ යුතු ඹයි භභ වඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි,  ආඳදහ ශභනහයණ අභහතිතුභහ  

වනුවන්  2010 ර්ඹ වහ ජහති වොඩනළඟිලි  ඳර්වේණ 

ංවිධහනවේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 
 

වභභ හර්තහ ආඳදහ ශභනහයණ  යුතු ිළිතඵ 

උඳවේල හය බහ  වඹොමු ශ යුතු ඹයි භභ වඹෝජනහ 

යමි. 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, යහජි ේඳත් වහ ිහඹ ංර්ධන  

අභහතිතුභහ වනුවන් භභ 2010 ර්ඹ වහ සී/ ඇල්ඩු 

ළවිලි භහවේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

වභභ හර්තහ යහජි ේඳත් වහ ිහඹ ංර්ධන  යුතු 

ිළිතඵ උඳවේල හය බහ  වඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ 

වඹෝජනහ යමි.   

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

උඳවේල හය බහ හර්තහ 
ஆலயசகனக் குழு அமக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (වඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ තු ංර්ධන අභහතිතුභහ)      
( ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு - தெங்கு அபலபைத்ெ, 

க்கள் லெட்ட அபலபைத்ெ அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

 රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් හර්තහ 

ේඵන්ධවඹන් වඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන  යුතු 

ිළිතඵ උඳවේල හය බහවේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි. 
 

(i)  2008 ර්ඹ වහ වඳොල් ංර්ධන අධිහරිවේ හර්ෂි 
හර්තහ; ව  

(ii)  2010 ව 2011 ර් වහ සීභහහිත කුරුණෆර ළවිලි 
භහවේ හර්ෂි හර්තහ.  

 
බහවේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சபபீடத்ெல் இபைக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

 

ප්රරලසනර  හික ිළිතතුරු 
லனக்களுக்கு லய்பய லகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අං 1 -1946/'11- (2),  රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතිතුභහ වනුවන් භභ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති 

වද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 
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භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ :  ධීය ප්රරජහ වහ නිහ      
“ஹந்ெ சந்ெகன - தெகயலநக்கு”: னலர்களுக்கு 

வீடுகள் 
"MAHINDA CHINTANA - A VISION FOR THE FUTURE" HOUSES 

FOR FISHERFOLK 
 

2222/’12 

3.  රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන අභහතිතුභහවන් ඇස 
ප්රරලසනඹ - (3):   

(අ) භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ප්රරතිඳත්ති භහරහවේ, "ළභ  
නික් - හිත  වණක්" ළඩ ිළිතවශ ඹ වත්, ධීය 
නය වහ ේභහන ඉරක් ය වන නිහ 30,000 ක් 
ඉදිකිරීභ වහ රුිළඹල් වෝටි 150ක් වන් යන ඵ  
වඳොවයොන්දුක් දී ඇති ඵ එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ)  (i) ඉවත  වඳොවයොන්දු ඳරිදි රුිළඹල් වෝටි 150 
 මුදරක්  වන් වශේ කුභන ර්වේ අඹ 
ළවඹන්ද; 

 (ii) වේ නවි  ඉදිකිරීේ අන් ය ඇති නිහ 
ංිහ වොඳභණද;  

 (iii) එභ නිහර  ඳදිංිකය ඇති ධීය ඳවුල් 
ංිහ වොඳභණද; 

ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද?      

(ඇ)  වනොඑ වේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 கடற்தமறல், நக லரபயங்கள் அபலபைத்ெ 

அகச்சகக் லகட்ட லன: 

(அ) ஹந்ெ சந்ெகன - தெகயலநக்குக் தகள்கக 

கரல் "தசட நலசக்-ஹெட தசலணக்" லலகயத் 

ெட்டத்ென்கழ், னல நகங்கள் ற்பொம் 

கங்ககர இயக்ககக்தகண்டு 30,000 வீடுககர 

நர்ணக்க 150 லகடி பபகல எதுக்குலெக 

லக்குபொெ அரக்கப்பட்டுள்ரதென்பகெ அலர் 

அமல? 

(ஆ) (i )  லற்படி லக்குபொென் பகம் 150 லகடி 

பப ந்ெ ஆண்டு லவு தசயவுத்ெட்டத்ெல் 

எதுக்கப்பட்டது ன்பகெபெம்; 

 (ii )  இன்மரலல் நர்ணப் பணகள் பூர்த்ெ 

தசய்ப்பட்டுள்ர வீடுகரன் ண்ணக்கக 

தென்பகெபெம்; 

 (iii )  குமத்ெ வீடுகரல் குடிர்த்ெப்பட்டுள்ர 

னலக் குடும்பங்கரன் ண்ணக்கக 

தென்பகெபெம் 

அலர் இச்சகபல் அமலப்ப? 

(இ) இன்லமல், ன்? 

 

 asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a)  Is he aware that a pledge was made under the 

“Samata Niwasak - Hithata Sevanak‖ programme 

of the "Mahinda Chintana - A vision for the 

Future" manifesto that Rs. 1.5 billion will be 

allocated for the construction of 30,000 houses 

targeting fishing towns and villages? 
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(b) Will he inform this House - 

(i)  the year in which a sum of Rs. 1.5 billion was 

allocated from the Budget as per the pledge 

mentioned above; 

(ii) the number of houses of which construction 

work has been completed by now; and 

(iii) the number of fisher families which have been 

settled in the aforesaid houses?   

(c) If not, why ? 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
ේඳත් ංර්ධන අභහතිතුභහ) 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன - 

கடற்தமறல், நக லரபயங்கள் அபலபைத்ெ அகச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 
 

(අ) ඔේ. 
 

(ආ) (i) නළත. 
 

 (ii) අදහශ වනො වේ. 
 

 (iii) අදහශ වනො වේ. 
 
(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ වභඹයි. 

වෝටි 150ක් ළඹ යරහ ධීය නිහ 30,000ක් ඉදි යනහඹ 

කිඹරහ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්වභන් වඳොවයොන්දු වරහ 

තිවඵනහ. වේ න වි ත් ඒ මුදල් වන් ය නළතළයි කිඹන 

හයණඹ දළන් ඇභතිතුභහවේභ ිළිතතුවයන් ඳළවළදිලි වනහ.  

භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්වභන් වේ යවට් ධීය ප්රරජහ  නිහ 

30,000ක් වදන්න  වෝටි 150ක් වන් යනහඹ කිේ 

වඳොවයොන්දු ක්රි0ඹහත්භ වන්වන් නළේද කිඹරහ භහ එතුභහවන් 

අවන්න ළභළතියි. 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වභවවභයි තිවඵන්වන්. 2005 දී ධීය නිහ ළඩ ිළිතවශ 

ඹ ත් යරහ තිබුණහ, වනභභ අභහතිහංලඹ . ඒ වරහවේ 

ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධන වහ ධීය නිහ අභහතිහංලඹ කිඹරහ 

වනභභ අභහතිහංලඹක් තිබුණහ. 2006 දී වේ ළඩ ිළිතවශ  

ජහතිඹ වොඩ නළඟීවේ වහ තු ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ 

කිරීවේ අභහතිහංලඹ  දීරහ තිවඵනහ. 2008 දී වේ ළඩ ිළිතවශ 

ජහතිඹ වොඩ නළඟීවේ අභහතිහංලඹ  දී තිවඵනහ. දළන් ඒ 

ඔක්වොභ ඉයයි. ඒ වරහවේ ඒ  මිලිඹන 100ක් වන් යරහ 

තිවඵනහ. භවේ ශඟ හර්තහ නළවළ, වභොනහද වරහ තිවඵන්වන් 

කිඹරහ ඵරන්න. වොවවොභ වුණත් අඳ දළන් නිහ ිහඳිතිඹ 

අවප් අභහතිහංලඹ ඹ වත් ආයේබ ය තිවඵනහ.  අේඳහය 

දිස්රිතක්වේ දළඹ  කිරුශ ප්රරදර්ලනඹ දවේ නිහ සිඹඹක් වදරහ 

අඳ ඳශමුළනි නිහ ිහඳිතිඹ ජනහධිඳතිතුභහවේ අතින් විිත 

යනහ. අනිකුත් ිහඳිති ආවඹෝජන භහර්වඹන් අඳ වළභ 

දිස්රිතක්ඹක් පුයහභ ආයේබ යනහ. 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇභතිතුභනි, තයවහ නළති භවේ ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ  

වඳොඩ්ඩක් උත්තය වදන්න පුළුන්ද? 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ  භ  වරිඹ  කිඹන්න ඵළවළ. වභොද, ඳසු ගිඹ හරවේ 

වේ අභහතිහංලඹ තිබුවණ් නළවළ. ඒයි.  

 

 රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ වදන අතුරු ප්රරලසනඹ භහ 

අවනහ.   

විවලේවඹන්භ ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහභ දිඹය නිහ 

ළඩ වන කිඹරහ වඵොවවොභ උදහය ංල්ඳඹක් දිඹත් ශහ.  

ධීය  නිහ ඉදි යන්න එතුභහවේ ප්රරතිඳත්ති ප්රරහලනවේ වන් 

වුණු ඒ මුදල් වේ න වි ත් වන් යරහ නළවළ කිඹන හයණඹ 

භහ නහටුවන් වවෝ කිඹන්න  ඕනෆ. රුිළඹල් මිලිඹන 8,500ක් 

-රුිළඹල් වෝටි 850ක්- මිහින් රංහ ළනි කිසිභ ළදළේභ  

නළති ිහඳිතිර  වන් යන වො , වේ යවට් ධීය ප්රරජහ  

වන් යනහයි කිේ රුිළඹල් වෝටි 150  වන් යන්වන් 

නළතු වේ ආණ්ඩු ප්රරමුතහන් ඳ රහවන තිවඵනහ වන්ද 

කිඹරහ භභ ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළතියි.  

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නළවළ. භවේ ඳළත්වතන් ඵළලුහභ නේ මිහින් රංහ ළනි ගුන් 

වේඹක්  - ආර්ථි ලවඹන් ඉතහ අඩු මුදර  ඹහ වළකි budget 

airlines -  වළභ ය භ තිවඵන්න ඕනෆ. විවලේවඹන්භ අද භළද 

වඳයදි ඹන අහිං  අවප් හන්තහන්  වහ ිළරිමින් ත්, දුප්ඳත් 

ට්ටිඹ ත්, බුේධ ඹහ ළනි සිේධසථහන ඳින්න ඹන ට්ටිඹ ත් 

ඒ හවේ ගුන් ඹහනඹක් නළත්නේ ඉතහභත්භ අඳවසුතහ  ඳත් 

නහ. ඒ නිහ එඹත් පුමුතහක්, වභඹත් ප්රරමුතහක්. වේ 

ිහඳිතිඹ ඉදිරිවේදී ධීය අභහතිහංලඹ ඹ වත් ක්රි0ඹහත්භ නහ.  
 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භවේ තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ භහ අවනහ. ධීය නිහ 

30,000ක් වදනහ කිඹරහ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්වේ කිේහ. 
දළන  වල් 100ක් වදන්න  ළරසුේ යරහ තිවඵනහ කිඹරහ 
ඔඵතුභහවේ උත්තයවඹන් කිේහ.  

 
එතවො  ඉතුරු නහ 29,900ක්. ඔඵතුභහ වේ උත්තරීතය 

බහ   කීවභන් ප්රරහල යනහද, ධීය නිහ ඒ 29,900 
ඉදිරි ජනහධිඳතියණඹ  වඳය, ඒ කිඹන්වන් ඉදිරි ය වතය 
අතුශත අනිහර්ඹවඹන්භ -නිලසිකතභ- අන් යනහ කිඹරහ. 
ඔඵතුභහ ප්රරතිාහක් වදනහද? 

 
රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඳළවළදිලිභ නළවළ. 

 
රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රරතිාහක් වදන්වන් නළවළ? 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
භ  වොවවොභ ත් ප්රරතිාහක් වදන්න ඵළවළ. වළඵළයි, භහ 

ඵරහවඳොවයොත්තු නහ පුළුන් තයභ  ස වදන්න. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ කිඹන්වන්, භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්වේ තිවඵන ඒ 

වඳොවයොන්දු වඵොරුක්? 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වඵොරුක් න්වන් නළවළ. වභොද, භහින්ද ිකන්තනඹ ත 

ඉදිරිඹ  ඹනහ වන්. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
වඵොරුක් නහ වන්. 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නළවළ. භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ත අවුරුදු වතයකින් ඉය 

වන්වන් නළවළ. තමුන්නහන්වේරහ හිතුහ  ඒ ත අවුරුදු 

වතයකින් ඉය වන්වන් නළවළ. ඒ  තභයි ඇත්ත.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රුිළඹල් වෝටි 150ක් වන් ය, වල් 30,000ක් වදනහ 

කිඹරහ වඳොවයොන්දු වරහ, දළන් වභතුභහභ වේ උත්තරීතය බහ  

කිඹනහ, ඒ වෝටි 150 වන් යරහත් නළවළ; ඒ වල් 

30,000න් වල් 100යි වදන්වන්; 29,900ක් වදන්න ඉතිරි 

නහ; ඒ 29,900 වදනහඹ කිඹන වඳොවයොන්දු වදන්නත් ඵළවළ 

කිඹරහ. ඒ පුදුභ විහිළුක් වන්. ඒ ේපර්ණ  විහිළුක් වන්. 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔඵතුභහ වළන්හඩ් හර්තහ  එභ වේ වදළයඹක් කිඹනහ. 

එ ළයඹක් කිේහභ ඒහ වළන්හඩ් හර්තහවේ  වන් නහ. 

නළත නළත කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
වළන්හඩ් හර්තහ  වනොවයි, යවට් ජනතහවේ දළන 

ළනීභ යි කිඹන්වන්. රු ථහනහඹතුභනි, භහින්ද ිකන්තනවේ 

"දිඹය ේභහන" ළඩ වන කිඹන්වන් උදහය ංල්ඳඹක්. 

ඇත්ත ලවඹන්භ උදහය ංල්ඳඹක්. නමුත් නහටුවන් වවෝ 

කිඹන්න  ඕනෆ භහින්ද ිකන්තනවේ තිබුණු "දිඹය ේභහන" 

උදහය ංල්ඳඹ, අද භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්වභන්භ කුණු 

ඵක්කිඹ  විසි යරහ තිවඵන ඵ. ඒ හධහයණද?  
 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 ඔඵතුභහවේ ිළඹහ වභොන තයේ වේේසඨ පුේරවඹක්ද? එතුභහ  

භහ වඵොවවොභ රු යන වවනක්. 
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රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භවේ ිළඹහ ළන වනොවයි භහ ථහ යන්වන්. වේ ථහ 

යන්වන් ර්තභහනවේ ජහතිවේ ිළඹහ ළන. 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔඵතුභහවේ ිළඹහවේ "ජන විඹ" ළඩ වන වොවවොභද 

වරුවණ්? ඒ හවේ තභයි. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අිළ වේ ථහ යන්වන්, ර්තභහනවේ වේ යවට් ඉන්න 

ආඩේඵයහය තහත්තහ ළන. 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ විසිඳන්දහවවේ තළන්ඳතුවේ ලත ඳවක්ත් නළවළ වන්.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රරලසනවඹන් ඳළනරහ ඹන්න එඳහ.  

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතුභහ හිටිඹහ නේ ඒහ යයි. ඒ හවේභ  අිළ ඉදිරිවේදී තත් 

ඉදි කිරීේ  යනහ. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ අවපු ප්රරලසනඹ  උත්තයඹ වදන්න. භවේ ිළඹහණන් කිේවේ 

නළවළ වන් වෝටි 150ක් වන් යරහ, ධීය නිහ 30,000ක් 
වදනහ කිඹරහ. 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නළවළ, නළවළ. භහ කිේවේ "ජන විඹ" ළන. 

    
රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රුණහයරහ ඔඵතුභහ භ  වේ  උත්තය වදන්න.  "භහින්ද 

ිකන්තන" ප්රරතිඳත්ති ප්රරහලනවේ ඳළවළදිලි තිවඵනහ, වල් 
30,000ක් වදන්න වෝටි 150ක් වන් යනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ 
කිඹනහ, වල් 100යි වදන්වන් කිඹරහ.  

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වදරහ තිවඵන්වන්.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉතිරි නිහ 29,900 ඉදිරි ජනහධිඳතියණඹ  වඳය වදනහ  

කිඹරහ ඇයි ප්රරතිාහක් වදන්න ඵළරි? ඔඵතුභහ දක් 

ඇභතියවඹක්. 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
භභ වේ ධුයඹ බහය ත්වත් 2010 ර්වේ භළද බහවේ. වේ 

ඔක්වෝභ ළරසුේ යරහ ඳශමුළනි ිහඳිතිඹ විධිඹ  නිහ 
වදදහවක් වදන්න දළන් භභ  යුතු ආයේබ යරහ තිවඵනහ. ඒ 
විධිඹ  ඒ ිහඳිතිඹ වළභ දිස්රිතක්ඹභ ඉදිරිඹ  ඹනහ. භභ 
කිඹන්වන් නළවළ, වේ නිහ 29,900  එ ය  වදන්න පුළුන් 
කිඹරහ. විලහර ප්රරභහණඹක් වදරහ ඉය යරහ තභයි 
ජනහධිඳතියණඹ  ඉදිරිඳත් වන්වන්.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
29,900න් කීඹක් වදනහද කිඹන්න පුළුන්ද? 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

එවවභ එ යභ භ  කිඹන්න ඵළවළ, වේ දසර  වේ 

ණන වදනහ කිඹරහ.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉතින් එයභ 30,000ක් වදනහ කිඹරහ ජනහධිඳතියණවේදී  

කිේහ වන්.  

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නළවළ. එයභ වදනහ කිේවේ නළවළ.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
 එ ය  30,000ක් වදනහ  කිඹරහ ජනහධිඳතියණවේදී 

කිඹන්න පුළුන් නේ ඇයි දළන් කිඹන්න ඵළරි?  

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
"භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ප්රරතිඳත්ති ප්රරහලනවේ 

වොවවේත් එය  වදනහ කිඹරහ නළවළ.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඩින් ඩ වදනහ කිඹරහද තිවඵන්වන්? 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔේ. නළතු වොවවොභද නිහ වදන්වන් එයභ? 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ කිඹන්වන්, "භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ප්රරතිඳත්ති 

ප්රරහලනඹ නළතත් මුද්ර්ණඹ ශහද? 

 

රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 එය නිහ 30,000ක් වදන්න පුළුන් භහේත් නළවළ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වල් 29,000ක් වතෝයරහ හඹේ ශහ නේ ඉයයි වන්.  

ප්රරලසන අං 4-2410/'12-(2), රු දඹහසිරි ජ ඹවේය භවතහ. 

 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතිතුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය 

දීභ වහ භහ වද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, වේ ළදත් ප්රරලසනඹක්. දිගින් දි භ 

ල් ඉල්රනහ වන්.  

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නළවළ, නළවළ. ල් දහරහ නළවළ.  

 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වේ ප්රරලසනඹ අවන තුන්ළනි තහ. ඔඵතුභහත් දන්නහ වන්. 

වේ වඳොලීසිඹ ේඵන්ධ ළදත් ප්රරලසනඹක්. 

 

 රු (වදි) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රීරතුභහවේ ප්රරලසනර  ඉක්භනින් 

ිළිතතුරු වදන්න. වභොද, එතුභහ භව ඇභති තයඹ  ගිඹහභ 

එතුභහ  ිළිතතුරු න්න වේරහක් නළති වනහ. 

 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ඔඵතුභහ හිතහ වන ඉන්න වළටි තභයි. රඵර වන්න 

එඳහ. භවේ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු වදන්නවෝ, රුණහයරහ. 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ කිඹන්වන් ඒ වඹෝජනහ  අළභළතිද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 අළභළතියි. ඒ එතුභහවේ ඔළුවේ තිවඵන එයි. ඒ  රඵර 

වන්න එඳහ.  

 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகர-டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අං 5 -2537/'12- (3), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு ெஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ක්රීHඩහ අභහතිතුභහ වනුවන් එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ 

වහ තිඹක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අං 6 -2777/'12- (1), රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ. 

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු මුදල් වහ ක්රාභ ේඳහදන අභහතිතුභහ වනුවන් එභ 

ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ තිඹක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
 

බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහ : බහවිත වනොකිරීභ 
பீ... பற்ம : பன்படுத்ெப்படக 

BTI  BACTERIUM : NON-USE 
 

2911/’12 

7.  රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
 (ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

වෞි අභහතිතුභහවන් ඇස ප්රරලසනඹ   - (1):  

(අ) වඩංගු භර්දනඹ වහ ඳසු ගිඹ ර්වේදී කියුඵහවන් 
ආනඹනඹ ශ බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහ විලහර ප්රරභහණඹක් 
වේ න වි ත් බහවිතඹ  වන වනොභළති ඵ එතුභහ 
දන්වනහිද? 

(ආ) (i) කියුඵහවන් ආනඹනඹ ශ බීටීඅයි 
ඵළක්ටීරිඹහවන් වේ න වි  බහවිතඹ  
වනොවන ඉතිරි ඇති  ප්රරභහණඹ වොඳභණද; 
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 (ii) වඩංගු වයෝඹ ංත තත්ත්ඹ  ඳත්න 
වතක් භදුරුන් භර්දනඹ වහ එභ ඵළක්ටීරිඹහ 
ප්රරවඹෝජනඹ  වනොළනීභ  වවේතු වර්ද; 

ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනො එවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

சுகெ அகச்சகக் லகட்ட லன: 

(அ) தடங்கு எறப்புக்கக கடந்ெ லபைடத்ெல் கபேப 

லலிபைந்து இமக்குெ தசய்ப்பட்ட பீ... 

பற்மக்கரல் தபபைம்பகுெ இன்பொலக பன் 

படுத்ெப்படதுள்ரகெ அலர் அமல? 

(ஆ) (i )  கபேபலலிபைந்து இமக்குெ தசய்ப்பட்ட 

பீ... பற்மக்கரல் இன்பொலக பன் 

படுத்ெப்படது ஞ்சபெள்ர அரவு வ்லர 

தலன்பகெபெம்; 

 (ii )  தடங்கு லநய் தகள்கரலநய் நகயகக்கு 

பொம்லக நுரம்புககர எறப்பெற்கக 

லற்படி பற்மக்ககரப் பன்படுத்ெெபைப் 

பெற்கன கணங்கள் கல ன்பகெபெம் 

அலர் குமப்படுல? 

       (இ) இன்லமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health:  

(a)  Is he aware that a large amount out of the BTI 

bacterium that was  imported from Cuba has not 

been used upto now? 

(b)  Will he state- 

(i) the amount of BTI bacterium that remains 

unused out of the amount that was imported 

from Cuba ; and 

(ii) the reasons for not using that bacterium to 

control mosquitoes until dengue menace 

reaches epidemic proportions? 

(c) If not, why ? 

 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ (වෞි අභහතිතුභහ)  
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன - சுகெ அகச்சர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය වභවේඹ. 

ජහති වඩංගු භර්දන ඒඹ භඟින් එන රද හර්තහ  

අනු,  

(අ)   වඩංගු භර්දනඹ වහ ඳසු ගිඹ ර්වේ (2012) දී 
කියුඵහවන් බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහ ආනඹනඹ ය 
වනොභළත. 2010.09.15 දින කියුඵහවන් බීටීඅයි 
ඵළක්ටීරිඹහ කී නහල ලී ර් 10,000 ප්රරභහණඹක් මිර දී 
න්නහ රදී. 

(ආ) (i)  සිඹලු කියුඵහනු ඵළක්ටීරිඹහ කී  නහල ප්රරහවේශීඹ 
හර්ඹහර වහ නිකුත් ය ඇති අතය, වේ න වි  
ඒහ සිඹල්ර බහවිත ය අන් වී ඇත. 

 (ii) දියින පුයහ ප්රරහවේශීඹ භට් මින් එභ ඵළක්ටීරිඹහ 
භදුරු භර්දනඹ වහ ප්රරවඹෝජනඹ  වන ඇත. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ේඵන්ධවඹන් එතුභහ ඳළවළදිලි 

යපු නිහ භභ එතුභහ  යදය යන්න ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් 

නළවළ. වභොද, එතුභහ  වළවභෝභ යදය යන නිහ.  

 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එ අතුරු ප්රරලසනඹක් ඳභණක් 

අවනහ. රු වෞි ඇභතිතුභනි, විවිධ ය ලින් වභය   

අලි ඖධ ර් 7, 500ක් ඳභණ ආනඹනඹ යනහ කිඹරහ 

ඔඵතුභහ දන්නහ. වභභ ඖධ වන්න ිහඳහරියින් වභභ 

ඖධලින් සිඹඹ  800 දක්හ රහබ තඵහ වන තභයි ඒහ අවශවි 

යන්වන්. රු ඇභතිතුභනි, ඇත්ත ලවඹන්භ ෂහභසිලින් 

ඖධ මිරදී ළනීවේදී හභහනි ඳහරිවබෝගිඹන්  විලහර මිර 

ණන් වරහ තභයි ඒහ මිරදී න්න සිේධ වරහ තිවඵන්වන්. 

ආනඹනඹ යන මිර  ඩහ සිඹඹ  800ක් ඳභණ ව  ළඩි 

මුදර යි ිහඳහරියින් වේ ඖධ විකුණන්වන්. වෞි 

ඇභතිතුභහ විධිඹ  වේ ේඵන්ධවඹන් තමුන්නහන්වේ න්නහ 

ිළඹය කුභක්ද කිඹරහ අඳ  දළන න්න පුළුන්ද?  

 
රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳශමුළනි වේ තභයි අවරහ තිවඵන 

ප්රරලසනඹ  අදහශ හයණඹක් වනොවයි එතුභහ අවන්වන්. නමුත් භභ 

ඒ  ිළිතතුයක් වදන්නේ. විවලේවඹන්භ වඳෞේලි වශ 

වඳොවශේ ඉතහභත්භ අධි මිර  වේ ඖධ අවශවි යන නිහ, 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහවේ උඳවදස අනු වශ අභහතිහංලවඹන්  

වේ ේඵන්ධවඹන් ළට් නිවේදනඹක් නිකුත් යරහ තිවඵනහ. 

වභොද මිර ේඵන්ධවඹන්  යුතු යන්වන් වශ 

අභහතිහංලඹයි. වේ න වි  අිළ ඳශමුළනි ිළඹය විධිඹ  සිඹලුභ 

ඖධ අවශවි ළල්ර ඖධ labelර හවේභ, ඒ ඖධ ඵඩහ 

යරහ තිවඵන ෆභ වඳට්ටිඹභ මිර වන් කිරීභ  දළන  දළනුේ 

දීරහ තිවඵනහ. ඊශඟ  වදළනි ිළඹය විධිඹ  අිළ ඖධ මිර 

ඳහරනඹක් ේඵන්ධවඹන් ඉදිරිවේදී ිළඹය න්නහ.  

 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, වළඵළයි එභ ළ ලු වේයි. ඒ 

ේඵන්ධවඹන් වභොන ිළඹය ත්තත් ඳසු ගිඹ හරවේ දිගින් 

දි භ ඒ  යුත්ත සිදු වරහ නළවළ. භවය syringes 

ෂහභසිවඹන් න්න කිඹරහ වයෝවවරන් කිඹනහ. එඹ ෂහභසිවඹන් 

ත්වත් රුිළඹල් 100  නේ වයෝවර මිර දී වන තිවඵන්වන් 

රුිළඹල් 300 හවේ මිර යි. අිළ එඹ ංන්දනඹ ය ඵළලුහ. ඒ 

මිර වද අතය තිවඵන්වන් විලහර ඳයතයඹක්. යජවේ විලහර මුදල් 

නහසතිඹක් තිවඵනහ. භහ හිතන්වන් ඒ  ඔඵතුභහ කිඹන්න 

ඕනෆ නළවළ කිඹරහයි. ඒ  වුරුන්  කිඹන්න ඕනෆද කිඹහ අිළ 

දන්වන් නළවළ. නමුත් ඇයි එවවභ වන්වන්? ඒ 

ඳහරිවබෝගිඹන්  දයහ න්න ඵළවළ.  

 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, අිළ වේ ප්රරලසනඹ  හුඟක් අසථහර 

උත්තය දීරහ තිවඵනහ. වඵොවවොභ දීර්ක ිළිතතුරු දිඹ යුතුයි 

ඖධ මිර ව ඖධ මිර ඳහරනඹ ේඵන්ධවඹන්. එක් එක් 

වශ ආඹතන එක් එක් ආහයඹ  අවශවි යනහ. ඒ නිහ 

තභයි මිර ඳහරනඹක් වහ තඵන ඳශමුළනි ිළඹය විධිඹ , 

දළන  වන් මිර ඳළවළදිලිභ මුද්ර්ණඹ යන්න කිඹරහ කිඹහ 

තිවඵන්වන්. ඊශඟ  අිළ වදළනි ිළඹය විධිඹ  මිර ඳහරනඹක් 

ඇති යනහ.   
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8.  රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
වෞි අභහතිතුභහවන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1):  

(අ) (i) 2012 ර්ඹ න වි  උතුරු භළද ඳශහවත් 
වඳුනහවන ඇති කුඩු වයෝගීන්වේ ංිහ 
වොඳභණද; 

 (ii) ර් 2000 සි  2012 දක්හ හර සීභහ තුශ 
කුඩු වයෝඹ ළශඳීවභන් උතුරු භළද ඳශහවත් 
මිඹ ගිඹ ංිහ හර්ෂි, වන් වන් ලවඹන් 
වොඳභණද; 

 (iii) එභ වයෝවඹන් ජනතහ මුදහ ළනීභ  යජඹ වන 
ඇති ිළඹය වර්ද; 

  (iv)  කුඩු වයෝඹ ඇති වීභ ව ිෂියහඹනි ද්ර්ි 
වහ යහඹනි වඳොවවොය බහවිතඹ අතය 
ේඵන්ධතහක් තිවේද; 

 (v) කුඩු වයෝඹ වහ ඒ ප්රරවේලවේ ජනතහ බීභ  
න්නහ ජරඹ අතය ේඵන්ධතහක් තිවේද; 

  ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ආ)  වනො එවේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

  சுகெ அகச்சகக் லகட்ட லன: 

(அ) (i )  2012ஆம் ஆண்டரலல் லட த்ெ 

கணத்ெல் இனங்கணப்பட்டுள்ர சபொநக 

லநரர்கரன் ண்ணக்கக வ்லரவு 

ன்பகெபெம்; 

 (ii )  2000ஆம் ஆண்டு பெல் 2012ஆம் ஆண்டு 

லகன கயப்பகுெக்குள் லடத்ெ 

கணத்ெல் சபொநக லநனல் பெக்கப் 

பட்டு உறந்ெலர்கரன் ண்ணக்கக 

லபைடந்ெ அடிப்பகடல் ெனத்ெனல 

வ்லரவு ன்பகெபெம்; 

 (iii ) லற்படி லநலிபைந்து க்ககர பதுகப் 

பெற்கக அசங்கம் லற்தகண்டுள்ர 

நடலடிக்கககள் கல ன்பகெபெம்; 

 (iv ) சபொநக லநய் ற்படுலெற்கும், லலச 

இசனப் பெர்த்ெங்கள் ற்பொம் இசன 

உப் பன்பட்டுக்கும் இகடல தெடர் 

புள்ரெ ன்பகெபெம்; 

 (v ) சபொநக லநய்க்கும் லற்படி பலெச க்கள் 

குடிப்பெற்குப் பன்படுத்தும் நபைக்கும் இகடல 

தெடர்புள்ரெ ன்பகெபெம் 

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

(ஆ) இன்லமல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a)  Will he inform this House - 

(i)  the number of kidney patients identified in 

the North Central Province by the year 
2012; 

(ii)  separately, on annual basis the number of 

patients that died of kidney disease in the 

North Central Province during the period 

from the year 2000 to 2012; 

(iii) the steps taken by the government to save 

people from the aforesaid disease; 

(iv) whether there is any connection between the 

kidney disease and the use of agro-

chemicals and chemical fertilizers; and 

(v) whether there is a connection between the 

kidney disease and the water consumed by 

the people of the aforesaid area ? 

(b)  If not, why ? 

 
රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ  
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය වභවේයි.  

 
(අ) (i) 2012 ර්ඹ න වි  උතුරු භළද ඳශහවත් වඳුනහත් 

කුඩු වයෝගීන් ංිහ  

 

අනුයහධපුයඹ දිස්රිතක්ඹ 

 
 

වඳොවශොන්නරු දිස්රිතක්ඹ 

 
 

(ii)  2012 ර්ඹ නවි  උතුරුභළද ඳශහවත් කුඩු 

වයෝඹ ළශඳීවභන් මිඹගිඹ ංිහ  
  

අනුයහධපුය දිස්රිතක්ඹ  
 

 ර්ඹ  හර්තහ ව භයණ ංිහ 
   

 2004   165 
 2005  105 

 2006   194 
 2007   202 
 2008   167 
 2009   332 
 2010   246 
 2011   212 
 2012 (වනොළේඵර් දක්හ) 144  

ර්ඹ වයෝගීන් ංිහ 

2003-2008 6,639 

2009 1,143 

2010 1,451 

2011 1,424 

2012 (වනොළේඵර් දක්හ) 977 

ර්ඹ වයෝගීන් ංිහ 

2006-2008 1,175 

2009    365 

2010    380 

2011    854 

2012 (වනොළේඵර් දක්හ)    305 

507  508 



2013 භහර්තු  08 

 

 

වඳොවශොන්නරු දිස්රිතක්ඹ 
 

ර්ඹ  හර්තහ ව භයණ ංිහ 
   

2004 94 
2005 33 
2006 102 
2007  92 
2008  79 
2009  91 
2010  79 
2011 160 
2012 (වනොළේඵර් දක්හ)  57  

 
(iii) *  කුඩු වයෝහශ්රිළත විවලේා නිපුණතහ හිත 

භහන ේඳත ළඩිදියුණු කිරීභ. 

*  කුඩු වයෝ ප්රරතිහය භධිසථහන සථහිළත 
කිරීභ ව ඹටිතර ඳවසුේ ළඩිදියුණු කිරීභ. 

* වයෝඹ ිළිතඵ වදි ව විදිහත්භ 
ඳර්වේණ ක්රි0ඹහත්භ කිරීභ. 

*  කුඩු වයෝ ඳහරනඹ  අදහශ ප්රරතිඳත්තිභඹ 
යහමුක් ස කිරීභ. 

 
(iv) ිෂි යහඹනි ව යහඹනි වඳොවවොය වභභ 

වයෝඹ  වවේතුහය විඹ වළකි  ඵ  අනුභහන ය 
ඇති නමුත් සථීය නිභනඹ  ඳළමිණ නළත.  

 
(v) බීභ  න්නහ ජරඹ වභභ වයෝඹ  වවේතු හය 

විඹ වළකි ඵ  අනුභහන ඇති නමුත් සථීය 
නිභනඹ  ඳළමිණ නළත.  

(ආ) ඳළන වනොනඟී. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ වභඹයි.  

රු ඇභතිතුභහ කිේහ,  බීභ  න්නහ ජරඹ වභභ වයෝඹ  වවේතු 
හය විඹ වළකි ඵ  අනුභහන ය ඇති නමුත් තභ  සථීය 
නිභනඹ  ඳළමිණ  නළවළයි කිඹරහ. ඒ හවේභ  ිෂි යහඹනි  
ව  යහඹනි වඳොවවොය ද්ර්ි වභභ වයෝඹ   විතන්භ 
ඵරඳහනහඹ කිඹරහ තභ සථීය නිභනඹ  ඇවිල්රහ නළවළයි 
කිඹරහ.   

 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  භහ කිඹන්න ළභළතියි, වරෝ  
වෞි ංවිධහනඹ විසින් නිර්වේල යපු වතය ළනි හර්තහවේ 
වේ ළන ඳළවළදිලි වන් ය තිවඵන ඵ. ශ්රී  රංහවේ 
ල්ලිලින් රක් 700ක් දීරහ වේ හර්තහ වන්හ න්න අවුරුදු  
වදක් ත වුණහ. ඔඵතුභහත් වේ ළන  දන්නහ ඇති.  ඔඵතුභහවේ 
අභහතිහංලවේ වෞි වේහ අධික් ඳහලිත භීපඳහර කිඹන 
අධික්යඹහ වේ හර්තහ ටි වංහවන සිටි ඵ. එභ හර්තහවේ 
ඳළවළදිලි වන් ය තිවඵනහ, වේ ය   වන්න ිෂි 
යහඹනි ද්ර්ි ව වඳොවවොය ප්රරමිතිවඹන් වතොය වන්වීභ නිහ 
වේ කුඩු වයෝඹ  ඒහ විතන්භ ේඵන්ධේ තිවඵනහ 
කිඹරහ. උඳල්ඳනඹක් වනොවයි, වභහි වරිඹ භ තත්ත්ඹ 
ඒයි. ඒ තභයි භවේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ. ඒ නිහ භහ 
ඔඵතුභහවන් අවනහ, එභ ේපර්ණ හර්තහ වේ රු බහවේ 
බහත යනහද කිඹරහ. ඒ අනු  යුතු යන්න  ඔඵතුභහ 
ඉදිරිඳත් වනහද කිඹන හයණඹත් භහ  දළන න්න ළභළතියි.  

 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීරතුභහ කිඹන විධිඹ  හර්තහ 

වතයක් නළවළ. ලින් අඳ  මලි හර්තහක් ආහ. වරෝ 

වෞි ංවිධහනවඹන් අහන හර්තහ ආවේ ඳසු ගිඹ තිවේයි. 

ඳසු ගිඹ තිවේ අහන හර්තහ එන්න  වඳය ඳශමුළනි මලි 

හර්තහ ආපු අසථහවේත් අිළ ඒ හර්තහවේ වන් රුණු 

අභහති භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අනු අභහති භණ්ඩරඹ 

අභහති අනු හය බහක් ඳත් ශහ.  නමුත් අහන හර්තහ 

එන වතක් ඒ ේඵන්ධවඹන් නිර්වේල ක්රි0ඹහත්භ කිරීභ 

නත්රහයි තිබුවණ්. ඳසු ගිඹ තිවේ තභයි කුඩු වයෝඹ 

ේඵන්ධවඹන් වරෝ වෞි ංවිධහනවඹන් අහන හර්තහ 

ආවේ. ඳසු ගිඹ තිවේ ආපු නිහ අන් හර්තහවේ තිවඵන 

රුණු වේ න වි  අිළ අධිඹනඹ යමින් සිටිනහ. භභ රඵන 

තිවේ එඹ අභහති භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යනහ.  

 

ඉන්ඳසු කුඩු වයෝඹ ළශළක්වීභ ේඵන්ධවඹන් වරෝ 

වෞි ංවිධහනඹ දී ඇති උඳවදස වහ නිර්වේල ක්රි0ඹහත්භ 

කිරීවේ ජහති ළඩ  වනක් ස යන්න අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු 

වනහ.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු ඇභතිතුභහ දුන්න ිළිතතුය ළන 

භ  ෆීපභ  ඳත් වන්න ඵළවළ. අතුරු හර්තහ තුනක් ආහ. උතුරු 

භළද ඳශහත හවේ ඳශහත තිවඵන වේ හවේ ිනඹක් ළන 

ඔඵතුභහ වේ විධිවේ ළවළල්ලු ිළිතතුයක් දීභ ළන එ ඳළත්තකින් 

භභ නහටු වනහ.  

 

භවේ වදන අතුරු ප්රරලසනඹ. රු ඇභතිතුභනි, දළන් 

අනුයහධපුය වයෝවවල් dialysis machines 22ක් තිවඵනහ. අද 

වන වො  ළඩ යන්වන් එයින් 13යි. ඒහයින් dialysis 

යන්න පුළුන් න්වන් වයෝගීන් 40  ඳභණයි. දළන  භහ 

තුන  ඉසයවරහ ඳදවිඹ වයෝවර  භළෂින් එක් අය වන 

ගිහිල්රහ තිවඵනහ. තභ ඒ වහ පුහුණු නර්ස වවනක් වවෝ 

එභ නිරධහරිවඹක්ත් නළවළ. තභ භළෂින් එ ළඩ යන්වන් 

නළවළ. භළදච්ිකඹ වයෝවවල් දළන  කුඩු  වයෝගීන් තුන්දවස 

ණනක් ලිඹහඳදිංික වරහ ඉන්නහ. වළඵළයි එභ dialysis 

machines එක්ත් නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹ  වරෝ 

වෞි ංවිධහනවේ හර්තහ ක්රි0ඹහත්භ යන්න වඳ ය අඩුභ 

තයමින් ඒ මිනිසුන්වේ වල් ිළරිසිදු යන්න ඕනෆ. ඊවේ රු ජිත් 

 වප්රරේභදහ භන්ත්රීරතුභහවේ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු වදමින් රු 

නිවඹෝජි ඇභතිතුභහ කිේහ, සිඹලුභ ඳවසුේ රහ තිවඵනහඹ  

කිඹහ. භභ අද  තිවඵන වතොයතුරු අනුයි ථහ යන්වන්. අද ඒ 

වයෝවල්ර තත්ත්ඹ වේයි.  
 

ඔඵතුභහවේ රළයිසතු අනු ඵළලුහභ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ 

විසිදවත්, විසිඳන්දවත් අතය ණනක් භළරිරහ තිවඵනහ. 

යුේධඹ  ඩහ මිනිසසු භළවයන ප්රරලසනඹක් වරහ තිවඵනහ වේ 

කුඩු වයෝඹ. ඉතින් යජඹ වේ හවේ ළවළල්ලු ළඩ ිළිතවශක් 

අනුභනඹ යන්වන් වභොද කිඹන එ භහ අවන්න ළභළතියි.  

 
රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීරතුභහ කිඹන විධිඹ  

අනුයහධපුයඹ, වඳොවරොන්නරු දිස්රිතක්ර විතයක් වනොවයි, 

වේ න වි  දියිවන් වඵොවවෝ ප්රරවේලර කුඩු වයෝඹ 

තිවඵනහ. කුරුණෆර දිස්රිතක්වේත් තිවඵනහ; අේඳහය 

දිස්රිතක්වේත් තිවඵනහ. වේඵන්වතො  දිස්රිතක්වඹනුත් වේ 

න වි  හර්තහ වනහ. ඒ නිහ වේ ේඵන්ධවඹන් වන ඹන 

ජහති ළඩ ිළිතවවශේදී අිළ වේ න වි ත් අතිවිලහර මුදරක් ළඹ 

ය තිවඵනහ. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹ  වභඹ 

කිසිවේත්භ ළවළල්ලු  අයවන නළවළ. ඉතහභත්භ ඵයඳතශ 

ප්රරලසනඹක් විධිඹ  ළරකිල්ර  අයවනයි යජඹ වේ 

ේඵන්ධවඹන්  යුතු යන්වන්.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

අිළ වයෝවල්ර  dialysis machines  ඳඹහ තිවඵනහ. ඒ 
හවේභ ඉදිරිඹ ත් ඳඹනහ. භවය වරහ  ඒ ඹන්ත්ර  නිතය 
ළඩ යන නිහ  - හභහනිවඹන් ඒ ඹන්ත්ර ඹ සබහඹ - ඒහ 
ළවඩන අසථහ තිවඵනහ. එවි  නළත අිළ ඒහ අලුත්ළඩිඹහ 
කිරීේ යනහ. ඒ නිහ ඒ වහ වදන ඖධ ඒ හවේභ අලි 
ඹන්ත්ර  සත්ර , තහක්ණි උඳයණ වේ සිඹල්රභ අිළ රඵහ දීවේ 
 යුතු යනහ. දළන  දියිවන් වයෝවල් ණනහ විවලේ 
කුඩු ඒ ිළහිටුහ තිවඵනහ. වොශමත් තිවඵනහ; අවනක් 
ප්රරවේලරත් තිවඵනහ. ඒ නිහ වේ ළන ඉතහභ දළඩි අධහනඹකින්, 
 කීභකින් අිළ  යුතු යන්වන්. ඉතහ විලහර මුදරක් වේ වහ 
අිළ දළන  ළඹ යනහ. නමුත් වරෝ වෞි ංවිධහනඹ දී ඇති 
නිර්වේල ක්රි0ඹහත්භ කිරීවේදී අිළ විලසහ යනහ, කුඩු 
වයෝඹ ළශළක්වීභ ේඵන්ධවඹන් දීර්ක හලීන තභයි අඳ  ඹේ 
ප්රරතිපර රඵහ න්න පුළුන් න්වන් කිඹරහ.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ. රු 

ඇභතිතුභහ අන්තිභ  කිේවේ වරෝ වෞි ංවිධහනවේ නිර්වේල 
ක්රි0ඹහත්භ යන්න  යුතු යනහ කිඹරහයි. දළන් උතුරුභළද 
විතයක් වනොවයි, අවනකුත් ිෂිහර්මි ප්රරවේලරත් විවලේවඹන් 
අවප් රු ථහනහඹතුභහ නිවඹෝජනඹ යන වේඵන්වතො  
දිස්රිතක්වේත් වේ වයෝඹ දළන් ිහප්ත වරහ තිවඵනහ. වේ 
වරොකු ංතඹක්. 

 

ඉතින් ඒ ංතඹ ළන වරෝ වෞි ංවිධහනඹ කිඹන 
වළටිඹ  උතුරු භළද ඳශහවත් ජනවනවඹන් සිඹඹ  15  විතය 
වේ වයෝඹ ළශඳිරහ තිවඵනහඹ කිඹන එයි ඒ වොල්රන්වේ 
භතඹ වරහ තිවඵන්වන්. රු ඇභතිතුභනි, වෞි ඇභතිතුභහ 
වළටිඹ  ඔඵතුභහ වේ තවවුරු යහවි. සිඹඹ  15ක් ලවඹන් 
ත්වතොත් දළන  උතුරු භළද ඳශහවත් රක් 12ක්, 13ක් න 
ජනවනවඹන් රක් එවභහය , වද  කිට්ටු  ප්රරභහණඹ  
වේ වයෝඹ ළශඳිරහ තිවඵනහ. දීර්කහලීන වේ ක්රි0ඹහත්භ 
වන්න ගිවඹොත් ත අවුරුදු වතයක්, ඳවක් ඹනවො  වේ 
ජනතහවේ භශන් ටි තභයි අඳ  දකින්න රළවඵන්වන්.  

 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි,  වේහ  වභතුභහ හිතරහ කිඹන  ං හි 

වල්න. භභ දළන් වභතළන  හර්තහ ඉදිරිඳත් ශහ. 

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
හිතරහ වනොවයි. වරෝ වෞි ංවිධහනවේ හර්තහවේ 

අඩංගු  රුණු අනු තභයි භභ වේ කිඹන්වන්.  භ  වේ අවන්න 
වදන්නවෝ. රු ඇභතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ  වරිඹ  වක්න්ති 
ඹනහ වන්. වභවවභ වක්න්ති ඹනහ නේ අභළතිභ  
ඵරහවඳො වයොත්තු වන්න ඵළවළ. වක්න්ති න්න එඳහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ථහ ඳත්න නිහ වන් වක්න්ති ඹන්වන්. රුණහයරහ 
තමුන්නහන්වේ ප්රරලසනඹ වටිවඹන් අවන්න. දළන් හුඟහක් ඇහුහ.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  ඡන්දඹ  වදන්න ජනතහ ඉන්න 

ඕනෆ.  එවවභ  වනොවුවණොත් මීශඟ අභළතිභ ඵරහවඳොවයොත්තු 
වන්න ඵළවළ. 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඔඵතුභහ වේ ප්රරලසනඹ අවන්න, වභොක්ද කිඹරහ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ කිසික් අදහශ නළත. 

 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ප්රරලසනඹ අවන්න. අදහශ නළති ඒහයි අවන්වන්.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 වේ ඔඵතුභහ  භයණීඹ  තර්ජන ඇවිල්රහ  තිවඵන 

අසථහක්. 

 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු භන්ත්රීරතුභනි, තමුන්නහන්වේවේ ප්රරලසනඹ අවන්න.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භභ ඇහුහ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ, එතුභහවේ වෞිඹ ළනත් ඵරන්න. 

වභොද, ඒ දිස්රිතක්වේ වන්. 

 

රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ ඔඵතුභහ ත් ප්රරතිහය යන්නේ. 

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භ  ප්රරතිහය යන්න ඉසවල්රහ ඔඵතුභහවේ වෞිඹ ළන 

විතයක් වනොවයි, ඔඵතුභහවේ ජීවිතහයක්හ ළනත් ඵරහ න්න 

වයි. වභොද, ඔඵතුභහ පුත් ඳත්ර  කිඹහ තිවඵන ආහයඹ . 

 
රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2012 ර්වේ අනුයහධපුයඹ 

දිස්රිතක්වේත්, වඳොවශොන්නරු දිස්රිතක්වේත් වයෝගීන් 

ංිහ ඉදිරිඳත් ශහ. 2012 ර්වේ අනුයහධපුයවේ වයෝගීන් 

ංිහ 144යි, වඳොවශොන්නරුවේ 57යි.  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඕ තමුන්නහන්වේවේ ඉදිරිඳත් කිරීභ. වරෝ වෞි 

ංවිධහනඹ කිඹහ තිවඵනහ වේ වයෝගීන්වේ ප්රරභහණඹ සිඹඹ  15ක් 

කිඹරහ.  
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රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන භවතහ 
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹ  ඒ වයෝගීන් සිඹඹ  15ක් ඒ 

ප්රරවේලර නළවළ.  අඳ ඒ ළන  කීභකින්  යුතු යනහ.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு ெஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඹ භළරුණු ණන.  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන්වන් භළරුණු ංිහ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අං 11-1947/'11-(2), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ.  

 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ. 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතිතුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති 

වදක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගුරු වහඹරුන් : විසතය 
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13. රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

 අධිහඳන අභහතිතුභහවන් ඇස ප්රරලසනඹ - (2) : 

(අ) සවේච්ඡහ වේවේ නියුතු ගුරුරුන් ගුරු වහඹරුන් 
වර අධිහඳන අභහතිහංලඹ ඹ වත් වේවේ නියුක්ත 
ය ඇති ඵළේ එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ) (i) සවේච්ඡහ ගුරුරුන් ගුරු වහඹරුන් වර 
ඵහ නු රළබු ර්ඹ වර්ද;  

 (ii) දළන  වේවේ නියුතු ගුරු වහඹරුන් 
ංිහ වොඳභණද;  

 (iii) ගුරු වේවේ 3-II වේේණිඹ  අන්තර්ග්රාවණඹ 
යන රද ගුරු වහඹරු ංිහ 
වොඳභණද; 

 (iv) එභ එක් ගුරුයඹකු  දළන  වනු රඵන 
භහසි වේතනඹ වොඳභණද; 

 (v) ගුරු වහඹරුන්වේ තනතුරු නහභඹ වනස 
කිරීභ   යුතු යන්වන්ද; 

ඹන්න එතුභහ වභභ බහ   දන්න්වනහිද? 

(ඇ) (i) ගුරු වහඹරුන් වර ඵහ ත් සිඹලු 
වදනහ ගුරු වේඹ  ඵහ ළනීවේ 
ක්රි0ඹහඳටිඳහටිඹ ඹ වත්  සථිය ය අදහශ 
වේේණිවේ ළටුප් තරඹ ිළහිටුවීභ ත්;  

 (ii) ගුරු වහඹරුන් වර ඵහ ත් දිනවේ 
සි  ඵරඳත්න ඳරිදි ඔවුන් වේවේ සථිය 
කිරීභ ත්; 

 යුතු යන්වන්ද ඹන්නත් එතුභහ වභභ බහ  
දන්න්වනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

  

கல்ல அகச்சகக் லகட்ட லன: 

(அ) தெண்டர் லசகலல் ஈடுபட்டுள்ர ஆசர்கள் 

ஆச உெலரர்கரக கல்ல அகச்சன்கழ் 

லசகலல் ஈடுபடுத்ெப்பட்டுள்ரனர் ன்பகெ அலர் 

அமல? 

(ஆ (i )  தெண்டர் ஆசர்கள் ஆச உெலரர் 

கரக ஆட்லசர்க்கப்பட்ட லபைடம் து; 

 (ii )  ெற்லபது லசகலல் ஈடுபட்டுள்ர ஆச 

உெலரர்கரன் ண்ணக்கக து; 

 (iii )  ஆச  லசகல 3-II ெத்துக்கு உள்ரர்க்கப் 

பட்ட ஆச உெலரர்கரன் ண்ணக்கக 

து; 

 (iv )  லற்குமப்படப்பட்ட ஏர் ஆசபைக்கு லறங்கப் 

படும் ெற்லபகெ ெந்ெ சம்பரம் து; 

 (v )  ஆச உெலரர்கரன் பெலப் தபக 

ற்பொலெற்கு நடலடிக்கக டுக்கப்படு 

கன்மெ; 

ன்பகெ அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

(இ) (i ) ஆச உெலரர்கரக ஆட்லசர்க்கப்பட்ட 

அகனலகபெம், ஆச லசகலன் 

ஆட்லசர்ப்பு நகடபகமன்கழ் நந்ெக்க, 

குமத்ெ ெத்ெற்கன சம்பர ட்டத்ெல் 

அர்த்துலெற்கும்; 

     (ii ) ஆச உெலரர்கரக ஆட்லசர்க்கப்பட்ட 

ெகெ பெல் அபலுக்குலபைம் லககல் 

இலர்ககர லசகலல் நந்ெக்குலெற்கும் 

நடலடிக்கக டுப்ப ன்பகெபெம் அலர் லலும் 

இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

(ஈ) இன்லமல், ன்? 

  

asked  the Minister of Education: 

(a)  Is he aware that the teachers engaged in 

volunteer service have been employed under the 

Ministry of Education as teacher assistants? 

(b)  Will he inform this House - 

(i)   the year in which the volunteer teachers 

were recruited as teacher assistants; 

(ii)  the number of teacher assistants employed 

at present; 

(iii) the number of teacher assistants absorbed 

into Grade 3-II of the Teacher Service; 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

(iv)  the monthly salary paid to a teacher of the 

aforesaid Service; and 

(v)  whether action will be taken to change the 

designation of the teacher assistants ? 

(b)  Will he  also inform this House whether action 

will be taken - 

(i)  to confirm all those who were recruited as 

teacher assistants in service under the 

recruitment procedure pertaining to the 

Teacher Service and place them on the 

relevant salary step; and 

(ii)  to confirm them in service with effect from 

the date on which they were recruited as 

teacher assistants ? 

(c) If not, why? 

 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධිහඳන අභහතිතුභහ) 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென - கல்ல  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය වභවේයි. 

 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) අං අභඳ/06/2282/229/085-II වහ 2007.01.11 
දිනළති අභහති භණ්ඩර ීරයණඹ අනු 4,700ක් න 
සවේච්ඡහ ගුරුරුන් දියිවන් සිඹලු ඳශහත් ඳහල් 
වහ ගුරු වහඹරුන් වර ඵහ  ළනීභ  
ක්රි0ඹහත්භ වී ඇති අතය එක් එක් ඳශහත්ර ඵහ 
නු රඵන ර්ඹ වනස වී ඇත. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුභනි, භහවන්න. ප්රරලසනවේ (ආ) (i) වො සින් 

භභ අහ තිවඵන්වන්, සවේච්ඡහ ගුරුරුන් ගුරු වහඹරුන් 

වර ඵහ නු රළබ ර්ඹ වර්ද කිඹරහයි.  

 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ර්ඹ 2007. එක් එක් ඳශහත අනු ර්ඹ වනස වී 

තිවඵනහ. 
 

 
 

(ii) වේවේ නියුතු ගුරු වහඹරුන් ංිහ එක් එක් 

ඳශහත අනු ඳවත ඳරිදි වේ. 

ඵසනහහිය 2007 

උතුරු භළද 2007 

භධිභ වභවතක් ඵහ වන නළත 

ඵයමු 2008 

දකුණ ඵහ වන නළත 

ඹම 2008, 2009 

නළ වඟනහිය 2009 

ඌ 2007, 2008 

උතුය 2008 

 
 

(iii) අභහති භණ්ඩර ීරයණඹ අනු ගුරු 
වහඹරුන් ගුරු වේවේ 3-II වේේණිඹ  
අන්තර්ග්රාවණඹ කිරීභ  වළකිඹහක් වනොභළත. 

 

(iv) අභහති භණ්ඩර අනුභළතිඹ අනු ගුරු වහඹ 
ඳත්වීභ රඵහ ය 05ක් තුශ ගුරු පුහුණු වවෝ 
උඳහධිඹ ේපර්ණ ශ අඹලුන් ගුරු වේවේ  3-
I වේේණිඹ  ඳත් ය සථිය යනු රඵන අතය 
ඔවුන් එභ වේේණිවේ ළටුප් තරවේ ිළහිටුනු 
රළවේ. 6/2006 (iv) අනු පුහුණු රළබ ගුරුරුන් 
වහ TS 2 හණ්ඩවේ  3-I වේේණිවේ 2න 
ිළඹය න රු.14,315.00 වහ උඳහධිඹ රළබ 
ගුරුරුන් වහ TS 2 හණ්ඩවේ  3-I වේේණිවේ 
8න ිළඹය න රු. 15,395.00 වේ. 

 

(v) නළත. 
 
(ඇ) (i) ඉවත (ආ) (iv) ිළිතතුවයහි වන් ආහයඹ  

අභහති භණ්ඩර ීරයණඹ ඳරිදි සුදුසුේ ේපර්ණ 
ශ අඹලුන් එදින සිඹ  සථිය ය 3-I වේේණිවේ 
ළටුප් තරවේ ිළහිටුනු රළවේ. 

  

 (ii) නළත. ඉවත (ආ) (iv) හි ිළිතතුවයහි වන් අං 
2006/ඊඩී/ඊ/139 වහ 2006.11.28 දිනළති අභහති 
භණ්ඩර ඳ්රිතහ  රද අං අභඳ/06/2282/229/085-II 
වහ 2007.01.11 දිනළති ීරයණඹ අනු ඵහ ත් 
දින සි  ය 05ක් තුශ ගුරු පුහුණු වවෝ උඳහධිඹ 
ේපර්ණ ශ අඹලුන්  ගුරු වේවේ 3-I 
වේේණිඹ  ඳත් වීභක් රඵහ වදන අතය, ඳරිහ 
හරඹ අහනහවේ නිඹමිත සුදුසුේ ේපර්ණ 
ශ අඹලුන් එදින සි  ගුරු වේවේ සථිය යනු 
රළවේ. 

 

(ඈ) ඉවත (ආ) (iv) ිළිතතුයභ අදහශ වේ. 
 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ භභ 

අවනහ. රු ඇභතිතුභනි, ගුරු විදුවල්ර පුහුණු රළබ අඹ, ඒ 
හවේභ දුයසථ ගුරු පුහුණු රළබ අඹ 2012 ළප්තළේඵර් 20 ව 
24 අතය විබහඹ  මුහුණ දීරහ ප්රරතිපර එන වතක් භහ 6ක් තිසවේ 
ඵරහ වන ඉන්නහ. විවලේවඹන්භ ඒ ගුරු වහඹරුන් 
වඵොවවොභ වරොකු අවනඹකින්, පීඩනඹකින් විඩහ  ඳත් වරහ 
සිටිනහ. භහ 6ක් ත වරහත් ඒ ප්රරතිපර නිකුත් යරහ නළවළ. 
වේ ප්රරතිපර නිකුත් යරහ වේ අඹ ප්රරතිපරර  අනුකර ගුරු 
වේඹ  අන්තර්ග්රාවණඹ යන්වන් දහද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රු ථහනහඹතුභනි, ජහති අධිහඳන ආඹතනඹ විසින් 

ිළිතත් විබහ ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ යරහ ඒ නිලසිකත දිනවේදී 

ඵසනහහිය 204 

උතුරු භළද 831 

භධිභ - 

ඵයමු 302 

දකුණ - 

ඹම 683 

නළ වඟනහිය 265ක් ඵහ වන ඇති අතය 
දළන  22ක් වේවේ නියුතු වේ. 
206ක් ගුරු විදිහරර පුහුණු 
රඵයි. 

ඌ 614 

උතුය 1007 
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[රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ] 
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ප්රරතිපර නිකුත් කිරීභ සිදු යනහ. ඒ වහ කිසිභ ඳභහක් නළවළ. 
ඒ ය වන ඹන ක්රි0ඹහ ඳටිඳහටිඹ අනු තභයි විබහ ප්රරතිපර නිකුත් 
කිරීභ යන්වන්. උදහවයණඹක් ලවඹන් කිඹන්න පුළුන් විබහ 
වදඳහර්තවේන්තු ඳත්න විබහරත් එවවභයි කිඹහ. අධිඹන 
වඳොදු වති ඳත්ර  හභහනි වඳශ විබහඹ ඳත්රහ හරඹක් ත 
වනහ ඒ ප්රරතිපර ඳරීක්හ යරහ නිකුත් යන්න .  
හභහනිවඹන් අවප්රරේල් භහවේදී තභයි හභහනි වඳශ විබහවේ 
ප්රරතිපර නිකුත් යන්වන්. ෆභ හනුභ ඒ ක්රි0ඹහලිඹ සිදු 
න්වන් ඒ හර හනු තුශ. ඔඵතුභහ  ළයදි වතොයතුයක් 
තභයි දීරහ තිවඵන්වන්. අිළ ප්රරතිපර රළබුණු වහභ සුදුසුේ 
ේපර්ණ ශ අඹ වේවේ ිළහිටුවීභ යනහ. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ඔඵතුභහවන් ඇහුවේ වේවේ ිළහිටුවීභ යන්වන් 

දහද කිඹරහ? 

 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ප්රරතිපර රළබුණු වහභ වේවේ ිළහිටුවීභ යනහ. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ අඹ භහ 6ක් තිසවේ ඵරහ වන ඉන්නහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, භහවේ වදවනි අතුරු ප්රරලසනඹ වභඹයි. වේ අඹ 
රුිළඹල් 3,000ක් ළනි වොච්චේ මුදර  තභයි වේ වේහ ය 
5ක් තිසවේ ය වන ආවේ.  වේ අඹ වේ  ප්රරතිපරලින් ඳසු ගුරු 
වේඹ  අන්තර්ග්රාවණඹ යන වි  හිඟ ළටුප් රඵහ දීවේදීත්, ඒ 
හවේභ වේවේ ිළහිටුවීවේදීත් ගුරු වහඹ ඳත් වීේ රළබුණු 
2007 ජනි භහවේ සි  වේ අඹ වේවේ ිළහිටුන්න  ව එදින 
සි  හිඟ ළටුප් රඵහ වදන්න   යුතු යනහද? 

 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නළවළ. එවවභ වදන්න ඵළවළ නීතිනුකර. යජවේ මුදල් 

ප්රරතිඳත්තිඹ අනු ගුරු වහඹරුන් කිඹන්වන් ගුරු ිසථහ  
අනු ගුරු වේඹ වහ සුදුසුේ රළබවක් වනොවයි. අධිඹන 
වඳොදු වති ඳත්ර  උස වඳශ භත් අඹ සවේච්ඡහවන්, තභන්වේ 
ළභළත්ත භත ඳහවල් ළඩ යරහ තිවඵනහ. එතළනදී ආණ්ඩු 
රුණහ වත වර ඒ වද ඵරහ, ඔවුන්  වවීභක් යරහ 
තිවඵනහ. ඒ හවේභ අවුරුදු 5 හර ඳරිච්වේදඹ තුශදී අලි 
සුදුසුභ ේපර්ණ ය න්නහ වර දළනුේ දීරහ තිවඵනහ. එළනි 
සුදුසුභක් ේපර්ණ ය වනොවන සිටින අඹ  දරුන්වේ ජීවිත 
ඵහය වදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අිළ කිසි වේත් හිඟ ළටුප් වවීභ  
ඵළඳිරහ නළවළ. ගුරුරුන් යි ළටුප් වන්වන්. ගුරු වේඹ  
ඵහ ත්ත දවේ සි  ළටුප් වනහ. ගුරු වහඹඹහ 
කිඹන්වන් සවේච්ඡහවන්, ළභළත්වතන් ගිහින් ඳහර ළඩ ශ 
වවනක්. 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ඒ ප්රරලසනඹ ඇහුවේ ංවේදී ආණ්ඩුක් නිහ. 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ංවේදී නිහ තභයි රුිළඹල් 3,000ක් වරහ පුහුණුකුත් රඵහ 

දීභ   යුතු ය තිවඵන්වන්.  ඒ හවේභ  රුණහ වත ව 

දඹහනුේිළත ක්රි0ඹහලිඹක් වර අවුරුදු 5ක් තුශ යජවේ යක්හ 

වහ විේහභ ළටුඳ වදන්න ථහ යරහ තිවඵනහ.  

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ වභඹයි.  

ජහති ගීවේ නිර්භහති ආනන්ද භයවෝන් භළතිතුභහවේ නමින්  

භවහ විදිහර ඹක් ෆර ප්රරවේලවේ සථහඳනඹ ය තිවඵනහ. 

ඔච්චය ංවේදී ආණ්ඩුක් නේ  ජහති ගීවේ නිර්භහතියඹහවේ 

නමින් ිළහිටු ව ආනන්ද භයවෝන් විදිහරවේ  ප්රරහථමි අංලඹ  

හ දභන්න   යුතු යන්වන් ඇයි කිඹහ  අනුේඳහවත, 

දඹහනුේිළත රු ඇභතිතුභහවන් භහ අවන්න  ළභතියි. 

 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ ඳශහත් බහවේ ඳහරක් න්න   ඕනෆ. එළනි 

ප්රරතියුකවත කිරීභක්  තිවඵනහද කිඹහ  භභ ඳශහත් බහවන් 

විභහ ඵරහ  ඔඵතුභහ  - 

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රරතියුකවත කිරීභක් වනොවයි.  ඒ හ දළමිභක්.  ඒ 

ඉසය තිබුවණ්  ෆර ප්රරහථමි විදිහරඹ කිඹහයි. ෆර ප්රරහථමි 
විදිහරඹ වොශම දිස්රිතක් වේ ිළලිඹන්දශ රහඳ වොට්ඨහවේ 
ඳහරක්. ඔඵතුභහ වවො  දන්නහ. ආනන්ද භයවෝන්  
ශ්රී භතහණන්වේ නමින් ිළහිටු ව ඒ විදිහරවේ ප්රරහථමි අංලඹ  දළන්  
හ දභන්න  වදනහ. ඔඵතුභහ ංවේදීභ  ළන ථහ යන  
නිහ භභ අවන්වන්.  

 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රු ථහනහඹතුභනි, ආනන්ද භයවෝන් ශරීන් උඳන් භ 

වවෝභහභ භළතියණ වොට්ඨහවේ ඳහදුක්  කිට්ටු ලිඹන්ර 
කිඹන භයි. එතුභහ  වෞයඹක් ලවඹන් ආනන්ද භයවෝන් 
ණිසඨ විදිහරඹක් ිළහිටුහ ඒ ප්රරවේලවේ තළන ඳහරභ ප්රරථභ 
තහ   ආනන්ද  භයවෝන් ශරීන්වේ නමින් ආනන්ද 
භයවෝන් අනුසභයණ ඳහරභ වර  නේ වො  ඇති ඵ   
එතුභහ  වෞයඹක් වර වන් යනහ.  

 

රු ජිත් වප්රරේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பலெஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඳහරභ ළන වනොවයි භහ ථහ යන්වන් ඉසවෝරඹ ළන.  

[ඵහධහ කිරීේ] 
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14.රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුතු 
අභහතිතුභහවන් ඇස ප්රරලසනඹ- (1):   

(අ) (i) 2007 ර්වේ සි  වේ දක්හ වඳොලිස 
වොසතහඳල් වේේණිවේ සි  වඳොලිස ඳරීක් 
වේේණිඹ දක්හ උසවීේ රද නිරධහරින් 
ංිහ හර්ෂි, වන් වන් ලවඹන් 
වොඳභණද; 

517  518 



ඳහර්ලිවේන්තු 

 (ii) වේ න වි  එකී තනතුය වහ උසවීේ 
රළබීභ  සුදුසුේ හිත සිටින වඳොලිස 
නිරධහරින් ංිහ වොඳභණද; 

 (iii) ඔවුන් අතරින් ඉවත උසවීේ රඵහ දීභ වහ 
වේ න වි  නිර්වේල ය ඇති නිරධහරින් 
ංිහ වොඳභණද; 

 (iv) එකී නිර්වේලඹන්  අනු ඔවුන්  උසවීභ රඵහ 
වදන දිනඹ වර්ද; 

 (v) උසවීේ රළබීභ  සුදුසුේ ඇති නමුත්, ඒ වහ 
නිර්වේල ය වනොභළති නිරධහරින් ංිහ 
වොඳභණද; 

 (vi) ඔවුන්  උසවීේ රඵහ වනොදීභ  වවේතු වර්ද; 

ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) සුදුසුේ පුයහ ඇති වඳොලිස නිරධහරින්  
උසවීේ වනොරළබීවේ වවේතු භත  වේේසඨහධියණවේ 
වොනු ශ අං 145, 147, 151 වහ 152 
නඩුර  අදහශ 2012.01.19 දිනළති ීරන්දු 
ප්රරහය ඔවුන්  එකී උසවීේ රඵහ දීභ  
 යුතු වඹොදන්වන්ද; 

 (ii) එවේ වනොයන්වන් නේ, එභගින් අධියණඹ  
අඳවහ කිරීභක් සිදු න ඵ ිළිතන්වන්ද; 

ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அகச்சபைனலகக் லகட்ட லன:  
(அ)(i ) 2007ஆம் ஆண்டு பெல் இற்கமலக தபலிஸ் 

கன்ஸ்டபள் ெத்ெலிபைந்து தபலிஸ் 

பலசெகர் ெம்லக பெலபெர்வு தபற்ம 

உத்ெலகத்ெர்கரன் ண்ணக்கக லபைடந்ெ 

ெல் தலவ்லலமக தென்பகெபெம்; 

 (ii ) ெற்லபது லற்படி பெலக்கு பெலபெர்வு 

தபபொலெற்கு ெகககபெகடலர்கரக உள்ர 

தபலிஸ் உத்ெலகத்ெர்கரன் ண்ணக்கக 

தென்பகெபெம்; 

 (iii ) இலர்கரல் லற்படி பெலபெர்லகனப் 

தபபொலெற்கு ெற்லபது சபசு தசய்ப்பட் 

டுள்ர உத்ெலகத்ெர்கரன் ண்ணக்கக 

தென்பகெபெம்; 

 (iv ) இச்சபசுகரன் பகம் இலர்களுக்கு பெல 

பெர்வு லறங்கப்படும் ெகெ தென்பகெபெம்; 

 (v ) பெலபெர்லகனப் தபபொலெற்கு ெககக 

பைந்தும் அென்தபபைட்டு சபசு தசய்ப் 

படெ உத்ெலகத்ெர்கரன் ண்ணக்கக 

தென்பகெபெம்; 

 (vi ) இலர்களுக்கு பெலபெர்வு லறங்ககக்கன 

கணம் தென்பகெபெம் 

அலர் குமப்படுல? 

 
(ஆ) (i )  ெகககககர பூர்த்ெதசய்துள்ர தபலிஸ் 

உத்ெலகத்ெர்களுக்கு பெலபெர்வு ககடக்க 

ெென் அடிப்பகடல் உர் நென்மத்ெல் 

ெக்கல் தசய்ப்பட்டுள்ர 145, 147, 151, 

ற்பொம் 152 ஆக இயக்கபகட லறக்கு 

களுக்லகற்ப 2012.01.19ஆம் ெகெ ெர்ப்பன் 

பகம் இலர்களுக்கு  குமத்ெ பெலபெர்வு 

ககர லறங்குலெற்கு நடலடிக்கக டுப்ப 

ன்பகெபெம்; 

 (ii ) அவ்லபொ தசற்படெலடத்து, நென்மத்கெ 

அலெக்கும் தசயக இது அகபெதன்பகெ 

ற்பொக்தகள்ல ன்பகெபெம் 

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

(இ) இன்லமல், ன்? 

 

 asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a)  Will he state - 

(i) separately for each year, the number of 

officers promoted from Police Constable 

grade to the grade of Inspector of Police 

from the year 2007 up to now; 

(ii) the number of police officers who have 

acquired qualifications by now to be 

promoted to the aforesaid post; 

(iii) the number of officers who have been 

recommended by now to be promoted out of 

them; 

(iv) the date on which they will be promoted on 

the aforesaid recommendations; 

(v) the number of officers with qualifications to 

be promoted but not recommended for that; 

and 

(vi) the reasons for not granting them 

promotions ? 

(b)  Will he inform this House - 

(i) whether arrangements will be made to 

promote those police officers in compliance 

with the ruling dated 19.01.2012 relevant to 

cases bearing numbers 145,147,151 and 152 

which were filed at the Supreme Court as a 

result of not promoting the police officers 

who have fulfilled the required 

qualifications; and 

(ii) whether he admits that failure to do so would 

amount to contempt of court ? 

(c) If not, why? 
 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතිතුභහ  වනුවන් භහ එභ ප්රරලසනඹ   

ිළිතතුය වදනහ.  
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[රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ] 
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අද වරෝ හන්තහ දිනඹ. ඒ නිහ වේ ඉතහ ළදත්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 

නළඟී සිටිවේඹ. 
ழுந்ெர். 

rose. 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔ වවොභ ඉන්න ටික්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ නළඟිට්වට් හන්තහ දිනඹ නිහයි. වල්භ ඇභතිතුභහත් 

හිනහ  වනහ. 
 

රු ථහනහඹතුභනි, ෆවවන වේරහක් ත වො  දීර්ක 

උත්තයඹක් භ  රඵහ දීභ ේඵන්ධ භභ අවප් ඇභතිතුභහ  

වඵොවවොභ සතුතින්ත නහ.   

 

රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ වභඹයි. 

වේ ප්රරලසනඹ ඔඵතුභහත් දන්නහ රු ථහනහඹතුභනි. වභඹ 

වඳොලිස වේවේ තිවඵන ප්රරධහන ප්රරලසනඹක්. වඳොලිස 

වොසතහඳල්වේ සි  ප්රරධහන වඳොලිස ඳරීක් දක්හ උස වීේ 

දීවේදී කිසිඹේ ව නිලසිකත ඳටිඳහටිඹක් නළවළ රු ථහනහඹතුභනි.  

ඒ නිහ වඳොලිසඳතිතුභහ  වුභනහ විධිඹ  නළත්නේ ඔහුවේ 

ළභළත්ත අනු තභයි ඒ උසවීේ ටි වදන්වන්. 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ භන්ත්රීරරුන් විධිඹ  අිළත් ඒ ළන වොඹහ ඵළලිඹ 

යුතුයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. අවුරුදු දවඹක් ගිඹහභ වවෝ 

අවුරුදු ඳවවශොක් ගිඹහභ රු ථහනහඹතුභනි, වඳොලීසිවේ 

වඳොලිස වොසතහඳල්යඹකු  අඩුභ ලවඹන් ළයඹන් තනතුයක්, 

එතළනින් ඳසවේ ළයඹන් තනතුවර් ඉන්න එක්වනහ  අවුරුදු  

15 සි  20 දක්හ හරඹදී උඳ වඳොලිස ඳරීක් තනතුයක් රඵහ 

දීවේ  කිසිඹේ ව ක්රාභවේදඹක් වේ වඳොලිස වදඳහර්තවේන්තු  

නළවළ රු ථහනහඹතුභනි.  
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[වභභ ිළිතතුය පුසතහරවේ ද ඵහ ඇත.] 
[இந்ெ லகட நூல் நகயத்ெலும் கலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This answer is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු ඇභතිතුභනි, වඳොලිස වොසතහඳල්රුන්වේ ඉරහ 

ප්රරධහන වඳොලිස ඳරීක්රුන් දක්හ අඹ  උසවීේ දීවේදී විවිධ 

රකුණු භට් ේ න්වන් නළතු -ක්රාභහනුකර ක්රි0ඹහභහර්ඹක් 

වනොභළති  වදනු රඵන වේ උස වීේ වනු - අඩුභ තයමින් 

ඔවුන්වේ වේහ හරඹ -service- වවෝ ඒ ළඩ යපු හරඹ තුශ 

ඔවුන් දළක් ව දක්තහන් රහ ඵරහ උස වීේ රඵහ දීවේ ඹේ 

කිසි ක්රි0ඹහ ඳටිඳහටිඹක් යජඹ විධිඹ  ඔඵතුභන්රහ වදන්න සදහනේද? 

එවවභ ක්රි0ඹහභහර්ඹක් අනුභනඹ යන්න ඔඵතුභන්රහ 

ඵරහවඳොවයොත්තු නහද කිඹහ භහ අවන්න ළභළතියි. ඒ ඉතහභ 

ළදත් ප්රරලසනඹක්. වඳොලිස වේවේ ඉන්න විලහර- 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ඉතහභ ළදත් ප්රරලසනඹක්. ළදත් අදවක්. භ  වේ 

අසථහවේ භතක් න්වන් විවිඹන් ගුණර්ධන භළතිනිඹවේ නඩු. 

 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔන්න ඉතින් ඒ භන වන එක් කිඹනහ. 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භ ත් කිඹන්න අයිතිඹ තිවඵනහ වන්.  

 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වවොයි, කිඹන්න. 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වේ යවට් හි පු ප්රරසිේධභ වේලඳහරන හන්තහක් වඳොශ දිවේ 

ඇද වන ගිඹහ  වේේසඨහධියණවඹන් දවමේ ශහ. ඳසු දහ ඒ 

වඳොලිස නිරධහරිඹහ  උස වීභක් දුන්නහ, ආණ්ඩු; 

ඔඵතුභන්රහවේ ආණ්ඩු.  ඒ, එදහ වේේසඨහධියණවේ ීරයණඹ  

රපු වළටි. වඳොලීසිඹ- 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ භන වන එක් කිඹනහ. 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වඳොලීසිවේ උස වීේ රඵහ දීවේදී "පීල්ර ඳළනරහ උස වීේ 

වදනහ" කිඹරහ  ඔඵතුභහභ කිේහ. වුද ඒහ ඳ න් ත්වත්? 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳ න් ත්ත එ වනොවයි. වුරු වවෝ ඒ අන් යමු. 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔඵතුභහවේ අදව ළනයි භහ කිඹන්වන්. ඒ වඵොවවොභ වවො 

වඹෝජනහක්.   

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වභොක් වරි ථහක්  වනළල්රහ වනහ වේ ප්රරලසනඹ 

අස . 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භවේ අක්හ භව ඳහවර් ඇද වන ගිඹ ථහ භහ කිඹන එ 

ළයදිද? ඒ වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ හි පු  භන්ත්රීරතුමිඹක්. 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔවේ ළඳ භවේ තු යි. කිඹන්න. 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එදහ එවවභ උස වීේ දුන්නු යවට් අද ඔඵතුභහ වචෝදනහ 

යනහ, පීල්ර ඳළනරහ උසවීේ වදන ක්රාභවේද හුඟක් තිවඵනහ, 

ඒ වහ නිලසිකත ක්රාභඹක් වදන්න කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභහත් 

ඒ ළන දන්නහ. ඒ හවේ ක්රාභවේද වදන එ වවොයි. නමුත් 

වේේසඨහධියණඹ ීරන්දුක් දුන්නහභ රු ථහනහඹතුභනි, ඒ 

නඩු ඳයන වඳොලිස නිරධහරින්  විතයක් වනොවයි, ඒ භහන 

තනතුරුර ඉන්න යහශිඹ  ඉවේභ උස වීේ රළවඵනහ. 

වඳොලීසිවේ  යුතු කිරීවේදී ඒ උස වීේ ළනත් ළ ලු භතු 

වරහ තිවඵනහ. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහවේ අදව භහ 

ඉදිරිඳත් යන්නේ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 වඳොදු ළඩ ිළිතවශක් වළදුහ නේ වුරුත් උහවි ඹන්වන් 

නළවළ. 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වඳොදු ළඩ ිළිතවශක් ස කිරීභ වවොයි. අිළ ඒ හවේ 

අලුත් අදවස ළන ළරකිලිභත් වරහ, ඹභක් කිරීවේ උත්හවඹ 

වඹවදන්නේ. 
 

 රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ වදළනි අතුරු ප්රරලසනඹ.  
 

භහ ඔඵතුභහ  වඹොමු ශ, වේේසඨහධියණ  වොනු ශ 145, 

147, 151, 152 අං දයන නඩුර  අදහශ 2012.01.19න දින 

ීරන්දුවේදී වුවණ්- රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඔඵතුභහවන් 

විනහඩි කිහිඳඹක් ඉල්රනහ ඒ ළන ටික් ඳළවළදිලි ය වදන්න.  
 

රු ථහනහඹතුභනි, 2007 ර්වේදී වඳොලිස ළයඹන් 
තනතුය  interviews තිබුණහ. එහිදී රකුණු 47 සි  61 දක්හ  

ඳයහඹ තුශ රකුණු රඵහ ත්තු වඳොලිස ළයඹන්රුන්  උඳ 

වඳොලිස ඳරීක් තනතුරු වුභනහඹ කිඹරහ නඩුක් දළේභහ. 

ඒ  වේේසඨහධියණවඹන් ීරන්දුක් දුන්නහ, ඔවුන් ඒ තනතුය  

උස යන්න කිඹරහ. ඊ  ඳසවේ ඊ ශඟ  හි පු 660 වදනහත් 

වේේසඨහධියණවේ නඩුක් දළේභහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

අඹ ත් උසවීේ වදන්න කිඹරහ වේේසඨහධියණවඹන් නිවඹෝ 

ශහ. නමුත්, ඒ ීරන්දු ිළිතවන අඳ ත් හධහයණඹක් වයි 

කිඹරහ හිතපු, වඳොලිස වේඹ  රු යමින් උහවි වනොගිඹ අඹ  

වේ න තුරු ඒ උසවීේ වේඵ වුවණ් නළවළ.  
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රු ථහනහඹතුභනි, වේ වරොකු ප්රරලසනඹක්. තභන්වේ 

වදඳහර්තවේන්තු  විරුේධ වේේසඨහධියණඹ  ගිහිල්රහ නඩු 

ඳයන්වන් නළතු, තභන්  හධහයණත්ඹක් වේවි  කිඹරහ 

ඵරහවඳොවයොත්තු  වුණු වේ අඹ ේඵන්ධවඹන් යජඹ න්නහ ක්රි0ඹහ 

භහර්ඹ වභොක්ද? යජඹ විධිඹ  ඔඵතුභන්රහ   ඒ සිඹලු වදනහ භ 

එ වහ භහන විධිඹ  රන ක්රි0ඹහදහභඹක් ආයේබ යන්න 

පුළුන්ද? ඒයි භවේ ප්රරධහනභ ප්රරලසනඹ. රුණහයරහ ඔවුන් ත් 

වේ උසවීභ රඵහ වදන්න  යුතු යන්න කිඹරහ භහ 

ඔඵතුභහවන් වෞයවඹන් ඉල්රන්න ළභළතියි.  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් යපු හයණහ අභහතිතුභහ වත ඉදිරිඳත් 

යන්නේ.     

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රරලසනඹ වභඹයි.  
 

රු ඇභතිතුභනි, වඳොලිස භහරුවීේ ේඵන්ධවඹන් ථහ යන 

වො  වඳොලිස මරසථහනවේ ඉන්න අඹ  විතයක් -  වඳොලිස 

වොසතහඳල්රුන්වේ ඉරහ උඳ  වඳොලිස ඳරීක්රුන් දක්හ 

න ඳවශ නිරධහරින් - අවුරුදු 15, 20 වඳොලිස මරහසථහනවේ 

ළඩ යන්න ඉඩ දීරහ තිවඵනහ. අවනක් අඹ තළන් තළන්ර  

භහරු යනහ. රු ථහනහඹතුභනි,  භහරු කිරීවේ ක්රාභවේදඹක් 

තිවඵනහ නේ, ඒ සිඹලු වදනහ භ එ වහ භහන විඹ යුතුයි. 

වඳොලිස මරසථහනවේ ඉන්න අඹ  '' ක්  ක්'' හරහ උසවීේ ඳහ 

රළවඵනහ. වභොද ඔවුන් එහි සිටින උස නිරධහරින් වඳුනනහ; 

ේඵන්ධතහ තිවඵනහ. වේ හයණඹ කිේහභ වඳොලිස 

මරසථහනවේ අඹ භහත් එක් තයව වයිද දන සවන් නළවළ. ඒ භ  

ප්රරලසනඹක් වනොවයි. නමුත් ළදත්භ තිවඵන්වන්, භහරුවීේ 

රඵහ දීවේදී සිඹලු වදනහ භ භහන ක්රාභවේදඹක් අනුභනඹ යන 

එයි. ඒ වහ ඔඵතුභහ  යුතු යනහද  නළේද කිඹරහ භහ 

අවන්න ළභළතියි.  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හධහයණ තභයි  යුතු වවයන්වන්. රු 

ථහනහඹතුභනි,  ඒ හයණඹත් ඇභතිතුභහවේ අධහනඹ  

වඹොමු යන්නේ. වභතුභහ ප්රරලසනවඹන් අවරහ තිබුවණ් උසවීේ 

ළන. දළන් අවන්වන් භහරු කිරීේ ළන. ඒ ළන වනභ ප්රරලසනඹක් 

අවනහ නේ වවොයි. උස වීේ, භහරුකිරීේ ළන සිරිවොත ත් 

වේ උඳවේලඹ වදනහ නේ වවොයි. එතවො   ඔඵතුභහ ත් 

ඹවඳතක් වන්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்புகு ெசம ஜலசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ අිළ අවප් ඳක්ඹත් එක් ඵරහ න්නේ. ඔඵතුභහ  

වඵොවවොභ සතුතියි. ඔඵතුභහ යත්ත වයෝදඹ තල්ලු ය ය 

ඉන්න.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වවොයි. හධහයණඹක් වයි.  

දුේරිඹ භළදිරි වඳෞේලි භහේර  ඳළරීභ : 
ආදහඹභ 

புககெப் தபட்டிகள் ெனர் கம்பனகளுக்கு 

எப்பகடப்பு: லபைனம் 
HANDING OVER OF RAILWAY CARRIAGES TO PRIVATE 

COMPANIES : INCOME 
2968/’12 

15. රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
 (ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ප්රරහවන අභහතිතුභහවන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1):  

(අ) දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු විසින් දුේරිඹ භළදිරි කිහිඳඹක් 
වේ න වි  වඳෞේලි භහේර  ඳයහ දීභ 
වවේතුවන් දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු  රළබිඹ යුතු 
ආදහඹේ අහිමිවී ඇති ඵ එතුභහ දන්වනහිද?  

(ආ) (i) දුේරිඹ භළදිරි වඳෞේලි භහේ වත ඳයහ දීභ 
භගින් දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු  රළවඵන 
ආදහඹභ වොඳභණද;  

 (ii) දුේරිඹ භළදිරි වඳෞේලි භහේර  රඵහ දීභ 
තුිතන් දුේරිඹ වේඹ  වඳෞේලීයණඹ කිරීභ  
අවප්ක්හ යන්වන්ද; 

ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ)  වඳෞේලි භහේර  ඳයහ දී ඇති දුේරිඹ භළදිරි 
නළත දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු  ඳයහ ළනීභ  
 යුතු ය දුේරිඹ වේඹ  වඳෞේලීයණඹවීභ  ඉඩ 
වනොදී රැ ළනීභ   යුතු යන්වන්දළයි එතුභහ වභභ 
බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඈ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

லபக்குலத்து அகச்சகக் லகட்ட லன:  

(அ) புககெ ெகணக்கரம் சய புககெப் 
தபட்டிககர ற்தகனலல ெனர் கம்பனகளுக்கு 
எப்பகடத்ெபைப்பென் கணக புககெத் 
ெகணக்கரத்ெற்கு ககடக்க லலண்டி லபைனம் 
இறக்கப்பட்டு்ள்ரதென்பகெ அலர் அமல? 

(ஆ) (i) புககெப் தபட்டிககர ெனர் கம்பன 
களுக்கு எப்பகடப்பென்பயம் புககெத் 
ெகணக்கரத்ெற்குக் ககடக்கும் லபைனம் 
வ்லரதலன்பகெபெம்; 

 (ii) புககெப் தபட்டிககர ெனர் கம்பன 
களுக்கு எப்பகடப்பென்பயம் புககெச் 
லசகலக ெனர் ப்படுத்ெ ெர்பர்க்கப் 
படுகன்மெ ன்பகெபெம் 

அலர் குமப்படுல? 

(இ) ெனர் கம்பனகளுக்கு எப்பகடக்கப்பட்டு்ள்ர 
புககெப்தபட்டிககர ண்டும் புககெத் 
ெகணக்கரத்ெற்குப் தபற்பொக்தகள்ர நடலடிக்கக 
தடுத்து, புககெச் லசகலக ெனர் 
க்குலெற்கு இடரக்கது பதுகப்பெற்கக 
நடலடிக்கக டுப்ப ன்பகெ அலர் இச்சகபக்கு 
அமலப்ப? 

(ஈ) இன்லமல், ன்?  

 

asked the Minister of Transport: 

(a)  Is he aware that the Department of Railways has 

lost earnings it should have received as a result 

of several railway carriages being handed over 

to the private  companies by the Department? 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

(b) Will he state - 

(i)  the income received by the Department of 

Railways by handing over the railway 

carriages to the private companies; and  

(ii)  whether the privatization of the railway 

service is being contemplated by handing over 

carriages to private companies? 

(c) Will he inform this House whether action will be 

taken to have the railway carriages handed over to 

the private sector returned to the Department of 

Railways and safeguard the railway service 

without allowing it to be privatized? 

(d) If not, why ? 

 

රු කුභහය වල්භ භවතහ (ප්රරහවන අභහතිතුභහ) 
(ண்புகு கு தலல்க - லபக்குலத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 
 

රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්වේ උඳ බහඳති වීභ ළන ඔඵතුභහ  සුඵ 

ප්රරහර්ථනහ යනහ.  
 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
වඵොවවොභ සතුතියි. අද හන්තහ දිනඹ නිහ භභ   ඳරිසේ 

ය න්නහ.  
 

රු ථහනහඹතුභනි, ිළිතතුය වභඹයි. 

(අ) දුේරිඹ භළදිරි වඳෞේලි භහේ වත ඳයහ දී 
වනොභළත. සිදු ය ඇත්වත් භළදිරි කීඳඹක් කුලී ඳදනභ 
භත සුවෝඳවබෝගි වර ධහනඹ කිරීභ  අසථහ 
රහ දීභ ඳභණි. ආදහඹභ අහිමි වී නළත. ඒ වනු  
න ආදහඹේ භහර්ඹක් උත්ඳහදනඹ වී ඇත. 

 

(ආ) (i)  ේල රයින් ආඹතනවේ යහජධහනි භළදිරිලින් 
රළවඵන භ ආදහඹභ රුිළඹල් 49,42,080.00කි. 

 එක්සවඳො වොන්වොලිවඩ් ර්ස (පුේලි) 
ආඹතනවේ එක්සවඳො භළදිරිලින් රළවඵන භ 
ආදහඹභ රුිළඹල් 54,10,080.00කි. 

(ii) නළත. 

දුේරිඹ භළදිරි වඳෞේලි භහේ වත රඵහ දීභ 
තුිතන් වඳෞේලීයණඹ කිරීභ  වනො පුේලි 
අංලඹ වබහගි යහ වන න දුේරිඹ ඳවසුේ 
ඇති ය න ආදහඹේ භහර්ඹක් රඵහ ළනීභ  
අවප්ක්හ වවර්. 

 
(ඇ) දළන භත් අදහශ භළදිරි දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු බහයවේ 

ඳතින ඵළවින් එවේ කිරීභ  අලිතහක් නළත. 
 

(ඈ) ඉවත (ඇ) අනු අදහශ වනොවේ. 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ වභඹයි.  

 ඇභතිතුභනි, චීන දුේරිඹ ට් ල් 11ක් ප්රරහවනඹ වහ 

වඳෞේලි භහේර  රඵහ දුන්වන් නළවළයි කිඹහද ඔඵතුභහ 

කිඹන්වන්? 
 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
චීන දුේරිඹ ට් ල් කිඹන්වන් වභොක්ද? දුේරිඹ වඳට්ටිද, 

එවවභ නළත්නේ Powersetsද? 

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භසත රංහ දුේරිඹ වේඹන්වේ වඳොදු වේ ංභඹත් 

වේ ළන අදවස ප්රරහල ය තිවඵනහ. ප්රරහවනඹ කිරීභ  
වළකිඹහ තිබිඹදී ප්රරහවන අභහතිහංලඹ දුේරිඹ ඵරවේ ට් ල් 
11ක් ව සුවෝඳවබෝගි දුේරිඹ 2ක් අඩු මිර ණන් ඹ වත් 
වඳෞේලි භහේර  රඵහ දී තිවඵනහ කිඹරහ. අඳ  රළබී 
තිවඵන වතොයතුරු අනු ඒ තුිතන් ඇවභරිහනු වඩොරර් 78,000 
ඳහඩුක් වරහ තිවඵනහ. 

 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
වේයි සිේධ වරහ තිවඵන්වන්. ඳයණ දුේරිඹ භළදිරි තිබුණහ. 

ඒහ ඉත් යරහ  තිබුවණ්. ඒහ වඳෞේලි අංලඹ  දුන්නහ, 
සුවෝඳවබෝගි විධිඹ  නළත වදන්න. ඒ වොල්වරෝ රුිළඹල් 
රක් 80ක්, රුිළඹල් රක් 100ක් ඳභණ විඹදේ යරහ ශ්රී  රංහ 
දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු තු ඳයණ භළදිරි අලුතින් වළදුහ. ඒහ 
අිළ ධහනඹ යනහ. අිළ තභයි tickets විකුණන්වන්. නමුත් ඒ 
වොල්වරෝ තභයි market යන්වන්. භහ හිතන වළටිඹ  ඔඵතුභහත් 
ඒ භළදිරිඹ ගිහින් ඇති. හභහනිවඹන් වොශම සි  භවනුය 
දක්හ ඹන්න රුිළඹල් 800ක්, රුිළඹල් 1,000ක් ඳභණ න්නහ. 
එහිදී ෆභ ඳළට් එක් වදනහ, තුය වඵෝතරඹක් වදනහ. ඒ 
හවේභ ඒ භළදිරි air-condition යරහ තිවඵනහ.  TV  
තිවඵනහ. ඉතින් ළභළති අඹ ඒ භළදිරිවේ ඹනහ. එයින් first-
class ticket එවක් මුදර අඳ  රළවඵනහ. 

 

දළන් ඒවොල්රන් ඒ high market එ  දභරහ, first-class 

ticket  එවක් මුදර අඳ  වදනහ.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, යජඹ  වේ යන්න පුළුන්භක් 

තිබුවණ්  නළේද?  
 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
යජ වේ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු  ල්ලි නළවළ,  වේ දුේරිඹ 

 භළදිරිඹ  රුිළඹල් රක් 100ක් විඹදේ යරහ  අලුත්ළඩිඹහ 

යන්න.  ඒ නිහ  ඒ අඹ  එභ දුේරිඹ භළදිරිඹ  අලුත්ළඩිඹහ ය 

වන ධහනවේ වඹොදන්න වදනහ.  ඒ අඹ ඳශමුළනි ඳන්තිවේ 

ටිට් එවක්  මුදර  අඳ  වනහ.  
 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භහ ඔඵතුභහවන් ඊශඟ අතුරු ප්රරලසනඹ අවනහ.  

527  528 

[රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ] 
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ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රරලසනඹද? 
 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වදළනි අතුරු ප්රරලසනඹ.  නළවළ, තුන්ළනි අතුරු ප්රරලසනඹ රු 

ථහනහඹතුභනි.  
 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

වේ අවන්වන් 1(ආ) අතුරු ප්රරලසනඹ.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භක් නළවළ, ත එ අතුරු ප්රරලසනඹක් ඇහුහභ ඇති, රු 

ථහනහඹතුභනි. වභොද, එතළනින් එවහ  එතුභහවන් වේ ළන 
අවරහ ළඩක් නළවළ. වභොද, වේ සිඹලු වදඹක් ේඵන්ධවඹන්භ 
කිඹන්වන්  වභච්චය  විලහර ඳහඩුක් දයරහ තිවඵනහ කිඹරහයි.  ඒ 
ිළිතතුයත් එක් භහ හිතන්වන් එතළනින් එවහ  අවරහ ළඩක් නළවළ 
කිඹරහයි.  

 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අවන්න, අවන්න.  ඕනෆ එක් අවන්න.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඊ  අභතය, වේ හයණඹ ළනත් භහ ඔඵතුභහවන් අවන්න 

ළභළතියි.  ඔඵතුභහ දන්නහ,  දුේරිඹ වයස භහර් වහ ආයක්ෂිත 
වේට්ටු වඹදිඹ යුතු  සථහන  626ක් රංහවේ තිවඵන ඵ. ඒ 
ේඵන්ධවඹන් දිගින් දි භ ප්රරලසන ඇති වුණහ. 2012 වර් දී  
එළනි දුේරිඹ අනතුරු නිහ සිදු ව භයණ 84ක් ළන හර්තහ වරහ 
තිවඵනහ.  

 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භන්ත්රීරතුභනි, එඹ වේ ප්රරලසනඹ  අදහශ නළවළ.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වේ ප්රරලසනඹ  අදහශ නළවළ, රු ඇභතිතුභනි.  භභ වභඹ 

අවන්වන් යවට් හලීන ප්රරලසනඹක් නිහයි. භහ දන්නහ ඔඵතුභහ 
වභඹ  උත්තය වදනහ කිඹරහ.  

 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භහ එඹ  උත්තය වදනහ. වභොද, ඔඵතුභහ වඵොවවොභ වවො 

දක් භන්ත්රීරයවඹක්. ඒ හවේභ භවේ වඳෞේලි 

උඳවේලයවඹක්.  
 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵතුභහ අභහරුවේ ළව ේදී භහ වේයහවන තිවඵනහ.  

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ භහ ිළිතන්නහ. ඒ වන් භහ කිේවේ ඔඵතුභහ භවේ 

වඳෞේලි උඳවේලයවඹක් කිඹරහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ළන වොඹහ ඵරන්න  ඕනෆ.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අඳ  වේලඳහරන වේදඹක් නළවළ වන්ද, රු ඇභතිතුභනි? අිළ 

ඔඵතුභහ වේයහවන තිවඵනහ.  

 
රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ  වේලඳහරන වේදඹක් නළවළ. අවප් ඔඹ ඉසයව හඩි 

වරහ සිටින භවත්භඹහ, වේ side එවන් හඩි වරහ සිටින 

භවත්භඹහ, අිළ ඔක්වොභ එයි. රු ථහනහඹතුභහ ළන භභ 

ථහ යන්වන් නළවළ.  වභොද, එතුභහ දළන් සිටින්වන් ඉවශ 

පුටු නිහ. නළත්නේ ඉසවල්රහ එතුභහ සිටිවේ භවේ ශඟ. 

එතවො  නේ එතුභහ ළන භභ ථහ ශහ.  

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඇභතිතුභහ, ඒ විඹ වභොක්ද? 

 
රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
විඹ වභොක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ  කිඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ 

ඇවිල්රහ ඉන්වන් භවේ අ බිවේ වභන්. ඉතින් භභ 

වොවවොභද ඔඵතුභහ  ඒහ ළන කිඹන්වන්.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, භ  ඇත්ත භ වේ හයණඹ දළනන්න  

ඕනෆ. අවප් ප්රරවේලර අරේවේ එවවභ වේ ආයක්ෂිත දුේරිඹ 

වේට්ටු වනොතිබීභ නිහ සිදු වුණු  අනතුරුලින් කිහිඳ වදවනක් 

භයණඹ  ඳත් වුණහ.  දුේරිඹ වයස භහර් වහ ආයක්ෂිත වේට්ටු 

වඹදිඹ යුතු  සථහන 626ක් රංහවේ තිවඵනහ.  

 
රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඇත්ත.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
2012 වර් දී එළනි දුේරිඹ අනතුරු නිහ  84 වදවනක් 

භයණඹ  ඳත් වරහ තිවඵනහ.  වභඹ භහ දිගින් දි භ අවපු 

ප්රරලසනඹක්. භහ හිතන වළටිඹ  වේ වහ විලහර මුදරක් ළඹ 

න්වන්ත් නළවළ, වේ යවට් නහසති න මුදල් එක් ඵරනවො .  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු කුභහය වල්භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භන්ත්රීරතුභනි, වභතළන  වේට්ටු දභන්වන් නළති වඵල් 

එයි, රයිට් එයි ඳභණක් වි යනහ නේ, අඩු ණවන් රක් 
40ක් ළඹ වනහ, එ unit එ . රංහවේ එ එක්වනහ 
කිඹනහ, රුිළඹල් 45,000  පුළුන්; 80,000  පුළුන්; 
රක්ඹ  පුළුන් කිඹරහ.  නමුත් අිළ ඒහ අත්වදහ ඵරනවො  
දළක්හ,  ටි දක් ඹනවො  වේ timing වනස වනහ. 
එතවො  සිදු වන්වන් වභොක්ද?  වඳොඩ්ඩක් වරි timing වනස 
වරහ වෝච්ිකඹ ඹන වරහ භ  දුේරිඹ වයස භහර්ඹ වයවහ  ඵස 
එක් ආවොත් වභොද වන්වන්?  ඒ නිහ වේ වරි ප්රරමිතිඹ  
යනහ නේ රුිළඹල්  රක් 40ක් විතය ළඹ වනහ, bell and 
light විතයක් වි යන්න.  

 

ඔඵතුභහභ කිේහ, එළනි සථහන වඹසිඹ ණනක්  තිවඵනහඹ 
කිඹරහ. උතුවය ඒහ වළදුහ  ඳසවේ තත් ළඩි වනහ. භභ 
හිතන්වන් එතවො  800ක් විතය වයි. වේ වහ අිළ ක්රාභත් 
ළඩ ිළිතවශක් ස යනහ. දළන  අිළ වඳුනහ වන ඇති  
තළන්ර  bell and light වේට්ටු 200ක් විතය වි යන්න 
ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. 

 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
වඵොවවොභ සතුතියි.  

 
විවේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ සුඵහධන 

අභහතියඹහවේ  විවේල ංචහය : විසතය  
தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு ஊக்குலப்பு, 

நயலனம்புகக அகச்சது தலரநட்டுப் 

பணங்கள்: லபம் 
FOREIGN TOURS OF MINISTER OF FOREIGN EMPLOYMENT 

PROMOTION AND WELFARE : DETAILS  
     2192/’11 

2 . රු වජෝන් අභයතුං භවතහ (රු යවී රුණහනහඹ 
භවතහ වනු ) 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க - ண்புகு ல 

கபைணநக்க சர்பக)  

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 
විවේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ සුඵහධන අභහතිතුභහවන් ඇස 

ප්රරලසනඹ - (2)   

(අ) ඳසුගිඹ ර් වද හරඹ තුශ එක් එක් ර්වේදී, 

 (i) විවේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ සුඵහධන 
අභහතියඹහ විසින් සිදුයන රද මුළු විවේල 
ංචහය ංිහ වොඳභණද; 

 (ii) එවේ ංචහයඹ ශ ය ල් වර්ද;  

 (iii) එභ ංචහයඹන් ේඵන්ධ දක්හ ඇති අයමුණු 
පුයහ ළනීවේ අලිතහ වර්ද; 

ඹන්න එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද?        

(ආ) (i) අභහතියඹහ විසින් ළහවන ඹන රද 
නිරධහරින් ංිහ ව එක් එක් ංචහයඹ වහ 
දයන රද විඹදභ වන් වන් ලවඹන් 
වොඳභණද; 

 (ii) ඉවත කී ංචහයඹන් වහ වඹොදහ න්නහ රද 
අයමුදල් භවජන මුදල්ද, නළතිනේ ංචහයඹ යන 
රද ය ර යජඹන් විසින් ප්රරදහනඹ යන රද 
මුදල්ද;  

ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு ஊக்குலப்பு, நயலனம்புகக 
அகச்சகக் லகட்ட லன:  

( அ) கடந்ெ இண்டு லபைடங்கரல், 

 ( i ) தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு, ஊக்குலப்பு, 
நயலனம்புகக அகச்சனல் லற்தகள்ரப் 
பட்ட தத்ெ தலரநட்டுப் பணங்கரன் 
ண்ணக்கககபெம்; 

 ( i i ) அவ்லபொ லஜம் லற்தகண்ட 
நடுககரபெம்; 

 ( i i i ) இவ்லஜங்கரனல் அகடந்ெ லநக்கங் 
ககரபெம் 

லபைடந்ெ அடிப்பகடல் அலர் இச்சகபக்குத் 
தெலப்ப? 

( ஆ)(i )  எவ்தலபை லஜத்ென் லபதும் அகச்சபைடன் 
தசன்ம அெககரன் ண்ணக்கககபெம் 
எவ்தலபை லஜத்துக்கும் ற்பட்ட 
தசயலனத்கெ தலவ்லலமகவும்; 

 ( i i ) லற்கூமப்பட்ட லஜங்கரன்லபது பன் 
படுத்ெப்பட்ட நெ தபதுப் பண அல்யது 
லஜம் லற்தகள்ரப்பட்ட நடுகரன் 
அசங்கத்ெனல் லறங்கப்பட்ட பண 
ன்பகெபெம் 

அலர் கூபொல?  

( இ) இன்லமல், ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare: 

(a)  Will he inform this House for the last 2 years on 

per year basis- 

(i)  the total number of foreign tours made by 

the Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare; 

(ii)  the names of the countries so visited; and 

(iii) the necessity to achieve the objective set 

regarding such visits? 

(b)  Will he state- 

(i) the number of officials accompanied by the 

Minister and the cost incurred for each visit 

separately; and 

(ii) whether the funds used for the aforesaid tours 

were public money or money granted by the 

governments of the countries visited? 

(c) If not, why? 

 

රු ඩිරහන් වඳවර්යහ භවතහ (විවේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතිතුභහ) 
( ண்புகு டியன் தபல - தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு 

ஊக்குலப்பு, நயலனம்புகக அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය භහ බහත* 

යනහ.  
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* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட : 
* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  07යි. 

       (ii)  ඇමුණුවභහි 'ඇ' ීරරු ඵරන්න.  

      (iii)  ඇමුණුවභහි  'ඈ' ීරරු ඵරන්න. 

             වභභ අභහතිහංලඹ 2010.11.22 දින ිළහිටුන රද වවයින් 
ිළිතතුය  අදහශ වතොයතුරු 2010.11.22 දින සි  2011.12.31 
හර සීභහ දක්හ ව වතොයතුරු වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඩහ  දභන රද වොඩනළගිලි වහ අත්ඳත් යවන 
ඇති ඉඩේ : න්දි මුදල්  

உகடத்ெ கட்டிடங்கள்  ற்பொம் சுவீகத்ெ கணகள் : 

நட்டஈடு 
DEMOLISHED BUILDINGS AND AQUIRED LANDS : 

COMPENSATION 
 

3142/’12 
 

9. රු වජෝන් අභයතුං භවතහ  (රු ආර්. එේ. යංජිත් භේදුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ වනු ) 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க - ண்புகு ஆர். ம். 

ஞ்சத் த்து பண்ட சர்பக)  

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. R.M. 

Ranjith Madduma Bandara) 

අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුතු 
අභහතිතුභහවන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1)  

(අ) (i) වභොනයහර දිස්රිතක්වේ, ඵඩල්කුඹුය 
නයවේ ආයේබ ය ඇති නය ංර්ධන 
ිහඳිතිඹ ඹ වත් සිදු යන භහර් පුළුල් කිරීභ 
වහ සින්නක්ය ඉඩේර ිළහිටි ළරසුේ 
අනුභත ය ඉදිශ වොඩනළගිලි ඩහ ඉත් 
කිරීභ   යුතු යන ඵත්; 

 (ii) එභ  යුතු පර් දළනුේදීභකින් වතොය, 
නහරි ංර්ධන අධිහරිවේ නිරධහරින් වහ 
යුධ වමුදහ වඹොදහ ඵරවත්හයවඹන් සිදු ය 
ඇති ඵත්; 

එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ) භහර්ඹ පුළුල් කිරීභ වහ නීතිඹ  ඳ වළනි ඩහ බි 
දභන රද වොඩනළගිලිර  වහ අත්ඳත් යවන ඇති 
ඉඩේර  න්දි වවීභක් යන්වන්ද ඹන්න එතුභහ 
වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
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(ආ)  (i)  ඇමුණුවභහි 'ඉ' ව 'ඊ' ීරරු ඵරන්න. 

    (ii)  ඇමුණුවභහි 'උ' ීරරු ඵරන්න.  

 

(ඇ)  ඳළන වනොනඟී. 



ඳහර්ලිවේන්තු 

பெ அகச்சபைம் புத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அகச்சபைனலகக் லகட்ட லன:  
( அ)(i ) தனககய லட்டத்ெல் படல்கும்புபொ 

நகத்ெல் ஆம்பக்கப்பட்டுள்ர நக அபல 

பைத்ெக் கபைத்ெட்டத்ென்கழ் நகடதபபொம் வீெ 

லஸ்ெப்பன்லபது அநெ உகக் கண 

கரல் அகந்துள்ர, கட்டிட லகபடங்கள் 

அங்ககக்கப்பட்டு அகக்கப்பட்டுள்ர கட்டி 

டங்ககர ெகர்த்து அகற்பொலெற்கு நடலடிக்கக 

லற்தகள்ரப்படுகன்மது ன்பகெபெம் 

 ( i i ) இந் நடலடிக்கககள் பன் அமலத்ெலின்ம நக 

அபலபைத்ெ அெக சகபன் அலுலயர் 

ககரபெம் இணுலத்ெனகபெம் ஈடுபடுத்ெ 

பயத்கக 

லற்தகள்ரப்பட்டுள்ரதென்பகெபெம்  

அலர் அமல?  

(ஆ)  வீெக லஸ்ெப்புக்கக சட்டலலெக உகடக் 

கப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கும் சுவீகக்கப்பட்டுள்ர 

கணகளுக்கும் நட்டஈடு லறங்கப்படு ன்பகெ 

அலர் குமப்படுல? 

(இ) இன்லமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that- 

(i)  action is being pursued to demolish buildings 

constructed with approved plans in freehold 

lands for widening of roads carried out under 

the town development plan launched in the 

Badalkumbura Town in Monaragala 

District ; and 

(ii) such activities have been executed forcibly, 

deploying the officials of the Urban 

Development Authority and the Army 

without giving notice in advance? 

(b)  Will he state whether compensation will be paid 

for the buildings demolished and lands acquired 

in violation of laws for widening of the roads? 

(c)  If not, why ? 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි,  අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතිතුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය 

බහත* යනහ.   

 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட : 
* Answer tabled: 

(අ)  (i)  ළරසුේ අනුභත ය ඉදියන රද වොඩනළඟිලි ඩහ ඉත් 
කිරීභක් සිදු වනොශ අතය, භහර් යක්ෂිතඹ තුශ අනයවඹන් 
ඉදිය තිබ වොඩනළඟිලි වො ස ඩහ ඉත් යන රදී. 

       (ii)   භහර් ංර්ධන අධිහරිවඹන් 2012.01.03 දින අදහශ 
පුේරයින්  පර් දළනුේදීභක් සිදු  ය ඇත. ඵරවත්හයවඹන් 
ඩහ ඉත් කිරීභක් සිදු ය නළත. 

(ආ)  න්දි වවීභක් සිදු වනොයයි. 

(ඇ) ඉඩේ හිමිඹන් විසින් සිඹ ළභළත්වතන් භහර් යක්ෂිතඹ තුශ 
අනයවඹන් ඉදිය තිබ තභ වොඩනළඟිලි ඩහ ඉත් ය 
නිමින් නය ංර්ධනඹ  වවඹෝඹ රඵහ දුන් ඵළවින් න්දි 
වවීවේ අලිතහක් ඳළන නළඟී වනොභළත.  

 

ඹහඳනඹ දිස්රිතක්වේ ඒ-වේේණිවේ භහර් : 
ප්රරතිංසයණ  යුතු 

ழ். லட்ட  -ெத்ெயன வீெகள் : 

புனகப்புப் பணகள் 
A-GRADE ROADS IN JAFFNA DISTRICT  : RENOVATION 

WORK   
3167/’12 

10. රු වජෝන් අභයතුං භවතහ (රු ඊ. යනඳන් භවතහ 
වනු ) 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க - ண்புகு ஈ. சலணபலன் 

சர்பக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. E. 

Saravanapavan) 

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතිතුභහවන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1)  

(අ) ඹහඳනඹ දිස්රිතක්වේ ිළහි හ ඇති, භහර් ංර්ධන 
අධිහරිඹ  අඹත්, න්න්තුවයයි ඳහය,ඳරහලි ඳහය, 
වප්දුරුතුඩු ඳහය, භවනුය ඳහය වහ ප්රරධහන වීදිඹ ඹන ඒ 
වේේණිවේ භහර් ප්රරතිංසයණඹ කිරීවේ  යුතු 2009 
භළයි භ 19 ළනි දින  ඳසු ආයේබ ය ඇතත්  වේ 
දක්හ එභ එක් භහර්ඹ වවෝ එභ  යුතු අන් ය 
වනොභළති ඵ එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ)  (i) ඉවත භහර් ප්රරතිංසයණ  යුතු බහයත් 
වොන්ත්ර හත් භහභ වේශීඹ භහභක්ද; 
වනොඑවේ නේ, විවේශීඹ භහභක්ද; 

 (ii) වභභ ප්රරතිංසයණ  යුතු වහ වඹොදනු 
රඵන්වන් විවේශීඹ ණඹ ආධහය ඹ වත් රඵහ 
න්නහ මුදල්ද; වනොඑවේ නේ,යහජි මුදල්ද; 

 (iii) ඉවත කී භහර් ප්රරතිංසයණ  යුතු ආයේබ 
ය ර් 3ක් ත වී ඇතත්, වභවතක් එභ 
 යුතු ේපර්ණ ය ළනීභ  වනොවළකි වීභ  
 වවේතු වර්ද; 

ඹන්න  එතුභහ වභභ බහ  දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

துகமபகங்கள், தநடுஞ்சகயகள் அகச்சகக் லகட்ட 

லன:  

( அ) ழ்ப்பண லட்டத்ெல் அகந்துள்ரதும் வீெ 

அபலபைத்ெ அெகசகபக்குச் தசந்ெனதுன, 

கங்லகசன்துகம வீெ, பயலி வீெ, பபைத்ெத்துகம 

வீெ, கண்டி வீெ ற்பொம் பென வீெ ஆக `' 

ெத்ெயன வீெகரன் புனகப்புப் பணகள் 2009 

ல ெம் 19 ஆம் ெகெக்குப் பன்னர் ஆம்பக்கப் 

பட்டுள்ர லபெலும் இதுலக லற்படி ந்ெதலபை 

வீெனதும்  லற்படி பணகள் பூர்த்ெதசய்ப்பட 

லல்கயதன்பகெ அலர் அமல? 
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[රු වජෝන් අභයතුං භවතහ] 
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(ஆ) (i ) லற்படி வீெககர புனகக்கும் பணககர 

தபபொப்லபற்பொள்ர எப்பந்ெக் கம்பன உள் 

நட்டுக் கம்பன இன்லமல்  தலரநட்டுக் 

கம்பன ன்பகெபெம்; 

 ( i i ) இந்ெ புனர்நர்ணப் பணகளுக்கக பன் 

படுத்ெப்படும் நெ தலர நட்டுக் கடநெல 

இன்லமல் அசன் நெ ன்பகெபெம்; 

 ( i i i ) லற்படி வீெகரன் புனகப்புப் பணகள் 

ஆம்பக்கப்பட்டு 03 லபைடங்கள் கறந்துள்ர 

லபெலும், இதுலக அந்ெப் பணககரப் பூர்த்ெ 

தசய் படிகக்கன கணங்கள் கல 

ன்பகெபெம் 

அலர் இச்சகபல் அமலப்ப? 

( இ) இன்லமல், ன்? 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Is he aware that even though the commencement of 

renovation activities of the A-grade roads, namely 

Kankesanturai Road, Palali Road, Point Pedro 

Road, Kandy Road and Main Street which are 

located in Jaffna District and coming under the 

Road Development Authority have been 

commenced after 19th May 2009, renovation work 

of at least one of those roads has not been 

completed up to now? 

(b) Will he inform this House- 

(i) whether the company which obtained the 

contract for the aforesaid road renovation 

work is a local company or a foreign 

company ;  

(ii) whether this money is obtained under foreign 

loans or public funds that are utilized for the 

aforesaid renovation activities ; and 

(iii) of the reasons for the inability to complete the 

aforesaid renovation even though 3 years have 

lapsed since the commencement of that work? 

(c) If not, why? 

 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි,  යහඹ වහ භවහභහර්  අභහතිතුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුය බහත* යනහ.  

 

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  ඔේ.    
 
      වභභ භහර් වහ වොන්ත්ර හත් ගිවිසුභ අත්න් කිරීභ 2009 වර්දී සිදු 
වුත් ළඩ ආයේබ ශ දිනඹන් ව අන් යනු රඵන දිනඹන් ිළිතඵ 
විසතය ඳවත ඳරිදි වේ.  

(ආ)  (i)  විවේශීඹ භහේ 

        (ii)  වොන්ත්ර හත් ටිනහමින් 85%ක් විවේශීඹ අයමුදල් න අතය, 
ඉතිරි 15% ශ්රී  රංහ යජවේ අයමුදල් වේ. 

       (iii)   ඉවත (අ) ිළිතතුවයහි වන් ඳරිදි ළඩ නිභ ශ යුතු දින  
අන් කිරීභ   යුතු යන ඵ හරුණි දන්මි. 

(ඇ)  ඳළන වනොනඟී. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරලසන අං 12 - 2195/'11- (2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
 

රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ. 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රාභේඳහදන අභහතිතුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රරලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ භහ වද 
හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

ථහනහඹතුභහ 
( சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වනොඳළමිණීවේ අයඹ ිළිතඵ වඹෝජනහ. වොශම දිස්රිතක් 
ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීර රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ ිළිතඵ නිහඩු 
වඹෝජනහ, රු බහනහඹතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 

වනොඳළමිණීවේ අයඹ : රු ආර්. දුමින්ද 
සිල්හ භවතහ 

லெபைக்க அநெ : ண்புகு ஆர். 

துந்ெ சல்ல 
LEAVE OF ABSENCE : HON. R. DUMINDHA SILVA 

 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  
(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  
රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් වඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ:  
 "ශ්රී  රංහ ප්රරජහතහන්්රිත භහජහදී ජනයජවේ ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහවේ 66

(ඊ) ිසථහ ඹ වත් වොශම භළතියණ දිස්රිතක් ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීර රු 
ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ  2013 භහර්තු 22 න දින සි  භහ තුන හරඹක් 
තුශ ඳහර්ලිවේන්තුවේ රැසවීේර  වනඳළමිණීභ  අය දිඹ යුතුඹ."   

 

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
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භහර්ඹ ළඩ ආයේබ 
ශ දිනඹ 

ළඩ නිභ ශ 
යුතු දිනඹ 

න්න්තුවයයි ඳහය, ඳරහලි ඳහය ව   
වප්දුරුතුඩු ඳහය 

2011.06.09 2013.12.08 

භවනුය-ඹහඳනඹ ඳහය (ල්කුරභ සි   
කි.මී.230 දක්හ) 

2011.02.07 2013.08.06 

භවනුය - ඹහඳනඹ ඳහය (කි.මී. 230 සි   
ඹහඳනඹ දක්හ) 

2011.02.22 2013.08.21 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெலனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහවේ අයඹ ඇති,  

ළනිසියුරහවේ ජනහධිඳති වර  යුතු ශ, ඒ හවේභ 

ළනිසියුරහවේ ජනහධිඳති වර ජනතහ විසින් කිහිඳ යක් වතෝයහ 

ඳත් ය ත් හියුවෝ චහවේස භළතිතුභහවේ අබහඹ ිළිතඵ   

ඳහර්ලිවේන්තු වනුවන්, ආණ්ඩු ඳක්ඹ වනුවන් අඳවේ 

වලෝඹ ඳශ ය සිටිනහ.  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් නිකුත් 

යන රද වලෝ ඳණිවිඩඹ අන්තර්ත යන වර ඉල්රහ 

සිටිමින්, භහ එඹ බහත* යනහ. 

 

 

*බහවේඹ භත තඵන රද වලෝ ප්රරහලඹ: 
   சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட இங்கல் தசய்ெ : 

  Condolence Message tabled: 

 

"දිගු රක් අනීඳ සිටි වනිසියුරහවේ වඵොලි වේරිඹහනු ජනයජවේ 
ජනහධිඳති අතිරු හියුවෝ චහවේස ප්රිෙඹහස භළතිතුභහවේ අබහඹ ිළිතඵ පුත 
ඇසීවභන් භභ දළඩි වලෝඹ  ඳත් වවඹමි.  ඔඵතුභහ ත් අබහප්රරහප්ත 
ජහනහධිඳතිතුභහවේ ඳවුවල් හභහජිඹන් ත්, එවේභ වනිසියුරහ යජඹ  ව 
එය  ජනතහ ත්     ශ්රී  රංහ යජවේත්, ජනතහවේත් වලෝඹ වභයින් ඳශ 
වවයනු ඇත. අබහප්රරප්ත ජනහධිඳති චහවේස භළතිතුභහ ශ්රී  රංහවේ මිත්ර ඹකු 
වහ ඳභණක් වනො අඳ වදය  අතය මිත්ර ත්ඹ වහ ඵතහ ලක්තිභත් 
කිරීවභහිරහ විවලේ උනන්දුක් දළක්ව අවඹකු ද විඹ. එතුභහ භඟ ඳළළත්ව 
හච්ඡහර දී එතුභහ ඳශ ශ මිත්ර ශීලී අදවස අදත් භහ සිහිඳත් යනුවේ 
ඉභවත් සුවද වළඟීවභනි. වභභ වලෝජන අසථහවේ දී ඔඵත්, අබහප්රරහප්ත 
චහවේස භළතිතුභහවේ ඳවුවල් හභහජිඹනුත්, වනිසියුරහනු ජනතහත් භඟ 
අිළ ළවොභ වලෝඹ වඵදහ නිමු. වේලවේ නහඹඹහවේ අබහඹ ිළිතඵ මුළු 
ය භ වලෝ න වභභ අසථහවේ දී භසත ශ්රී  රහංකි ජනතහ ද භහ භඟ 
එක් වලෝඹ ඳශ යන ඵ ඹිතඳු අධහයණඹ යනු ළභළත්වතමි.  

 

අඳවේ ඉභවත් ංවේඹ ිළිතනු භළනවි.‖  

 
―I was deeply saddened to learn of the passing away of His 

Excellency Hugo Chavez Frias, President of the Bolivarian Republic of 
Venezuela after a prolonged illness. The Government and people of Sri 

Lanka join me in conveying our deepest condolences to you, members 

of the bereaved family and the government and people of Venezuela. 
The late President was a true son of Venezuela and as the leader was 

deeply committed to the welfare and development of his country, and a 

strong advocate for the developing world. 

 
The late President Chavez was a friend of Sri Lanka and played a 

significant role in further enhancing our bilateral relations. I warmly 
recall my meetings with the late President, and his expressions of 

friendship and support for my country. At this difficult hour, our 

thoughts and prayers are with you, the family of the late President and 
the people of Venezuela. 

 
The Government and people of Sri Lanka together with me stand in 

solidarity, as your country mourns the passing away of your great leader. 
Please accept Excellency, the assurances of my highest consideration.‖   

 

රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Speaker, on behalf of the Hon. Leader of the 

Opposition and on behalf of the United National Party, I 

wish to associate myself with the sentiments expressed by 

the Hon. Dinesh Gunawardena, Chief Government Whip 

on the demise of the great leader, Hugo Chavez. 

 

Thank you. 

ථහනහඹතුභහ 
( சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு ெஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, රතින් ඇවභරිහනු රහඳවේ වේ 

සිඹවේ භහජහදඹ ිළිතඵ විලහර ඵරහවඳොවයොත්තු ඇති යන 

රද, විවලේවඹන්භ වරෝඹ පුයහ ඳයහධීන යහජිඹන් වත 

අධියහජිහදඹ විසින් එල්ර වී තිවඵන තර්ජනර  වනොබිඹ 

මුහුණ දුන් යුවේ  වේේසඨ පුරුඹකු ව හියුවෝ චහවේස භළතිතුභහ 

අබහප්රරහප්ත වීභ ිළිතඵ අඳ ඳක්වේ වලෝඹත් වේ අසථහවේ 

ඳශ යන්න ළභළතියි. වඵොවවොභ සතුතියි. 

 

ථහනහඹතුභහ 
( சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වනිසියුරහවේ ජනහධිඳති හියුවෝ චහවේස භළතිතුභහවේ 

අබහඹ ිළිතඵ ආණ්ඩු ඳක්වේත්, විඳක්වේත් රු භන්ත්රීරරුන් 

විසින් ඉදිරිඳත් යන රද වලෝ ප්රරහල භභද අනුභත යමි.  

 

ප්රරධහන  යුතු ආයේබවේදී ඳනත් වටුේඳත් වහ වඹෝජනහ. 

 

 
 

ඳනත් වටුේඳත් ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்பக்கப்பட்ட சட்டபயங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 

මරි ශභනහයණ (කීභ) ( ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත 

நெ பககத்துலம் (தபபொப்பு) (ெபைத்ெம்) 

சட்டபயம் 

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) (AMENDMENT) 
BILL 

 

 
"2003 අං 3 දයන මරි ශභනහයණ (කීභ) ඳනත ංවලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 
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2013 භහර්තු  08 

 

 

ආර්ථි වේහ හසතු (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත 

தபபைரெச் லசகல லெப்பனவு (ெபைத்ெம்) 

சட்டபயம் 
ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL 

 
 

"2006 අං 13 දයන ආර්ථි වේහ හසතු  ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ 
වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 
 

ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 
 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013 භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 
සුයහඵදු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත 

துல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

EXCISE (AMENDMENT) BILL 

 
 "(52 න අධිහයඹ ව) සුයහඵදු ආාහඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව 

ඳනත් වටුේඳතකි." 
 

ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 
 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of 

the Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious 

Affairs; to be read a Second time upon Tuesday, 19th March, 

2013 and to be printed. 
 

 
 ක්රාවභෝඳහඹ ංර්ධන ිහඳිති (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත 
தசல்நுணுக்க அபலபைத்ெக் கபைத்ெட்டங்கள் 

(ெபைத்ெம்) சட்டபயம்  
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS (AMENDMENT) BILL 

 
"2008 අං 14 දයන ක්රාවභෝඳහඹ ංර්ධන ිහඳිති ඳනත ංවලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 
යහඹ ව ගුන්වතොටුවඳොශ ංර්ධන ඵදු 

(ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත 
துகமபக, லனநகய அபலபைத்ெ அமவீட்டுச் 

(ெபைத்ெம்) சட்டபயம்  
PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY (AMENDMENT) 

BILL 

 
"2011 අං 18 දයන යහඹ ව ගුන්වතොටුඳර ංර්ධන ඵදු ඳනත 

ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 9 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 
විදුලි ංවේල ඵදු  (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත  

தெகயத்தெடர்பு அமவீட்டுச் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்   
TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) BILL 

 
 "2011 අං 21 දයන විදුලි ංවේල ඵදු ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව 
ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

එතුර අඹ භත ඵදු (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත  

லசர் தபபொெ ல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 
"2002 අං 14 දයන එතුර අඹ භත ඵදු ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ 

ිළණි ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
 Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 

වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත  
சுங்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

CUSTOMS (AMENDMENT) BILL 

  
"(235 න අධිහයඹ) ව වර්ගු ආාහඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව 

ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 
 

 
 

 

ඔට්ටු ඇල්ලීභ වහ සදු ඵදු ඳනත (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත  

பந்ெ, சூெட்ட லெப்பனவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 
BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT) BILL 

  
"1988 අං 40 දයන ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව සදු ඵදු ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ 

වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 
 

 

 
 ජහතිඹ වොඩනළගීවේ ඵදු (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත  
நட்கடக் கட்டிதழுப்புெல் ல (ெபைத்ெம்) 

சட்டபயம் 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

 
"2009 අං 9 දයන ජහතිඹ වොඩනළගීවේ ඵදු ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ 

වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 

 
වේශීඹ ආදහඹේ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත  

உண்ணட்டசகம (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்  
INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL 

 
"2006 අං 10 දයන  වේශීඹ ආදහඹේ ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව 

ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 
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2013 භහර්තු  08 

 

 

ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත  

ல லன்பகமபட்டு ஆகணக்குழு (ெபைத்ெம்) 
சட்டபயம்  

TAX APPEALS COMMISSION (AMENDMENT) BILL 

 
"2011 අං 23 දයන ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ ඳනත 

ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 
 

මුදල් ඳනත් වටුේඳත  
நெச் சட்டபயம் 

FINANCE BILL 

 
 "1995 අං 16 දයන මුදල් ඳනත, 2003 අං 25 දයන මුදල් ඳනත, 2012 

අං 12 දයන මුදල් ඳනත ව 1963 අං 11 දයන මුදල් ඳනත ංවලෝධනඹ 
කිරීභ ිළණි ද; වඵෝ යක්ණ ඵේදක් ඳළනවීභ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ 
ිළණි ද; ඒ වහ ේඵන්ධ වවෝ ඊ  ආනුංගි හයණහ වහ විධිවිධහන 
ළරළසවීභ ිළණි ද ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 
විහව ලිඹහඳදිංික කිරීවේ (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත  

ெபைணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

MARRIAGE REGISTRATION (AMENDMENT) BILL 

  

"(112 න අධිහයඹ ව) විහව ලිඹහඳදිංික කිරීවේ ආාහඳනත ංවලෝධනඹ 
කිරීභ ිළණි ව ඳනත් වටුේඳතකි." 
 

ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 
 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 
මුසලිේ විහව වහ දික්හද (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත  

பஸ்லிம் ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) BILL 

 
"(115 න අධිහයඹ ව) මුසලිේ විහව වහ දික්හද ඳනත ංවලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීවේ 
(ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත  

பமப்புக்கள், இமப்புக்கள் பெவு (ெபைத்ெம்) 
சட்டபயம் 

BIRTHS AND DEATHS REGISTRATION (AMENDMENT) BILL 

 

"(110 න අධිහයඹ ව) උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීවේ ඳනත 
ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

වනොතහරිස (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත  
தநத்ெசு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

NOTARIES (AMENDMENT) BILL 

  
" (107 න අධිහයඹ ව) වනොතහරිස ආාහඳනත ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ 

ව ඳනත් වටුේඳතකි." 
 

ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 
 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු  භ 19 න අඟවරුහදහ වදන ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்  

அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 
උඩය  විහව වහ දික්හද (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත 

கண்டி ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

KANDYAN MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) BILL  

 
"(113 න අධිහයඹ ව) උඩය  විහව වහ දික්හද ඳනත ංවලෝධනඹ 

කිරීභ වහ වු ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                     

2013  භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம ெப்படப்பட 

லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் கட்டகரடப்பட்டது. 
 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 
වල්න ලිඹහඳදිංික කිරී වේ (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත 

 ஆலணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 

REGISTRATION OF DOCUMENTS (AMENDMENT) BILL  
 

"(117 න අධිහයඹ ව) වල්න ලිඹහඳදිංික කිරීවේ ආාහඳනත 
ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                    

2013  භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 

ඇව ෝර්නි ඵරඳත්ර  (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත  

அற்லமனத் ெத்துலம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் 
POWERS OF ATTORNEY (AMENDMENT) BILL  

 

 
"(122 න අධිහයඹ ව) ඇව ෝර්නි ඵරඳත්ර  ආාහඳනත ංවලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු අභහතිතුභහ වනු    රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
විසිනි.                                    

2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

  
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல 

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon  Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed. 

 

 
 

නළත ඳදිංික යවීවේ අධිහ රිඹ (ංවලෝධන) 
ඳනත් වටුේඳත 

ர குடிர்த்துெல் அெகசகப (ெபைத்ெம்) 

சட்டபயம் 
RESETTLEMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL  

 
"2007 අං 9 දයන නළත ඳදිංික යවීවේ අධිහරිඹ ඳනත ංවලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ව ඳනත් වටුේඳතකි." 

 
ිළිතන්න රේවේ නළත ඳදංික කිරී වේ අභහතිතුභහ වනු  

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  විසිනි.                                                    
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ වද න ය කිඹවිඹ 

යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිවඹෝ යන රදී.  

 
ள் குடிலற்ம அகச்சன் சர்பக ண்புகு நல் சமபய 

ெ சல்ல அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது. 

2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம 

ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் 

கட்டகரடப்பட்டது. 
 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Minister of  Resettlement; to be read a Second time upon  Tuesday, 19th 

March, 2013 and to be printed. 
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2013 භහර්තු  08 

 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අද දින ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඉදිරිඳත් යන රද ඳවත වන් 

ඳනත් වටුේඳත්ර විධිවිධහන ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහවේ 154 (උ) 

5 (අ) ිසථහ  ඹ ත් න ඵ නීතිඳතිතුභහ විසින් ප්රරහල ය 

ඇති අතය, ඒ අනු සථහය නිවඹෝ 46 අ (2) (අ) ඹ වත් එභ 

ඳනත් වටුේඳත්ර ිළ ඳත් ඳහර්ලි වේන්තු  හර්තහ කිරීභ 

ිළණි එක් එක් ඳශහත් බහර  වඹොමු යන වර 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ භව වල්ේ  නිවඹෝ යමි.  

 

විහව ලිඹහඳදිංික කිරීවේ (ංවලෝධන) 

මුසලිේ විහව වහ දික්හද (ංවලෝධන) 

උඩය  විහව වහ දික්හද (ංවලෝධන) 

 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ  යුතු 
பளுன்ம அலுலல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய ெ சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

 "නිහඹ ඳත්ර වේ ප්රරධහන  යුතුර අං 1, 2, 3 ව 4 දයන විඹඹන් 
ිළිතඵ ළඩ අද දින රැසවීවේදී අං 20(7) දයන සථහය නිවඹෝ වඹහි 
විධිවිධහනඹන්වන් නිදවස  විඹ යුතු ඹ." 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, අද දින ඉදිරිඳත් යන රද ඳනත් 

වටුේඳත්ර භවය ඒහවේ ිළ ඳත් අඳ  තභ රළබිරහ නළවළ.  

කීඳඹක් අවප් වේ භත තඵහ තිවඵනහ. නමුත් අනික් ඒහ ළන 

වරිඹහහය අඳ  දළන න්න අසථහ රළවඵන්වන් වොවවොභද?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභන්රහ  දළන් ඒහ රළවඵනහ.  

 
රු වජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ண்புகு லஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ අඳ ිළිතන්නේ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ප්රරධහන  යුතු. අද දින නිහඹ ඳත්ර වේ විඹ අං 1 සි  4 

දක්හ වඳෞේලි භන්ත්රීර වඹෝජනහ. ඳශමුවනි වඹෝජනහ, රු 

යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ. එතුභහ ඳළමිණ නළවළ. වදළනි 

වඹෝජනහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ.  

වී හ ශ වනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ පරදහයි 
 යුතු වහ වඹොදහ ළනීභ 

தநற்பர்ச்தசய்கக லற்தகள்ர 

படிதுள்ர லற்கணககரப் பநள்ர 

நடலடிக்கககளுக்குப் பன்படுத்துெல்  
UTILIZING PADDY LANDS THAT CANNOT BE 

CULTIVATED WITH PADDY FOR PRODUCTIVE 

PURPOSES 
 

[අ. බහ. 2.45] 
 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"කුඹුරු ඉඩේ වොඩ කිරීවේ නීතිඹ උල්රංකනඹ වනොන ඳරිදි, විධිභත් 
අධිඹනඹකින් වඳුනහ ළනීවභන් ඳසු කිසිවේත්භ වී හ ශ වනොවළකි 
කුඹුරු ඉඩේර පරදහයී ිෂි නිසඳහදන ඳභණක් හ කිරීභ ත්, ඉදිකිරීේ 
 යුතු වහ කිසිවේත්භ ඉඩ ප්රරසථහ වනොරළවඵන ආහයවේ ළඩ වන් 
ේඳහදනඹ ශ යුතුඹළයි වභභ ඳහර්ලිවේන්තු වඹෝජනහ යයි." 

 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් වොවිවඹක් විධිඹ , ිෂි 
හර්මි ඳදනභක් හිත දිස්රිතක්ඹක්, ප්රරවේලඹක්, ඳවුරක් 
නිවඹෝජනඹ යන පුේරවඹක් විධිඹ  වේ වඹෝජනහ ළන 
ඔඵතුභහවේත්, වේ රු බහවේත් නිඹත ලවඹන්භ අධහනඹ 
වඹොමු වයි කිඹහ භභ විලසහ යනහ. 

 
රු ථහනහඹතුභනි, ිෂිර්භ අභහතිතුභහත් භභත් 

නිවඹෝජනඹ යන්වන් එභ දිස්රිතක්ඹ. ඒ කිඹන්වන් භහතය 
දිස්රිතක්ඹ. අිළ දන්නහ භහතය දිස්රිතක්වේ නිල්රහ ඟ 
වඹෝජනහ ක්රාභඹ ක්රි0ඹහත්භ න හනුවේ,- අද ආණ්ඩු ඳක්ඹ 
නිවඹෝජනඹ යන රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ වක්භන භළතියණ 
වොට්ඨහඹ නිවඹෝජනඹ යමින් 1983 අතුරු භළතියණඹ 
ජඹග්රාවණඹ යරහ එදහ වේ උත්තයතය බහවේ -ඳහර්ලිවේන්තුවේ- 
එක්ත් ජහති ඳක් භන්ත්රීරයවඹක් ලවඹන්  යුතු ශහ. 
නිල්රහ ඟ වඹෝජනහ ක්රාභඹ නිහභ ඳභණක් වනොවයි, තත් 
වඵොවවෝ හයණහ නිහ භහතය දිස්රිතක්වේ අීරතවේ වී හ ශ 
වඵොවවෝ වොවි බිේ -ිෂි හර්මි ප්රරවේල-  විවිධ වවේතු නිහ අද 
වී හ ශ වනොවළකි තත්ත්ඹ  ඳත් වරහ තිවඵනහ. 
විවලේවඹන්භ එ වවේතුක්,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! වේ අසථහවේදී රු නිවඹෝජි හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 

 
අනතුරු ථහනහඹතුභහ මරහනවඹන් ඉත් වුවඹන්, 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ [රු මුරුවේසු චන්ද්ර්කුභහර් භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

அென் பமகு, சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்ெனன்பொ 

அகயலல, குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்  [ண்புகு 

பபைலகசு  சந்ெகுர் ]  ெகயக லகத்ெர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES  [THE HON.  MURUGESU 
CHANDRAKUMAR ] took the Chair. 

 
නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නි වඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භභ වන් යමින් 

සිටිවේ භහතය දිස්රිතක්ඹ  ඳභණක් වනොවයි වේ ප්රරලසනඹ 

ඵරඳහරහ තිවඵන්වන් කිඹන හයණඹයි. තත් වඵෝවවෝ 

දිස්රිතක්ර  වේ හයණඹ අඩු ළඩි ලවඹන් ඵරඳහරහ 

තිවඵනහ. වළඵළයි භහතය දිස්රිතක්ඹ නිඹළදිඹක් විධිඹ  -

උදහවයණඹක් විධිඹ - අයවන ථහ වශොත්, වඵොවවෝ කුඹුරු 

ඉඩේ වභොනභ ආහයඹකින්ත් නළතත් වී හ ශ වනොවළකි 

තත්ත්ඹ  ඳත් වරහ තිවඵනහ.  අිළ දන්නහ, වඵොවවෝ 

ප්රරවේලර රණතහ භතු වීභ සිදු වනහ. භහතය දිස්රිතක්වේ 

භහතය ප්රරහවේශීඹ වල්ේ ඵර ප්රරවේලවේ, තිවවොඩ ප්රරහවේශීඹ 

වල්ේ ඵර ප්රරවේලවේ, ඒ හවේභ භහලිේඵඩ ප්රරහවේශීඹ වල්ේ 

ඵර ප්රරවේලවේ ඇතළේ හර හනුරදී රණ භතු වීවේ 

ප්රරණතහ කුඹුරු ඉඩේ ේපර්ණවඹන්භ විනහල වන්න  එ 

වවේතුක් වරහ තිවඵනහ. එභ රණ භතු වීභ ව විවිධ වවේතු 

නිහ ඹිත වී හ ශ වනොවළකි ව කුඹුරුර ඳ ඹිතත් වී හ ශ 

වළකි තත්ත්ඹ  ඳරිර්තනඹ කිරීවේ වළකිඹහ තිවඵනහ. ඒ 

වහ වභොනහද න්න පුළුන් ක්රා භවේද? එවවභ ශ වනොවළකි 

නේ වේ වහ ඔවයොත්තු වදන, ඒ ධහය වළකිඹහ තිවඵන න 

බීජ වී ර් නිසඳහදනඹ කිරීවේ වළකිඹහ තිවඵනහ.  
 

අිළ දන්නහ වදඹක් තභයි -රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහත් භහත් 

එක් එඟ වනහ ඇති- මී  දල වද  විතය ලින් භහතය 

නිල්රහ ඟ වදඳළත්වත්, විවලේවඹන් තිවවොඩ ප්රරහවේශීඹ 

වල්ේ වොට්ඨහවේ ඵණ්ඩත්තය වේ ප්රරවේලර රණතහ  

ඔවයොත්තු වදන භවය වී ර් හ ශහ. ඒ වී ර් 

ේපර්ණවඹන්භ වටි හරඹකින් අසළන්න වනොරළවඵන වී 

ර් වන්න පුළුන්. වළඵළයි, ඹේ කිසි දීර්ක හරඹක් ත වුණත්, 

ඹේ කිසි භට් භ අසළන්නක් රළබුණහ.  නතන යුවේ හ 

යන වී ර් තයේභ ඒ ඳරිඹකින් -හ යන භමි 

ප්රරභහණවඹන්- රළවඵන අසළන්වන් ංිහත්භ ලවඹන් විලහර 

ප්රරභහණඹක් නළති වුණත් ඹේ ප්රරභහණඹ අසළන්නක් රඵහ න්න 

පුළුන්. නමුත් අද දවේ වොවි ජනතහ ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් 

ඒ ඳරිඹ අඩු ිළරිළඹකින් ව වටි හරඹකින් ළඩි 

අසළන්නක් රඵහ න්න පුළුන් වී ර් හ යන්නයි. 
 

අීරතවේ අවප් හේප්රරදහයි වී ර් ණනහක් අද හවන් 

ඈත් වරහ තිවඵනහ. ඉතින් ඒ කුඹුරු අද ප්රරවඹෝජනඹ  න්න 

ඵළරි වරහ තිවඵන එ වවේතුක් තභයි වේ. දළන් අිළ වේ ථහ 

යන හයණඹ ළන වුරුත්  අඵභල් වර්ණුක් තයේත් 

අවිලසහඹක් ඇති ය න්න එඳහ. අිළ වේ කිඹන්වන් වී හ 

යන්න පුළුන් කුඹුරු ඉඩේ වොඩ කිරීභක් ළන වනොවයි. 

 

වේ වඹෝජනහ ඉතහභත් ඳරිසමින් ඳරිශීරනඹ යරහ 

කිඹරහ ඵළලුවොත් වප්නහ, ඳතින නීති රීති උල්රංකනඹ 

කිරීභක්ත්, එවවභ නළත්නේ ඳතින නීති රීති අභිඵහ ඹෆභක්ත්, 

එවවභ නළත්නේ වේ කුඹුරු ඉඩේර ඉදි කිරීවේ  යුතු, එවවභ 

නළත්නේ වොන්ක්රීHට් නහන්තය වොඩ නළඟීභක් ළනත් 

වනොවයි අිළ වේ වඹෝජනහවන් රුණු ඉදිරිඳත් යරහ 

තිවඵන්වන් කිඹරහ. වේ වඹෝජනහවේ මුි ඳයභහර්ථඹ ඉතහ 

ඳළවළදිලි ව නිලසිකත, නියවුල් දක්රහ තිවඵනහ රු 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි. භ  වේ විධිඹ  කිඹන්න  වවේතු 

වරහ තිවඵන්වන් වභොද? අ වප් රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ, 

ඉතිවහවේ බිහි වුණු ිෂිර්භ ඇභතිරුන් අතය ඉතහ දුසයභ 

ධුය හරඹක් දයන්න  සිදු වරහ තිවඵන ිෂිර්භ 

අභහතියවඹක් විධිඹ  අවප් රු බහ ිළිතත යුතු තිවඵනහ. 

ඒ  වවේතු වභඹයි. එතුභහ ිෂිර්භ අභහතිහංලවේ කීේ 

දළරුහ  වොවිජන වේහ විඹ ක්වේත්ර ඹ එතළනින් අයින් වරහ. 

වේ වරිඹ    තිවඵනහ, දත් වට් එ නළවළ හවේ රු 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි. 

අිළ තයවේභ විලසහ යන්වන් වභඹයි. ිෂි ර්භහන්තඹ, 
වොවිජන වේහ හවේභ හරිභහර් කිඹන විඹඹන් තුනභ එ 
ඒඹක් වර තිවඵනහ නේ තභයි අවප් යවට් ිෂි ර්භහන්ත 
ක්වේත්ර වේ ඩහ විධිභත්, ඩහ නිළයදි ව ඩහ පරදහයී ීරන්දු 
න්න පුළුන්භ තිවඵන්වන්. නමුත් අහනහ  එවවභ 
තත්ත්ඹක් නළවළ. ඒ නිහ අද ිෂි ර්භහන්තඹ ළන 
ඇභතිතුභහ  කීේ දයන්න පුළුන් න්වන් එක්තයහ ඳරිඹ 
ඳභණයි. ිෂි ර්භහන්තඹ  අදහශ හරි ජරඹ ව හරි ර්භහන්ත 
ළන ථහ යන වි  රු අභහතියඹහ  ළබිනට් 
අභහතියවඹක් විධිඹ  ඹේ  කීභක් දයන්න පුළුන් වළකිඹහ 
තිවේවි. නමුත් ඒ ළන ඹේ කිසි ඵරහත්භ,  කි යුතු 
ප්රරහලඹක් කිරීවේ හසතවි තත්ත්ඹක් නළවළ. වොවිජන වේහ 
ක්වේත්ර ඹ  අඹත් හයණහ ිළිතඵ රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ  
එළනි කීේ හිත ීරන්දු න්න ව ඒ ළන ප්රරහල යන්න 
පුළුන්භ නළවළ.  

 
අද වේ ළදත් වඹෝජනහ හච්ඡහ යන වභොවවොවත්දී 

වොවිජන වේහ, ිෂිර්භ ව හරිභහර් කිඹන විඹ තුවන්භ 
රු අභහතිතුභන්රහ වේ බහවේ සිටිඹහ නේ ඩහ පරදහයී 
නහඹ කිඹන විලසහඹ භවේ තිවඵනහ. ඒ හවේභ වේ 
විඹඹන් තුන අභහතිරුන් තුන් වදවනකු  ඹන්වන් නළති එ 
අභහතිහංලඹක් ඹ වත් තිබුණහ නේ -අවප් දිස්රිතක්වේ රු 
භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන ඇභතිතුභහ  තිබුණහ නේ- තත් 
වවොයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඇභතිතුභහ ඉන්නහ. ඇභතිතුභහ අඳ  
කුභක් වවෝ උත්තයඹකුත් වදනහ. ඒ උත්තයඹ වළන්හඩ්ත 
වීභකුත් වනහ. නමුත් අහන විග්රාවවේදී පරදහයි, වයඹහත්භ, 
ධනහත්භ ඹභක් භහජත වනහද කිඹන හයණඹ විතයයි අිළ 
කියරහ භළනරහ තක්වේරු ශ යුතු තිවඵන්වන්. රු ඇභතිතුභහ 
ිළිතතුයක් වදයි. ඒ අිළ ිළිතන්නහ. වේ ීරන්දු, වේ ප්රරහල රු 
ඇභතිතුභහ යනහ. වේහ ක්රි0ඹහත්භ යන්වන් නිරධහරින්. අද 
නිරධහරි කුටිවේ වේ ක්වේත්ර ර  අදහශ එ නිරධහරිවඹක්ත් 
අඳ  දකින්න රළවඵනහද? එ භවත්භවඹක් ඉන්නහ වප්නහ. 
භභ දන්වන් නළවළ ඒ භවත්භඹහ වේ ක්වේත්ර ඹ  අදහශ වවනක්ද, 
වනත් ක්වේත්ර ඹ  අදහශ වවනක්ද කිඹරහ. එතවො - 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ (ිෂිර්භ 

අභහතිතුභහ) 
(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென - கத்தெறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

ඒ වනුවන් ඕනෆභ උත්තයඹක්  වදන්න භභ ඉන්නහ වන්. 
 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔේ. උත්තය වදන්න පුළුන්; ථහ යන්න පුළුන්. නමුත් 

වේ හයණඹ ඳවේ ඳළශ යේදී,  ඳවේ වේ බීජ  වයෝඳණඹ යරහ 
වේ  යුත්ත ඉදිරිඹ  වන ඹන්න ක්රි0ඹහත්භ වන්න ඕනෆ 
නිරධහරින් රු ඇභතිතුභහ කිඹන වේ අවවන ඉරහ ටික් ථහ 
කිරීභ ඳභණයි වන්වන්. වඳෞේලි භන්ත්රීර වඹෝජනහ විධිඹ  
ඉදිරිඳත් යන වේ හයණහ හුදු ංවක්තඹක් විධිඹ  ඉදිරිඳත් 
කිරීභ, සථිය කිරීභ, ප්රරංලහ යමින් වදඳහර්ලසවේභ රු 
භන්ත්රීරරුන් ථහ කිරීභ ව ඉන් ඳසු ආඳසු ළයඹක් වඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් ශ භන්ත්රීරයඹහ ඒ වනුවන් ඹේ අදවක් දළක්වීභ 
කිඹන හයණහ ටි වළරුණු වො  අහනවේදී, ද 
අහනවේදී, භහඹ අහනවේදී, ඳහර්ලිවේන්තු ළසි හයඹ 
අහනවේදී, අවුරුදු 6කින් ඳහර්ලිවේන්තු හරඹ අහනවේදී 
භහවරෝචනඹක් යරහ ඵළලුවොත් වේවන් භහජඹ  රළවඵන 
ප්රරතිපරඹ ශුනියි කිඹන හයණඹ තභයි අඳ  නහටුවන් 
වුණත් කිඹන්න  වන්වන් රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි. 

 

වේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන වේ වභොවවොවත්දී භහතය 

දිස්රිතක්වේ කුඩහ ේභහන 1,658ක් ඇතුශත් න ග්රාහභ නිරධහරි 

ේ 650 තුශ වහ ප්රරහවේශීඹ වල්ේ වොට්ඨහ 16 තුශ වොවිජන 

551  552 
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වේහ භධිසථහන භට් වභන් ඵළලුත්, ප්රරහවේශීඹ වල්ේ 

වොට්ඨහ භට් වභන්  ඵළලුත් අද ඵයඳතශ ප්රරලසනඹක් ඵ  ඳත් 

වී තිවඵන්වන්  වේ හයණඹයි.   නිල්ඳහ , වොශඳහ , යතුඳහ  

ආදී ලවඹන් වේ වඵොවවෝ වේලඳහරන  නිවඹෝජිතඹන්වේ 

ආශීර්හද භළේවේ වේ හයණඹ සිදු වනහ.  එ ඳක්ඹ  

ඳභණක්  එවවභ කිඹන්න  භහ මුේධ න්වන් නළවළ; කුව 

න්වන් නළවළ.  වේ ඳක් තුවන්භ, භවය වි  ඳශහත් බහවේ  

න්න  පුළුන්, ප්රරහවේශීඹ බහ,  නය බහ, භව නය බහ 

න්න  පුළුන්, එවේ නළත්නේ වනත්  ජනතහ නිවඹෝජිතඹන් 

න්න  පුළුන්, ඔවුන්වේ ආශීර්හදවඹන්  නීති  විවයෝධි අන්දමින් 

කුඹුරු ඉඩේ වොඩ  කිරීවේ ිහඳහයඹක් සිේධ  වමින් ඹනහ, 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි. 
 

වේ හයණඹ භහතය දිස්රිතක්වේ ඳභණක් වනොවයි, 
රංහවේ වඵොවවෝ දිස්රිතක්ර සිේධ වනහ.  කුණු ටික් දහරහ, 
ඊශඟ  දියහ වන ඹනහඹ කිඹන ලී වො ඹක් දහරහ ඳ න් න්න 
ළඩඹ අන්තිභ  වොන්ක්රීHට්ලින් වශය වරහ වඵොවවෝ 
තළන්ර වොඩ නළගී තිවඵන්වන් විහව භංර උත් වහ 
ේභන්ත්ර ණ ඳත්න reception halls. සථිය වොඩනළඟිලි 
වළවදන තළන දක්හ ගිහින් තිවඵනහ.  වේ ේඵන්ධවඹන් වන 
තිවඵන ක්රි0ඹහභහර්ඹ වභොක්ද? වේ ේඵන්ධවඹන් ඹේ ඹේ 
භළදිවත් වීේ සිේධ වුණත්, අහන විග්රාවවේදී වේ ජහහයභ දිගින් 
දි භ ඹනහ. දළන් අඳ   වහල් ටි රඵහ  න්න, එශලු ටි රඵහ 
 න්න,  වනත් අර  ර් ටි රඵහ න්න ිෂිහර්මි  යුතු  
වහ ඒහ වඹොදහ න්න තත්ත්ඹක්  නළවළ. මී  අවුරුදු දවඹ  
ඳවවශො  ලින් භහලිේඵඩ ප්රරහවේශීඹ වල්ේ වොට්ඨහඹ ඳසු 
ය වන අකුරැස - භහතය ඳහවර් ඹනවො  ඳහය  වදඳළත්වත් 
ඉන්නර හ යන වොවීන් වොච්චය  හිටිඹහ ද  කිඹන එ  රු 
ිෂිර්භ ඇභතිතුභහත් භහ භඟ එඟ වනහ ඇති. අද 
ිෂිර්භ ඇභතිතුභහයි, භහයි වදන්නහභ අකුරැස ඳහවර් ගිවඹොත් 
ඒ වොවිවඹෝ නළවළ. ඉන්නර හ ශ ප්රරවේල වේවඹන් ක්ෂිණ 
වමින්, වළකිවශමින් ඹනහ.  ඒහ  කුඹුරු ඉඩේ නේ,  ඒ ඉඩේර 
වභොනභ ආහයවඹන්ත් වී හ යන්න  ඵළරි නේ, වනත් 
විල්ඳ වී ර් ඒ ප්රරවේලර  වඳුන්හ වදන්න ත් ඵළරි නේ  ඒ 
ඉඩේර වනත් වබෝ හ යන්න  පුළුන්භ තිවඵනහ.  

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එ හ රවේ  ඒහ හ වශේ වේලිර. කුඹුරුර වනොවයි.  
 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 
වරි. රු ඇභතිතුභහ  රළවඵන වරහවේදී උත්තය 

වදන්නවෝ.  වේලිර තභයි එදහ ඉන්නර හ වශේ. අද වී හ 
යන්න  ඵළරි කුඹුරු තිවඵනහ නේ  ඒ කුඹුරුර ඉන්නර හ 
ශහ නේ  ඇති ළරැේදක් නළවළ. ඒයි භහ කිඹන්වන්.  වේ 
ඳ රහ න්න එඳහ. එදහ හ වශේ වේලිර. ඒ වරි. [ඵහධහ 
කිරීභක්] අර්තහඳල් ළන වනොවයි වේ කිඹ න්වන්. අවප් 
ප්රරවේලර ළවන වදඹක් වනොවයි වන් අර්තහඳල්. භහ වේ ථහ 
යන්වන් වනත් ක්වේත්ර ඹක්  ළන. 

 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භහ ඉතහ ඳළවළදිලි වේ 
හයණඹ වන් යන්න  අලියි. වේඵන්වතො  දිස්රිතක්වේ 
කිරි  ේඳත  භහතය දිස්රිතක්ඹ  හවප්ක් ප්රරතිලතහත්භ 
ළඩියි. වළඵළයි වේඵන්වතො  දිස්රිතක්වේ තිවඵන වේලගුණි 
තත්ත්ඹ ළරකුවොත්  වේඵන්වතො  දිස්රිතක්වේ  කිරි  
ේඳත  අලි ආවහය  නිසඳහදනඹ  යන්න  පුළුන් තත්ත්ඹ 
භහතය  හවප්ක් අඩුයි.  භහතය වතත් රහඳඹ  අයිති වීභත් 
වේඵන්වතො  විඹිත  රහඳඹ    අඹත් වීභත් තභයි ඒ  වවේතු.  

 

වේඵන්වතො   දිස්රිතක්වේ කිරි ේඳත ළඩි දියුණු 

කිරීවේ  ිහඳිති ක්රි0ඹහත්භ  වනහ නේ භහතය දිස්රිතක්වේ වී 

හ යන්වන් නළති කුඹුරු; වභොනභ විධිඹකින්ත් වී හ  

යන්න   වනොවළකි  කුඹුරු  නිසහයණවේ අවුරුදු ඳව, දවඹ, 

ඳවවශ, විස පුයන් වරහ තිවඵන යුඹ නිභහ ය,  

වේඵන්වතො  කිරි  ේඳත  අලි  ආවහය  නිසඳහදනඹ  

වහ ඳහවිච්ික යන්න  පුළුන්භ තිවඵනහ. වේ වහ 

වභෝදහනි ළඩ ිළිතවශකුයි අලි.  ආර්ථි ංර්ධන 

අභහතිහංලඹ, අධිහඳන අභහතිහංලඹ, ඳශු ේඳත් අභහතිහංලඹ, 

ිෂිර්භ අභහතිහංලඹ, වොවිජන වේහ අභහතිහංලඹ ඇතුළු වේ 

වහ ේඵන්ධ අවනකුත් අභහතිහංලත්  ේඵන්ධ ය වන අඳ  

වේ ළඩ ිළිතවශ ඇති යන්න  පුළුන්.  භවය වි  උස 

අධිහඳන අභහතිහංලවේ වවඹෝඹත් අඳ  රඵහ න්  

පුළුන්භ රළවේවි. එවවභ රඵහ න්න   පුළුන්භ තිවඵනහ  

නේ, භහතය දිස්රිතක්ඹ  තිවඵන ටිනහ ේඳතක් න ඔඵතුභහත් 

භහත් එඟ වන රුහුණු  විලසවිදිහරවේ භහඳරහන ිෂි 

විදිහපීඨවේ ඉන්න විවලේාඹන්වේ ව ඒ විලසවිදිහරවේ ශිි 

ශිිහන්වේ  ලක්තිඹ, දළනුභ, ඔවුන්වේ වළකිඹහන්, ඔවුන්වේ 

ධහරිතහන් වේ ක්වේත්ර ඹ ේඵන්ධවඹන් ඳර්වේණ යන්න  

දිරි න්න්න  වඹොදහ න්න පුළුන් නේ  ඒ ඳර්වේණ වයවහ 

රළවඵන න නිර්භහණඹන් වහ න ඳර්වේණ හර්තහ වේ වහ 

ඳහවිච්ික යන්න  පුළුන්. වළඵළයි, ිෂිර්භ අභහතිහංලඹ 

විධිඹ  විතයක් යන්න ගිවඹොත් වේ  යුත්ත ය න්න ඵළවළ. 

වේ හයණවේදී වභෝදහනි ළඩ ිළිතවශක් ළදත් වනහඹ 

කිඹහ භභ අධහයණවඹන් ප්රරහල යන්වන් ඒ නිහයි රු 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි.  
 

ඒ විතයක් වනොවයි. දළන් වොවිඹහ නිසඳහදනඹ ශහ  ළඩක් 

නළවළ. වවශ වඳොශ ඇති යන්න ඕනෆ. නළත්නේ හ ද 

විකුණන්වන්? වුද මිරදී න්වන්? එවවනේ වවශ වඳොශ ඇති 

යන්න පුළුන් ඹහන්ත්ර ණඹක් එතළන  ඵේධ ශ යුතු 

තිවඵනහඹ කිඹන එයි භවේ විලසහඹ.  දළළන්ත ළඩ 

ිළිතවශක් ආයේබ යන්න  අලි මලි තත්ත්ඹ නිර්භහණඹ 

කිරීභ  උඳසථේබනඹක් - motivation  එක්- රඵහ න්න  

පුළුන්භ රළවඵයි කිඹන විලසහවඹනුයි -අන්න ඒ අයමුණ 

වඳයදළයි ය වනයි- වේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්වන්.  වී හ 

යන්න ඵළරි නේ එක්වෝ ඳශහ ර් වනත් බවබෝ, ඉන්නර 

හවේ අර ර් ඊ  අභතය කිරි  ේඳත  අලි ආවහය හ 

යන්න භවය වවනක් ළභළති වන්න පුළුන්. වේ 

ප්රරවේලර  ළශවඳන භල් ර් නිසඳහදනඹ ය ජහතින්තයඹ  

අවශවි යන්න ත භවය වවනක් ළභළති වන්න පුළුන්. 

ජහතින්තය අඳනඹන වක්න්්රීිඹ නිසඳහදන යන්න පුළුන්භ 

තිවඵනහ නේ අඳනඹන වක්න්්රීිඹ නිසඳහදනර ත් වේ භමිඹ 

වඹොදහ ළනීවේ වළකිඹහ තිවඵනහ. වභොද, වේශීඹ අලිතහ 

ඉක්භහ ගිහින් අිළ  ජහතින්තයඹ ඉරක් යන, ජහතින්තයඹ 

ආභන්ත්ර ණඹ යන නිසඳහදන වහ වේ ප්රරවේල ව වේ භමිඹ 

වඹොදහ ළනීවේ වළකිඹහ තිවඵනහ. ඒ ේඵන්ධ අද රු 

ිෂිර්භ ඇභතිතුභහත් භහ භඟ එඟ වනහ ඇති.  

 
රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, නිල්රහ ිහඳහයඹ, 

නිල්රහ ිහඳහයවේ අඩු ඳහඩු, නිල්රහ ිහඳහයවඹන් සිදු වුණු 

භහලිඹ වනොවළකි ළරැදි ළන භහ දීර්ක  ලවඹන් ථහ යන්න 

ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් නළවළ. ඒ  වවේතු ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ 

විහදවේදී හරිභහර් ව ජර ේඳත් ශභනහයණ 

අභහතිහංලඹ ඹ වත් භභ විනහඩි 55ක් නිල්රහ ඟ වඹෝජනහ 

ක්රාභවේ වුණු අඩුඳහඩු ළන ථහ යන්න  වඹදුණු නිහයි. එදහ 

භභ වොශ ඳහ  ආණ්ඩුවන් වුණු ළරැදි ඳභණක් වනොවයි; නිල් 

ඳහ  ආණ්ඩු වේ ිළිතඵ දළක්ව කුඩේභහවේ ළරකිලි ිළිතඵත් 

ථහ යන්න  වඹදුණහ. ඒ නිහ නිල්රහ ඟ ිහඳහයඹ, පුයන් ව 

කුඹුරු ිළිතඵ ථහ යමින් හරඹ නහසති යන්න භහ 

ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් නළවළ, රු නිවඹෝජි හය 

බහඳතිතුභනි. වළඵළයි, භහ එ වදඹක් කිඹනහ.  

 

අද නිල්රහ ඟ ිහඳහයඹ නිහ පුයන් වුණු කුඹුරු අක්ය 

දවස ණනක් තිවඵනහ. විවලේවඹන් කියර ළවල් ිහඳිතිඹ 

වයවහ පුයන් වුණු කුඹුරු අක්ය දවස ණනක් අිළ අද 

553  554 



ඳහර්ලිවේන්තු 

නිස ප්රරවඹෝජන ප්රරවේල විධිඹ  අත් වළය දභහ තිවඵනහ. ඒ නිහ අද 

දවේ අඳ  ඵයඳතශ අලිතහක් තිවඵනහ, රු නිවඹෝජි 

හය බහඳතිතුභනි. අද නිල්රහ ඟ ිහඳහයවඹන් විනහල වුණු 

වඵොවවෝ කුඹුරුර නිේ ළවන්නන් හවල් ළවුණු 

ආක්රාභණශීලී ඳළශෆටි භවය වි  ටිකිඹහ හවේ තිණ ර් වළරුණු 

වි  වනත් කිසිභ වදඹක් නළවළ. අඹහවල් කුඹුය  ඵහින 

වඹක් ඒ තණවොශ ටික් ෆවොත් වළවයන්න ඒ කුඹුරුලින් 

න්න තිවඵන ප්රර වඹෝජනඹ අඩු වරහ තිවඵනහ.  

 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භහතය දිස්රිතක්වේ 

ඳභණක් වනොවයි, රංහ වේ සිඹලුභ ිෂි හර්මි කුඹුරු 

ිළිතඵ ඹිත භහවරෝචනඹක් යමින් ඹේ කිසි  යුත්ත  

භළදිවත් වීවේදී වේ ආණ්ඩුවේ ඇතළේ ඇභතිරුන් ිළිතඵ 

ල්ඳනහ ය ඵරන වි  ඒ ඇභතිරුන්  හවප්ක් ඔඵතුභහ 

ළන ප්රරභහණි විලසහඹක් අිළ  තිවඵනහ. වවොයේ යන්න 

වුභනහක් නළති ඔඵතුභහ  අං ළඩ යන්න පුළුන්; 

ඔඵතුභහ ළඵෆ භවත්භවඹක් කිඹන විලසහඹ අිළ  තිවඵනහ. ඒ 

ප්රරභහණි විලසහඹක්; භවය ඇභතිරුන්  හවප්ක් ඵරන 

වි  ප්රරභහණි විලසහඹක්. ප්රරභහණි ඹේ විලසහඹක් තිවඵන නිහ 

අඳ හිතනහ ඔඵතුභහ වේ  යුත්ත  -[ඵහධහ කිරීභක්] අනික් අඹ  

හවප්ක් කිඹහ කිේවේ ඒයි. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් විදුලිඹ නළති 

වුණහ. 

 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නළවළ. රුවල් කිඹන්වන්. ඒයි. 

 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ තභයි.  රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වදිසිවේ 

වට් අකුණු වන වො  යවට් උත්තරීතයභ ආඹතනවේත් 

තත්ත්ඹ වේ නේ වේ ය   වදවිඹන්වේභ ිළහි යි. ආවරෝඹ 

නළති නිහ අඳ භ අවප් ආවරෝඹ ඳඹහ න්න සිදු වරහ 

තිවඵනහ.  
 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අද වේ  යුත්වත්දී රු 

ඇභතිතුභහ  වභතළන  ඇවිල්රහ ිළිතතුයක් වදනහඹ කිඹරහ වන් 

ශහ. ඔඵතුභහ ිළිතතුයක් දීභ ළන භ  තුටුයි. වළඵළයි භහ වේ 

හයණඹ ිළිතඵ නහටු වනහ. ඔඵතුභහවන් අඳ  

රළවඵන්වන්, හුවදක් වේ විහදවේ දී විඹ බහය අභහතියඹහවන් 

ිළිතතුයක් රළබිඹ යුතු නිහ රඵහ වදන ිළිතතුයක් නේ අය භවේ 

තු  වදළනි හයණඹ නිහ ක්ඹ වරහ ඹනහඹ කිඹන 

හයණඹ භහ වන් යන්න ඕනෆ. ඇයි? වේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ය, වේ වඹෝජනහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ නිහඹ පුසතඹ තුශ දශ 

ලවඹන් අවුරුදු වද  ළඩි හරඹක් තිබිරහ අද දවේ විහද 

වනහ.  
 

රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ ඇවිල්රහ භභ වේ ඔක්වොභ 

වනුවන් -නිරධහරින් වනුවන්, අනික් ඇභතිරු වනුවන්- 
උත්තයඹක් වදනහඹ කිඹනහ. රු ඇභතිතුභහ  එවවභ 

උත්තයඹක් වදන්න පුළුන් වීභ ළන තුටු න අතවර් ඒ 

හුවදක් ඇභතිතුභහ කිඹන විධිඹ  උත්තයඹක් දීභ නේ භහ ඒ ළන 

නහටු නහ. භහ ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් වේ  ිළිතතුරු 

ථහ විධිඹ  රළවඵන ිළිතතුය ඳභණක් නේ වනොවයි කිඹන 

හයණඹ භහ  වේ අසථහවේ දී වේ රු බහ  කිඹන්න ඕනෆ. 

ිළිතතුවයන් එවහ ගිඹ වදඹක් අඳ  අලියි. අඳ ඵරහවඳොවයොත්තු 

න්වන් ිළිතතුවයන් එවහ ගිඹ ක්රි0ඹහදහභඹකුයි. භවය වි  වේ 

ක්රි0ඹහදහභවේ භවය වො ස දළන භත් ඔඵතුභන්රහ ආයේබ ය 

තිවඵන්න පුළුන්; ඳර්වේණ භට් වේ තිවඵන්න පුළුන්; 

ක්රි0ඹහත්භ වමින් තිවඵනහ වන්න පුළුන්. වළඵළයි 

වොවීන්වේ නහභවඹන් ඔඵතුභහවන් භහ ඉතහ වෞයවඹන් 

ඉල්රන්වන් වභඹයි. 
 

 අද වොවිඹහ  වොවි විේහභ ළටුඳ අහිමි වරහ තිවඵනහ. 

වොවිඹන්වේභ අයමුදලින් වොඩ නළඟුණු වොවි විේහභ ළටුඳ 

ඔඵතුභහත් රු යන, ඔඵතුභහත් එක් වඵොවවොභ මීඳ 

භතහදීභඹ තත්ත්ඹ  යුතු ශ දිංත හභණී ජඹසරිඹ 

භළතිතුභහ තභයි වඳුන්හ දුන්වන්. 1987 ඉන්දු - රංහ ගිවිසුභ 

වරහවේ ඇභති ඳට් ේ දහරහ හභණී ජඹසරිඹ භළතිතුභන්රහ අයින් 

වේදී,  භන්ත්රීර ධුය වදළනි තළන  තිඹරහ ල්ඳනහ යපු 

ඔඵතුභන්රහත් එක් භතහදීභඹ ලවඹන් භහන තත්ත්ඹ 

හි පු දිංත හභණී ජඹසරිඹ භළතිතුභහ වඳුන්හ දුන් වොවි විේහභ 

ළටුඳ අද වමුලින්භ ප්ඳහදු ය තිවඵනහ. ඒ වනු  විල්ඳ 

වොවි විේහභ ළටුඳක් වවනනහඹ කිඹරහ වේ රු බහවේ 

කිඹන්නේ හවල් කිඹරහ කිඹරහ අද න වො  භහ වඹ  
ඩහ ගිහිල්රහ තිවඵනහ. වොවි විේහභ ළටුඳ අවවෝසි යරහත් 

අවුරුදු එ වභහයක් විතය ගිහිල්රහ තිවඵනහ. 
 

අද න තුරු වොවි විේහභ ළටුඳ වනොවයි, විල්ඳ ක්රාභඹක් 

ිළිතඵත් අඩු ණවන් ඡහඹහ භහත්ර ඹ ධර ඳ්රිතහක්ත් 

ඉදිරිඳත් ය න්න ඵළරි වුණු යජවඹන් අඳ ඉල්රනහ, 

රුණහය වේ වනුවන් හධනීඹ ක්රි0ඹහභහර්ඹ  මුර 

පුයන්න, ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ විධිඹ  ඔඵතුභහ අනිකුත් 

අභහතිහංලත් එක් එක්හසු වරහ ඒහඵේධ ළඩ ිළිතවශක් 

ක්රි0ඹහත්භ යන්න කිඹරහ. පරදහයී, එවවත් වී හ ශ 

වනොවළකි කුඹුරු ඉඩේර වනත් ඵ වඵෝ හ යරහ 

වොවීන්  ආදහඹභක් රඵන්න, හිස ඉඩේ ඩහ පරදහයී වර 

ඳරිවබෝජනඹ  න්න, ජහතින්තයඹ ඉරක් ශ රැකිඹහ අසථහ 

ව වේශීඹ රැකිඹහ අසථහ ජනිත යන්න, ජහතින්තය 

අඳනඹනඹ ඉරක් ශ ිෂි නිසඳහදන ප්රරභහණඹක් වේ භමිර 

ඇති යන්න පුළුන් ළඩ ිළිතවශ  මුර පුයන්න කිඹරහ 

ඔඵතුභහවන් ඉල්රහ සිටිනහ. අද ිළිතතුයක් දීවභන් එවහ ගිහිල්රහ 

ඔඵතුභහ වේ  යුත්ත  භළදිවත් වරහ, ඒ වනුවන් මුර පුයරහ, 

වේ වහ ඵළඳුණු අනිකුත් අභහතිතුභන්රහ එතු යවන වේ ළඩ 

 යුත්ත ආයේබ යයි කිඹන විලසහඹ තඵමින් භහ වේ 

වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ. වඵොවවොභ සතුතියි. 

 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ajith P. Perera will now second the Motion. 
 

[අ. බහ. 3.09] 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වේ රුණ ඉදිරිඳත් 

ශ අසථහවේ ඉරහභ බහවේ රැඳී සිටිමින් ඒ දක්න 

රුණුර  න් වදන්න ඔඵතුභහවේ තිවඵන ළභළත්ත 

ිළිතඵ භහ මුලින්භ විඹ බහය ඇභතිතුභහ  සතුතින්ත නහ.   
 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, නමුත් අද වේ 

වභොවවොත න වි  වේ ඳහර්ලිවේන්තු බහවේ රැඳිරහ ඉන්න 

ේපර්ණ භන්ත්රීරන් ණන 20  අඩුයි. භහ ඒ ප්රරලසනඹ භතු 

යන්වන් නළවළ. ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහ අනු වේ ඳහර්ලිවේන්තු 

වභවවභ ඳත්හවන ඹන්නත් ඵළවළ.  
 

අද  භන්ත්රීරරුන් ප්රරලසන අවන ඳළවේ හික ිළිතතුරු අවප්ක්හ 

යන ප්රරලසන 15ක් තිබුණහ. ඒ ළදත් ප්රරලසනලින් එ  වවෝ 

ිළිතතුරු වදන්න ආවේ අදහශ ඇභතිරුන්වන් කිහිඳ වදවනකු 

ඳභණයි. වෞි ඇභතිතුභහ, ප්රරහවන ඇභතිතුභහ ව තත් 

ඇභතිරුන් වදවදවනක් වවෝ තුන් වදවනක් ඳභණයි හිටිවේ. 
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අවනක් ඇභතිරුන්  අද වන ළඩ තිවඵනහ. වේ 

ඳහර්ලිවේන්තු  සිකුයහදහ  එන එ, විඳක්වේ ව ආණ්ඩු 

ඳක්වේ වඳෞේලි භන්ත්රීරරුන්වේ  වඹෝජනහර  ළරකිල්රක් 

දක්න එ, ඒහ  වෞයහන්විත රන එ, ඒ අවන 

ප්රරලසනර  ිළිතතුරු වදන එ, ඒ හවේභ කීවභන් ඒ ිළිතඵ 

විහදර  ේඵන්ධ න එ අද වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

ේප්රරදහවඹන් ඈත් වරහ තිවඵනහ.  
 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti, what is your point of Order? 

 
රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අද නිහඹ ඳත්ර ඹ අවප් 

වේ භත නළවළ. නමුත් භභ එක් වන්හ ත්තහ.  එහි වන් 
තිවඵනහ, ඳනත් වටුේඳත් 21ක් අද ිළිතන්න ඵ. ඒ ඳනත් 
වටුේඳත් අවප් වේ භත තිඹරහ නළවළ.  ඒහ අද දින ිළිතන්න 
ඵ   වන් නහ. නමුත් භන්ත්රීරරුන්  රළබිරහ නළවළ.  

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ  
 (ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena )   

ඒ ප්රරලසනඹ  ථහනහඹතුභහ උත්තයඹක් දුන්නහ.  

 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Speaker has already made a statement in 

that regard. There is a delay, but those Bills will be 

distributed in  a few minutes' time. Do not worry.  
 
රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අද ද අන් වන්න ලින් රඵහ වදන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් 

යනහ. එවවභ වනොවුවණොත්, ඊශඟ ඳහර්ලිවේන්තු දිනවේදී 
තභයි අඳ  වේහ රළවඵන්වන්. 

 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ත සල්ඳ වේරහකින් ඔඵතුභහ  රළවඵයි.  

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, රු ථහනහඹතුභහ 

ඒ  උත්තයඹක් දීරහ තිවඵනහ.  
 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
නළවළ, නළවළ. උත්තයඹක් දුන්වන් නළවළ. රු නිවඹෝජි 

හය බහඳතිතුභනි, භභ ඳළවළදිලි යන්නේ. අද වේ න වතක් 

ඒ ඳනත් වටුේඳත් අඳ  රළබිරහ නළවළ. ඒ ප්රරභහදඹක්. අිළ ඒ 

ිළිතන්න ඕනෆ. ථහනහඹතුභහ කිේහ, අද ද තුශ වදන්නේ 

කිඹරහ.  ඒ විතයක් වනොවයි, අද නිහඹ ඳත්ර ඹ රළබුවණ්ත් නළවළ, 

අඳ . අද නිහඹ ඳත්ර ඹ වළටිඹ  රළබුවණ් වෂොව ෝ වොිළ යපු 

වොශ කීඳඹක්. ඒත් ටික් ප්රරභහද වරහ. ඊ  ඳසවේ  බහවේ 

 යුතු වවයන අතයභළද දී දුන්නහ.  වේ ඳනත් වටුේඳත්ර 

ප්රරභහදඹ  වවේතු අිළ දන්නහ. ඒ වවේතු තභයි, ඳනත් වටුේඳත් 

විලහර ප්රරභහණඹක් අන්තිභ වභොවවොවත් ඩිනමින් ඉදිරිඳත් 

යන්න සදහනේ න එ. ඉතින්, දළන් ආණ්ඩුවේ ළරසුභ 

වභොක්ද? අඹ ළඹ ේභත වරහ දළන  භහ ණනක් නහ. 

භහ වතය  ළඩියි. භහ වතයක් වේ  යුතු ළන කිසිභ 

ළරකිල්රක් දක්න්වන් නළතු ඵරහ වන ඉරහ, භහර්තු භහවේ 

31 න දහ භතක් න වො , අන්තිභ වභොවවොවත් භතක් වනහ 

අඹ ළඹ  අදහශ  ඳනත් වටුේඳත් ේභත යන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

ඒ තභයි අද වරහ තිවඵන  ප්රරලසනඹ. ඒ තභයි වේ ආණ්ඩුවේ 

තිවඵන ප්රරලසනඹ.  අලුත් ඳනත් වටුේඳත් 21ක් ඇතුශත් යන 

නිහ තභයි අද නිහඹ ඳත්ර ඹ රළබුවණ් නළත්වත්; තභත් රළබුවණ් 

නළත්වත්; තභත් ඒ භඟ එන්වන්. ඒ වටුේඳත් තභ මුද්ර්ණඹ 

නහ.  එ ඳළත්තකින් ඒහ නිසි වේරහ  රඵහ ළනීභ 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරරුන්වේ අයිතිහසිභක්. අවනක් අත  වේ 

ආණ්ඩුවේ අහර්ඹක්භතහ.  

 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අවන, වේ ඳයභහධිඳතිඹ හිත උත්තරීතය ඳහර්ලිවේන්තු! 

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
උත්තරීතය ඳයභහධිඳතිඹ හිත ඳහර්ලිවේන්තු. ඇත්ත භ 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ නිහඹ 

ඳත්ර වේ නළති වඹෝජනහත් ේභත ශහ වන්. ඔඵතුභහත් හිටිඹහ 

වන්. ඒ නිහ එවවේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ වේ වඳොඩි වඳොඩි 

ව ක්නිල් ප්රරලසන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. නිහඹ ඳත්ර වේ නළති 

වඹෝජනහ ේභත යන්න තයේ ව ඳහර්ලිවේන්තුක් වේ.  ඒ 

නිහ රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භන්ත්රීරතුභනි, එළනි 

ඳහර්ලිවේන්තු  වේහ ථහ යරහ ළඩක් නළවළ.    
 

භහ සතුතින්ත නහ, විඹ බහය රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ , 

වේ අසථහවේ වේ රු බහවේ ඉඳීභ ළන.  

 

රු බුේධි ඳතියණ ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ වේ වඹෝජනහ 

සථීය යන භන් ඒ ළන හයණහ කීඳඹක් කිඹන්න ඕනෆ. වේ 

වඹෝජනහවේ තිවඵනහ, ේපර්ණවඹන්භ කුඹුරු ඉඩේ විධිඹ  

බහවිත යන්න ඵළරි, හ යන්න ඵළරි ඉඩේ බහවිත කිරීභ ළන. 

අිළ ඳහර්ලිවේන්තු  ිළවිවන වො  අඳ  වඳවනනහ, 

ඳහර්ලිවේන්තු  ඔේවඵන් ජඹර්ධනපුය වයෝවර ඉදිරිිළ  

තිවඵන ඒ වල්ඹහඹ. අද න වො   ඳසු ගිඹ න්නවේත් හ 

යපු වේ වල් ඹහවේ භවය සථහන වොඩ යනහ; භවය 

සථහන වහයනහ; භවය  සථහනර ඵළමි ඵඳිනහ. නයඹ 

අරංහය කිරීවේ  යුත්තක් වළටිඹ  ඒ ඉතහභ වවොයි රු 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි. වේ නයඹ රසන යන්න 

ඕනෆ. අිළ ඒ ළන අවප් තු  ප්රරහල යනහ. අිළ වභඹ 

ප්රරතිඳත්තිඹක් ලවඹන් ිළිතන්න අලියි.  විවලේවඹන්භ අවප් 

යවට් ඵසනහහිය ඳශහවත් කුඹුරු ඉඩේ ිළිතඵ ඹේ ආහයඹ 

පරදහයී ළදත් නිලසිකත ප්රරතිඳත්තිඹක් තිවඵන්න ඕනෆ. රු 

ඇභතිතුභනි, භවේ ිළඹහ වොවිවඹක්. භවේ ිළඹහ යජවේ වේඹ  

අභතය, ඉතහ තුටින් යපු වදඹක් තභයි වොවිතළන.  

 

ඔහු මිඹ ඹන්න භහ වඹ  වඳයත්, ඒ න වතක්භ 

වොවිතළන්  යුතුර  ේඵන්ධ වුණහ. එයින් වඵොවවොභ වරොකු 

තු ක්  අත් වින්දහ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

නළ වඟනහිය ඳශහත ව උතුරු භළද ඳශහත භඟ න 

වො , ඊ  හවප්ක් අවප් ඵසනහහිය ඳශහවත් වී වොවිතළවන් 

අසළන්වන් අඩුක් තිවඵනහ. ඒත් ටිනහභක් තිවඵනහ. 

විවලේවඹන්භ තභන්වේ බහවිතඹ  අලි වී ටි තභන්වේ 

කුඹුවයන් රඵහ ළනීවේ තු  වනුවන්, ඒ ආත්භ තිප්තිඹ 

වනුවන් හවේභ දුප්ඳත් මිනිසුන්  තිවඵන එභ රැකිඹහ  

නිහ අද ත් ඒ ජනතහ කුඹුරු වොවිතළවන් වඹවදනහ. වළඵළයි 

බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හවේ යජඹ කිඹනහ, කුඹුරු 

ඉඩේ ඉඩේ වොඩ යන්වන් නළවළ කිඹරහ. රු ජනහධිඳතිතුභහත් 

ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ථහවේදී කිේහ, “කුඹුරු ඉඩේ වොඩ කිරීභ  

ඉඩ වනොදීවේ ප්රරතිඳත්තිඹ කිසි වේත්භ වනස වනොයමි” කිඹරහ. 

ඒ වවොයි. වළඵළයි රු ඇභතිතුභනි, නයඹ රසන යන්න 

නහරි ංර්ධන අධිහරිවඹන් වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ සි  කිවරෝ 

මී යඹක් එවහ ඳළත්වත් තිවඵන කුඹුරු ඉඩේ වොඩ යනහ. දළන් 

ඒ කුඹුය භළේවේ අක්ය වදක් විතය වොඩ යරහ තිවඵනහ. භහ 

ඒ ළයදියි කිඹනහ වනොවයි. ඒවන් වඳවනන්වන්, නිසි ඇශ 

භහර් ස යරහ, ළහි තුය යහ හිටින්න අලි  ජරහල ඉදි 

යරහ, නිසි ශභනහයණඹක් ඇති අඳ  ටිනහ වොඩ ඉඩේ 

භතු ය න්න පුළුන් ඵයි. ඒ හවේභ ිෂි ර්භහන්තඹ  ඩහ 

පරදහයි විධිඹ  ජරඹ නිසි වර ඵළ ඹන ආහයඹ  ඉඩේ ස 

ය න්න පුළුන් ඵයි. විවලේවඹන්භ ඵසනහහිය ඳශහවත්.  
 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ඵසනහහිය ඳශහවත් 

කුඹුරු ඉඩේ නිසි ශභනහයණඹක් හිත බහවිත කිරීභ ළන 

භවේ ඳක්වේ නහඹ, විඳක්වේ නහඹ යනිල් වික්රාභසිංව 

භළතිතුභහ මී  අවුරුදු 10  ලින් -2005 අවුරුේවේ- වන් 

යන වො  ආණ්ඩු කිේවේ, ''වේ ඵරන්න යනිල් වික්රාභසිංව 

කුඹුරු ඉඩේ වොඩ යන්න ඹනහ, වේල වද්ර්ෝහිවඹක්'' කිඹරහ. 

නමුත් එතුභහ කිේවේ හුදු කුඹුරු ඉඩේ වොඩ කිරීභක් ළන 

වනොවයි. එතුභහ කිේවේ, ඵසනහහිය ඳශහවත් තිවඵන වී හ 

කිරීභ  කිසි වේත්භ වනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ නිසි 

ශභනහයණඹක් හිත, නිසි ආහයඹ  බහවිත කිරීභ  

අලි යන ප්රරතිඳත්තිඹක් ස යන්න ඕනෆ ඵයි. ඒ තභයි 

ඔඵතුභන්රහ, වෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභන්රහ අද වොශම 

නයවේ යන්වන්. එඹ අවප්  ළුතය දිස්රිතක්වේ ඳහනදුවර් 

වන්න පුළුන්, ඵණ්ඩහයභ වන්න පුළුන්, වවොයණ වන්න 

පුළුන්. ේඳව දිස්රිතක්වේ වන්න පුළුන්.වොශම 

දිස්රිතක්වේ, අවිසහවේල්වල්, ළසඵෆවේ වන්න පුළුන්. ඒ 

වොයි තළනත් යන්න පුළුන්. ඒ කුඹුරු ඉඩේ නිසි 

ශභනහයණඹක් හිත බහවිත ශ යුතුයි. පරදහයි වර වී 

හ වවයන්වන් නළත්නේ  ඒ බිේ සුදුසු වොඩ ඉඩේ ඵ  ඳත් 

යන්න, තුය ඵළ ඹන ඇශ භහර් ස යන්න ව ළසි ජරඹ 

එතු කිරීභ වහ අලුත් ජරහල ඉදි යන්න  යුතු යන්න 

ඕනෆ. ඒ  උදහවයණඹ අද ඔඵතුභන්රහභ වදනහ. ඵරන්න 

දිඹන්නහ වශය ඉඩේ දිවහ. ඒ නිහ වේහ යන්න ඵළරි 

වේල් වනොවයි. වේහ වේල වද්ර්ෝීප ළඩ වනොවයි. වේහ වේ 

යවට් ටිනහ භමිඹ නවීන හරඹ  ළශවඳන ඳරිදි  ස ය 

යවට්භ ජනතහ වනුවන් යන ංර්ධන  යුතු ලවඹන් 

රන්න අලියි. 
 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  

ිෂිර්භ විඹ බහය දුන්නත් ඔඵතුභහ  වොවිජන වේහ විඹ 

අයිති නළවළ. ඒ හවේභ හරිභහර් විඹත් ඔඵතුභහ  අයිති නළවළ. 

අද ඔඵතුභහ, ඔඵතුභහවේ අභහතිහංලඹ වයවහ ඹේ ීරයණඹක් 

ත්තහ , ඒ ීරයණඹ ක්රි0ඹහත්භ යන්න අලි යන ප්රරහවඹෝගි 

ලක්තිඹ, ඹහන්ත්ර ණඹ ඔඵතුභහ  හ එතු වරහ නළවළ. ඒහ ළන 

කිසි උනන්දුක් නළවළ. දළන් ඔඵතුභහ රඵර වුණහ, ඔඵතුභහවේ 

නිරධහරින් කිසිවකු අද ඳහර්ලිවේන්තුවේ නිරධහරින්වේ කුටිවේ 

නළවළයි කිඹන වො . ඔඵතුභහ කිේහ, “නළවළ භහ ඉන්නහ” 

කිඹරහ. ඇත්ත. ඔඵතුභහ ළන අඳ  වෞයඹක් තිවඵනහ. 

ඔඵතුභහ ළදත් වේලඳහරනාවඹක්. නමුත් ඒ නිරධහරින් අද 

එන්වන් නළති එවන් වඳවනන්වන් වභොක්ද? ඔවුන් හිතන්වන්, 

"වභොනහ වුණත් වභොද'' කිඹන එයි. ''බුේධි ඳතියණ 

භන්ත්රීරතුභහ වභොක්වදෝ ප්රරලසනඹක් අවරහ තිවඵනහ; වභොක්ද 

වඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යරහ තිවඵනහ. ඒ වඹෝජනහ  ිළිතතුරු 

වදන්න ඇභතිතුභහ වනොගිවඹොත් රේජහක්. ඒ නිහ ඇභතිතුභහ 

ගිහිල්රහ වභන්න වේ උත්තයඹ දුන්වනොත් වවොයි. වළඵළයි ඉතින් 

ඒහ අඳ   ළඩක් නළවළ, අඳ  ඕනෆ වදඹක් අඳ යනහ. අඳ  

ඕනෆ නළති වදඹක් වනොය ඉන්නහ." වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

විඳක්වේ ව ආණ්ඩු ඳක්වේ ඳසු වඳශ භන්ත්රීරරුන්වේ භතඹ 

ළදත්භක් වනොභළති වර  තභයි ඒ නිරධහරින් හිතන්වන්. 

වභොද අද ඒ අඹ  එන්න ඵළරි? ඔඵතුභහවේ අභහතිහංලවේ ඉන්න 

අදහශ  කියුතු නිරධහරින්  අද වේ ඳහර්ලිවේන්තු  ඳළමිණීභ 

අළඳද? වභොක්ද අද එන්න ඵළරි වවේතු?   
 

වේ ඳහර්ලිවේන්තු  අද එන්න ඵළරි තයභ , මී  ඩහ වරොකු 

ළඩ තිවඵනහද ඒවොල්රන් ? නළවළ. වේ තභයි ඕනෆ නළතිභ. 

''ඇභතිතුභහ ඒහ ඵරහ නීවි'' කිඹන එ තභයි ඒ අඹවේ අදව. 

ඒ අඹ ඳහර්ලිවේන්තු  එන්වන් ිළිතතුරු ඳන්න ඳභණක් 

වනොවයි, අවප් ථහ අවන්නයි. අිළ කිඹන වේ අවන්නයි. වේ 

රු බහවේ භතඹ අවන්න ව ඒ  ඵයඳතශභ ඇඟ  න්නයි. 

නමුත් අද ඒ නිරධහරින් ඇවිල්රහ නළවළ. එන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ 

හිතහ වන ඉන්නහ. ඒ තභයි වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

ණපයණඹත් වේ වභොවවොවත් නළත්වත්. වේ වභොවවොවත් විඹ 

බහය ඇභතිරු ඳස වදවනකු ඳභණයි වේ රු බහවේ ඉන්වන්. 

ඒ තභයි අහනහ. රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භ  

හයණහ කිහිඳඹක් වන් යන්න අලියි. වේ විඹ ළන රු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ වඹෝජනහරදී අධහනඹ වඹොමු 

ය තිවඵනහ. එතුභහ කිඹහ තිවඵනහ, "පුයන් කුඹුරු නළත 

වොඩ කිරීභ  ඉඩ  වනොදීභ  යජඹ වන ඇති ීරයණඹ කිසිවේත් 

වනස යන්වන් නළවළ."යි කිඹරහ. එවවභ කිේහ  දිඹන්නහ  

ඒ අදහශ නළවළ. ඒ වෝට්වට් ප්රරවේලඹ  අදහශ නළවළ. ඒ ළන 

ඵරන්න ඔඵතුභහ  වන වොවහ ත් ඹන්න ඕනෆ නළවළ. 

වෝට්වට් අක්ය වදක් වොඩ යරහ තිවඵනහ. භභ ඒ 

ළරැදියි කිඹරහ කිඹනහ වනොවයි. භභ වේ කිඹන්වන් 

ප්රරතිඳත්තිඹක් නළවළයි කිඹන එයි.  

 

එභ අඹ ළඹ වඹෝජනහර ත දුය ත් වන් ය තිවඵනහ, 

"එළනි ඉඩේ හිමිරුන් සිඹ ඉඩේ 2013 ජනි භ 30න දින  

වඳය ිෂි හර්මි  යුතුර  වඹොදහ වනොන්වන් නේ ඒහ 

අ වොවි ක්රාභඹ  වටි හලීන ඳශතුරු, එශලු වහ භල් හ 

කිරීභ  ඉදිරිඳත් න පුේරඹන්  වඵදහ දීභ  වඹෝජනහ යනහ." 

කිඹරහ. ඇත්ත ලවඹන්භ ඒ ඉතහභ වවො වඹෝජනහක්. දළන් ඒ 

වඹෝජනහ වභවරභ ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඵළරි ප්රරලසන තිවඵනහ. 

වභොද භවේ ිළඹහ  අයිති ඒ හවේභ භ ත් අයිති කුඹුරු 

තිවඵනහ, ළුතය දිස්රිතක්වේ ළුතය ආනවේ වෝනද 

ප්රරවේලවේ. භ  භතයි, භභ කුඩහ හරවේ භවේ ිළඹහ භඟ ඒ 

හ  යුතුර  ේඵන්ධ වුණු ආහයඹ. ඒහයින් අඳ  වරොකු 

තිප්තිඹක් රළබුණහ. ඩදිඹ භඟ එන ලුණු වවෝදහ වන ඹන්න 

ං තුය ආපු නළති නිහ ඒහවේ හ යන්න ඵළවළ. භහතය 

දිස්රිතක්වේ නිල්රහ වඹෝජනහ ක්රාභඹ අහර්ථ වුණහ හවේභ 

ළුතය දිස්රිතක්වේ වඵොල්වොඩ හරි භහර් වඹෝජනහ ක්රාභඹත් 

අහර්ථ වුණහ.  
 

1970 ණන්ර අ බහවේ ඉරහ ළුතය දිස්රිතක්වේ 

ක්රි0ඹහත්භ වුණු වඵොල්වොඩ හරි භහර් වඹෝජනහ ක්රාභඹ 

ේපර්ණවඹන්භ අහර්ථ වුණහ. ඒ වඳොේඳ භධිසථහන නිල්රහ 

වඹෝජනහ ක්රාභවේ හවේභ ටි හරඹකින් ළරවිරහ ගිඹහ. ඒහ 

නළත වළදුවේ නළවළ. ඒ හවේභ ඒ ළප ඇවශේ ව වඵොල්වොඩ 

  වේ ඉඳි යපු ඵළමි ළඩිරහ ගිඹහ. අලුවතන් ස වශේ නළවළ. 

ිත්රීරභ ළු  වේ ඵළපු ඵළේභත් භඟ ං තුය ේපර්ණවඹන් 

නතය වුණහ. ඉන් ඳසවේ ඵණ්ඩහයභ, ළුතය ප්රරවේලර ඒ ඳවත් 

559  560 

[රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ] 



2013 භහර්තු  08 

 

 

බිේර තිබුණු වොවිතළන ේපර්ණවඹන්භ නතය වුණහ. අද ඒහ 

පුයන් වරහ තිවඵනහ. වේ වභොවවොවත් ඒහවේ කුඹුරු හ 

යන්න  ඵළවළ. ඒ හවේභ භල් න්නත් ඵළවළ; වනත් අඳනඹන 

වඵෝ න්නත් ඵළවළ. ඒ  වවේතුක් තිවඵනහ. වභොද ජරඹ 

ඵළ ඹන්වන් නළවළ. ඒ නිහ හුදු අ වොවි ක්රාභඹ  පුේරඹන්  ඒ 

ඉඩේ රඵහ දීවභන් වේ ප්රරලසන වින්න ඵළවළ.  

 

එවවභ නේ ඔඹ විල්ඳ සුළු අඳනඹන වඵෝ වවෝ වනත් 

 වභොනහ වවෝ වඹෝජනහ යන විල්ඳ වඵෝ හ කිරීභ  අලි 

ඳරිදි ජරඹ ඵළ ඹහභ  අලි යන ඒ නිසි ළරළසභ භමිවේ 

ස යන්න ඕනෆ. වභොද ඒ ප්රරවේලර කුඹුරු හ වනොශහ  

ළහි තුය එක් රැස වනහ. ඒහ ඉතහ ඉක්භනින් ඵළ ඹන්වන් 

නළවළ. ඉතින් කුභන හක්ත් වේ කුඹුරුර යන්න 

පුළුන්භක් නළවළ. ඒ හවේභ භදුරුවෝ වඵෝ වනහ. ඒ 

හවේභ වනත් විවිධ ප්රරලසන භතු වනහ. රු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ 

ළඹ  වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යපු ආහයඹ  නිසි වර හ 

වනොයන කුඹුරු ඉඩේ වනත් පුේරවඹකු  රඵහ වදනහ නේ 

ඒහ  අලි යන ඒ භමිවේ වනසේ ඇති යන්න  

අලියි. ඇශ භහර් ව තුය එක් රැසවීභ වහ ව ආවඹෝජනඹ 

ආණ්ඩු යන්න ඕනෆ. ඇත්ත භ ඒ ආවඹෝජනඹ ආණ්ඩු 

යනහ නේ අමුතුවන් අ වොවීන්  වදන්න ඕනෆ නළවළ. භහත් 

ඇතුළු ඉඩේ හිමිවඹෝ නළත හ යන්න සදහනේ.  

 

සිඹලුභ ඉඩේ හිමිවඹෝ නළත හ යන්න සදහනේ. අද තුය 

ඵළ ඹන්වන් නළති එයි ප්රරලසනඹ. විවලේවඹන්භ ඵසනහහිය 

ඳශහවත් ඒ හවේභ දකුණු ඳශහවත් ඇතළේ වරහර  ඹම 

ඳශහවත්ත් ඒ ප්රරලසනඹ තිවඵන්න පුළුන්. වේ ඳවත් බිේ ප්රරවේලර 

ප්රරහවඹෝගි වී හ ශ වනොවළකි නිහ අත වළය දභන රද  ඒ 

භමිඹ -ඒ කුඹුරු බිේ- රු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹපු ඳරිදි වනත් 

විල්ඳ වඵෝ හ කිරීභ වහ ඉඩ රහ දීභ  ආණ්ඩු  

වරොකු අභිවඹෝඹක් තිවඵනහ. ඒ නිහ ඒ   ආවඹෝජනඹ යන 

ආහයඹ දළන් ඔඵතුභහ  කිඹන්න පුළුන් වන්න ඕනෆ. නිේභ 

අ වොවීන්  වදනහඹ කිේහ  වරි ඹන්වන් නළවළ වන්. අඹ ළඹ 

වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ දළන  භහ වතය  ආන්න හරඹක් 

ත වරහ තිවඵනහ. වේ වඹෝජනහ ක්රි0ඹහත්භ කිරීභ වහ යජඹ 

විසින් වොඳභණ මුදරක් වන් යරහ තිවඵනහද? එක් එක් 

ඳශහවතන් ඉරක්ත හයණහ වභොනහද? ඒ ිළිතඵ යජඹ  

තිවඵන දර්ලනඹ, යජවේ ළඩ ිළිතවශ කුභක්ද කිඹන හයණහ 

ළනත්  ඔඵතුභහවන් ිළිතතුයක් අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. 

වඵොවවොභ සතුතියි. 

 
ප්රරලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லன டுத்ெம்பப்தபற்மது. 
Question proposed. 

 

 

[අ. බහ. 3.24] 

රු වේ.ආර්.පී. සරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு லஜ.ஆர்.பீ. சூப்தபபை) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අේපර්ණ වඹෝජනහක් 

තභයි වේ භවත්භඹහ ඉදිරිඳත් යරහ තිවඵන්වන්. මුළු රංහවේභ 

ර් ප්රරභහණඹ අක්යලින් ත්තහභ රක් 160යි. මුළු 

රංහවේභ වොඩ  ඉඩේ, භඩ ඉඩේ, රු ඉඩේ, නිරු ඉඩේ 

සිඹල්රභ ත්තහභ අක්ය රක් 160යි. දළන  ජනවනඹ රක් 

205ක් ඉන්නහ. වොඩ, භඩ, රු, නිරු ආදී ලවඹන් වන් 

ශත්, රක් 205 ජනවනඹ  වේ ඉඩේ ප්රරභහණඹ වඵදුහභ 

එක් වනකු  රළවඵන්වන් අක්ය 3/4යි. නමුත් එක් අඹකුවේ 

හර්ෂි වඳෝණඹ වහ අක්ය 2,1/2 ශ්රී ත්ඹ වහ පරදහ 

අලියි. වභඹ තභයි රංහවේ තිවඵන  භවහ අර්බුදඹ. ආර්ථි වහ 

නිසඳහදන අර්බුදඹ වභඹයි. එක් වනකු  රළවඵන්වන් අක්ය 

3/4යි. නමුත් එක් වනකුවේ හර්ෂි වඳෝණඹ වහ අක්ය 

2,1/2ක් අලියි. එභ ඉඩේ ප්රරභහණඹ රඵහ න්න නළවළ. ඒ වහ 

ක්රාභ වදයි තිවඵන්වන්. එක් තභයි, වොවිතළන් ඵත් ශ වළකි 

ෆභ ඉඩේ අක්යඹකින්භ වතය ගුණඹක් අසළන්න රඵහ ත 

වළකි ක්රාභ අනු වොවිතළන් ශ යුතුයි. එඹ තභයි මුළු ය  භ ඇති 

වරහ තිවඵන භවහ අභි වඹෝඹ. වදන වරෝ යුේධවේදී 

ඳයභහණු වඵෝේඵ දභහ ජඳහනඹ විනහල ශහභ ජඳහනඹ  ිළ  

ය ලින් ඵඩු වවනන්න ල්ලි තිබුවණ්ත් නළවළ; නළේ 

තිබුවණ්ත් නළවළ. ජඳහනඹ ීරන්දුක් ත්තහ, කිසි වනකු  

වවක් ඹහර් වතය  ළඩි ඉඩේ ප්රරභහණඹක් තඵහ න්න තවනේ, 

ඒ වවක් ඹහර් වතවයන් වතය ගුණඹ, ඳස ගුණඹ අසළන්නක් 

රඵහ ත යුතුයි, එවවභ නළත්නේ ආණ්ඩු එභ ඉඩේ ආඳසු යහජ 

න්ත යනහ කිඹරහ. වේ ක්රාභවඹන් අවුරුදු තුනක් ඇතුශත 

ජඳහනඹ සඹංවඳෝෂිතබහඹක් රළබුහ. ඒ අභත යන්න 

එඳහ.  

 
වේ ය   බුරුභවඹන් ලත 05  මිල්චහට් වහල් වනළවිත් 

විකුණන අසථහවේදී රු ඩී.එස. වේනහනහඹ භළතිතුභහ වේ 

යවට් වහල් නිඳදවීභ වහ මුළු යජ ය  වහ නළ වඟනහිය ප්රරවේලවේ 

වොවි ජනඳද ිහඳහයඹක් ආයේබ ශහ. එහි ප්රරතිපරඹක් ලවඹන් 

අද රංහවේ අනුබ යන වහල් ඇ  100කින් 25ක් රළවඵන්වන් 

අේඳහය දිස්රිතක්වඹන්; 27ක් රළවඵන්වන් කුරුණෆර 

දිස්රිතක්වඹන්; ඉතිරි ප්රරභහණඹ රළවඵන්වන් වඳොවශොන්නරු 

දිස්රිතක්වඹන් වහ අනුයහධපු යඹ දිස්රිතක්වඹන්. එභ නිහ ඩී.එස. 

වේනහනහඹ භළතිතුභහ වී ඇ ඹක්ත් වනොරළබුණු ඒ ප්රරවේල ිෂි 

හර්මි හසථහන ඵ  වයහ රංහවේ අද තිවඵන 

ශ්රී ත්ඹ  මුල් ර තළබුහඹ කිඹන එ වෞයවඹන් භතක් 

යන්න ඕනෆ. සිංවර වහවල් ඵත් න වො  ෆභ ඵත් 

ිළඟහනකින්භ වී කුරුල්රකු ප්රරභහණවේ ඵත් මි ක් ඳභණ 

ඳළත්ත  යරහ රු ඩී.එස. වේනහනහඹ භළතිතුභහ  ිළන් 

වදන්න ඕනෆ, 1931 සි  එතුභහ අබහප්රරහප්ත න තුරු වේ යවට් 

ිෂි ර්භහන්තඹ වේ තත්ත්ඹ  වන ඒභ ළන.  

 
එඳභණක් වනොවයි. යුේධඹ හරවේදී රු ඩී.එස.  

වේනහනහඹ භවත්භඹහ ඳහය  ඵළවළරහ, ආවහය වහ වී විතයක් 

වනොවයි, අර ර්ර ත් ඵහිමුයි කිඹරහ, රංහවේ අභත ය 

තිබුණු වේශීඹ අර ර් 53ක් වවශ වඳොශ  දභරහයි එතුභහ ඇස 

වද ිළඹහ ත්වත්. ර  වඳය වවශ වඳොවශේ එභ අර ර් 

නළති වරහ තිබුණහ. යුවයෝපීඹ අර ර් වහ ආවහය ර්ලින් 

වවශ වඳොශ උතුයහ ගිඹහ. නමුත් දළන් ඒහ වවමිහි  ආඳසු 

ජනිත වමින් තිවඵනහ. භහ ේර වඳොශල්ර  ගිහින් 

නිරධහරින්වනුත්, වොවිඹන්වනුත්, වවශඳුන්වනුත් වේ 

ේඵන්ධවඹන් අවනහ. දහත් වනොදුටු අර ර් දළන්  

මිනිසුන්වේ වල්ර ආවහය වහ බහවිත නහ.  

 
වී වොවිතළන ළන ඳභණක් වනොවයි භහ වේ අසථහවේදී 

කිඹන්වන්. ඵසනහහිය ඳශහත ළනයි වේ රු බහවේ 

ළඩිවදවනක් ථහ වශේ. ඵසනහහිය ඳශහවත් වෝට්වට් 

යහජධහනිවේ ඵත් ඳහත්ර ඹ වළටිඹ  ණන් ත්වත් මුතුයහජවරයි. 

වේ වල් ඹහඹ ඳෆලිඹවොඩින් ඳ න් වන වරහතින් තභයි 

අන් වුවණ්. වේ තභයි වෝට්වට් යහජධහනිවේ ශ්රී ත්වේ 

අත්තිහයභ. ඳිතුගීසින් ඇවිල්රහ, රන්වේසීන් ආපුහභ, 

රන්වේසින් ඳහයල් වළදුවේ නළවළ, ඇශල් ළපුහ. ඒවොල්රන් 

ළරණි   ඟ ඉවුවර් ඉරහ වළමිල් න් ඇශ ඳරහ, ඒ ඇශ 

වළතළප්භ 80ක් දක්හ පුත්තරභ  වන ගිඹහ, වොප්ඳයහ 

වවනන්නත්; කුරුඳු වවනන්නත්, ලුණු, යර  හුභහරු 

කිරීභත් වහ. ඒ නිහ සිදු වච්ච වේ වභොක්ද?  ඒ ඇශ ළපීභ 

වවේතුවො  වන මුහුවේ තුය ඵහුර කිහිඳ වඳොශකින් 

මුතුයහජවශ  රහවන ඇවිල්රහ, අද මුතුයහජවශ ලුණුලින් 

ිළරිරහ ප්රරවඹෝජනඹ  න්න ඵළරි තත්ත්ඹ  ඳත්වරහ 

තිවඵනහ. වේ තභයි වෝට්වට් යහජධහනිවේ වේදහචඹ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

වේ ළරණි  වඟන් වභවහ ඳළත්වත් වෝට්වට් ළේ 19ක් 
සිංවර යේජුරුවෝ යහජ ආාහකින් වදරහ තිබුණහ. වේ ළේ 
දවනඹභ වොවිතළන් වහ වනොවයි. ළසි තුය - ං තුය - 

ළරනි  වේ යහවන මිනිසුන් ඳදිංික සථහන ආයක්හ ය 
ළනීභ වහ යි වේ ළේ 19 තිබුවණ්.  නමුත්  ඳවත් බිේ වොඩ 
යන ිහඳහය කිඹරහ ආයේබ යරහ, වේ ළේ ඹ  යරහ දභරහ 
තිවඵනහ.  දළන් ඒ ළේ ටි නළවළ. වල් භළේවදන්; ඳහයල් 
භළේවදන්; ඉඩඩේ භළේවදන් දළන් තුය රනහ. තභත් ඉතිරි 
වරහ තිවඵනහ, වඵොයරළසමුවේ ළ. ත තිවඵනහ, ළසඵෆ 
ළ. ඵණ්ඩහයභ ළේ අ ක් ඉතිරි වරහ තිවඵනහ. භභ වඹක් 
ගිහින් ඵළලුහ. තත් ඒහවේ අලිතහ හුඟහක් තිවඵනහ. වභඹ 
අද රංහවේ තිවඵන එ  මලි තත්ත්ඹක්. නමුත් හනහ  

හවේ රංහවේ ඹේ කිසි පුනරුදඹක් ඇවිල්රහ තිවඵනහ. 
රංහවේ ඳශමුළනි තහ  ලි වබෝ, වි වලේවඹන්භ එශලු 
ර්, ඳශහ ර්, අර ර් නිසඳහදනඹ විලහර ංිහකින් ළඩි 
වරහ තිවඵනහ. තමුන්නහන්වේරහ භවිත වේවි, එශලු, ඳරතුරු 
නිසඳහදනඹ, ඳශහ නිසඳහදනඹ ඳස ගුණඹකින් ළඩි වරහ 
තිවඵනහ.  ටුනහඹ ඉරහ  ගුනින් ති ඳතහ රුිළඹල් රක් 
ණන වොටුවොශ, මුකුණුළන්න ආදිඹ  ිළ  ය    වන 
ඹනහ. තමුන්නහන්වේරහ වොශම ඉරහ නුය  වවෝ වොශම 
ඉරහ යත්නපුයඹ  වවෝ ඹේ කිසි දිවහ  ගිහින් ඵරන්න.  ඒ 

ඹන ඳහය දිවේ තිවඵනහ, ජීවිතඹ  වනොදුටු එශලු ඩ. එභ 
ප්රරභහණඹ සිඹඹ  5කින් ළඩි වරහ.   

 

භභ ඇඹිලිිළටිවේ වවල්ළන් වවශ වඳොශ  ගිඹහ. එහි 
සිටින නිරධහරින්වනුයි, වවශන්දන්වනුයි භභ ඇහුහ.  
තිඹ  වවල්ළන් 24,000ක් වොශම  වහ අවනකුත් 
ප්රරවේලර  ඳ නහ කිඹරහ කිේහ. වේහ ඉසය තිබුවණ් 

නළවළ. වේ සුවිල් ප්රරතිපර යහශිඹක් අද අඳ  රළබිරහ තිවඵනහ. වී 
වොවිතළන  අභතය රංහ  නුපුරුදු වබෝ වදක්, තුනක් 
දළන් ඇවිල්රහ තිවඵනහ. එක් තභයි ඵඩ ඉරිඟු. ඒහ රංහවේ 
තිබුවණ් නළවළ. ඵඩ ඉරිඟු අවප් ආවහයඹක් වනොවයි, ිළටින් ආපු 
ආවහයඹක්. අද ඵඩ ඉරිඟුලින් අිළ සඹං වඳෝෂිතයි. ඳසු ගිඹ 
අවුරුේවේ අිළ  ඵඩ ඉරිඟු ව ොන් 7,000ක් ිළ  ය  ඹළේහ. අිළ අද 
එයින් සඹං වඳෝෂිතයි.  

 

වදවනි එ, දකුණු ඇවභරිහවන් ආහ, භඤසවඤොක්හ. 
රංහවේ දළන් විලහර ලවඹන් භඤසවඤොක්හ ඳළතිරිරහ 
තිවඵනහ. රංහවේ විතයක් වනොවයි භඤසවඤොක්හ අරඹක් 
වනොතිබුණු විඹට්නහභඹ අද භඤසවඤොක්හ නිසඳහදනඹ අතින් 
ආසිඹහවේ ඳශමුළනි තළන  ඇවිල්රහ තිවඵනහ. චීනවේ 
නිසඳහදනඹ යනහ; ආසිඹහවේ නිසඳහදනඹ ඳ න් වන 
තිවඵනහ. අප්රිෙහවේ ප්රරධහන ආවහයඹ භඤසවඤොක්හ. වභවතක් 

ල් වරෝවේ  ආවහය අතය වී තිබුණහ; තිරිඟු තිබුණහ; ඵඩ ඉරිඟු 
තිබුණහ. එච්චයයි තිබුවණ්. වතයළනි එ විධිඹ  තභයි දළන්  
භඤසවඤොක්හ එභ රළයිසතු  ඇතුශත් වරහ තිවඵන්වන්. අිළ 
වේහ ළන ල්ඳනහ ශ යුතුයි.  අද අර ර් විලහර ලවඹන් 
වඳුනහවන තිවඵනහ.  

 

 අද සඳර්වේදඹ - ඉවුේ ිළහුේ රහ - ිළසීවේ රහ - දියුණු 

වමින් තිවඵනහ. ශභයින්, භවුරුන්, හන්තහන්, යහජහරි 
යන හන්තහන්, වේ ෆභ වවනකුභ අලුත් යත්ආවහයඹක් 
වදය වදන්න  ඉතහභ වේවඹන් පුරුදු වේවන ඹනහ. 
විවලේවඹන් අවප් දරුවෝ අලුත් යත් ආවහයඹක්  ිළිතවඹශ 
යන්න  උනන්දු වනහ. ිළඹහ  යත් ආවහයඹක් ිළිතවඹශ 
ය වදන්න ; භවු  යත් ආවහයඹක් ිළිතවඹශ ය වදන්න ; 
යත් ඳළණි ෆභක් ස යරහ වදන්න  ආදී ලවඹන් අවප් 
ශභයින් උනන්දුක් දක්නහ. ඒ අනු  අවප් ශභයින් අද අලුත් 
තත්ත්ඹ  ඇවිල්රහ තිවඵනහ.  

 

භභ වේ අසථහවේ කිඹහ සිටිනහ, රංහවේ නිසඳහදනඹ ළඩි 
කිරීභ වළය අඳ  වන කිසිභ වේවයණක් නළවළයි කිඹරහ. ෆභ බිේ 

අඟරක්භ වොවිතළන් ඵත් ශ යුතු අසථහක් ඇවිල්රහ 
තිවඵනහ. භක් නිහද, රු, නිරු, වොඩ, භ  ඉඩේ ලවඹන් 
අවප් යවට්  ඉඩේ වඵදිරහ ගිඹහභ එක්වනකු  රළවඵන්වන් 
අක්ය තුන් හරයි. ඒ භදි. එ ශභවඹක්, එ ළඩිහිටිවඹක් 
වඳෝණඹ යන්න අවුරුේද  අක්ය 2 1/2ක් අලියි. ඒ 

රඵහ ළනීභ වහ අිළ දළන් අක්යඹකින් රඵහ න්නහ ආදහඹභ 
වතය ගුණඹකින් ළඩි ය න්න ඕනෆ. ඒ ළඩි කිරීවේ භවහ 
ර්තිඹ ; ඒ ඉණිභඟ  අිළ වොඩවරහයි ඉන්වන්.  

 
ඒ නිහ භභ අවප් ිෂිර්භහන්තඹ - වොවිතළන- බහය 

ඇභතිතුභහ ඉතහභ ඇඳ ළඳ වුණු ඇභතිතුවභක්. එතුභහ 
ිෂිර්භහන්තඹ දන්නහ. වල්ර ිෂිර්භහන්තඹ තළන්ඳත් 
වරහ තිවඵන මිනිවවක්. රු ඩී.එස. වේනහනහඹ භළතිතුභහ 
වේත්වඹන් රන උතුේ පුේරවඹක්. භභත් එතුභහ  

රන්වන් එවේභයි. ඩී.එස. වේනහනහඹ භවත්භඹහ එදහ ඔඹ 
ිළඹය ත්වත් නළත්නේ වභරව ත් රක් ණනක් ජනතහ 
හවත් ඵඩගින්වන් භළරිරහ ඉයයි. නහන්තයවඹන් ඹ  වරහ 
තිබුණු මුළු යජය  ප්රරවේලඹ එතුභහ විිත ශහ. නහන්තයවඹන් 
ඹ  වරහ තිබුණ ල්ඔඹ මිටිඹහත විිත ශහ. වේ යවට් ඉත 
දභරහ තිබුණ වී ර්  350ක් අිළ දළන් නළත හ යරහ 
තිවඵනහ.  

 
  වීර නේ, වේ දරුවෝ දන්වන් නළවළ. අද වී ර් 350ක් 

තිවඵනහ. ඒ වී වේරරහ ඵඩහ යරහ, ඳවයසේ යරහ 
න්වනෝරුවේ වී ඵළංකුවේ තළන්ඳත් යරහ තිවඵනහ. "අවුරුදු 
200කින් මික් එහ එිතඹ  න්න එඳහ, වේ වී ර් නළති වරහ 
ගිඹහභ අවප් මුණුබුයන්වේ ඳයේඳයහර  ඒ වී ඵළංකු ඩරහ ඒහ 
අය වන අලුතින් හ යන්න රළවේහ" කිඹරහ වී ර් 350ක්  
තළන්ඳත් යරහ තිවඵනහ. අිළ අනහතඹ  සදහනේ වරහ 
තිවඵන්වන් ඒ ආහයඹ යි.  

 
 වේ වඹෝජනහ වනහහ  භභ න්වතෝයි. වේ වඹෝජනහ 

වනහහ  විතයක් භදි. වදය ෆභ භල් වඳෝච්ිකඹකින්භ, භල් 

ඳහත්තිඹකින්භ වේ යවට් සඹංවඳෝණඹ වහ ඇඳ ළඳ වුණු 
ජනතහක් වදමු. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ හවේ ඒ 
වදන්න ඹ උදවිඹ  ඵණ කිඹරහ ළඩක් නළවළ. වේ ය  
වදන්න බහය වදන්න ඕනෆ අය ඉන්න දරුන් යි.  වේ ශභයි තභයි 
වේ යවට් ඊශඟ ඳයේඳයහ. ඳවවේ ඳන්තිවේ ප්රරතිපර දළක්හභ, 
වතුර  තිවඵන ඇඳ ළඳ වීභ දළක්හභ වේ ශභයි අතරින් 
ත අවුරුදු ඳවවශොදී වේ භන්ත්ර ණ බහවේ පුටුර හඩිවන 
ශභයි අද වේ ළරරිවේ හඩිවරහ ඉන්න ඵ වඳවනනහ. වේ 
යවට් ජනහධිඳති, අභළති න උදවිඹ අය ශභයි අතය ඉන්නහ. ඒ 

ශභයින්වේ තිගුණ ඳවවේ ශිිත් විබහවේ ප්රරතිපරලින්, 
දවවේ  හභහනි වඳශ විබහ ප්රරතිපරලින් වඳවනනහ. ඒ නිහ 
ඒ ශභයින්වේ වදෝත  රංහ බහය දීරහ විසිඑක්න ලත ර්වේ 
නවෝදවේ පුවයෝහමීන් වළටිඹ  ඒ අඹ  රරහ වේ 
 යුත්වතන් ඳහඩභක් ඉවන න්නහ වභන් ඉල්රමින් භවේ 
ථහ භහප්ත යනහ.  

 

[අ. බහ.  3.38] 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ (ිෂිර්භ 

අභහතිතුභහ) 
(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென - கத்தெறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 
රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වේ හවේ වඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන භභ ඳශමුවො භ අවප් රු බුේධි ඳතියණ 

භන්ත්රීරතුභහ   සතුතින්ත වනහ.  වළඵළයි, එතුභහ වරිවළටි 

රුණු හයණහ අවඵෝධ ය වන වනොවයි වේ වඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ය තිවඵන්වන්.  
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[රු වේ.ආර්.පී. සරිඹප්වඳරුභ භවතහ] 



2013 භහර්තු  08 

 

 

අවප් යවට් පුයන් කුඹුරු තිවඵන එ ඇත්ත. පුයන් කුඹුරු 

නළත හ කිරීභ වහ ඳසු ගිඹ හරහනුවේ අිළ විලහර ළඩ 

ිළිතවශක් දිඹත් ශහ. අඳ  රළබී තිවඵන ංිහවල්නර 

වළටිඹ  තභත් අක්ය 35,000 විතය ප්රරභහණඹක් පුයන් කුඹුරු 

වළටිඹ  අවප් යවට් තිවඵනහ. ඒ  විවිධ වවේතූන් තිවඵනහ. 

අවප් රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හවේ ජර ඵසනහ 

ිළිතඵ ළ ලු, යදිඹ ිළිතඵ ළ ලු තිවඵනහ. ඒ හවේභ අඳ 

විසින් ඇති ය ත්ත වේලුත් තිවඵනහ. ඔඵතුභහ කිේ නිල්රහ 

ිහඳහයඹ එක්. නිල්රහ ිහඳහයඹ ඔඵතුභන්රහවේආණ්ඩු 

හරවේ ක්රි0ඹහත්භ ශ ළඩ  වනක් නිහ ඒ අද අඳ  

අහිමිවරහ ගිහිල්රහ තිවඵනහ. එතළන අක්ය 5000ක් 

තිවඵනහඹ කිඹන එ තභයි භ  කිඹන්න තිවඵන්වන්.  
 

ඒ හවේ අඳ  අහිමි වුණු බිේ යහශිඹක් තිවඵනහ.  ළුතයත් 

එවවභ තිවඵනහ කිඹහ එතුභහ කිේහ.  දහත් නළත හ 

යන්න ඵළරි සථහනත් ඒ අතවර් තිවඵනහ. නමුත් භභ කිඹන්න 

තුටුයි තමුන්නහන්වේ  නිල්රහ ිහඳහයඹ තුශ අහර්ථ වුණු 

කුඹුරු අක්ය 5,000න් වේ ර්වේ වේ වභොවවොත න වි   

අක්ය 470ක් හ ය තිවඵන ඵ.  අවප් ිෂිර්භ 

වදඳහර්තවේන්තු, වදබිභ අධිහරිඹ අිළ සිඹලු වදනහභ ගිහිල්රහ 

අලුත් බීජ ඒ වොවීන්  රඵහ දීරහ ඳළයණි හේප්රරදහයි වී හ 

යරහ අද හර්ථ අසළන්නක් වනශන්න  යුතු යරහ 

තිවඵනහ. ඔඵතුභහ එන්න රඵන ඳුදහ උවේ 11.00  වොඩභ 

ඹහඹ . එතළන අිළ වොඹේ ඳන්න රෆසති ය තිවඵනහ. වළඵළයි 

භ  අද උවේ ථහ ය කිේහ, ළවළරහ තුය ිළරිරහ තිවඵනහ, 

ඹන්න ඵළවළ කිඹරහ. භහ දන්වන් නළවළ, වොවවොභ වේවිද කිඹරහ. 

නමුත් එදින  එභ  යුතු සිදු යන්න අිළ දින හනු රකුණු 

ය වන තිවඵනහ. උවේ 11.00  අලුත් වල් භංරිඹ ආයේබ 

යන්න  යුතු ය තිවඵනහ. ඔඵතුභහ එන්න එතළන . එතළනභ 

තිවඵනහ අක්ය 250ක්. ඳහරටු ඹහවේ තත් අක්ය 170ක් 

විතය හ ය තිවඵනහ. ඉතින් වේ විධිඹ  ක්රාභක්රාභවඹන් අිළ වේ 

 යුත්ත යවන ඹනහ. වේ වනුවන් විලහර හර්ඹ බහයඹක් 

වේ යජවඹන් ඉටු ය තිවඵනහ.  

 

විවලේවඹන් අවප් රු සරිඹප්වඳරුභ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හවේ 

හේප්රරදහයි වී ර්  වොවීන්  රඵහ දීරහ තිවඵනහ.  ගිඹ 

න්නවේදීත් භභ මුල් වරහ වො විර ඹහඹ  හේප්රරදහයි බීජ 

රඵහ දුන්නහ.  වො විර ඹහවේ හර්ථ ඒ  යුත්ත වරුහ. ඒ 

විධිඹ  වේ ළඩ ිළිතවශ යන්න පුළුන් සථහනර යවන 

ඹනහ. ඒ ළන වොවීන් ඉතහභත් තු   ඳත් වරහයි ඉන්වන්. 

අවුරුදු ණනහකින් වේ  යුත්ත වශේ. එහි මලි විඹදභ යජඹ 

භඟින් දළරුහ. වභොද, අවුරුදු 30ක් තිසවේ වේ බිේ ස ය 

තිබුවණ් නළවළ. වොවිතළන් ය තිබුවණ් නළවළ. වොවිතළන් 

යන්න උභනහ යන මලි  යුතු ටි අිළ යජඹ භඟින් ය 

දුන්නහ. ඒ  උභනහ යන මුදල් දුන්නහ.  එවවභ වොවීන් 

උනන්දු යරහ තභයි වේ  යුත්ත වශේ. දළන් ඉතහභත් හර්ථ 

ඹහඹක් තිවඵනහ. ඔඵතුභහ  11 ළනිදහ උවේ රුවේ නිහඩු 

තිවඵනහ නේ භහත් එක් එන්න ඒ  යුත්ත  වබහගි වන්න. 

භභ වඳන්න්නේ ඒ ඹහවේ යරහ තිවඵන්වන් වභොනහද කිඹරහ.  

අිළ වේ හර සීභහ තුශ ඒ විධිවේ විලහර ංර්ධන ළඩ 

වො ක් යරහ තිවඵනහ.  

 

 වභභ වඹෝජනහවන් කිඹන්වන්, පුයන් කුඹුරු එවවභ 

නළත්නේ හ  න්න ඵළරි ඒහවේ වනත් වබෝ හ යන්න 

ඉඩ වදන්න කිඹරහයි. ඒවන් ඔඵතුභහ වේ කිඹරහ තිවඵන්වන්. වී 

හ යන්න ඵළරි නේ වන වභොනහ වවෝ හ යන්න ඉඩ 

වදන්න කිඹරහයි කිඹන්වන්.  රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, 

ඒ වේ ඳනවත් තිවඵනහ. වභතුභහ වේ ඳනත කිඹන්වන් 

නළතියි වේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිවඵන්වන්. 2000 අං 46 

දයන වොවිජන ංර්ධන ඳනවත් 34.(1) න න්තිඹ ඹ වත් 

කිඹහ තිවඵනහ, "වොභහරිස ජනයහල්යඹහවේ ලිඛිත අයඹ 

ඇති වළය කිසිදු තළනළත්තකු විසින් කුඹුරු ඉඩේ ප්රරභහණඹක් 

ිෂිහර්මි හ වහ වළය වනත් ඹේ හර්ඹඹක් වහ 

බහවිත වනොශ යුතුඹ" කිඹහ. නමුත් "ිෂිර්භඹ" කිඹන එ 

නිර්චනඹ ය තිවඵනහ, 101න න්තිඹ ඹ වත්. එහි වභවේ 

වන් නහ:  
 

" 'ිෂිර්භඹ' ඹන්න , - 

 (i)  වී, වත් වබෝ, කුළු ඵඩු, හර්මි වබෝ, එශළු, ඳශතුරු, භල්, 
තණබිේ වවෝ ත්ත්හවහය හ කිරීභ; 

 (ii)  කිරි ඳට්ටි ඳහරනඹ ව වොවිඳශ තුන් ඇති කිරීභ ව වඵෝ 
කිරීභ;  

 (iii) ඳළශ ව ඳශතුරු තහන් ; ව 
 (iv) මීභළසි ඳහරනඹ ව මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ ඇතුශත් වේ;" 

ඉතින් ඔඵතුභහ ත වභොනහද යන්න කිඹන්වන්? 

තමුන්නහන්වේ වේ අවඵෝධ ය වන නළවළ. ඔක්වෝ භ 

ලින් වේ ඳනත කිඹහ ඵරන්න. තමුන්නහන්වේ ඒ 

කිඹන්වන් නළති නිේ  වභොනහ වවෝ ථහ යනහ. ඒ 

ඳනවත් අය තිවඵනහ වේ හර්ඹඹ යන්න. වේ ළඩ ිළිතවශ 

අිළ දළන භත් ක්රි0ඹහත්භ ය වන ඹන ළඩ ිළිතවශක්. දිවි 

නළගුභ ඹ වත් යන ළඩ ිළිතවශත් ඒ හවේභයි. භභ තුටින් 

කිඹනහ,  නිල්රහ ිහඳහයඹ ඵරන්න ඳුදහ  එන්න කිඹරහ භහ 

එක් ඹන්න. ගිහිල්රහ ඵරන්න, වො යි ආහයවඹන්ද හ ය 

තිවඵන්වන් කිඹරහ. ඒ වොවීන්වේ අසළන්න වොවවොභද කිඹරහ 

ඵරන්න. අවුරුදු 35  ඳසවේයි දළන් වොවිතළන් යන්වන්. 

ඒයි අිළ කිඹන්වන්. ිෂිර්භහන්තවේ ශ යුතු වේ ළන 

වනොශ යුතු වේ ළන  තමුන්නහන්වේරහ අඳ   අමුතුවන් භතක් 

යන්න උභනහ නළවළ. ඒ  යුතු සිඹල්රභ වේ  න වො  ය 

වන ඹනහ.  
 

ඔඵතුභන්රහවේ  අනවඵෝධඹ තභයි  අඳ  තිවඵන  ප්රරලසනඹ.  

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අවප්  රු වේ.ආර්.පී. 

සරිඹප්වඳරුභ භන්ත්රීරතුභහ භතක් ශහ හවේ ඳසුගිඹ හර 

හනුවේදී වේ ළඩ ිළිතවශ තුිතන් අිළ ජඹග්රාවණ යහශිඹක් 

රඵහ තිවඵනහ. අඳ  ත දිනන්න වේල් විලහර ප්රරභහණඹක් 

තිවඵන එත් ඇත්තයි; ත යන්න ළඩ යහශිඹක් තිවඵන ඵ 

ඇත්තයි.  2005 නවො   අවප් යවට් ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනඹ  

වශේ යවට් අලිතහවන් සිඹඹ  20යි. අද වේ නවො  අවප් 

අලිතහ ඉක්භහ ගිහිල්රහ, සිඹඹ  120ක් විතය අිළ නිසඳහදනඹ 

 යනහ.  වේ හනුවේදී අිළ වභච්චය හරගුණ විඳර්ඹහඹ  

රක් වරහ ර්හ නිහ ඵඩ ඉරිඟු හවන් සිඹඹ  40ක් විතය 

විනහල වරහත්, අභ ලවඹන් ඵඩ ඉරිඟු වභට්රිාක්  ව ොන් 

180,000ක් වේ  න්නවේ අිළ නිසඳහදනඹ යනහ. එවවභ  

වනොවුණහ  නේ -අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු වුණු ආහයඹ  හරගුණඹ 

වවොඳින් තිබුණහ නේ- වේ තහවේ අවප් ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනඹ 

වභට්රිාක් ව ොන් 250,000ක් ඉක්භහ ඹනහ.  මින්වන්රිඹ ළනි 

ිෂිහර්මි ප්රරවේලර  වේ වභොවවොත නවො ත් හිනහ; 

අදත් හිනහ. දහත් සිේධ වනොවුණු වදඹක්. භඩරපු 

ප්රරවේලඹ  අදත් හිනහ. දහත් වභළනි තත්ත්ඹක් තිබුවණ් 

නළවළ.  එවවභ වනොවුණහ නේ අවප් ඉරක්ඹ වුවණ් ඵඩ ඉරිඟු 

වභට්රිාක්  ව ොන්  250,000ක් ඉක්භහ ඹන්නයි. අවනක් හනුත් 

ඒ හවේභයි.  වේ වභොවවොත නවො   අවප් ය  වෝඹහ 

වඵෝංිකලින් සඹංවඳෝෂිත වීවේ ඉරක්ඹ  ශං වරහයි 

ඉන්වන්.  වේලගුණ විඳර්ඹහඹ නිහ විවිධ ළ ලු, ප්රරලසන අඳ  

ඇති වුණහ. ඒ  නිහ ඹේ ඹේ ඳසුඵෆේ සිේධ  වුණහ. වොවිතළන 

හරගුණඹත් එක් දළඩි වර ඵළඳී තිවඵනහ.   
 

 බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභනි, තමුන්නහන්වේ ඉන්නර හ 

යන්න ථහ යනහ. අ වප්  ඳශහවත් ඉන්නර හ ශ ඵ 

ඇත්තයි. ඒ හ වශේ වේලිරයි. එවවභ නළති ගුරු බිේර 

ඉන්නර හ යන්න ඵළවළ. ගුරු බිේර වභොන අර 

ර්ඹක්ත් හ යන්න ඵළවළ. ඒ තමුන්නහන්වේ වත්රුේ 

565  566 



ඳහර්ලිවේන්තු 

න්න. තමුන්නහන්වේ දන්න තයභ  ඒවන්භ වත්වයනහ. ඒයි 

භභ කිේවේ තමුන්නහන්වේ අනවඵෝධවඹන්  යුතු ය 

තිවඵනහඹ කිඹහ. තමුන්නහන්වේ කිඹන භහලිේඵඩ, යවොඩ - 

උඹන්වොඩ, තරවභ කිඹන වේ ප්රරවේල සිඹල්වල්භ ඉතහභ  

හර්ථ වේලි හ ශහ. කුඹුවර් වී හ යනහ. වේලිර 

එශලු හ යනහ, ඉන්නර හ යනහ. ඒ විධිඹ  ඒ 

ප්රර වේලවේ  ංකීර්ණ වොවිතළනක් තභයි වශේ. ඒ  වවේතු 

තභයි ඒ ප්රරවේලවේ කුඹුරුර තිබුණු අහර්ථබහඹ. හුඟහක් 

වරහ  ළස ළඩි නිහ, නිල්රහ ඟ රන නිහ ඒ කුඹුරු 

අහර්ථ වනහ. ඒ වනු  උ භට් වේ වේලිර එශලු, 

ඉන්නර ආදී වොඩ හන් ශහ. ඒවන් තභයි ඒ ප්රරවේලවේ 

මිනිසසු ජීත් වුවණ්. වී හ වරි ගිවඹොත් එවවභයි.  ළයදුවණොත්  

අඩු ලවඹන් වොඩ හ වරි තිබුණහ. ඒ විධිවේ වොවිතළන් 

 යුත්තක් තභයි අවප් ප්රරවේලවේ වශේ. ඒ  වේ අද ඊවේ යපු 

එක් වනොවයි. රු භන්ත්රීරතුභනි, තමුන්නහන්වේ ඉඳවදන්නත් 

ලින්, අිළ ඉඳවදන්නත් ලින් අවප් වදභවුිළඹන්වේ හරවේ 

ඉරහ යපු හර්ඹඹක් ඒ. අද වේ අිළ ඹන්වන් ඊ  ඩහ ඉදිරිඹ  

ඹන භනක්. වේ වභොවවොත නවො  අවප් මුළු දිස්රිතක්ඹ 

පුයහභ අර හ ිහඳිතිඹක් ක්රි0ඹහත්භ යනහ.  ඒ  ක්රි0ඹහත්භ 

යන්න  පුළුන්  න්වන් වදවුන්දය රහඳවේයි.  

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භහතය දිස්රිතක්වේ නිල්රහ 

වඹෝජනහ ක්රාභඹ  අදහශ ප්රරලසනඹ  ළන ඹේ ඳළවළදිලි කිරීභක් ශහ.  

බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභහත් ඒ ළන ඳළවළදිලි ශහ. නමුත් භභ 

ඔඵතුභහ  කිඹන්න ඕනෆ, පුයන් කුඹුරු අසළේදීවේ ජහති 

භවවෝත්ඹ ඳළළත්වවේ භවේ නි  ආන්නවේ ිළහිටි 

ඵණ්ඩහයභ, ඹුරුවොඩ වල් ඹහවේ ඵ. ඒ  ගිහින් 

එනවො  අතයභඟදී තභයි රු වභත්රීරඳහර සිරිවේන ඇභතිතුභහ    

වඵෝේඵ ප්රරවහයඹකුත් එල්ර වුවණ්.  එදහ  පුයන්  කුඹුරු අසළේදීවේ 

ජහති  උත්ඹ  ඳත්පු භහදන්ව වල්ඹහවේ  අක්ය ඳවක් 

විතය තභයි තිවඵන්වන්. අක්ය 200 ඳභණ ප්රරවේලවේ  

වඵොල්වොඩ ඟ දක්හ ප්රරභහණවේ කිසිභ  යුත්තක් වරහ 

නළවළ.  ඵසනහහිය ඳශහවත්, ළුතය දිස්රිතක්වේ  පුයන්  කුඹුරු 

අසළේදීවේ  යුතු ේපර්ණවඹන්භ අහර්ථ වරහ 

තිවඵනහඹ කිඹහ භභ ඔඵතුභහ  දළනුේ වදනහ.  

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ප්රරවේලවේ භන්ත්රීරයඹකු වළටිඹ  තමුන්නහන්වේවේ කීභ 

තමුන්නහන්වේ ඉස  යරහ නළවළ. තමුන්නහන්වේරහ ඉදිරිඳත් 

වරහ ඒ  යුත්ත යන්න  ඕනෆ. තමුන්නහන්වේරහ ඉදිරිඳත් 

වරහ වොවීන් වවනන්න  ඕනෆ.  

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
භභ විඳක්වේ භන්ත්රීර වවනක්. 

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

වේවදි විඳක්ඹයි කිඹහ එක් නළවළ.  භභ අද වේ 

භන්ත්රීරතුභහ  ආයහධනහ ශහ, ඳුදහ   භහත්  එක්  ඹන්න එන්නඹ  

කිඹහ වොඹේ ඳන උත්ඹ .  ඔඵතුභන්රහ එන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  ඔඵතුභහ  ළවඩ් ඳ න් න්න. අවප් ඇභතිතුභහ ඉන්නහ. 

භභ ඉන්නහ. ේපර්ණ වවඹෝඹ වදන්නේ. වදොස කිඹ  කිඹහ  

ඉන්වන් නළති, වදොස කිඹ කිඹහ වභතළන ෆ වන්වන් නළති 

ය  භ ඇවවන්න වඵොරු  වේහ කිඹන්වන් නළති  

තමුන්නහන්වේ ළවඩ් ඳ න් න්න. තමුන්නහන්වේ  ඒ හර්ඹඹ 

ඳ න් න්න. භභ එනහ.  

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
වඵොවවොභ සතුතියි රු ඇභතිතුභනි. අිළ යමු.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

වුභනහ යන  යුතු අඳ යන්නේ. ඒයි හයණඹ. 

ඔඵතුභහ ඒ ඵ වත්රුේ න්න. වේ යජවේදී අඳ 

ිෂිර්භහන්තඹ  ගිඹහභ, යවට් ඹවඳත වනුවන් ඹභක් 

යන්න ගිඹහභ තමුන්නහන්වේරහ ද, අිළ ද කිඹරහ ප්රරලසනඹක් නළවළ. 

අිළ වුරුත් එ  එතු වරහ වේ ළවඩ්  ඵහිමු. එවවභ 

අං  යුතු යනහ නේ වේ වන වො  අවප් ය  මී  ඩහ 

හුඟක් ඉසයව  ගිහිල්රහ. ඔඵතුභන්රහ කුවරන් අදින විධිවේ 

ළඩ යන්න එඳහ. භභ ඉතහභ තුටු වනහ එතුභහ ඒ  

ඉදිරිඳත් වීභ ළන. අඳ එවවභ ඹන්න ඕනෆ.  වේ අවප් ය . අඳ  

වනත් ය ක් නළවළ. අවප් ජහතිඹ  න්න දීවේ කීභ අඳ  

තිවඵනහ. ඒ කීභ ඉතහභ හර්ථ බහය ත්ත ආණ්ඩුක් වේ 

ආණ්ඩු. ඒ  යුත්ත අඳ වේ වන වො  ඉතහ ලක්තිභත් ඉ ටු 

ය තිවඵනහ. ඒ නිහ අඳ තමුන්නහන්වේරහ  කිඹන්වන් 

වේයි. වේ  යුත්වත්දී අවප් රු බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභහ 

වරිඹ  ඳනතත් කිඹරහ ඇවිත් වේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහ 

නේ භභ තුටු වනහ. එතුභහ කිඹන්වන්, "අවප් අභහතිහංල 

ඩරහ තිවඵන්වන්, ඒ නිහ භ  දත් නළවළ" කිඹරහයි.  භ  වවො  

දත් තිවඵනහ. ඕනෆ නේ ඔඵතුභහ වුණත් වඳන්න පුළුන්. ඒ 

ප්රරලසනඹක් නළවළ. එවවභ යනහ   වනොවයි. ඔඵතුභහත් අවප් 

වේ. අවප් ාහතිඹහ. එවවභ යනහ  වනොවයි භභ වේ 

කිඹන්වන්. එවවභ අලි නළවළ. අඳ  ඕනෆ වළටිඹ  ළඩ යන්න 

පුළුන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නේ එතයේ වවො ළඩක්  වනොවයි. 

භක් නළවළ, එවවභ වරි වවොයි.  
 

රු බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ අවප් වේ, අවප් 

ාහතිඹහ. ඔඵතුභහ අඳත් එක්  යුතු යන්වන්. ඔඵතුභහ විලහර 

ළඩ වො ක් යන්න උත්හව යනහ. භභ වභතුභහ  වේදී 

කිඹන්වන් "රැවළයිඹහ" කිඹරහයි. වභොද වප්න්වන් නළවළ, ේදඹ 

විතයයි ඇවවන්වන්. අඳ  එතුභහවේ ේදඹ විතයයි ඇවවන්වන්. 

රැවළයිඹහ හවේ ෆ වනහ. නමුත් ඒහවේ කිසිභ වත්රුභක්, 

වයඹක් නළවළ. දළන් වේ අද ඉදිරිඳත් ය තිවඵන වඹෝජනහවනුත් 

වේ ඳනවත් තිවඵන වදඹ නළත යන්න කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. 

ඉතින් ඒවක් වත්රුභ වභොක්ද? ඕනෆ වදඹක් යන්න පුළුන්. 

පුයන් කුඹුරුර තභන්  ළභළති ඕනෆභ හක් යන්න 

පුළුන්. වළඵළයි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ හරවේ කිේහ හවේ 

වොඩ යන්න විතයයි ඵළරි. වොඩ යන්න විතයක් ඉඩ වදන්වන් 

නළවළ. අනික් ඕනෆභ හක් යන්න පුළුන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒ වන්, කිඹන්වන්. තමුන්නහන්වේරහ ඒ ත් වභොනහ වරි 

කිඹනහ.  එවවභ කිඹන්වන් නළති අිළ එ  එතු වරහ ළඩ 

යමු.  වරහ  එක් කිඹනහ. ආවඹත් තමුන්නහන්වේ 

කිඹනහ ඒ වවොයි කිඹරහ. ආවඹත් කිඹනහ ඒ නයයි 

කිඹරහ. එවවභ කිඹන්වන් නළති අිළ ය  වනුවන් එතු වරහ 

ළඩ යමු.  
 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, මී  ඩහ භ  එතුභහ  

කිඹන්න වදඹක් නළවළ. අවප් යවට් ිෂිර්භහන්තඹ වනුවන් 

එතුභහ දක්න උනන්දු ළන භභ ඉතහ තුටු වනහ. ඒ හවේභ 

අිළ සිඹලු වදනහභ එතු වරහ වේ  යුත්ත හර්ථ යමු 

කිඹරහ ඉල්රහ සිටිමින් භවේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

567  568 

[රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ] 
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නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Mover of this Motion will get five minutes. 

 

 
     [අ. බහ. 3.52] 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ශ වරහවේදී ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ ිළිතඵ භභ වන් ශහ, 

වේ ආණ්ඩුවේ ඇතළේ ඇභතිරුන්  ඩහ අඳ  එතුභහ ළන 

ප්රරභහණි විලසහඹක් තිවඵනහඹ කිඹරහ. නමුත් එතුභහ ශ 

ිළිතතුරු ථහත් භඟ ඒ කිේ වේ භ  ආඳහු ඉල්රහ අස ය 

න්න සිේධ වරහ තිවඵනහ. රු නිවඹෝජි හය 

බහඳතිතුභනි, ළසඵෆවිඹක් ව කිකිිතඹක් අතය වනක් 

තිවඵනහ. ළසඵෆවිඹ වයශ  ඇවිත් බිත්තය සිඹ ණනක් දභරහ 

කිසිභ ේදඹක්, වළරවවොල්භනක් නළති ආඳසු මුහුද  ඹනහ.  

කිකිිතඹ එ බිත්තයඹක් දභරහ මුළු ය  භ ඇවවන්න වය 

හරහ අඬරනහ. රු ඇභතිතුභහවේ උත්තයඹ තුශත් වප්න්වන් අය 

ළසඵෆවිඹ  ඩහ කිකිිතඹවේ භුමිහයි කිඹන එ භභ වේ රු 

බහවේදී කිඹන්න අලියි. භභ එවවභ කිඹන්වන් ඇයි? රු 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ඇභතිතුභහභ කිඹනහ නිල්රහ 

 ඟ වඹෝජනහ ක්රාභවඹන් පුයන් වුණු කුඹුරු අක්ය 5,000ක් ළන. 

එයින් අක්ය එසිඹ ණන හ කිරීභක් යරහ ඒ ළන භවහ 

උජහරු  ථහ යනහ.  

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අක්ය 250ක් හ ශහ.  

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අක්ය 250ක්. අක්ය 5,000කින් 250යි හ ය 

තිවඵන්වන්. ඒ එක්භ වේ නිරධහරින් ඇභතිරු රැටීවේ රහ 

වොයි තයේ ප්රරගුණ ය තිවඵනහද කිඹරහ කිඹනහ නේ අද 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ නිරධහරින්වේ කු  ටිවේ වුරුත් නළවළ. වඵොවවෝ 

උත් තිඹරහ, අවුරුදු ණනක් හ ය නළති, පුයන් ව ඹුරු 

ඹිත හ කිරීවේ ිහඳිතිඹ කිඹරහ ළඩ ඳ න් න්නහ. වළඵළයි 

ඒහවේ ඳසු විඳයභක් නළවළ. දිගින් දි භ ඒ  යුත්ත සිේධ 

වනහද කිඹරහ වොඹහ ඵළලීභක් නළවළ. අජිත් පී. වඳවර්යහ 

භන්ත්රීරතුභහ වන් යන්න  වඹදුණු හයණඹ ඒයි.  වභය වේ 

කුඹුරු අක්ය 200ත් හ යන්න ඳ න් නීවි.  වේ අවුරුදු 

කීඹක් අණ්ඩ සිදු වයිද? ඒයි වොඹහ ඵළලිඹ යුතු 

තිවඵන්වන්.  

 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ඊශඟ  වේ හයණඹත් 

භහ කි යුතුයි. අද එතුභහ වේ කුඹුරු කිඹන තළනින් ඳ න් අයවන 

ත වඵොවවෝ හන් ළන ථහ ශහ. අද වොශම අර්තහඳල් 

කිවරෝ එක් රුිළඹල් 120ක් වේදි ඵදුල්වල් අර්තහඳල් කි වරෝ 

එ රුිළඹල් 40, 45 දක්හ ඳවශ ඵළ තිවඵනහ. වේ නිහ අද 

ඵදුල්ර, ඌ ඳයණභ, ළලිභඩ හවේ ප්රරවේලර අර වොවිඹහ 

අවනෝයහ දුක් විඳින, අන්ත අයණ තත්ත්ඹ  ඳත් වරහ 

තිවඵනහ. නමුත් භභ ඒ ළන ථහ යන්වන් නළවළ.  

 

අිළ ථහ යමින් ඉන්න ප්රරසතුත භහතිහ පුයන් ව කුඹුරුයි; 

පුයන් ව කුඹුරු ඹිත අස ළේදීභයි. ඇභතිතුභහ කිඹනහ භහ වේ 

ඳනත කිඹරහ නළවළ කිඹහ. භභ රේජහ වනහ; භභ දුක් වනහ. 

භහ අද දවේ ඳභණක් වේ ඳනත වදයක් කිඹරහයි තිවඵන්වන්. 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඹ ඳනවත් න්ති තිබුණහ  ඔඹ න්ති 

ප්රරහවඹෝගි ක්රි0ඹහත්භ යන්න ගිඹහභ නිරධහරිහදවේ 

ගිරටීනඹ  අහු වරහ අහිං වොවි ජනතහ අවන්විධ දුක් 

වදෝභනසඹන්  මුහුණ වදනහ. ඔඵතුභහ උජහරුවන් ථහ 

යන භහතය දිස්රිතක්වේත් එවවභයි. ඒයි ඹථහර්ථඹ. අද භහතය 

දිස්රිතක්වේ කුඹුය වී හ යන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් නළති 

තළන ඒ කුඹුවර් වනත් විල්ඳඹක් හ යන්න ගිඹහභ විවිධ 

නිරධහරින් තමුන්වේ වුභනහ එඳහේ වනුවන් ඒ වොවීන්  

අවන්විධ ද වේදනහ වදනහ. ඒ ිළිතඵ හක්ෂි ඇති රුණු 

ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. භහ තු හක්ෂි තිවඵනහ.  

 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, රු ඇභතිතුභහ අද ආපු 

නළති නිරධහරින් දුන්නු උත්තය ටික් අයවන, ඒ ඩදහසි ටි 

එතු යවන වභතළන ථහ යනහ. එතුභහ වවො වොවිවඹක්. 

නමුත් වේ කිඹන රුණු හයණහ සිඹල්වරන් ඵළවළය වරහ 

එතුභහ අඳ ළන ඹේ ඹේ වේල් කිේහ , අවප් ඳක්ඹ ළන ඹේ 

ඹේ වේල් කිේහ  ළඩක් නළවළ. නිල්රහ ඟ වඹෝජනහ ක්රාභවේ 

ළරැදි, අඩු ඳහඩු වුණහ නේ එතුභහ  එදහ ඒ ළන කිඹන්න තිබුණහ. 

එතුභහ 1983 සි  1988 දක්හ අවුරුදු 5ක් හි පු ආණ්ඩුක් භඟිනුයි 

නිල්රහ ඟ වඹෝජනහ ක්රාභඹ ක්රි0ඹහත්භ වශේ. එදහ එතුභහ 

ආණ්ඩු ඳක්වේ භන්ත්රීරයවඹක්. එතුභන්රහ එදහ වභොනහද 

වශේ? එවවභ නේ එතුභන්රහ ඒ   කිඹන්න ඕනෆ. අිළ ඒ 

වන වො  ඉඳදිරහ නළති වන්නත් පුළුන්. අිළ එදහ භේ කුවේ 

ත් වනොසිටිඹහ වන්න පුළුන්. වළඵළයි, එතුභන්රහ  දෆත්ර 

ෆවුණු ඒ ඳහඳඹන්වේ භඩලින් ළරවන්න ඵළවළ කිඹන 

හයණඹ භහ කිඹන්න ඕනෆ. 

 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වේ වඹෝජනහ අං 

ේපර්ණ වඹෝජනහක්. වේ වඹෝජනහ වනහවේ අදහශ 

අණඳනත් කිඹරහයි. වේ ඳහර්ලිවේන්තු චන හප්පුක් ඵ , 

ථහ හප්පුක් ඵ  ඳත් ය ළනීවේ වේලඳහරනඹ නියත 

න්නත්, ඵහධහ යමින්, නළඟි  නළඟි  තභන්වේ ඳහණ්ඩිති 

වඳන්න වතෝතළන්නක් ඵ  ඳත් ය න්නත් භහ සදහනේ 

නළවළ. භහ රුණු, හයණහ, හධ ඇතියි ථහ වශේ. වේ 

 යුත්ත  ඔඹ කිඹන ඳනවත් න්තිලින් වේ වේ ආයණ 

රළබිරහ තිවඵනහ කිඹහ වන් ශත් එළනි තත්ත්ඹක් වේ 

භමිඹ තුශ වොවිඹහ  නළවළ. ඒ නිහ තභයි භහ රු ිෂිර්භ 

ඇභතිතුභහ  කිේවේ, ඹිත වී හ ශ වනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ -

උදහවයණඹක් විධිඹ  ඳහරටු, තුඩහ, වොඩභ ව තිවවොඩ 

ආදි ප්රරවේලර තිවඵන කුඹුරු ඉඩේ- රහබ උත්ඳහදනඹ ශ වළකි 

වනත් හන් වහ වඹොදහ ළනීවේ ළදත්භ ළන. දළන් 

වභතළන රු ආර්ථි ංර්ධන ඇභතිතුභහ ඉන්නහ. එතුභහවේ 

අභහතිහංලඹ න ආර්ථි ංර්ධන අභහතිහංලඹ, ඒ හවේභ 

ිෂිර්භ අභහතිහංලඹ, වොවිජන වේහ වදඳහර්තවේන්තු, 

හරිභහර් වහ ජරේඳත් ශභනහයණ අභහතිහංලඹ, උස 

අධිහඳන අභහතිහංලඹ ඹ වත් තිවඵන රුහුණ විලසවිදිහරවේ 

ිෂි විදිහපීඨඹ, ඒ හවේභ හර්මි විදිහර වහ තහක්ණි 

විලසවිදිහරර තිවඵන ිෂි අංල වහ ඵළඳුණු ආඹතන තිවඵනහ 

නේ එභ ආඹතන ඹනහදි සිඹල්ර එතු යවන වේ භන ඹන්න 

වුභනහයි. අවප් දළනුවේ අඩු ඳහඩු වොඹන්න ලින් රු 

ඇභතිතුභන්රහ අතින් සිදු වරහ තිවඵන අඩු ඳහඩුේ, අත ඳඹ ඵළ 

තිබීභ කිඹන හයණඹ වවේතුවන් යන්න ඵළරි වරහ තිවඵන 

 යුතු ළන වොඹහ ඵරන්න.   
 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වභතළන සිේධ වරහ 

තිවඵන හයණඹ වභොක්ද? අහන ලවඹන් භහ ඒ ළන 

කිඹනහ. රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහවේ අත ඳඹ ඵළරහ 

ිෂිර්භඹ කිඹන ිත  දහරහයි තිවඵන්වන්. ඉතින් ඇභතිතුභහ 

භරු විල්වරන් අත ඳඹ ලිවහවන ළරවන්න දඟරනහ. 

එවවභ දඟරන වො , කුඹුය භඩ වනහ හවේ එතුභහ ඉන්න 

ිතත් භඩ වරහ තිවඵනහ. නමුත් එතුභහ අඳ  කිඹනහ, "ිත භඩ 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

වශේ උමරහ" කිඹරහ. අඳ  වචෝදනහ යරහ ළඩක් නළවළ. අත ඳඹ 

ඵළරහ ිත  දහපු ඇභතිතුවභකු භරු විල්වරන් ිත වන් වොඩ 

එන්න දඟරන වො  ිත භඩ වරහ, ිත වඵොය වරහ තිවඵනහ. 

ඒ  අඳ  වචෝදනහ යරහ ළඩක් නළවළ. භහ අහන ලවඹන් 

රු ඇභතිතුභහ  කිඹන්වන් අඳ  වචෝදනහ එල්ර යනහ  ඩහ, 

එතළනින් එවහ  ගිහිල්රහ අවනකුත් ඇභතිතුභන්රහත් එක් වේ වහ 

ඵළඳුණු ක්වේත්ර ර වභෝධහනි ළඩ ිළිතවශක් ක්රි0ඹහත්භ 

යන්න කිඹරහයි. ඔඹ ඳනත තදුය ත් ලිඹවිල්රක් විතයයි. ඒ 

ළන තතත් ථහ කිරීභ වනොවයි ළදත්. වොවීන් තළළීභ 

නත්න්න කිඹන එයි අඳ කිඹන්වන්. වොවීන් තළළීභ 

නත්රහ වේ  යුත්ත  අං ළඳ කිරීභක් යන්න රු 

ඇභතිතුභනි. 

 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඔඵතුභහවේ ථහ දළන් අන් යන්න. 

 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු සරිඹප්වඳරුභ භළතිතුභහ කිඹපු අවනක් හයණහ 

ේඵන්ධවඹන් වනභ වඹෝජනහක් වනළල්රහ වේ බහ  

ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ එතුභහ  කිඹමින් භවේ චන සල්ඳඹ 

භහප්ත යනහ. වතරුන් යණයි! වඵොවවොභ සතුතියි. 

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

වඳොල් ර්භහන්තවඹහි ව වඳොල් 
ේඳත්ර ංර්ධනඹ වහ ප්රරර්ධනඹ 

විධිභත් කිරීභ 
தெங்குக் ககத்தெறல், தெங்குசர் 

லரங்கள் ஆகலற்மன் அபலபைத்ெகபெம் 

லம்பட்கடபெம் எழுங்ககத்ெல்  
REGULARIZING THE DEVELOPMENT AND 

PROMOTION OF THE COCONUT INDUSTRY AND 

COCONUT RESOURCES 
 

 

[3.59 p.m.] 

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move the 

following Private Members' Motion: 
 

"හණිජභඹ නිසඳහදන අතය ඉතහ ළදත් සථහනඹක් වඳොල්ර  හිමි න 
වවයින් වඳොල් ේඳත් ව ඒහවේ ඳරියඹ තියහය ඳත්හ න්නහ අතයභ 
දශ වේශීඹ  නිසඳහදිතඹ  සුවිවලේෂී දහඹත්ඹක් රඵහ වදන වර වඳොල් 
ර්භහන්තඹ ව වඳොල් ේඳත්ර ංර්ධනඹ විධිභත් වො  ප්රරර්ධනඹ 
කිරීභ උවදහ අර්ථහන්විත ිළඹය ත යුතුඹළයි වභභ ඳහර්ලිවේන්තු වඹෝජනහ 
යයි." 

Sir, I table* the Tamil and the English translations of 

that Motion to be included in Hansard.  
 

රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වඳොල්  

කිඹන්වන් ප් රු. වඳොල් වේ සිඹලු වේභ භනුිඹහ  
ප්රරවඹෝජනත් වනහ. ප් රු හවේභ තභයි තල් ත්. 

වඳොල් වන් රඵහ ත වළකි ප්රරවඹෝජන තිවඵන්වන් එක්, 

වදක් වනොවයි. වේ ිළිතඵ ආප්වතෝඳවේලඹක් ද්ර්විඩ 
බහහවන් තිවඵනහ. ඒ කිඹන්වන් වඳොල්   තුය දභහ 

ඒවන් ප්රරතිඋඳහයඹක් අවන්න එඳහ; ඉල්රන්න එඳහ. ඹථහ 

හරවේදී හිවන්, - ඒ කිඹන්වන් වඳොල් වඩිවඹන්, වඳොල් 

වඩිවේ තුවයන්- ප්රරතිඋඳහයඹ රළවඵයි කිඹන එයි. ඒ 
ද්ර්විඩ බහහවන් තිවඵන්වන් වභවවභයි. 

 

நன்ம எபைலபைக்குச் தசய்ெக்கல் அந்நன்ம  

ன்பொ ெபைங்தகல் னலலண்ட - நன்பொ  

ெர லரர்தெங்கு ெளுண்ட நகத்      

ெகயலய ென் ெபைெயல்.  

 

ன்பொ எரகலர் படலில் கூமப்பட்டிபைக்கன்மது. னலல, 

நன் இங்கு தென்கன பற்ம பய லடங்ககரக் கூபொலெற்கு  

பகனகன்லமன்.  

 

The coconut palm which is called, Cocos Nucifera is a 

member of the palm family, Arecaceae.  It is the only 

accepted species in the genus Cocos. The term "coconut" 

can refer to the entire coconut palm, the seed or the fruit, 

which botanically is a drupe, not a nut. Cocoanut is the 

archaic form of the word coconut. Derived from the 16th 

Century, in Portuguese and Spanish, "coco: means head 

or skull, because of the three small holes on the coconut 

shell  that resemble human facial features, gives name to 

a bugbear.   

 

Found throughout the tropical and subtropical areas, 

coconut is known for its great versatility as seen in many 

domestic, commercial and industrial uses of its different 

parts. Coconuts are part of the daily diet of many people. 

Coconuts are different from other fruits because they 

contain a large quantity of water and when immature, 

they are known as tender-nuts or jelly-nuts and may be 

harvested for drinking. When mature, they still contain 

some water and can be used as seed nuts or processed to 

get oil from the kernel, charcoal from the hard shell and 

coir from the fibrous husk. 

 

Sir, therefore, coconut is a unique plantation in this 

country. Of course, coconut is grown in tropical 

countries, in a vast area of  the Philippines and also along 

Kerala and Goa, in  India. They make coir from the 

fibrous husk.  

    
අිළ ඒ දසර වෝච්ිකවේ තයභ ඹන වි  අවප් සත්රීරන් 

වඳොල් වරලි තරනහ, වඳි න්නහ, ම අමයනහ 

වඳවනනහ. ඒ හවේභ ඒ අඹ වඳොල් ටුලින් රසන රසන 

බහණ්ඩ නිර්භහණශීලි වදනහ. ඒ අඹ වඳොල් ටු, වඳොල් භල් 
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——————- 
* ථහ අහනවේ ඳශ ය ඇත. 
*  உகனபொெல் ெப்பட்டுள்ரது. 

* Produced at end of speech. 

[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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හවේභ අවනකුත් වේලින් හදන රද විසිතුරු බහණ්ඩ අිළ 

විවේශිඹන් ත් විකුණනහ. "රක්ර" හවේ තළන  ගිඹහභ 

වඳවනහ එතළන ඒ හවේ වේල් වරිඹ  තිවඵන ඵ. 

විවේශිඹන් ඒහ මිරදී න්නහ. ඉතහභ ආහවන් අිළ ඒහ දිවහ 

ඵරහ වන ඉන්නහ.  

 
The endosperm is initially in its nuclear phase suspended 

within the coconut water. As development continues, cellular 

layers of endosperm deposit along the walls of the coconut, 

becoming the edible coconut "flesh‖.  That is the kernel. 

When dried, the coconut flesh is called, copra. Copra ලින් 

වතල් න්නහ. ඉසය අවප් ේර වක්කු තිබුණහ. භවයභ 

ප්රරවේලවේත් වක්කු තිබුණහ. භභ ිළරිමි ශභයි ව ළවළනු ශභයි 

එක් වක්කු ඳළදරහ තිවඵනහ. වක්කු භඟින් අඳ  වේදීභ 

වතල් රඵහ ළනීවේ වවො අසථහක් ඇති වුණහ. 

 
Coconut oil is also widely used in soap and cosmetics. 

The clear liquid coconut water within is a refreshing 

drink. The husks and leaves can be used as material to 

make a variety of products for furnishing and decorating. 

It also has cultural and religious significance in many 

societies that use it. 

 
වඳොල්භල් ළන අඳ දන්නහ. ඒහ භංරි උත්ර  

න්නහ. ඳන්ල්ර, ඳල්ලිර, වෝවිල්ර උත්ර  

න්නහ. වඳොල්භලින් ඒ උත් අරංහය යනහ.  

 
අවප් රු ඵළසිල් යහජඳක් අභහතිතුභහවේ දිවි නළගුභ ළඩ 

ිළිතවශ ඹ වත්- ඒ ප්රරතිඳත්තිඹ ඹ වත්- න්තහන්  ිව 

ර්භන්තඹක් ලවඹන් වඳොල්  උඳවඹෝගි ය වන යන 

ිව ර්භහන්ත හර්ථ ය වන ඹන්න  වවො අසථහක් 

ඇති යන්න පුළුන්. වළභ වවිලිඹ භ ඒවන් වවො 

ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්. රු ඵළසිල්  යහජඳක් ඇභතිතුභහ 

වේ  අංලඹ  එතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු ය තිවඵනහඹ කිඹන 

එ අඳ  ඒහන්තත ලවඹන් විලසහයි.  

 
I have so many reports prepared by the Chilaw 

Plantations Trust and Kurunegala Plantations Limited.  

Mr. Panduka Jayasinghe, Chairman of Kurunegala 

Plantations Limited has given us a full view of the entire 

coconut industry. That report is very valuable and should 

be read by all.   

 
අවප් ඳහඨලහරහර ශභයින් අද ළරරිවේ ඉන්නහ. වඳොල් 

ර්භහන්තඹ වවො අධිඹනඹක් රඵන්න  වුභනහ නේ වේ හර්තහ  

කිඹන්න කිඹරහ භහ වේ හර්තහ බහත*යනහ. 

 
ඒ එක්භ භහ වේ හයණඹත් කිඹන්න  ඕනෆ. "ප්රු" 

tabloid   පුත් ඳත  ඵරන්න. "දිනමිණ" ඳත්තයවේ  අතිවර්ඹක් 

ලවඹන් තභයි Lake House එවන් වේ නිකුත් යන්වන්. 

වේ අද "දිනමිණ" ඳත්තයවේ තිවඵනහ. "තිනයන්"  

ඳත්තයවේ තිවඵනහ. “Daily News” ඳත්තයවේ තිවඵනහ. Lake 

House එවන් වවො වේහක් යන්වන්. "ක්ෂිතිජඹ", 

"හන්තහ", "භහංචු"  ඹනහදි ලඹන්  හුඟක්  tabloid  පුත් ඳත්  

නිකුත් වනහ. ඒහ යින් අවප් ශභයින්  වවො අධිහඳනඹක් රඵහ 

ළනිවේ වවො අසථහක් එශළවමන   ඵ  භහ වේ රු බහවේදී 

කිඹන්න තුටුයි. Professor H.P.M. Gunasena, Chairman, 

Coconut Research Institute writes an article to "Kapruka" 

tabloid newspaper and gives a description of  new coconut 

varieties discovered by the Coconut Research Institute, 

different varieties of coconut which suit different climate 

zones, coconut varieties that bear nuts in a short period and 

of coconut-related products. 

 
අද "ප්රු" tabloid  පුත් ඳවත් තිවඵනහ coconutලින් 

වවො ice cream, 100 per cent coconut milk ice cream වදන්න 

පුළුන් කිඹරහ.  අවන්, භ  අසථහක් තිබුණහ නේ වේ ළරරිවේ 

ඉන්න ඳහල් ශභයි  එිතඹ  ඹන වො  වේ අයිසක්රීHේ වඵදහ 

වදන්න ඒ භ  න්වතෝඹක්. නළත හයඹක් ඒවොල්වරෝ  

ඳහර්ලිවේන්තු  එන වො  වේ අයිස ක්රීHේ රඵහ න්න  පුළුන් 

කිඹන එත් භහ වේ අසථහවේදී භතක් ය දීභ  ළභතියි.  

 

වේ ආදී ලවඹන් ජහතිඹ  වරොකු වේඹක් යන ික්ඹක් 

තභයි  වඳොල්   කිඹන්වන්. වඳොල්  ළන කිඹනවො  අවප් 

රු ථහනහඹතුභහ ප්රරහල යන රද වදඹක් උදහවයණඹක්  

ලවඹන්  කිඹන්න පුළුන්.  I quote an article  which appeared 

on the website, "cdjemin.gov.lk" on 10th February, 2012: 

 
"The Hon. Chamal Rajapaksa, Speaker of the Parliament of Sri 

Lanka  stated that a mini coconut triangle has since been identified 

and emphasized that it is a matter of national importance that we 
make full use of this triangle. Then it will be possible to meet the 

full demand of coconuts in the country.  

 
This was stated by him at the District-wise  inaugural ceremony of 

Island-wide Kapruka Purawara Programme at Hambantota." 
  

The inauguration ceremony was held recently. A large 

crowd was present. The Minister, Hon. Jagath 

Pushpakumara was also there in order to see what the 

Hon. Speaker is doing in his own area.  

 

It further states: 

"In the presently identified Mini Coconut Triangle in Tangalle, 

annual production of coconut is from 4000 to 5000 nuts. The 

Coconut Research Institute has commenced several researches to 
identify varieties of coconut suitable for the area which can ensure 

increased  harvests. Hon. Speaker further explained with samples, 

the ways and means of deriving additional income from coconut 
related by-products..."  

 
ඒ තභයි භභ කිේවේ. වඳොල් වඩිවඹන්, වඳොල් කිරිලින් 

ව අවනකුත් දෆලින්  ිව ර්භහන්තඹ  ආශ්රිළත නිසඳහදනඹන් 

යනහ. වඳොල් කිරිලින් ව ොෆි,අයිසක්රීHේ, බුර සව ෝ ළනි 

යළවිලි නිසඳහදනඹ යනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  බුර සව ෝ වදන්න 

පුළුන් කිඹහ අවප් වඵොයලුවොඩ  නහඹතුභහත් කිඹනහ.  

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
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————————— 
*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  நூனகயத்ெல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
රු නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අවප් රු භන්ත්රීරතුභහ 

වඹෝජනහ ශහ, ළරරිවේ සිටින ශභයින්  වඳොල් කිරිලින් 
නිසඳහදිත අයිසක්රීHේ රඵහ දීභ   යුතු යනහඹ කිඹහ. දහද 
රඵහ වදන්වන්, වොවවොභද රඵහ වදන්වන්, වොවවොභද වදන්වන් 
කිඹන හයණහ ළන එතුභහවන් දළන න්න ළභළතියි.  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒද point of Order එ? වඳොල් වඩිවඹන් වන්න වරහ 

තිවඵන්වන් ඒ ඔළු  වඩිඹ . 
 

      නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Azwer, you carry on. 
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භභ ඒ ශභයින්  කිඹනහ,  වේ ඔළු වඩිඹ  වන්න වඳොල් 
වඩිඹක් අයවන එන්න කිඹරහ. ඔළු වඩි ඹක් නළති වවනක් 
වන් වේ ථහ යන්වන්. ශභයින්  වොවවොභද රන්වන් කිඹහ 
අිළ දන්නහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්වේරහ  ශභයි උසන්න 
දන්නහද? තමුන්නහන්වේරහවේ නහඹතුභහ ශභවඹක් උසරහ 
තිවඵනහද? ජහතිවේ ිළඹහ, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ තභයි 
ඒත් යන්වන්. තමුන්නහන්වේරහ ඒත් දන්වන් නළවළ. 
තමුන්නහන්වේරහ  වඳොය  වඳොල් වන්නත් දන්වන් නළවළ. ඒයි 
අද වරහ තිවඵන්වන්. ඒ වඳොල් මලින් තමුන්නහන්වේරහවේ 
 ල් ඵළ තඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] Sir, there are 

Coconut Triangles in Sri Lanka.  Kurunegala, Gampaha and 

Puttalam are in one such Triangle. Tsunami took away 

thousands and thousands of  productive coconut acreage. 
 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, you have already taken 15 minutes. 
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Okay. I will finish within two minutes. Sir, in 

Puttalam, there had been great coconut growers.  The late 

Speaker, Hon. H.S. Ismail was such a man. When 

coconuts were plucked, he went and remained there to see 

that every single nut was counted and entered into his 

income. වඳොල්භල් තරනහ. භල් තරනහ, තල් භරනහ. ඒ 
නිහ අිළ ඉතහභත්භ න්වතෝ වනහ. අවප් වඳොල් ළනි රහ 
තළඹිලි ළනි - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කිඹහ නළවළ.  වඳොල් සුජී කිඹහ ඉන්නහ.  
 

[මරහනවේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

සුජී. පුන්නක්කු සුජී කිඹහත් අිළ අවරහ තිවඹනහ. අවප් 

ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභත්භ බුේධිභත්, හවරෝිකත ල්ඳනහ 
යරහ වඳොල් ංර්ධනඹ වහ ඳශමුන තහ  අභහතිහංලඹක් 
වදරහ  අවප් ජත් පුසඳකුභහය භළතිතුභහ  බහය දීරහ තිවඵනහ.  
එතුභහ ඉතහභත්භ රසන  එහි ළඩ  යුතු ය වන ඹනහ. 
එස.සී.එේ භරික්හර් භවත්භඹහ ල්ිළටිවේ හිටිඹහ. සුනහමිඹ 
එන්න ඉසය නළ වඟනහිය ප්රරවේලවේ  වරොකු කුනහටුක් වළමුහ. 
ඒ කුනහටුවන් වඳොල් ස රක් ණනක් විනහල  වුණහ. දළන් 
නළත හ යනහ වන්ද? දළන් විරුේධ ඳක්වේ නහඹතුභහ 
එයි. අජිත් භවත්භඹහ ඉසය වඳොල් ඵෆ වදක් අයවන වේ රු 
බහ  ආහ. දළන් ඒ වඳොල් ඵෆ වද වෝ? අවප් ජත් 
පුසඳකුභහය අභහතිතුභහවේ හර්ඹක්භබහඹ නිහ වඳොල් මිර 
ඳවත ළටී තිවඵනහ. වඳොල් ඉය වුණහභ ඳ වතෝර යරක් 
අයවන ගිඹහ. දළන් ඳවතෝරඹ වො  වුණහභ වන වදඹක් 
කිඹනහ. SMS වන්නඹ කිඹහ වොල්රන්  වල්රන්  
කිඹනහ. වේ තභයි ඔඹ  වොල්රන් යන වෝරභ. නමුත් ය ක් 
වදනහ. ය ක් ංර්ධනඹ යනහ. වප්රරෞඪත්ඹක් ඇති ජහතිඹක් 
වදනහ. ජහතිඹක් වළදීවේ ඒ ිහඹහභ එතුභහ ඳත් ශ ඇභති 
භණ්ඩරඹ ඒයහශි වරහ එමුතු ය ක් වළදීවේ ඒ වේඹ ය 
වන ඹනහ කිඹන එ ප්රරහල යනහ. භහ ිළිතතුරු ථහ ඳසු 
යන්නේ. වඵොවවොභ සතුතියි.  

 
*  බහවේඹ භත තඵන රද වඹෝජනහවේ වදභශ ව ඉංග්රී සි 

ඳරිර්තනඹ: 
*  சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட பலகணன் ெழ் ற்பொம் 

ஆங்கய தறதபர்ப்பு: 
*   Tamil and English translations of Motion tabled: 

 
"லர்த்ெக ென உற்பத்ெகரல் தென்கன பக்க இடத்கெ 

லகப்பெல், லரங்ககரபெம், சுற்மடகயபெம் நகயத்துநற்கச் 

தசய்கன்ம அலெலலகர, நட்டின் தத்ெ உள்நட்டு 

உற்பத்ெக்கு குமப்படக்கூடிரவு பங்கரப்புச் தசய்க்கூடி 

லெத்ெல் லரர்ச்சகடபெம் அபலபைத்ெக எழுங்ககத்து 

தென்கனக் ககத்தெறல் ற்பொம் தென்கனசர் லரங்கள் 

ஆகலற்கம லம்படுத்துலெற்கு அர்த்ெபுஷ்டிபெள்ர நடலடிக் 

கககள் லற்தகள்ரப்பட லலண்டுதன இப்பளுன்மம் 

ெர்னக்கன்மது." 
 

―Since coconut occupied an important place in the commercial 

products, this Parliament resolves that meaningful steps be taken to 

regularize development and to promote coconut industry and coconut 
resources, which would grow as a significant contributor to the Gross 

Domestic Product of the country while sustaining the resources and its 

environment.‖ 
 

නිවඹෝජි හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. R. Yogarajan to take the Chair. 
 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the 

Chair. 
 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
 

විසින් සථිය යන රදී. 
ஆலெத்ெர். 

Seconded. 
 

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරු නිවඹෝජි  හය බහඳතිතුභහ  මරහනවඹන් ඉත් 
වුවඹන්, රු ආර්. වඹෝයහජන් භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

    அென் பமகு, குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள் 

அக்கசனத்ெனன்பொ அகயலல, ண்புகு ஆர். லகஜன் 

அலர்கள்  ெகயக லகத்ெர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 

 

 
[අ. බහ. 4.15] 

 

රු වේ.ආර්.පී. සරිඹප්වඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு லஜ.ஆர்.பீ. சூப்தபபை) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අවප් ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

වජිසඨ, උත් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ වඳොල් ර්භහන්තඹ 

ිළිතඵ ඳශල් අදවක් ළේ වී තිවඵන වප්ිත තුන වතය 

වඹෝජනහක් වනළවිත් තිවඵනහ. වේ වඳොල් ව  "ප් රු" 

කිඹහත් එතුභහ  කිේහ.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, දහේ හුවේන් භවත්භඹහ 

ඉන්න හරවේදී භභ ඉයහඹ  ගිඹහ. ඒ  නිවඹෝජිතවඹෝ භහ 

අයවන ගිඹහ, වනොවඹක් ේඵද ඳශහත් වඳන්න්න. භහ එ 

නි  ගිහිල්රහ ඒ නිවේ ප්රරධහනිඹහවන් ඇහුහ, "ඔඵ  
ශභයින් කී වදවනකු ඉන්නහද" කිඹරහ. ඔහු කිසිභ උත්තයඹක් 

වනොදී කිේහ, "භවේ මිදුවල් තිවඵන ය  ඉඳි ස ටි ණන් 

යන්න, ඒ ය  ඉඳි සලින් භවේ දරුවෝ ංිහ වඳන්නුේ 

යනහ, ශභවඹක් ඉඳදුණහභ අඳ ය  ඉඳි වක් නහ, ඒ ස 

තභයි ඕනෆභ ිළ  වවනකු  අවප් වදය ඉන්න දරුවෝ ංිහ 

වතෝයහ න්න පුළුන් ක්රාභඹ" කිඹරහ. වරෝවේ ෆභ 

ජනතහ භ ඵරඳහන හයණහ තුනක් තිවඵනහ. එක් තභයි 

ඵත් රඵහ වදන ධහනි ඇ ඹ. අනි තභයි, කිරි රඵහ වදන ඹහ 

වවෝ තහ. තුන්ළනි හයණඹ තභයි, වඳොල් ව හවේ කිරි රඵහ 

වදන අනික් ික්. තල් ව තිවඵනහ. ඔටුහ ඉන්නහ. ඉරිඟු 

තිවඵනහ. යුවයෝඳවේත් ඒ හවේ තිවඵනහ. වඳොල් ර්භහන්තඹ 

තභයි වේවක් වයඹ න්වන්. භහ හුඟක් ඉතිවහඹ  ඹන්වන් නළවළ.  
 

අවප් වඳොල් ර්භහන්තඹ ටික් ඳවශ  ළටිරහ තිබුණහ, 

ජහතින්තය මිර ඳවශ ළටීභ නිහ. ඒ හවේභ අඳ  තයහරී 
වදන්වනකු, තුන් වදවනකු භතු වුණහ. වරෝවේ ඉවශභ තළන 

තිබුණු අවප් වඳොල් ර්භහන්තඹ  ිළලිපීන දඳත්ලින් ඵයඳතශ 

තයඹක් ආහ. ආසිඹහවේ අනික් ය ලිනුත්  දළන් තයඹක් 

ඇවිල්රහ තිවඵනහ. වේ හවේ අසථහ තභයි වඳොල් ව  න 

ජීනඹක් දීභ වහ රු ජනහධිඳතිතුභහ ව වඳොල් ර්භහන්තඹ 

ඵහය අවප් රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහ අවුරුදු වද 

තුනක් තිසවේ වේ ිළඹය අයවන තිවඵන්වන්. වේ වඵොවවොභ 

ළදත් න්ධිසථහනඹක්. රංහවේ දකුණ  වඳොල් ව, උතුය  

තල් ව ආවේණි වරහ තිවඵනහ. වේ ස වද වඳෝණඹ 

වනොවශොත් අවප් රංහ ආධිහත්මි ඵංවොවරොත් ය ක් 

වනහ. වේ අවප් සුය පුය වහ භහනයි.  
 

ෆභ ය භ ඉතිවහඹත් එක් ළශපුණු ස ටික් 

තිවඵනහ. ඒ හවේ රංහ  ඵළඳුණු ස ටික් තිවඵනහ. ඒ ස 

නහීප වඵෝ ව, වී ඳළශඹ, වඳොල් ඳළශඹ, වොස ඳළශඹ  ව කිතුල් 
ඳළශඹ. ඔඹ ස ඳව  ආඳසු න ජීනඹක් වදන්න අඳ රෆසති 

වරහ ඉන්නහ. ඉන්දිඹහ, රංහ හවේ ආසිඹහනු ය ල් 

දහත් වඵෝ ස, නහ ස ඩු ළඩ  න්වන් නළවළ. 

බුදුයජහණන් වන්වේ නභක් ිළ  දුන් නහ ව  අඳ වඳොවයොක් 

තිඹන්වන් නළවළ. ඒ අඳ  පජනීඹයි. නහ ව තභයි ඉන්දිඹහවේත් 

විසණු වදවිඹන්වේ ික්ඹ. ඉන්දිඹහවේත් ඒ ව  අත තිඹන්වන් 

නළවළ. වඵොවවොභ වෞයවඹන් වේ ව  රනහ. වරෝවේ 

ජනවනවඹන් සිඹඹ  60ක් අනුබ යන්වන් ඵත්. ඵත් න්වන් 

වී ඇ වඹන්. වී න්වන් වී ඳළශවඹන්. අනි තභයි වඳොල් ඳළශඹ. 

වේ වඳොල් ඳළශඹ ලහන්තිය හයවේ ඳහවරහ ඇවිල්රහ ළලිභ 

වොඩ වරහ මුල් හ රළබුණහඹ කිඹරහ තභයි විලසහ 

යන්වන්. වේ භතඹක් ඳභණයි. වේ ඳළශඹ දළන් ජනප්රිෙඹ වරහ 

තිවඵනහ. ඉංග්රී සි ආණ්ඩු ආපු හරවේ තභයි වේ ිෂි 

ර්භහන්තඹක් වළටිඹ , හණිජ ර්භහන්තඹක් වළටිඹ  වශේ.  

 

රු ඇභතිතුභනි භ  භතයි, දළන් අවුරුදු වත, අ   

ඉසවල්රහ රංහවේ වඳොල් නිසඳහදනඹ අවුරුේද  වඳොල් වඩි 

වෝටි 300  ළඩි න භට් භ  ඇවිල්රහ තිබුණු ඵ. දළන් 

වඳොඩ්ඩක් ඳවශ ළටිරහ තිවඵනහ. වේ වේදහචඹක්. 

රංහවේ වඳොල් වඩි වෝටි 300ක් තිවඵනහඹ කිඹන්වන් එක් 

වවනකු  ෆවවන ප්රරභහණඹ වඳොල්  තිවඵනහඹ කිඹන එයි. 

ඒ තයේ ප්රරභහණඹක් මිනිසුන් වඳොල් අනුබ යනහ. ඒ වහ අඳ 

ිළඹය යහශිඹක් ත්තහ. භහ වඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු 

ංර්ධන ඇභතිතුභහත් එක් වේ වඳොල් ස අලුතින් න 

 වනොවඹක් තළන්ර  ගිහිල්රහ ඵළලුහ. භහ වරි න්වතෝයි, 

වභවවභ ක්රි0ඹහශීලී, උනන්දුක් ඇති ඇභතියවඹක් වඳොල් 

ර්භහන්තඹ  ඇඳ ළඳ වරහ  යුතු කිරීභ ළන. භහ ඇවිල්රහ  

රු  ජනහධිඳතිතුභහ  හර්තහකුත් දුන්නහ, "වේ භවත්භඹහ වඳොල් 

ර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ ළන ළදත් යහජහරිඹක් යනහ"ඹ 

කිඹරහ.  

 

රක් ණනින් වඳොල් ඳළශ වනළත් තිවඵනහ. වේ 

වඵොවවොභ ළදත් වදඹක්. භභ ඹේ කිසි තළන  ගිඹහභ 

අවේවඵන් දළක්හ, -භ  තළන භත නළවළ. - වවො රසන 

වඳොල් වක් තිවඵනහ. එහි ෆභ ල්රභ වඩි 18යි, 20යි. 

භභත් වඩිඹක් වදය වනළත් ඳළශ ශහ,  දළන  අවුරුදු  8  

10  ඉසවල්රහ. දළන් ඒ වවේ වඩි තිවඵනහ. දළන් අවුරුදු 
වද තුන විතය සි  භභ දහත් වඳොල් වඩිඹක් වඩන් 

අයන්වන් නළවළ. අය වවේ ඩන්නත් බඹයි. ඕනෆ වරහ 

වඳොල් වඩි තිව වතිතවක් ඩහ න්න පුළුන්. ප් රුක් වහ 

භහනයි. වේ හ ආඳහු නළඟිටුන්න ඕනෆ.  

 
රු වඳොල් ංර්ධන ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  ිළන් රළවඵනහ, 

අවප් ය  වනුවන්, අවප් ජහතිඹ වනුවන්, අවප් ශිස හචහයඹ 

වනුවන් යන පජනීඹ වදඹක් වළටිඹ  රරහ, වඵෝ ව  

යන ළරකිල්ර වඳොල් ව ත් දක්රහ වභඹ නඟහ සිටුන්න. 

වේ ව තභයි අවප් මීශඟ ඳයේඳයහ  ිළ  දීරහ බුදු වන්න 

තිවඵන ව. වේ වඳොල් ව අඳ  අතිඋතුේ වක්. වේ ව  ප් 

රු කිඹන්වන් ඉල්රන ඕනෆභ වදඹක් වේ වවන් වදන නිහයි. 

වේ වවේ අව දභන්න කිසිභ වදඹක් නළවළ. අයහබි යවේ තල් 

වවනුත් අව දභන්න කිසිභ වදඹක් නළවළ. අවප් ජන ජීවිතඹ 

වළඩ ළහිරහ තිවඵන්වන් වේ වඳොල් වත් එක්. වඳොල් වක් 

නළති වදයක් නිේ ඳහළු ිළට් නිඹක්. හභහනිවඹන් වඳොල් ස  

වතයක් ඳවක් වදය තිවඵන්න ඕනෆ. නළත්නේ ඒ භදිභක්. 

වවො පරදහ තිවඵන වඳොල් ජනප්රිෙඹ යන්න අලියි. වේ වඳොල් 

 රංහ පුයහ ළවන්වන් නළවළ. උ ඳු හිත ප්රරවේලර 

ළවන්වන් නළවළ. ළලි හිත මදුඵඩ  ව තළනිතරහ භමිර ඉතහ 

රසන  වළවදනහ. වරහත, කුරුණෆර, පුත්තරභ වඳොල් 

්රිතවෝණඹ.  මුළු රංහවේභ තිවඵන වඳොල් පරදහවන් සිඹඹ  

75ක්  විතය වඳොල් ්රිත වෝණවඹන් රළවඵනහ. නමුත් ඉඩේ 

ළඵළලි කිරීභ නිහ වඳොල් ස විනහලඹ  ඳත් වුණහ. දළන් භභ වේ 

ේඵන්ධ ඉල්ලීභක් යනහ. වභඹ ඳහලින් ඳ න් න්න ඕනෆ. 

වඳොල් වවේ  ටිනහභ අවප් දරුන්  කිඹහ වදන්න ඕනෆ; අවප් 

වදභවුිළඹන්  විවලේවඹන් අේභහ  කිඹහ වදන්න ඕනෆ. තහත්තහ 

යහජහරිඹ  ළඩ වඳොශ  ගිඹත් අේභහ තභයි වදය ඉන්වන්. 

ත්වත් වඳොල් වඩි වත අ ක් ළටිරහ තිවඵනහ නේ එඹ වදය  

වරොකු ආර්ථි හසිඹක්. ඒ නිහ භභ වේ වඹෝජනහ අනුභත 

යනහ.  

 

එවේ අනුභත යන භන් භභ ඹභක්  කිඹන්න ඕනෆ, වඳොල් 
ංර්ධන ඇභතිතුභහ ළන. වභතුභහ රක් ංිහත වඳොල් ඳළශ 
ප්රරභහණඹක් රංහ පුයහ වඵදහ දීරහ ඒහ හ වන ඹනහ. ෆභ 

577  578 



ඳහර්ලිවේන්තු 

තළන්රභ ඒහ දළන් මුල්  ඇදරහ, ඳළශ වයෝඳණඹ වරහ ඉවශ  
නළඟී වන ඹනහ. භභ ගිඹ වළටිවේ  අවන්වන්, "දහද, වේහ 
ළේවේ, වොවවන්ද වේහ රළබුවණ්?" කිඹරහ. වේ ඉතහභ 
ළදත්. භභ ඕනෆභ තළන  ගිවඹොත් අවනහ, "වෝ, ඔඵවේ  
වත්ත, වෝ ඔඵවේ වඳොල් ව, වඳොල් ස කීඹක් ත්වත් 
තිවඵනහද? "කිඹරහ. වත්තක් නළති වදය ඳහළු ිළට් නිඹක්. 
වදය අරංහයඹ වත්ත. ෆභ වදයභ වත්තක් 
තිවඵන්න ඕනෆ. වත්ත තභයි අේභහවේයි, දරුන්වේයි 
ආවරෝඹ, ආබයණඹ, රසන. අවප් ථහර වන් 
තිවඵනහ, "ඉඟුරු දුරු ඈ යුතු" කිඹරහ. සිඹලුභ එශලු ජහති, 
වඵවවත් ජහති වේ වට් තිවඵන්න ඕනෆ. උඹන්න වේ වවනන්න 
අේභහ වඳොශ  ඹන්වන් නළවළ. අේභහ වේ වට් ගිහින් උඹන්න 
අලි එශලු ප්රරභහණඹ ඇතිිතඹ  අයන් එනහ. ඒ නිහ රංහවේ 
වරොකු පුනරුදඹක්. 

 

 වේ රංහ වොඩ ආවේ එවවන් යුේධ යන භන්, 
ජනහධිඳතිතුභහ උතුේ ළඩක් ශ නියි. ෆභ වවනකු භ වඳෝය 
වෝනිඹක් දුන්නහ. වඳෝය වෝනිවඹන් වරහ තභයි අිළ වේ 
යුේධඹ  දිනුවේ. නිසඳහදනඹ ඳස ගුණඹකින් ඉවශ  ආහ. 
දහත් ළේවේ නළති කුඹුරුර න්න ඳ න් ත්තහ. ස 
වළවදන්න ඳ න් ත්තහ. එශලු පරදහ, වඳොල් යඵර් වත් 
වළවදන්න ඳ න් ත්තහ. බහණ්ඩහහයඹ ිළරුණහ. යුද විඹදේ සිඹල්ර 
ළපුණහ, වඳෝය වෝනිවඹන් ශ ඒ වහසභ නිහ. ඒ වහසභ 
වඳොල් වනුත් අඳ  රළවඵනහ, කිසිභ ළඹක් නළවළ.  

 

වඳොල් වක් හි රහ අවුරුදු වතයයි, ඳවයි අතය හරවේ 
තභයි පරදහ රළවඵන්වන්. පරදහ රඵහ ළනීභ වහ තන ඒ 
හරඹ තුශ වඳොල් හ නිරීක්ණඹ කිරීභ භ  ඉතහභ ප්රී තිභත් 
වදඹක්. ඒ වෞයඹ  වඳොල් ර්භහන්තඹ බහය රු ඇභතිතුභහ  
පජහ යමින් අසර් භවත්තඹහ වනහපු ප් රුක් ඵඳු ඳළශෆටිඹක් 
ිළිතඵ ජනතහ අවඵෝධඹක් ඇති කිරීවේ වේ භනහ වඹෝජනහ 
භහ සථිය යනහ.  

 

ළරරිවේ වේ ථහ අවවන සිටින ශභයි ටි තභයි අවප් 
වේතහවිවඹෝ. වේ ශභයි වදය ගිහිල්රහ ප් රු නහහි කුභක්ද 
කිඹරහ හිතන්න ඕනෆ. "සිතුමිණ" කිඹන්වන් වභොක්ද, 
"ඇරඩින්වේ පුදුභ ඳවන" කිඹන්වන් වභොක්ද කිඹරහ හිතන්න 
ඕනෆ. ඉල්රන ඕනෆභ වදඹක් වදන, අව දභන්න කිසිභ වදඹක් 
නළති වක් වළටිඹ යි සිංවර යජ හරවේ ඉරහ වඳොල් ව 
වඳුන්න්වන්. වදය අේභහ  ිළ  දීරහ ලක්තිඹ වදන ඳළශෆටිඹයි 
වඳොල් ව. ඒ නිහ රංහවේ සිඹලුභ ස භඟ ශඳහ වඳොල් ව 
අඳ  ප් රුක් ඵ  ඳත් වේහ කිඹමින් අසර් භන්ත්රීරතුභහවේ 
වඹෝජනහ භභ ප්රී තිවඹන් අනුභත යනහ. 

 

ප්රරලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லன டுத்ெம்பப்தபற்மது. 
Question proposed. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි. මීශඟ , රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ. 
 

 

[අ. බහ. 4.27] 

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වේ වඹෝජනහවේ තිවඵන 

චනහර්ථඹ අනු ත්තහභත් වභඹ ඉතහභ හයර්බ ඹවඳත් 
වඹෝජනහක්. අඳ ජීත් න ප්රරවේලවේ පුවයෝහමී නහඹවඹකු 
වුණු ආතර් වී. දිවඹස භළතිතුභහ ඒ හරවේ යවට් තිබුණු ආවහය 

අවවේනිඹ  ිළිතඹභක් විධිඹ  වළභ වදයභ වොස ඳළශඹක් 
හි න්න උඳවදස දීරහ වභන් භ වොස ඇ   වඵදහ දීපු ඒ 
විසතයඹ ළඩිහිටිඹන්වන් අිළ අහ තිවඵන ඵ භ  භතයි. ඒ 
නිහ එතුභහ  "වොස භහභහ" කිඹරහ කිේහ. වේ යවට් වභොන තයේ 
අසීරු යු ඳළමිණිඹත්, භව ඵළංකු වොවවොභ කිේත්, බිේ 
භට් වේ තිවඵන ළඵෆ දුප්ඳත්භ ඉතහභ ළඹුරු වර ර්ධනඹ 
වරහ තිවඵන අසථහ දුප්ඳත් වඳොවවොත් වළවභෝ භ 
ආවහයඹ  න්න පුළුන් ප්රිෙඹභනහඳ භවහ ටිනහ ේඳතක් වොස 
. ය  පුයහ ෆභ නිභ වොස  ිහප්ත වරහ අද අඳ  
රඵහ න්න පුළුන් වුවණ් "වොස භහභහ" හින්දහයි.  

 

වඳොල් ළන ථහ යන වරහවේ භභ ඒ උදහවයණඹ කිේවේ, 
අවප් එදිවනදහ අලිතහ වනුවන් වඳොල් ක් හ ය 
න්නහ කිඹන එ  එවහ ගිහිල්රහ චනවේ ළඵෆ අර්ථවඹන්භ 
ප් රුක්  වුණු වඳොල්  ිළිතඵ ත තත් ළඩිවඹන් දළනුත් 
යන්නයි. විවලේවඹන්භ ඳර්චස 10, 15, 20 ළනි කුඩහ බිේ 
වො සර වුත්, හ ය න්න පුළුන් විධිඹ  ඒ  එතයේ 
විලහර වනොන ප්රරවේදඹන්වන් රඵහ ළනීභ අද අඳ  අලි 
වරහ තිවඵනහ. 

 

භහ වේ හයණඹ කිඹන්න වවේතුක් තිවඵනහ. භභ භවේ 
නි ඉදිරිිළ  ගිඹ තිවේ වඳොල් ඳළශ 4ක් සිව ේහ රු 
ඇභතිතුභනි. ඒ ප්රරවේලවේ ඳළශ තහන ඉන්න භවේ 
මිත්ර ඹකුවන් භ  උඳවදස රළබුණහ, වේ ස ටික් වරොකු  
වළවදනහ, ර්ඹ වවොයි, පරදහ වවොයි, වළඵළයි ඔඵතුභහ  
තිවඵන ඔඹ ඉඩඩ ප්රරභහණවේ වළටිඹ  උඳරිභ ස වතයයි 
සිටුහන්න පුළුන් කිඹරහ. එවවත් ඒ වේ තිවඵන ප්රරවඹෝජනඹ 
ව මිදුර හ යන්න පුළුන් විධිවේ ක් වීභ කිඹන 
හයණඹ හින්දහ භභ භවේ නිවේ මිදුවල් වඳොල් සිව ේහ. නමුත් 
භ  වත්රුේ ගිඹ වදඹක් තිවඵනහ. ළඩි පරදහ, වයෝර  
ඔවයොත්තු දීවේ වළකිඹහ ළන ළරකිලිභත් නහ හවේභ වේ 
ප්රරභහණඹ, ඳරිඹ අඩු ය න්න පුළුන් නේ ළඩි ස 
ප්රරභහණඹක් හ යන්නත් පුළුන්. භ  ඒ තහක්ණඹ ළන 
වරොකු අවඵෝධඹක් නළවළ. භ  ගිඹ තිවේ මුහුණ වදන්න සිදු ව 
අේදළකීභයි භහ ඔඵතුභහ  වඵොවවොභ වවො හිතින් කිේවේ රු 
ඇභතිතුභනි. භභ දන්නහ ඔඵතුභහ වරොකු වේඹක් යනහ 
කිඹරහ.  

 

ඒ හවේභ වොවි ඳවුරකින් ඳළතවන එන වනකු විධිඹ , 
අද ත් හ කිරීභ ළන වඳෞේලි අධහනඹක් තිවඵන 
වනකු වළටිඹ , එහි ප්රරවඹෝජනඹ ළන, ඳහරිරි ලවඹන් ව 
ආර්ථි ලවඹන් තිවඵන ටිනහභ ළන දන්නහ වනකු විධිඹ  
භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්වන් වේ අලුත් ප්රරවේද, විවලේවඹන් නහරි 
ව අර්ධ නහරි ප්රරවේලර  ළශවඳන ප්රරවේද වඳුන්හ දීභ 
ළන අධහනඹ වඹොමු යන්න කිඹරහයි රු ඇභතිතුභනි. භ  
වඳවනන වේ තභයි වඳොල් හ වවයහි දළන් ළඩිපුය අධහනඹ 
වඹොමු න්වන් ර්භහන්තඹක් ලවඹනුයි කිඹන හයණඹ. එඹ 
වරොකු අර්බුදඹ තිබුණහ. ඹේ ප්රරභහණඹ  ඉන් වොඩ ඇවිල්රහත් 
තිවඵනහ. භහ ජීත් න ළුතය දිස්රිතක්වේ අද විලහර ඉඩේ 
ඇත්වත් නළවළ. තිවඵන ඉඩේ ඉතහ ඉක්භනින් කුඩහ වො සර  
වන්වීවන ඹනහ. එවවත් ආර්ථි ප්රරවඹෝජනඹ ළන සිතරහ, 
වේ තිවඵන අරංහයඹ ළන සිතරහ, එහි තිවඵන වණ ළන 
සිතරහ ව වඳොදුවේ ඳහරිරි ටිනහභ ළන සිතරහ අිළ වඳොල් 
හ  ප්රරමුතහක් දිඹ යුතුයි. එදහ වොස භහභහ වොස න්න 
උ ඳවදස දුන්නහ හවේ අඳ  වඳොල් භහභහ වනකුත් අලි 
හරඹක් උදහ වරහ තිවඵනහ. වේ අසථහ භ  රඵහ දීපු රු 
අසර් භන්ත්රීරතුභහ  සතුතින්ත වනහ, වේ ටිනහ වඹෝජනහ 
ඉදිරිඳත් යරහ වේ හවේ වෞයනීඹ බහ අධහනඹ  වඹොමු 
යවීභ ළන.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වේ ටිනහ හරඹ භහ බහවිත 
යන්න ළභළතියි, ළදත් ප්රරලසනඹක් වවයහි අධහනඹ වඹොමු 
යන්න. වේ යවට් නීති අධිහඳනඹ රඵහළනීභ වහ තිවඵන 
ප්රරධහනතභ භහර්ඹක් තභයි ශ්රී  රංහ නීති විදිහරඹ  හර්ෂි 

ප්රරවේල වීභ වහ ඳළළත්වන නීති විදිහර ප්රරවේල විබහඹ.  
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[රු වේ.ආර්.පී. සරිඹප්වඳරුභ භවතහ] 



2013 භහර්තු  08 

 

 

2012 වර් ඳළළති නීති විදිහර ප්රරවේල විබහවේ ප්රරතිපර 
ිළිතඵ භතු ව අර්බුදහරි තත්ත්ඹ නිහ ඒ ිළිතඵ  කියුතු, 
ංසථහත නීති අධිහඳන බහ ීරයණඹ ශහ, සිසුන් ණ්ඩහඹේ 
වදක් එය ඵහ වන, විවලේවඹන්භ සිංවර භහධිවඹන් 
ිළිතතුරු ලිඹපු සිසුන්  සිදු ව අහධහයණඹ ශක්හ ළනීභ  ිළඹය 

න්න. ඒවන් සිදු ව  යද නිළයදි වනොවුණත් ඹේ ආහයඹ 
වනඹක් සිසුන්  රළබුණහ. ර්තභහනවේ ඳතින "නීතිවේ 
ඳසුබිභ" කිඹන විඹ නිර්වේලවේ තිබුණු අඩු ඳහඩු නිහත්, ඒ 
හවේභ ඳරිර්තනඹ කිරීවේදී ඇති වරහ තිබුණු සුවිවලේ අර්බුද 
නිහත් රකුණු කිරීවේ ක්රි0ඹහලිඹ ව ප්රරලසන ඳත්ර  ස කිරීවේ 
ක්රි0ඹහලිඹ තුශ තිබුණු ඉතහභ ඵයඳතශ, ළ හිත තත්ත්ඹ 
නිහත්, නළත යක් 1999  ලින් තිබුණු හභහනි දළනීභ, බුේධි 
ඳරීක්ණඹ ව බහහ -ඒ බහහ ප්රරලසන ඳත්ර ඹ වහ සිංවර, ඉංග්රී සි 
වවෝ වදභශ කිඹන බහහ තුවනන් එක් වතෝයහ ළනීභ  පුළුන්- 

ඇතුශත් විබහ ක්රාභඹ  ඹන්න ීරයණඹ ශහ.  
 

එතළනදී ළ ලුක් භතු වුණහ, නිසි දළනුේ දීභක් වනොභළති 
එයභ ඒ වන කිරීභ නිහ දළන භත් නීති විදිහර ප්රරවේල 
විබහඹ  සදහනේ වුණු සිසුන්  න අහධහයණඹ ළන. ඒ 
හයණඹ ිළිතඵ අඳ අධියණ  යුතු ිළිතඵ උඳවේල 
හය බහවේදී රුණු දළක්වහ. ඒ හවේභ ඒ ිළිතඵ ීරයණ 
න්නහ නීති අධිහඳන බහවේ හභහජිඹන්වේ අධහනඹ අඳ 
වඳෞේලි වඹොමු ශහ. එහි ප්රරතිපරඹක් විධිඹ  අඳ  
පුළුන්භ රළබී තිවඵනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 2013 

ර්වේ අවෝසතු භහවේ ඳළළත්වන නීති විදිහර ප්රරවේල 
විබහඹ වහ "නීතිවේ ඳසුබිභ" - "The Background to the 
Law" - කිඹන ඒ ලින් තිබුණු විඹ නිර්වේලඹභ නළත රඵහ 
න්න. ඒ නිහ භහ ඳශමු වො  නීති අධිහඳන බහ  
සතුතින්ත න්න ඕනෆ, සිසුන්වේ ඳළත්වත් ඉරහ වේ අවුරුේද 
වහ ඒ ඳළයණි විඹ නිර්වේලඹ නළත රඵහ දීභ ළන. ඒ හවේභ 
ඔවුන් ප්රරහල ය තිවඵනහ ඊශඟ වර් ඉරහ නළත හභහනි 
දළනීභ, බුේධි ඳරීක්ණඹ ව බහහ ිළිතඵ භනින අලුත් විබහ 
ක්රාභඹ  ඹනහ කිඹරහ. ඊශඟ අවුරුේවේ ඉරහ ඹන විබහ ක්රාභඹ 

ළන අඳ  ළ ලුක් නළවළ. නමුත් එතළනත් ඹේ ඹේ ළ ලු 
තිවඵනහ. ඒහ අඳ   හච්ඡහ ය විහ න්න පුළුන්. ඒ නිහ 
භහ විවලේවඹන් ඒ හයණඹ ළන අධහනඹ වඹොමු යනහ.  

 

වභභ වර් නීති විදිහර ප්රරවේල විබහඹ  වඳනී සිටින 
සිසුන්  වුණු අහධහයණඹ දළරහ, එඹ විඳීභ  භළදිවත් වුණු නීති 
අධිහඳන බහ  භවේ සතුතිඹ ිළරිනභන්නත් භහ වභඹ 
අසථහක් ය න්නහ. වඵොවවොභ සතුතියි. 

 
 

[අ. බහ. 4.35] 

 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (වඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ තු ංර්ධන අභහතිතුභහ) 
(ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு - தெங்கு அபலபைத்ெ, 

க்கள் லெட்ட அபலபைத்ெ அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වඳොල් ර්භහන්තඹ ව වඳොල් 

ආශ්රිළත ේඳත් ංර්ධනඹ වහ ප්රරර්ධනඹ විධිභත් කිරීභ ිළිතඵ 
ළදත් ඹභක් වන් යන්න  භ  අතිවර්, සුවිවලේෂී 

අසථහක් රඵහ දීභ ේඵන්ධවඹන් ඔඵතුභහ ත්, ඒ  

ේඵන්ධවඹන් විභසිලිභත් වී වඳෞේලි භන්ත්රීරරුන්වේ 
වඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ශ අඳ හිතත් රු ඒ.එච්.එේ. අසර් 

භන්ත්රීරතුභහ ත් ඳශමුවන්භ භහ සතුතින්ත නහ. එතුභහ වොයි 
ඳළත්වත් හිටිඹත් ඇස ඇයවනයි ඉන්වන්. එතුභහ  

වනොදළවනන්න, එතුභහ  වවොවයන් කිසික් යන්න ඵළවළ. එතුභහ 
ප්රරලසන යනහ. එතුභහ විවේචනඹ යනහ.  ඳ  ප්රරලංහ  

ඩහ හධහයණ විවේචනඹ වොඩක් ටිනහ මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීරතුභනි. එඵළවින් භහ නළත නළතත් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ  

සතුතිඹ ඳශ යනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශිි අධිවේදී අඳ උත් 

ඳරිදි ශ්රී  රංහවේ ප්රරධහන නිර්ඹහත ළවිලි ර්ලින් එක් ව 
වඳොල් ර්භහන්තඹ ඳසු හලීන අන්ත ිළරිීපභ  රක් වුණහ. ඒ 

තත්ත්ඹ ඹ වත් තභයි අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ ප්රරථභ තහ  වඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන 

අභහතිහංලඹ ළබිනට් අභහතිහංලඹක් වළටිඹ  සථහිළත වශේ. භ  
එහි ඇභති ඳදවිඹ රළබුවණ් 2010 අවුරුේවේ වනොළේඵර් භහවේ. 

එදහ භ  වේ අභහතිහංලඹ බහය න්න සිේධ වුවණ් එවරො වඳොල් 
වඳවනන වරහයි. භ  භතයි විඳක්වේ රු භන්ත්රීරතුවභකු 

වේ රු බහ  වඳොල් ඵෆ වදක් වනළල්රහ, වේ ඵෆඹ රුිළඹල් 
35යි; වේ ඵෆඹ රුිළඹල් 35යි; වදභ රුිළඹල් 70යි කිඹරහ වේ රු 

බහ  ඒහ ප්රරදර්ලනඹ යපු ආහයඹ. ඒ භ  දළනුත් භළවිරහ 

වඳවනනහ.      
 

අිළ වත්රුේ ත්තහ, ඒ ප්රරලසනඹ  විඳුේ වොඹන්වන් වොයි 

ආහයඹ ද කිඹරහ. එ හයණඹක් විධිඹ  වටි හලීන, භළදි 

හලීන ව දීර්ක හලීන ලවඹන් වේ වහ විඳුේ වොඹන්න 
අිළ අසථහක් උදහ ය ත්තහ. ක්ණි -වටි හලීන- වේ 

වඳොල් මිර අඩු කිරීභ වහ යජඹ තු තුර වඳොල් ටි 
වනළල්රහ  සඹං රැකිඹහ රහභීන්වේ ංභඹත් එක් එතු 

වරහ අිළ රුිළඹල් 30  වඳොල් විකුණන්න ඳ න් ත්තහ. 
එතවො  ළඩි මිර  විකුණන අඹ  වඳොල් අවශවි ය න්න 

ඵළරු ඒ අඹත් මිර අඩු යරහ වඳොල් විකුණන්න  යුතු ශහ.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වදළනි හයණහ වභඹයි. 
එදහ රුිළඹල් 350  වඳොවවොය මිටිඹක් රඵහ වදමින් වී හ  
වඳොවවොය වනහධහයඹ රඵහ දුන්නහ. වත් හ , යඵර් හ  ඒ 
වනහධහයඹ රළබුණහ. අවප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහවන් යපු 
ඉල්ලීභ  අනු ආර්ථි ංර්ධන අභහති රු ඵළසිල් යහජඳක් 
භළතිතුභහවේ සුවි වලේ භළදිවත් වීභ භත අවනකුත් වබෝර ත් 
වඳොවවොය වනහධහයඹ රළබුණහ. වොශම යහඹ  වනළල්රහ 

වොඩ ඵහන වඳොවවොය භල්රක් වහ රුිළඹල් 4,200ක් ළඹ 
යනහ. වඳොවවොය භල්ර  රුිළඹල් 4,200ක් ළඹ යන වො  
වඳොල් හ ඇතුළු අවනකුත් වසු වබෝ හ යන ඕනෆභ 
වවනකු  රුිළඹල් 1,200  ඒ වඳොවවොය භල්රක් න්න පුළුන්. 
වළභ  කිවරෝ 50 වඳොවවොය භල්ර භ යජඹ රුිළඹල් 3,000 
විඹදභක් දයනහ. වේ වහ යජඹ හර්ෂි මිලිඹන 50,000ක් 
ළඹ යනහ. භළදි හලීන ිළඹයක් වළටිඹ  වඳොල් හ  
වඳොවවොය වඹොදන්න ජනතහවේ උනන්දුක් ඇති වුණහ.  

 

තුන්ළනි හයණහ තභයි දිගු හලීන ළරසුභ. අිළ ඳශමුළනි 
තහ , වඳොල් හ ේඵන්ධවඹන් 2011 ර්වේ සි  2016 
ර්ඹ වහ ව ක්රාවභෝඳහඹ ළරළසභක් ස යරහ,  ළබිනට් 
භණ්ඩරඹ අනුභත යරහ වේ උත්තරීතය බහ ත් ඉදිරිඳත් 
ශහ, වභන්න වේ හවේ ළරළසභක් යන්න ඹනහ කිඹරහ.  
2011 ර්ඹ න වි  වඳොල් හ කිරීවේ භණ්ඩරඹ භළදිවත් 
වරහ ර්ඹ  ළඩිවඹන්භ නිඳද ව වඳොල් ඳළශ ප්රරභහණඹ වඳොල් 

ඳළශ රක් 24ක් ඳභණ වනහ. 2011 ර්වේ වේ ඳළශ ප්රරභහණඹ 
ඳළශ රක් 40 දක්හ ළඩි යන්න අඳ  වළකිඹහ රළබුණහ. අිළ 
2012 ර්වේදී අවප් අභහතිහංල ඹ තු ිසථහිළත භණ්ඩර  -
වඳොල් හ කිරීවේ භණ්ඩරඹ, වඳොල් ඳර්වේණ ආඹතනඹ, 
කුරුණෆර ළවිලි භහභ, වරහත ළවිලි භහභ- ව  
ප්රු ප්රරජහ තහන්ර ඉන්න ණ්ඩහඹේ ඔක්වෝභ එතු 
වරහ වඳොල් ඳළශ රක් 90  ළඩි ප්රරභහණඹක් නිසඳහදනඹ 
ශහ. අිළ 2016 ර් ඹ න වි  හ යන්න ඵරහවඳොවයොත්තු 
න වඳොල් ඳළශ ංිහ තුන් වෝටි විසි රක්ඹක් වවත් 

මිලිඹන 32ක්. අිළ හ යන ඳළශ ංිහ ඳශමුළනි අවුරුේවේ 
මිලිඹන 4යි, වදළනි අවුරුේවේ මිලිඹන 9යි. අිළ වේ අවුරුේවේ 
මිලිඹන නඹවභහයක් ව රඵන අවුරුේවේ මිලිඹන 
නඹවභහයක් වළටිඹ  ඳළශ තුන්වෝටි විසි රක්ඹක් හ 
යනහ. අිළ 2016 දී සිටුන්න ඵරහවඳොවයොත්තු වුණු ප්රරභහණඹ 
අවුරුදු වද  ලින් එනේ, 2014 වදළේඵර් භහවේදී සිටුහ 
ඒ ඉරක්ඹ  ශඟහ වීවේ ළරළසභක් අිළ ක්රි0ඹහත්භ යවන 
ඹන ඵ න්වතෝවඹන් ප්රරහල යන්න ළභළතියි.  

581  582 



ඳහර්ලිවේන්තු 

එඳභණක් වනොවයි. රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භන්ත්රීරතුභහ ඉතහභ 
ටිනහ අදවක් ඉදිරිඳත් ශහ. වත්සිරිඳහවේ වදළනි අදිඹය න 
වොඩනළඟිල්ර  අවප් අභහතිහංලඹ ඊවේයි ප්රරවිස  වුවණ්. ඒ 
අසථහවේදී අිළ නිරධහරින් භඟ හච්ඡහ ශහ, නහරි වඳොල් 
හ ඇති යන්න. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ යපු වඹෝජනහ 
අිළ වෞයවඹන් ිළිතන්නහ. වඳොල් ඳළශ වහ න ප්රරවේදඹන් 
වඳුනහ වන, නිහඹ  අලි වඳොල් ඳළශඹක් වවෝ වදක් 
රඵහ වදමින් නහරි වඳොල් හ ඇති කිරීවේ ළරළසභක් 
ඉදිරිවේදී ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඵරහවඳොවයොත්තු න ඵ ඔඵතුභහ  
වන් යන්න ළභළතියි.  ඔඵතුභහවේ අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභ 
ළන සතුතිඹ ඳශ යන්න ත් භභ වභඹ අසථහක් ය න්නහ.  

 

අවප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කුරුණෆර ළවිලි භහභ, 
වරහත ළවිලි භහභ ළන කිේහ. ඒ ළවිලි භහේ 1992 
ර්වේදී වඳෞේලීයණඹ යපු ළවිලි භහේ. අිළ වේ ළවිලි 
භහේ යජඹ  ඳයහ ත්තහ ඳභණක් වනොවයි, අිළ වේ න වි  
මිලිඹන 300  ළඩි ප්රරභහණඹක් රහබහංල වළටිඹ  බහණ්ඩහහයඹ  
රඵහ දීරහත් තිවඵනහ. ඒහ එදහ වඳෞේලි අංලඹ  ඳළරීවභන් 
ක්රාභක්රාභවඹන් ඳහඩු සිදු වුණහ. වඳොවවොය ටි වඹවදේවේ නළවළ. 
ේරු ආයවුල් තිබුණහ. ස ටි ඳරහ විකුණුහ මික් ඒ  
ආවඹෝජනඹ වශේ නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 
හභහනිවඹන් අක්යඹ  තිබිඹ යුතු වඳොල් ඳළශ ප්රරභහණඹ 64ක්.   
 

භවය තුර අක්යඹ  ඳළශ 40ක්ත් තිබුවණ් නළවළ. 
අන්න ඒ අඩු ඳහඩු ේපර්ණ ය ඳළශ හ කිරීභ  වහ ල් ඉකුත් ව 
ස ඉත් න වො භ නළත හ කිරීභ -ඹටි හ- හවේ 
ළඩ වන් අිළ ක්රි0ඹහත්භ යනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අිළ ඊ-යහජි ප්රරතිඳත්තිඹ 
අනුභනඹ යන ඵ භහ න්වතෝවඹන් ප්රරහල යනහ. ඳවරයි 
ත්වතන් රළවඵන ආදහඹභ, ඳහසිකුඩහ ත්වතන් ඩන වඳොල් 
වඩි ණන, අේඳහය දිස්රිතක්වේ වොවයයි ත්වතන් ඩන 
වඳොල් වඩි ණන, අනුයහධපුයවේ ධහතුවේනපුය ත්වත් එදහ 
ඩහ එතු ය තිවඵන වඳොල් වඩි ණන  6.00න වො  
අිළ දන්නහ. ඒ ිළිතඵ විසතය, වතොයතුරු තහක්ණඹ ඔසවේ e-
mail එකින්  6.00න වො  භ  රළවඵනහ; අවප් 
වල්ේතුභහ  රළවඵනහ; අවප් අතිවර් වල්ේතුභහ  
රළවඵනහ; ෆභ ආඹතනඹභ ප්රරධහන හර්ඹහරඹ , 
බහඳතිරුන්  රළවඵනහ. ඒ වහ අඳ  වනභ ළඩ වනක් 
තිවඵනහ. ඳවරයි ත්වත් ළඩ යන check-roll ේරුන් 
ණන කීඹද, ඳහසිකුඩහ ත්වත් ළඩ යන check-roll 
ේරුන් ණන කීඹද ඹනහදී වතොයතුරු උවේ 10.00න වො  
රළවඵනහ;  1.00න වො  රළවඵනහ. වභයින් 
ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් වභොක්ද? යවට් ංචහ, දණඹ නළති 
යරහ වඳොල් නිසඳහදනඹ රඵහ න්නයි.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අවප් භවය තුර check-
roll ේරුන් 25වදනහයි ළඩ යන්වන්. නමුත් භවය තුර 
ප්රරධහනින් check-roll එවක් ඳනසවදනකුවේ නේ දභරහ මුදල් ංචහ 
යන අසථහන් තිවඵන ඵ අිළ දන්නහ; ඔඵතුභහත් දන්නහ. 
ඒ යන්න ඵළවළ. දළන් අඳ  එභ අසථහවේභ ගිහින් ඳරීක්හ 
යන්න පුළුන්, කීවදනකු ළඩ යනහද කිඹරහ. භ  භතයි, 
මී  භහඹ  ඳභණ වඳය එ ත්ත තිබිඹ යුතු ප්රරභහණඹ  ඩහ 
වඳොල් වඩි 5,000ක් ළඩිපුය තිවඵන ඵ  අඳ  වතොයතුරු 
රළබුණු ඵ. ඊ  ඳසු දහ උවේභ අවප් විණන අංලඹ ගිහින් 
ඳරීක්හ ශහ. ලින් දවේ රෑ වඳොල් වඩි 1,200ක් ඉත් යරහ 
තිවඵනහ.  වඳොල් වඩි 3,800යි ළඩිවඹන් තිබුවණ්. අිළ එභ 
අසථහවේදී ඒ ේඵන්ධවඹන් විනඹ ිළඹය ත්තහ. අවප් අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහවේ භඟ වඳන්වීභ ඹ වත් වතොයතුරු තහක්ණඹ 
වඹොදහ වන අඳ එභ  යුතු ශහ ඳභණක් වනොවයි. වේ ක්රාභ 
බහවිතඹ තුිතන් 2012 ර්වේ ළඩිභ වඳොල් අසළන්න ඳශමුන 
තහ  කුරුණෆර ළවිලි භහභ  රඵහ න්න වළකිඹහ 
රළබුණු ඵ න්වතෝවඹන් ප්රරහල යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඉතහ වටි හරඹක් තුශදී අිළ 
වේ අඩවිඹක් නිර්භහණඹ ශහ. ආඹතනඹ තුශ ක්රි0ඹහත්භ න 
වඳොල් ශභනහයණඹ වහ භහ වන් ශ ආහයඹ  
අන්තර්ජහරත ප්රරති වභවවයුේ ඳේධතිඹ සථහිළත යන්න අඳ  
වළකිඹහ රළබුණහ. යහජි ආඹතනඹක් භඟින් ක්රි0ඹහත්භ ශ 

ප්රරථභ අන්තර්ජහර ප්රරති වභවවයුේ ඳේධතිඹ වභඹ ඵ කිඹන්න 
ඕනෆ. අවප් අභහතිහංලඹ ිළහිටුහ අවුරුදු වදක් තුශ අඳ  වේ 
 යුතු යන්න වළකිඹහ රළබීභ ළන නිවතභහනී අවප් තු  
ප්රරහල යන්න වභඹ අසථහක් ය න්නහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ විතයක් වනොවයි. Skype 

තහක්ණඹ වඹොදහ වන හච්ඡහ ඳළළත්වනහ. වභොද, අවප් 
ප්රරති භහවරෝචන රැසවීේ වහ නිරධහරින් වොශම  
වන්නහ වනු , Skype තහක්ණඹ වඹොදහ වන අවප් 
අභහතිහංලවේ ඒ ඒ ආඹතනර ඉවන ඒ වභවවයුේ, ප්රරති 
භහවරෝචන  යුතු යන ළඩ ිළිතවශක් ක්රි0ඹහත්භ ය  
වන ඹනහ. ඒ හවේභ විවලේවඹන්භ වඳොල් වන්වේසිඹ 
විධිභත් කිරීභ වහ ජහරත වතොයතුරු ඳේධතිඹක් වර online 
ක්රාභඹක් වඳුන්හ දී තිවඵනහ. ඕනෆභ වනකු  එභ සථහනඹ  
එන්වන් නළති, register වරහ වන්වේසිවඹන් වඳොල් මිර දී 
ළනීභ වහ අන්තර්ජහරඹ ඔසවේ ප්රරවේල න ළඩ වනක් අිළ 

ක්රි0ඹහත්භ ය වන ඹනහ. Skype තහක්ණඹ වඹොදහ 
ළනීවභන් අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් වභොක්ද? 
නිරධහරින්වේ හරඹ වහ ඉන්ධන ිළරිළඹ ඉතිරි ය ළනීභයි. ඒ 
හවේභ දුයසථ වීඩිවඹෝ ේභන්ත්ර ණ භඟින් වේහ ක්රි0ඹහත්භ 
යන්නත් අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු නහ.  

 

විවලේවඹන්භ වඳොල් අසළන්වන් ළඩි වීභ ළන භහ මුලින් 
වන් ශහ. 2011 ර්වේ වඳොල් හ කිරීවේ භණ්ඩරවේ 
වඳොල් අසළන්න 62,14,635යි. වභභ ක්රාභ බහවිත ය තිවඵන 
නිහභ 2012 ර්වේ වඳොල් අසළන්න 73,16,814 දක්හ ළඩි 
වරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ 2011 ර්වේ වඳොල් 
ඳර්වේණහඹතනවේ වඳොල් අසළන්න 46,08,732යි. 2012 
ර්වේ එභ ප්රරභහණඹ 50,85,685 දක්හ ළඩි වරහ තිවඵනහ. 
2011 ර්වේ කුරුණෆර ළවිලි භහවේ වඳොල් අසළන්න 
155,63,170යි. 2012 ර්වේ එභ ප්රරභහණඹ 181,01,299 දක්හ 

ළඩි වරහ තිවඵනහ. ඉතිවහවේ ළඩිභ අසළන්න කුරුණෆර 
ළවිලි භහභ  රඵහ න්න වළකිඹහ රළබුණහ. 2011 ර්වේ 
වරහත ළවිලි භහවේ මුළු වඳොල් අසළන්න 145,07,856යි. 
2012 ර්වේදී එභ ප්රරභහණඹ 158,10,472 දක්හ ළඩි ය න්න 
අඳ  වළකිඹහ රළබුණහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වඳොල් ර්භහන්තඹ නඟහ සිටු 
වීභ වහ ක්රි0ඹහත්භ ශ වළකි ක්රාභවේදඹන් කිහිඳඹක් වඳුනහ 
ළනීභ  ත ව වටි හරඹ තුශ අඳ  වළකිඹහ රළබුණහ. වඳොල් 
හ වහ ජනතහ උනන්දු යවීභ  අඳ සුවිවලේෂි ක්රාභවේදඹක් 
ක්රි0ඹහත්භ ශහ. "ප්රු පුයය වඳොල් ංර්ධන ළඩ වන" 
කිඹහ අඳ වඳුන්න්වන් එඹයි. ෆභ දිස්රිතක්ඹකින්භ ප්රරහවේශීඹ 
වල්ේ වොට්ඨහඹක් වවෝ වදක් එ අවුරුේද  වතෝයහ 
වන ඒ වොට්ඨහවේ හ යන්න පුළුන් භමිර උඳරිභ 
ලවඹන් හ යන්න "ප්රු පුයයඹක්" වළටිඹ  ඉරක්ත 
ළඩ වනක් අිළ ආයේබ ශහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වේ අභහතිහංලඹ භභ බහය 
න්න වො  වඳොල් ංර්ධන නිරධහරින් හිටිවේ 114 වදනහයි. 
වඳොල් ංර්ධන නිරධහරින් අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹ හිටිවේ 160 
වදනහයි. වඳොල් ංර්ධන නිරධහරින් ංිහ 325 දක්හ ළඩි 
යන්න අලි  යුතු ස ය දුන්නහ  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  භභ සතුතින්ත නහ. උඳහධිධහරි අබිහරහභින් 
ඵහ න්නහ අසථහවේදී අවප් අභහතිහංලවේ වේ ිහප්ත 
ළඩ වන  උඳහධිධහරින් 729ක් දක්හ ප්රරභහණඹක් රඵහ වදන්න 
 යුතු ශහ  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  අිළ ඒ ේඵන්ධවඹන් 
විවලේ සතුතිඹ වහ වෞයඹ ඳශ යන්න වභඹ අසථහක් ය 
න්නහ.  

583  584 

[රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ] 
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ඒ හවේභ "ප්රු පුයය ළඩ වන" ඹ වත් වේ දක්හ 

ප්රු පුයය 91ක් අිළ වඳුනහ වන තිවඵනහ. වේ ක්වේත්ර ඹ  

ේඵන්ධ පුේරයින් සවේච්ඡහ ංවිධහන වර "ප්රු මිති" 

වළටිඹ   ඵර න්න්නත් අිළ  යුතු යනහ.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වඳොල් ආශ්රිළත අමුද්ර්ි එතු 
කිරීභ ේඵන්ධත් අිළ සවේච්ඡහ මිති ඵර න්හ තිවඵනහ. 
ජනවල්න වහ ංිහවල්න වදඳහර්තවේන්තුවේ 2001 හර්තහ 
අනු රංහවේ දිිතඳුභ ප්රරහවේශීඹ වල්ේ වොට්ඨහඹ 
වභොනයහර භළතියණ වොට්ඨහවේ භභ නිවඹෝජනඹ යන 
සිඹමරහන්ඩු ප්රරහවේශීඹ වල්ේ වොට්ඨහඹ කිඹරහයි එදහ 
කිේවේ. ඒ සිඹමරහන්ඩු ප්රරහවේශීඹ වල්ේ වොට්ඨහවේ ඳවුල් 

14,000ක් ඉන්නහ. අිළ වේ "ප්රු පුයය ළඩ වන" භඟින් 
අරුභඹක් වශේ නළවළ; විවලේ ළඩ වන් වශේ නළවළ. අිළ වේ 
"ප්රු පුයය ළඩ වන" ඔසවේ ඒ සවේච්ඡහ ංවිධහන ඵර 
න්රහ වඳොල්  ආශ්රිළත වේල්ලින් අභතය ආදහඹේ රඵහ 
න්නහ ක්රාභඹ අිළ ඒ අඹ  කිේහ. ඒ අනු අිළ ඒ අඹ  වඳොල් ටු 
එතු යන්න කිේහ. වඳොල් ටු ටි එතු ය වන වඳොල් 
ටු ටි මිරදී න්නහ ළඩ වනක් අිළ වඳුන්හ දුන්නහ. 
සිඹමරහන්ඩු ප්රරවේලවේ ඳවුල් 14,000ක් ඉන්නහ. උදහවයණඹක් 
වළටිඹ  ත්වතොත් ඒ වළභ ඳවුරකින්භ භහඹ  රුිළඹල් 50 

වඳොල් ටු විකුණුවොත්, භහඹ  රුිළඹල් රක් 7 අභතය 
ආදහඹභක් රළවඵනහ. ිතඳ  දළම වඳොල් ටු, ළරඹ  දළම වඳොල් 
ටු, වඩංගු භදුරුහ වඵෝ ශ වඳොල් ටුර  භහඹ  රුිළඹල් 
රක් 7ක් ඵළගින් අවුරුේද  රුිළඹල් රක් 84 අභතය 
ආදහඹභක් රඵහ න්නහ ළඩ ිළිතවශක් සිඹමරහන්ඩු ප්රරහවේශීඹ 
වල්ේ වොට්ඨහඹ  අිළ වඳුන්හ දුන්නහ. වභළනි ළඩ වන් 
තභයි අිළ ය  පුයහ ිහප්ත යන්වන්.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හවේභ  ළව න වඳොල් 
අත්වතන් ඉයටු ටි එතු යරහ ඒහ  මුදල් රඵහ වදන ක්රාභඹක් 
ඳභණක්  වනොවයි, වත්වතන් රඵහ න්නහ වඳොල්ර වරලි 
ටි එතු යරහ ඒ භඟිනුත් ආදහඹභක් රඵහ න්නහ ළඩ 
ිළිතවශක් අිළ වඳුන්හ වදනහ. අවප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ 
කිේහ හවේභ, තයභ ඹනවො  ඳභණක් වනොවයි, "වඳට්ටි 
කුට් ේ" කිඹන ඹන්ත්ර ඹ උඳවඹෝගී ය වන ෆභ ප්රරහවේශීඹ 

වල්ේ වොට්ඨහඹභ වඳොල් වරලි වඳොල් වොහු ඵ  
ඳරිර්තනඹ යන machines ස යරහ ඒ ප්රරවේලර තරුණ 
තරුණිඹන්  රැකිඹහ අසථහ ජනිත යන ළඩ වන් අිළ 
නිර්භහණඹ යනහ.  

 

භඩුල්වල්, නහවභඩ අිළ ඒ වහ එ භධිසථහනඹක් ඳ න් 
ත්තහ. අිළ දළන් වොඩවර, භහත්භ කිඹන වොට්ඨහවේත් 
ඒ පුහුණු ළඩ වන් ආයේබ ශහ. වඵලිඅත්වත් වයක්වොඩ 
කිඹන සථහනවේත් අිළ ඒ පුහුණු ළඩ වන් දළන් ආයේබ ශහ. 
දිවුරිළටිවේ 100ක් පුහුණු යන භධිසථහනඹක් අිළ ආයේබ ශහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඳහ ිළසි, බුරුසු ිළ  ය  ඹන 
ආවඹෝජ භවත්තවඹක් භ  වේඵ වුණහ. භභ ඔහුවන් ඇහුහ, 
තමුන්නහන්වේ වේ බුරුසු වොඳභණ ප්රරභහණඹක් අවුරුේද  ිළ  
ය  ඹනහද කිඹරහ. එතුභහ භ  කිේහ, අවුරුේද  බුරුසු 
න්වට්නර් වඹයි ඹන්වන් කිඹරහ. අවුරුේද  වොඳභණ 

ඉල්ලුභක් තිවඵනහද කිඹරහ භභ ඔහුවන් නළත ඇහුහ. 
න්වට්නර් 26ක් ඉල්ලුභ තිවඵනහ, නමුත් ඹන්වන් වඹයි 
කිඹරහ ඔහු භ  කිේහ. වේ ේඵන්ධවඹන් පුහුණු යරහ වේහ  
අලි භඟ වඳන්වීභ අිළ රඵහ වදනහ.  

 

වේ පුහුණු රඵහ වදන එ භධිසථහනඹ සිටින 50කින් 
වවොභ 25 වදවනක් වතෝයහ වන "දිවි නළගුභ" ළඩ වනත් 
එක් ේඵන්ධ වරහ ඔවුන්  ඒ උඳයණ ට් ර රඵහ දීරහ 
වදය ඉවන ඒ ඵඩු ටි වදරහ ඒහ මිරදී න්නහ 
භධිසථහනඹ  වවනන ළඩ ිළිතවශක් අිළ ස යනහ. අඩු 

ණවන් ඉදිරි අවුරුදු 2 තුශ 5,000  ළඩි ිළරි  අිළ ඒ තුිතන් 
රැකිඹහ අසථහ නිර්භහණඹ යනහ. ඒ අනු වේ තභන්වේ 

වදය ඉරහ රැකිඹහ යන ළඩ ිළිතවශක් අිළ වදනහ කිඹන 
එ තමුන්නහන්වේරහ  භභ භතක් යන්න ළභළතියි. 

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හවේභ වඳොල් ංර්ධන 

අධිහරිඹ වයවහ අවශවි ංර්ධන වතොයතුරු රඵහ දීභ, වඳොල් හ 

කිරීවේ භණ්ඩරඹ වයවහ වඳොල් හරුන් පුහුණු කිරීභ 
හවේභ, ප්රු ආවඹෝජන ණඹ ළඩ වන වයවහ මරි 
ේඳහදන රඵහ දීභත්, චක්රීHඹ අයමුදල් රඵහ දීභත් අිළ සිදු යනහ. 
ඒ හවේභ ඵළංකු එක් හච්ඡහ යරහ ිහඹයින් දිරි 
ළන්වීභ වහ හවන මිරදී ළනීභ  ණඹ රඵහ දීවේ ළඩ වන්ද 
අඳ ක්රි0ඹහත්භ යනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අිළ 2011 ර්වේ දී "ප්රු 
මිති" 1,216ක් ිළහිව ේහ. 2012 ර්වේ දී "ප්රු මිති" 
1,671ක් ිළහිව ේහ. වේ න වි  අිළ "ප්රු මිති" 3,887ක් 

ිළහිටුරහ තිවඵනහ. 2016 ර්ඹ න වො  ය  පුයහ "ප්රු 
මිති" 7,100ක් ිළහිටුන්න අඳ ඵරහවඳොවයොත්තු නහ.  

 
අිළ "ප්රු පුයය" ළඩ  වන ඹ වත් ඳභණක් 2011 

ර්වේ ඳළශ 47,850ක් වනොමිවල් වඵදහ දුන්නහ. 2012 ර්වේ 
"ප්රු පුයය" ළඩ  වවන් න හ ළඩ ිළිතවශ ඹ වත් 
ඳළශ 15,04,222කුත්, පුනරුත්ථහඳන ළඩ  වන ඹ  වත් ඳළශ 
97,936කුත් වඵදහ වදන්න අිළ  යුතු ශහ. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීරතුභනි, අිළ න්වතෝවඹන් ප්රරහල යනහ, වේ ර්ඹ තුශ 

-වේ වටි හරඹ තුශ- "ප්රු පුයය" ළඩ  වන ඹ වත් අඳ 
ඳළශ 3,69,264කුත්, පුනරුත්ථහඳන ළඩ  වන ඹ වත් ඳළශ 
7,527කුත් වඵදහ දී තිවඵන ඵ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අිළ 1950 ඉරහ 2012 ර්ඹ 
වතක් අවප් වඳොල් අසළන්න ණන් වදරහ ඵළලුහ. ඒ අසළන්න 
වේ අවුරුදු ණවනන් වඵදුහභ දශ ලවඹන් වඳොල් වඩි 
දරක් 2,600ත් 2,700ත් අතය ප්රරභහණඹක් තභයි අඳ  
රළවඵන්වන්. 1950 අවුරුේවේත් දශ ලවඹන් වේ ප්රරභහණඹභයි 
තිබුවණ්. 1950 ර්ඹ න වො  රංහවේ ජන වනඹ දරක් 

7ක් -රක් 70ක්- ඳභණ වුණහ. අද ඒ ප්රරභහණඹ තුන්ගුණඹකින් 
ළඩි වරහ. නමුත් වඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි වුවණ් නළවළ. ඉඩේ 
ට්ටි ඩරහ වඳොල් හරුන් වඳොල් හවන් ඉත් වුණහ. 
වඳොල්ර  වවො මිරක් තිබුවණ් නළවළ. හරුන්  
වුභනහක් තිබුවණ් නළවළ. එඹ ේභළිතඹන්වේ හක් ඵ  
ඳරිර්තනඹ ශහ.ඒ නිහ අිළ වඳොල් හ වහ වන රඵහ 
දුන්නහ. වේ යවට් ජන වනවඹන් සිඹඹ  98ක් වඳොල් 
ඳරිවබෝජනඹ යනහ. එදහ රක් 70ක් වනුවන් යපු වඳොල් 
නිසඳහදනඹ අද රක් 210ක් න ජන වනඹ  හවප්ක් ළඩි 

වරහ නළවළ. ඒ නිහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉරක්ඹක් රඵහ 
දුන්නහ 2016 ර්ඹ න වි  වඳොල්  වඩි දරක් 3,650ක් දක්හ 
නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න කිඹරහ. අන්න ඒයි අවප් 
අභහතිහංලවේ ඉරක්ඹ. 

 
 අවප් වසු රු භළති-ඇභතිතුභන්රහවේ, ළබිනට් 

භණ්ඩරවේ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහවේ, මුදල් අභහතිහංලවේ, 
විවලේවඹන් ආර්ථි ංර්ධන අභහතිතුභහවේ වහඹ ඇති අිළ 
ඒ  යුතු යවන ඹනහ. භවළලි ංර්ධන අධිහරිඹ, 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවේන්තු අඳ  වහඹ රඵහ වදනහ. රු 
නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතිතුභහවේ නහඹත්වඹන් භවළලි 
ඵර ප්රරවේලර ඒ  යුතු යවන ඹනහ. විවලේවඹන් 
ඵන්ධනහහය ප්රරතිංසයණ අභහතිතුභහවේ භළදිවත් වීභ ඹ වත් 
ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවේන්තු භඟින් බීජ තහන් ස යරහ  
 යුතු යනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 1978 ර්වේ ඇති ව සුිත 
සුශං උදුය නිහ නළ වඟනහිය ප්රරවේලවේ වඳොල් හ විනහල 
වරහ තිබුණහ. අවුරුදු 30ක් තිසවේ ඳළළති යුේධඹ නිහ උතුය 

ප්රරවේලවේ වඳොල් හ විලහර ලවඹන් විනහල වරහ ගිඹහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, උතුය ප්රරවේලවේත්, නළ වඟනහිය 

585  586 



ඳහර්ලිවේන්තු 

ප්රරවේලවේත් අිළ බීජ තහන් ස යරහ දළළන්ත වර වඳොල් 
හ ිහප්ත කිරීභ   යුතු යවන ඹනහ. 2010 දී අවප් 
වඳොල් අසළන්න විධිඹ  රළබුණහ වඩි මිලිඹන 2,317ක්. අිළ 

2011 ර්වේදී ඉරක් වශේ වඩි මිලිඹන 2,700යි. අිළ 
න්වතෝවඹන් ප්රරහල යනහ වේ ප්රරභහණඹ වඩි මිලිඹන 
2,808 දක්හ ළඩි යන්න අඳ  වළකිඹහ රළබුණු ඵ. ඒ හවේභ 
2012 ර්වේදී අඳ ඉරක් වශේ වඳොල් වඩි මිලිඹන 2,900යි. 
අිළ ඒ ඉරක්ඹ ඉක්භහ ගිහින් වඩි මිලිඹන 2,940ක් රඵහ 
ත්තහ. දළන් අඳ  ර්හ රළබුණත් ඳසු ගිඹ හරවේ දළළන්ත 
නිඹඟඹක් තිබුණහ. පුත්තරභ ප්රරවේලවේත්, ඒ හවේභ හරිඹවඳොශ 
හවේ ප්රරවේලරත් ස රක්ඹක්, එවභහයක් විතය අඳ  අහිමි 
වුණහ, ඒ දළළන්ත නිඹඟඹ නිහ. නමුත් අිළ ඒහ අභිවඹෝඹක් 

වළටිඹ  ළරකුවේ නළවළ. අඳ  ශක්න්න ඵළරි වේල් 
ේඵන්ධවඹන් අඳ  යන්න වදඹක් නළවළ. නමුත් අිළ වඳොල් 
හ ළඩි යන්න  යුතු යවන ඹනහ. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහවේ උඳවදස භත, ඒ හවේභ රු ඵළසිල් යහජඳක් 
භළතිතුභහවේ වහඹ භත 2011 සි  රඵහ දුන් වඳොල් වඳොවවොය 
වනහධහයඹ නිහභ, වඳොල් අසළන්න ළඩි යන්න වහ 
වඩිඹ ිළරිළඹ රුිළඹල් 4කින් ඳභණ අඩු යන්න අඳ  
වළකිඹහ රළබුණු ඵ භතක් යන්න ළභළතියි.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ආර්ථි ංර්ධන 

අභහතිහංලඹ භඟින් ක්රි0ඹහ  නඟන යජවේ ප්රරමුතභ ිව ආර්ථි 
ඒ නඟහ සිටුවීවේ ළඩ  වන න "දිවි නළඟුභ" ළඩ  වන 
වහ අලි වඳොල් ඳළශ පුයහලීවේ  කීභත් අිළ බහයත්තහ. ඒ 
අනු 2012 ර්ඹ අන් න වි  ඳඹන රද වඳොල් ඳළශ 
ප්රරභහණඹ මිලිඹන 5  ආන්න වනහ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඳහල්ර අධිහඳනඹ රඵන 

අවප් ඳහල් දරු දළරිවඹෝ අඳත් එක් ඉන්නහ. ඒ ශිි ප්රරජහ 
ේඵන්ධ යවන වඳොල් හ කිරීවේ ළදත්භ අිළ භළනවින් 

 වහ ත්තහ. ඒ අනු අිළ "ප්රුයි - සිප් නළණයි" අධිහඳනි 
හ ළඩ  වන නිර්භහණඹ ශහ.  ඵඳුන්ර ස ශ වඳොල් 
ඳළශ වදක් අිළ වඹ වර් ෆභ දරුකු භ වනොමිවල් රඵහ 
වදනහ.       

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වඹ ය දරුන්  ඵඳුන් ශ 
වඳොල් ඳළශ රඵහ වදනහ ඳභණක් වනොවයි,  ක්රි0ඹහහයේ 

අත්වඳොතකුත් රඵහ වදනහ. ඒ දරුහ වඳොල් ඳළශඹ සිටු න දවේ 
සි  වඳොල් ඳළශවේ උ,   ප්රරභහණඹ හවේභ අවුරුදු වතයක් තුශ 
ඳළශඹ වභෝයහ වළවදන වො  ක්රාභ ක්රාභවඹන් ඇති න වනසේ 
ේඵන්ධවඹන් ඒ අත්වඳොවතහි  වන් යනහ. ඒ විධිඹ  අිළ 
2011 ර් වේ වඳොල් ඳළශ 2,65,956ක් රඵහ දුන්නහ. ඳසු ගිඹ  
2012  වර් වඳොල් ඳළශ 3,41,407ක් රඵහ දුන්නහ. වේ ර්ඹ 
තුශත් ඒ ළඩ  වන ක්රි0ඹහත්භ යනහ. 2016 ර්ඹ න වි  
අවප් ශිි ප්රරජහ ේඵන්ධ ය වන වඳොල් ඳළශ 18,00,000ක් 
හ යරහ, වළභ වදය භ අලි වඳොල් ස ටි වදන ළඩ 

ිළිතවශ  අිළ වඹොමු වරහ තිවඵනහඹ කිඹන එ භභ භතක් 
යන්න ළභළතියි.  

 

ඒ හවේභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ථහවේ දී 
වේ උත්තරීතය  බහ  කිේහ,  අක්ය ඳව දක්හ ඉඩේර  
වනොමිවල් වඳොල් ඳළශ රඵහ දීවේ ළඩ ිළිතවශක් ක්රි0ඹහත්භ 

යනහ කිඹරහ.  ඒ ක්රි0ඹහත්භ යන්නඹ කිඹහ එතුභහ භ  
උඳවදස දුන්නහ; නිවඹෝ ශහ. අිළ ඒ ළඩ  වන අණ්ඩ 
ක්රි0ඹහත්භ යනහඹ කිඹරහ වේ උත්තරීතය බහ  ප්රරතිාහ 
වදන්න භහ වභඹ අසථහක් ය න්නහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීරතුභනි.   

 

ඒ හවේභ වඳොල් හ  විලහර ලවඹන් ඵරඳහන වයෝ 
කිහිඳඹ  මුහුණ ඳෆභ  අඳ  සිදු වුණහ. ඒ සිඹල්ර භ ඉතහභ  

හර්ථ මුහුණ වදන්න අිළ  යුතු ශහ. ළලිභ ප්රරවේලවේ 

ඳළළති වොශ භළශවීවේ වහ වොශ කුණුවීවේ වයෝඹ අිළ වඳුනහ 
ත්තහ. ළලිභ ප්රරවේලවේ ඳළශ රක් තුනවභහය  ළඩි 
ප්රරභහණඹක් ඉතහභ ඩිනමින් ිහප්ත  වුණු ඒ භහයහන්ති 
වයෝඹ  මුහුණ  දුන්නහ.  අිළ වයෝ මුක්ත රහඳඹක් වඳුනහ 
වන ඒ ප්රරවේලවේ වඳොල් ඳළශ ව ඒ ආශ්රිළත තිබුණ වනත් 

වේල් ිළ ත  වන ඹන්න වදන්වන් නළති මුය වඳොලු 
වඹොදරහ පුළුන් තයේ විවලේා උඳවදස අය වන ක්රාභ ක්රාභවඹන් 
ඒ ස ප්රරභහණඹ ඉත් යරහ, ඒ වයෝඹ ශීඝ්ර්වඹන් ිහප්ත වීභ 
නත්න්න  යුතු ශහ. වේඵන්වතො  දිස්රිතක්වේ වඵලිඅත්ත 
ප්රරවේලවේ, තංල්ර ප්රරවේලවේ ව රසමුල්ර ප්රරවේලවේත් අිළ 
වේ තත්ත්ඹ වඳුනහ ත්තහ. අිළ ඒහ භළඩ ඳළළත්ව නිහ දළන් 
එභ වයෝගී ක්ත් නළවළ. ඒ ප්රරවේලවේ වයෝඹ ිහප්ත වීභ 
නත්හ න්න වළකිඹහ රළබුණහ. හල්ර දිස්රිතක්වේත් ඒ 
තත්ත්ඹ තිබුණහ. අිළ හල්ර දිස්රිතක්වේත් භළඩ ඳළළත්වුහ. 

දළන් භහතය දිස්රිතක්වේ ළලිභ, වදනිිළටිඹ වේ ප්රරවේලර    
ඒ වයෝඹ සීභහ ය වන ඒ ස ඉත් යමින් සිටිනහ. ඒ 
වයෝඹ කුරුණෆර , වරහත , ළුතය  හවේ වසු 
ප්රරවේලර  ිහප්ත වන්න වදන්වන් නළති ඳහරනඹ යන්න  
 යුතු ය වන ඹනහඹ කිඹන එ විවලේවඹන්භ භභ භතක් 
යන්න ළභළතියි.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භයි හ උදුයත් ඒ හවේභයි. 
ඒ උදුවර්දී වඳොල් වඩිඹ කුඩහ වනහ. එවවභ නළත්නේ වවො 
වොශ ඳහ  වඩිඹ ඳළත්තකින් ළු ඳහ  වරහ තිවඵනහ. වරිඹ   

කිඹුරහවේ වභ හවේ.  භයි හ කිඹන ඇවළ  වඳවනන්වන් නළති 
තහ වඳොල් වඩිවේ යු උයහ බිේහභ තභයි ඒ තත්ත්ඹ ඇති 
න්වන්. වඳොල් හවන් සිඹඹ  50  ළඩි ප්රරභහණඹ  එඹ 
ිහප්තවරහ තිබුණහ. වේ ේඵන්ධවඹන් අඳ  වභවතක් තිබුණු 
එභ විඳුභ දළවි වතල් නළත්නේ ටුවඳොල් වතල්ර  ඵන් 
කුඩු දිඹ යරහ, නළත්නේ වන්දේ කුඩු දිඹ යරහ වඳොල් 
ලුර තළරිර  හන එයි. දළන් අඳ  ඒ විලහර ප්රරලසනඹක්. 
වඳොල් වඩි ඩහ න්නත් මිනිසසු නළති අසථහ ඒ 
 යුත්ත ප්රරහවඹෝගි යන්න ඵළවළ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීරතුභනි. ඒ වහ විඳුභක් වළටිඹ  අවප් වඳොල් 
ඳර්වේණහඹතනවේ නිරධහරින්  විවරෝපීඹ භයි හවක් වඳුනහ 
වන තිවඵනහ. ඒ භයි හහවන් අඳ  වහනි යන භයි හහ 
විනහල යන ක්රාභඹක් වඳුනහ වන ඒ අනු  යුතු ය වන 
ඹනහ.   විදිහහය 11ක් වදරහ, විවරෝපීඹ භයි හන් නිසඳහදනඹ 
යරහ ඒ ඳළට් 48,850ක් දළන භත් වඵදහ වළය තිවඵනහ. ඒ 
අනු ක්රාභ ක්රාභවඹන් ඒ තත්ත්ඹ නළති යන්න අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු 
වනහ. ඒ ේඵන්ධවඹන් වඳොල් ඳර්වේණහඹතනඹ  අිළ 
සතුතින්ත විඹ යුතුයි.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හවේභ 

ඳිතවඵෝධ නහල වවේතු වො  වන වඳොල් හ   සිදු න 
වහනිවඹන් මිදීභ වහ විදිහත්භ ක්රාභවේද යහශිඹක් වඳුනහ වන 
තිවඵනහ.  

 

ඒ හවේභ  තත් තිවඵන වරොකුභ වරඩක් තභයි, ළු 
කුරුමිණිඹහවේ ප්රරලසනඹ. වේ අසථහවේ ළරරිවේ අවප් දරුන් 
රැක් ඉන්න නිහ භභ වේ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. අිළ ිළහිඹක් 
අය වන ල් ඳ ඳහ, එවවභ නළත්නේ ළරඹ ශුේධ යමින් 
ඉන්න වො , අේභහ වරි, භල්ලි වරි, නංගි වරි වන එන වත් 
වෝප්ඳඹ න්න ිළහිඹ වඳොල් වවේ වනහ, වඳවනන තළනක් 

නිහ. වත් එ බීරහ නළත ිළහිඹ න්නහ. ඒ ිළහිඹ ළීපභ නිහ 
වඳොල් ව තුහර වනහ. ඒ තුහරවඹන් එන ඉසභර සු 
නිහ ළු කුරුමිණිඹහ ඇවිල්රහ බිත්තය 200ක් ඳභණ දභනහ. 
ඒ අිළ හ ත් දළවනන්වන් නළවළ. අිළභ ඒ විනහලඹ අත් ය 
න්නහ. එහිදී  ඒ ළු කුරුමිණිඹහ මුළු වභ විනහල යනහ. 
ළු රක් වේ වවො  තිවඵන ව ඩහ ළව න වතක්භ අිළ 
දන්වන් නළවළ.වේ වහ අිළ වඳයවභොන උගුල් වඳුන්හ දීරහ 
තිවඵනහ.  ඒ වඳයවභොන උගුල් ඇ වුහභ සිදු න්වන්,  කුරුමිණි 
ිළරිමි තහ  සිවතනහ,  ළවළණු  වතක් ශඟ සිටිනහ කිඹරහ.  ඒ 

නිහ ිළරිමි තහ එභ ඉ ඔසවේ වොඹහවන ඹනහ. ඒ සු 
ඔසවේ එතළන  ගිඹහභ එභ කුරුමිණිඹහ වසුන්වන් උගුර යි.   
ඵන් තුය හිත එභ උගුර   කුරුමිණිඹහ ළටිරහ භළවයනහ.  
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අිළ වේ ළඩ වන ඔසවේ අනුයහධපුය දිස්රිතක්වේ යහජහංනවේ 
වඳයවභොන උගුල් 2,500ක් වි යරහ  කුරුමිණිඹන් විලහර 
ංිහක්  විනහල ශහ.  අිළ භනේිළටිඹ ප්රරවේලවඹනුයි එඹ 
ආයේබ වශේ.  ඒ ප්රරවේලවේ කුරුමිණිඹන් අිළ විනහල ශහ.  ගිඹ 
තිවේ අිළ වණර ප්රරවේලඹ   වඳයවභොන උගුල් 4,000ක් 

රඵහ දුන්නහ. ඒ හවේභ වේ ඳිතවඵෝධ විනහල කිරීභ වහත් අිළ 
අලි ිළඹය වන තිවඵනහ.  

 

අඳ  ඇති න දළළන්ත ප්රරලසනඹක් තභයි, ඉඩේ ළඵළලි කිරීභ. 

අක්ය 10  ළඩි ඉඩේ ඩන්න  වදන්වන් නළවළ. එඹ  අයඹ 

න්න  ඕනෆ.  අක්ය ඳව  ළඩි ඉඩේ ඩන්න  ඉඩ වනොදීභ 

දක්හ වේ සීභහ අඩු යන්න  අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු නහ.  

ඉදිරිවේ දී අිළ එභ නීති ංවලෝධනඹ වවනන්න  

ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ.  එතළනදී අක්ය ඳව  අඩු වඳොල් ඉඩේ 

විතයයි ළඵළලි යන්න  පුළුන් න්වන්. අක්ය ඳව  ළඩි 

වඳොල් ඉඩේ ළඵළලි කිරීභ සීභහ යන්න  අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු 

නහ.  

 

රු අජිත් පී.වඳවර්යහ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හවේ, වභවතක් 

වඳොල් ඳර්වේණ ආඹතනඹ විසින් වඳුනහ ත් ප්රරවේද ඉතහභ 

කිහිඳඹක් ඳභණයි තිවඵන්වන්.  අිළ ඉතහභ වටි හරඹක් තුශ 

වරඩ වයෝර  ඔවයොත්තු වදන, ඒ හවේභ ජරඹ අඩුවන් 

ඳහවිච්ික යන, නිඹඟඹ  ඔවයොත්තු වදන වඳොල් ප්රරවේද කිහිඳඹක්  

ඳසුගිඹ අවුරුේවේ වඳුනහ ත්තහ. එක්, "ප්සුඹ" වළටිඹ ත්, 

අවනක් ප්රරවේදඹ "ප් වත" වළටිඹ ත් වඳුන්හ දුන්නහ.  

 

අවප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහත්  කිේහ හවේ අඳ  අයිස ක්රීHේ 

නිසඳහදනඹ වහ  විලහර කිරි අලිතහක් තිවඵනහ. අිළ අත්වදහ 

ඵළලීභක් වළටිඹ  උත්හව ශහ, වඳොල් කිරිලින් අයිස ක්රීHේ 

නිසඳහදනඹ යන්න. එඹ ඉතහභත් හර්ථ වුණහ.  වේ ශඟ,  

වඩන්සිල් වොේඵෆඩු භහවත් තිවඵන වඳොල් හ කිරීවේ 

භණ්ඩරඹ  අඹත් අවප් අවශවි ළරක් තිවඵනහ. භහ හිතන 

වළටිඹ  එහි උවේ රුවේ  නිසඳහදනඹ යන වඳොල් කිරි අයිසක්රීHේ 

ප්රරභහණඹ ස නවතක් ඉතිරි න්වන් නළවළ, අසර් භන්ත්රීරතුභනි.  

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඒ තභයි. අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු නහ, 

ඉදිරිවේ දී වභඹ ය  පුයහ ිහප්ත යන්න. එතවො  අිළ  

පුළුන්,  ඒ අයිසක්රීHේ නිසඳහදනඹ වහ වඹොදහ න්නහ කිරි 

ජනතහ  ඳහනඹ කිරීභ වහ රඵහ වදන්න. එතවො  අඳ  

ිළ යටින් ආනඹනඹ යන කිරි ප්රරභහණඹ සීභහ යන්න පුළුන්. 

අිළ නිසඳහදනඹ යන වඳොල් කිරි  ප්රරභහණඹ අයිස ක්රීHේ ෆදීභ වහ 

වඳුන්හ වදන්න අඳ  පුළුන්.  අිළ ඒ හවේභ වඳොල් තුය - 

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඹ වඳොල් කිරිලින් වදන අයිස ක්රීHේ 

ඉතහභත් ප්රරණීතයි කිඹරහ අිළ දන්නහ.  ඳහර්ලිවේන්තු නයමන්න  

එන වේ දරුන්  ඳහර්ලිවේන්තුවේ දී එභ අයිසක්රීHේ එ ය 

විඳින්න  අසථහ රහ වදන්න ඔඵතුභහ  වළකිඹහක් 

තිවඵනහද?  
 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ண்புகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகு) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
අිළ  වඳොල් කිරිලින් අයිසක්රීHේ  නිසඳහදනඹ  කිරීභ ආයේබ 

ශහ විතයයි.  එඹ තභත් ශදරු අධිවේයි ඳතින්වන්.  අිළ වේ 
නිසඳහදනඹ ිහප්ත ශහ  ඳසු  ඉදිරිවේ දී එවවභත් යන්න 
පුළුන්.  

 

ඒ හවේභ  දිසිදි වඳොල් ළනත් භහ භතක් යන්න  ඕනෆ.  වේ  
DC වභෝල්ර දින   වඳොල් වඩි 50,000කින් විතය දිසිදි වඳොල් 

වදනහ.  එතවො  ද  වඳොල් තුය ලී ර් 50,000ක් විතය  
අඳවත් ගිඹහ. වේ අඳවත් ගිඹ වඳොල් තුය ටි ප්රරණීත ඳහනඹක් 

වළටිඹ  ස යරහ අද අිළ අඳනඹනඹ ආයේබ යරහ 
තිවඵනහ. ඒ වහ ඇවභරිහවන් ව යුවයෝඳවඹන් විලහර 
ඉල්ලුභක් තිවඵනහ, අඳ  ඳඹහ න්න ඵළරි තයභ . අිළ අඳවත් 
ඹපු වඳොල් තුය; හනු දිවේ ඹපු වඳොල් තුයර  මුදල් 
වවනන - විවේල විනිභඹ වවනන - ළඩ වනක් වළටිඹ  අිළ 

එඹ නිර්භහණඹ යරහ තිවඵනහඹ කිඹන එ විවලේවඹන්භ 
භතක් යන්න  ඕනෆ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
( ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ ඳළඹ බහඹක් ථහ යරහ 

තිවඵනහ.  දළන් ථහ අන් ශහ නේ වවොයි.  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ண்புகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகு) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ත විනහඩි වදක් දුන්නහ නේ, භභ ථහ අන් යනහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි.  

 

අිළ ඒ හවේභ ප්රු ආවඹෝජනඹ වහ ඉතහභ අඩු 

වඳොලිඹ  ණඹ මුදල් රඵහ දීවේ ළඩ වනක් ක්රි0ඹහත්භ 
යනහ.  ඒ හවේභ අවශවි ප්රරර්ධන ළඩ වන් ක්රි0ඹහත්භ 
යනහ. විවලේවඹන්භ ඳසුගිඹ අවුරුේද තුශ, අිළ එ ඳළත්තකින් 
තළඹිලි, එ ඳළත්තකින් coir matting, copra, coconut shell 
charcoal, DC ඹන වේහයින් විලහර ආදහඹභක් රඵහවන 
තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ වේභනඹ, ඊජිප්තු හවේ ය ර  අිළ 
දිසිදි වඳොල් විලහර ප්රරභහණඹක් අඳනඹනඹ යරහ තිවඵනහ. ඒ 
හවේභ වනදර්රන්තඹ, ජඳහනඹ හවේ ය ර  වඳොල් ටු අඟුරු 
විලහර ප්රරභහණඹක් අඳනඹනඹ යරහ තිවඵනහ. ඇවභරිහ 

එක්ත් ජනඳදඹ, රුසිඹහ, ජඳහනඹ ළනි ය ර  ක්රීHඹ හඵන් 
විලහර ප්රරභහණඹක් අඳනඹනඹ යරහ තිවඵනහ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශ්රී  රංහවේ වඳොල් 

ර්භහන්තවේ උන්නතිඹ වහ විවිධහහයවඹන් දහඹ යහ ත 
වළකි වනත් යහජිඹන් භඟ එඟතහක් වොඩනඟහ ළනීභ  
අඳ ත ශ වටි හරඹ තුශ භත් ව ඵ න්වතෝවඹන් 
ප්රරහල යන්න  ඕනෆ. වභභඟින් සිදු ය ත වළකි අත්දළකීේ 
හුභහරුත්, තහක්ණ දළනුභ හුභහරුත් ඉතහභත්භ ළදත් ඵ 

භහ අමුතුවන් වන් ශ යුතු නළවළ.  
 
ත ව වටි හරඹ තුශ වරෝ ආවහය වහ ිෂිර්භ 

ංවිධහනඹ භඟ අඳ ගිවිසුේත වරහ, අඳ  විලහර  අවනිෝනි 
වවඹෝඹක් රළබිරහ තිවඵනහ. වන්ඹහවේ නයිවයෝබි නුය 
ිළහිටි World Agroforestry Centre  කිඹන ආඹතනඹත් එක් 
ේඵන්ධ ය වඳොල් හ එක් අතුරු හ ළඩි යන්න  
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ කියුඵහ  ගිඹ අසථහවේ කියුඵහ භඟ 
ේවි ඳහර්ලසවි ගිවිසුභ  අත්න් ශහ. එභ ගිවිසුභ ඉතහ 

හර්ථ ක්රි0ඹහත්භ යන්න අිළ දළන්  යුතු යවන ඹන ඵ 
විවලේවඹන් භතක් යන්න ළභළතියි.  

 
 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, විවලේවඹන්භ අක්යඹ 

භමිඹක් තුශ  වඳොල් ස 64යි සිටුන්න පුළුන්.  සිඹඹ  28 
භමි ප්රරභහණඹක් ඒ වහ  ඹන්වන්. සිඹඹ  72ක් ඉතිරි වනහ. 
වේ සිඹඹ  72 තුශ ේමිරිස, කිරිඅර, අන්නහසි, වොවෝහ ළනි 
වනොවඹක් වබෝ හ යරහ අභතය ආදහඹේ රඵහ න්න පුළුන් 
ක්රාභවේද තිවඵනහ. ඒ ේඵන්ධවඹනුත් දළනුත් කිරීවේ 

ළඩ වන් ක්රි0ඹහත්භ යන්න අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු න ඵ 
භතක් යන්න ළභළතියි.  

 
අිළ වළභ වනකුභ පුංික හරවේ වඳොල් හ ේඵන්ධ, 

වඳොල්  ළන යචනහ ලිඹරහ තිවඵනහ.  "වඳොල්  නහහි 
තහර ර්ඹ  අඹත් කි" කිඹරහ ඳ න් අයවන වඳොල් වන්, 

589  590 



ඳහර්ලිවේන්තු 

වඩිවඹන්, භදවඹන්, වඳොල් ටුවන්, වඳොල් ඉයට්ව න්, වඳොල් 
වන්වදන්, වඳොල් ිළත්වතන් වේ වළභ වදඹකින්භ න්නහ 
ප්රරවඹෝජන  ලිඹරහ  වඳොල් වන් ඉත දභන්න කිසි වදඹක් නළති 

නිහ "වඳොල්  ප්රු වරද වඳුන්යි" කිඹරයි යචනහ 
අන් වශේ. වේ ළරරිවේ සිටින වළභ දරුකු භ හවේභ 
අඳ ත් එඹ භතයි. ඒ නිහ වේ වඳොල්  අ ඳ  නළතිභ ඵළරි 
ක්.  විවලේවඹන් අවප් යවට් සිඹඹභ 99ක්භ වඳොල් 
ඳරිවබෝජනඹ යනහ. ඉදිරිඹ   වේ වඳොල්  ආයක්හ යන්න 
අඳ උනන්දු යමින්, ඒ වහ අඳ දිරිභත් යමින් වභළනි 
වඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ශ රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ  අවප් 
ිතවේදීත්ඹ පුද යමින් වේ ළඩ වන හර්ථ ය න්න 
දළළන්ත ලක්තිඹක් ව අවප් අභහතිහංලවේ වල්ේතුභහ, අතිවර් 

වල්ේතුභහ ඇතුප සිඹලුභ නිරධහරි භවත්භ භවත්මීන් ත් අවප් 
අභහතිහංලඹ ඹ වත් ඳතින වඳොල් ඳර්වේණ ආඹතනඹ, වඳොල් 
හ කිරීවේ භණ්ඩරඹ, වඳොල් ංර්ධන අධිහරිඹ, සීභහහිත 
කුරුණෆර ළවිලි භහභ, සීභහහිත වරහත ළවිලි භහභ 
ළනි ආඹතනර ප්රරධහනීන් ඇතුළු සිඹලුභ හර්ඹ භණ්ඩරර ත් 
අවප් සතුතිඹ පුද යනහ.  

 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභත් අභිවඹෝහත්භ අසථහ 

වේ අභහතිහංලඹ බිහි යරහ භහ වවයහි විලසහඹක්  තඵහ  ඒ 

කීභ භ  බහය දුන්නහ. ඒ වනුවන්  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ත්, අවප් වවෝදය අභහති භණ්ඩරවේ සිඹලු 

වදනහ භත්, වේ යවට් මුළුභවත් ජනතහ ත් සතුතිඹ පුද යන 

අතය, වේ ළඩ වන වහ  හර්ථ අදවස, වවො අදවස 

ඉදිරිඳත් ශ විඳක්වේ රු භන්ත්රීරරුන්  සිඹලු වදනහ ත්  

සතුතිඹ වහ වෞයඹ ඳශ යමින් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 

ඔඵතුභහ ත් සතුතින්ත වමින්  භහ නිවඬ වනහ. වඵොවවොභ 

සතුතියි. 
 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
( ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

What is your point of Order?  
 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින බහවේ  යුතුර  

අදහශ ඉදිරිඳත් යන්න තිවඵන ඳනත් වටුේඳත් ප්රරභහණඹ 

බහවේ  යුතු අන් වන්න ලින් බහත යන්න ඳක් 

නහඹ රැසවීවේදීත් එඟතහ  ඳත් වරහ තිවඵනහ. රු බහ 

නහඹතුභහ වේ අසථහවේ රු බහවේ  සිටින නිහ බහ ල් 

තළබීවේ අසථහ  වඳය භහ නළත දළන න්න ළභළතියි,  නිහඹ 

ඳත්ර වේ වන් න ඒ ඳනත් වටුේඳත් 21 වේ රු බහ  

බහත යනහද කිඹරහ. වභොද, නීතිභඹ අලිතහක් 

වුවණොත්, දින 07ක් ඇතුශත වේේසඨහධියණඹ  ඹහවේ 

අසථහක් ඒ ඳනත් වටුේඳත් ේඵන්ධවඹන් තිවඵනහ නේ, ඒ 

අසථහ අදින් ඳසවේ නළති වනහ. අද -සිකුයහදහ- තභයි අහන 

දිනඹ. ඉදිරි දින වත තුශ ඳහර්ලිවේන්තු රැස න්වන් නළවළ.  එභ 

ඳනත් වටුේඳත් නිහඹ පුසතඹ  ඇතුශත් ය තිවඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, එක්වෝ නිහඹ පුසතවඹන් ඒහ 
ඉත් ය න්න ඕනෆ. එවවභ නළත්නේ එභ ඳනත් වටුේඳත් වේ 

රු බහ  බහත යන්න ඕනෆ. අද දවේ බහවේ  යුතු 

අන් යන්න ලින් ඒ  යුත්ත  සිේධ වනහද කිඹරහ භහ 

දළන න්න ළභළතියි. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Leader of the House.  

 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய ெ சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින ඳක් නහඹ 

රැසවීවේදී අිළ සිඹලුභ ඳක් නහඹයින්  ඒ ඳනත් වටුේඳත් 

රඵහ දුන්නහ. ඒහ විහද කිරීභ වහ නිඹමිත දින අිළ නිඹභ ය 

ත්තහ. ඒ නිහ භහ හිතන්වන් නළවළ වභතුභහ කිඹන විධිවේ 

ප්රරලසනඹක් ඇති වේවි කිඹරහ. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ  අඩු 

ඳහඩුක් තිවඵනහ නේ අද ද ඇතුශත ඒ ටි ඔඵතුභහ වත 

එවීභ  අිළ වල්ේ හර්ඹහරඹ  උඳවදස වදන්නේ. 

 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වභඹ භවේ වඳෞේලි 

ප්රරලසනඹක් වනොවයි. වේ ඳනත් වටුේඳත් බහත යන්න 

ඕනෆ. නළති ඳක් නහඹ රැසවීවේදී වදන එ වනොවයි  

සථහය නිවඹෝර ක්රාභඹ. ඒ හවේභ ඒ ළන  භභ ථහ යන 

වො   භ   වදන එයි,  ත වවනක් ථහ යන වො  ඒ 

වනහ  වදන එයි  බහ ේභත ක්රාභඹ  වනොවයි.  

 

සථහය නිවඹෝර ක්රාභඹ ඒ වනොවයි. ඒ නියි භභ  වේ 

ප්රරලසනඹ භතු යන්වන්. ඳක් නහඹ රැසවීවේදී එඟ වුවණ් 

ඳක් නහඹයින්  වඵදහ  වදන්න වනොවයි මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීරතුභනි, බහත යන්නයි.  නිහඹ පුසතවේ තිවඵනහ 

නේ එඹ නීතිඹක් ඵ  ඳත් වන්වන් බහත කිරීවභනුයි. එවවභ 

නළති වඳෞේලි භන්ත්රීර වවනකු  රඵහ දීවභන් වනොවයි.  

 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,  ඇත්ත ලවඹන්භ ඒ ඳනත් 

වටුේඳත් ඳහර්ලිවේන්තු  ඉදිරිඳත්  යන්න ඕනෆ.  ඳක් 

නහඹ රැසවීභ කිඹන්වන් ඳහර්ලිවේන්තු වනොවයි. ඳක් 

නහඹ රැසවීභ  ආවේ නළති භන්ත්රීරරුන් විලහර ිළරික් ඉන්නහ. 

භභ ඒ වරහවේ භවවල්ේතුභහවන් ඇහුහභ භවවල්ේතුභහ 

කිේහ, අද අඳ  රළවඵන්න රසනහඹ කිඹහ.  

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,  යවට් ජනතහ  අසථහක් 

රඵහ වදන එ වවොයි. වභොද, වේේසඨහධියණඹ වත ඹන්න 

අය තිවඵන්වන් යවට් පුයළසිඹන් යි.  යවට් පුයළසිඹන්  වේ 

ඳනත් වටුේඳත්ර අන්තර්ත ප්රරතිඳහදන අධිඹනඹ යරහ 

අලි නේ වේේසඨහධියණඹ වත ගිහිල්රහ ආණ්ඩුක්රාභ 

ිසථහනුකරබහඹ ඳරීක්හ ය න්න අසථහ වදන්න ඕනෆ. 

ඒ නිහ  වඳෞේලි භට් වභන් වටුේඳවත් ඡහඹහ  ිළ ඳතක් 

දුන්නහඹ කිඹන එ වේ  ප්රරලසනඹ  විඳුභක් වනොවයි. අවනක් 

අත  වේවන් වඳවනනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,  

වභළනි ළදත් ඳනත් වටුේඳත් 21ක් ිළිතඵ සදහනභක් නළවළ 

කිඹන එ. භහර්තු 31 දිනඹ ළන ඵරහවනයි වේ ළඩ යන්වන්. 

අඹ  ළඹ ේභත යරහ භහ වතයක් වනහ. ඉතින් වේ 

වරොකු ප්රරලසනඹක්. යවට් පුයළසිඹන්වේ අයිතිහසිේ ිළිතඵ 

ප්රරලසනඹක්.  
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මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ථහනහඹතුභහ වේ සථහනවේදී වඳොවයොන්දු වුණහ, අද 

බහ  යුතු අන් වීභ  ලින්  ඒ ඳනත් වටුේඳත් ටි රඵහ 

වදනහඹ කිඹරහ.  

 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய ெ சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, දළන්  වේ වරහවේදී එ ඳහය  

ඒ ළන වභොකුත් කිඹන්න ඵළවළ. වල්ේ භණ්ඩරඹ භඟ 

හච්ඡහ යරහ ඒ ළන වොඹහ ඵරහ භන්ත්රීරරුන්   ව 

ජනතහ  ඒ අසථහ රළවඵන ඳරිදි අිළ  යුතු යන්නේ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
( ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, please. 

 
 

[අ. බහ. 5.14 ] 

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වේලවේ ප් රු වඳොල්  කිඹනහ හවේභ  භභ හිතනහ, 

භළති ඇභතිරුන්වේ ප් රු රු ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහඹ  

කිඹහ.  භභ එතුභහ ළන එවවභයි  ර්ණනහ යන්න ළභළතියි. 

එතුභහ ඒ තයේ ඩිය විලහර ළඩ වො ක් ඉටු යනහ. ළටී 

තිබුණු වඳොල් ර්භහන්තඹ නළගිට්ටුන්න වය දයන, වීර්ඹඹක් 

ඇති, ලක්තිඹක් ඇති, බුේධිභත් ඇභතියවඹක්ඹ කිඹහ භභ වේ  

බහවේදී එතුභහ ළන කිඹන්න න්වතෝයි.  

 

භහ ඉදිරිඳත් ශ වඹෝජනහ සථිය  කිරීභ ළන රු භන්ත්රීර 

වේ.ආර්.පී. සරිඹප්වඳරුභ ශ්රී භතහනන්  භහ සතුතින්ත වනහ. ඒ 

භඟභ වවො අදවස ඳශ ශ රු අජිත් පී.වඳවර්යහ 

භන්ත්රීරතුභහ ත් සතුතින්ත වනහ.  

 
උතුය -තල් රුප්ඳහ; දකුණ -වඳොල් රුප්ඳහ; නළවඟනහිය  - 

ය  ඉඳි රුප්ඳහ.  වභොද, නළවඟනහිය ඳශහවත් හත්තන්කුඩිඹ 

ප්රරවේලවේ එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ නිවඹෝජි ඇභතිතුභහවේ 

නහඹක්වඹන් ය  ඉඳි හ  ය වන ඹන ඵ භහ ඉතහ 

න්වතෝවඹන් වේ බහවේදී ප්රරහල යන්න ළභළතියි.  දළන් 

ඒහයින් අසළන්නත්  රළවඵනහ.  ඳහවර් ඹන මිනිසසුන් ත්  ඩහ 

වන ඹන්න පුළුන් විධිඹ  තභයි භව ඳහය භළේවේ ඒහ හ 

යරහ තිවඵන්වන්. භහ වේ ිළිතඵ තත් වඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් 

ය තිවඵනහ. එඹ නිහඹ පුසතවේත් ඳශ වරහ තිවඵනහ.  

ය  ඉඳි හ ංර්ධනඹ ත්  ිළඹය න්නඹ  කිඹහ භහ රු 

ිෂිර්භ ඇභතිතුභහවන් වේ අසථහවේදී ඉල්රහ  සිටිනහ.  

 
Mr. M.M. Mahusoon and Mr. P. Sivarajah of the 

Faculty of Agriculture of the Eastern University have 

stated: ―A field survey was conducted in the districts of 

Kurunegala and Puttalam in the 'Coconut Triangle', to 

study the goat production systems in the area and the 

problems faced. A random sample of 150 goat farmers, 

from 5 villages in the two districts, were interviewed 

using a structured questionnaire‖. They have further 

stated, "These farms differed in resource characteristics. 

Women are more involved in rearing of goats‖. 

When we talk of the usefulness of women, 

domestically and also in cottage industry, I should like to 

remind you, Sir, in this House that I am wearing a badge 

in my lapel today. ඒ ජහතින්තය හන්තහ දිනඹ ිළිතඵ 

badge එ. අද උදෆන අයලිඹව භන්දියවේදී වේ ිළිතඵ 
වරොකු උත්ඹක් තිබුණහ. ඒ ිළිතඵ වේලනඹකුත් තිබුණහ. 
The Director General of the Civil Security Department, 

Rear Admiral Ananda Peiris informed me at this meeting 

that about 650 acres of coconut plantation is now being 

cultivated in the Vavuniya and Kilinochchi Districts.  

 

At the International Women’s Day Ceremony held at 

Temple Trees today, some of the rehabilitated LTTE 

cadres - nearly 3,600 have now been rehabilitated - came 

there and gave a dance performance. It was very beautiful 

and well– appreciated Sir, by all present.  

 

I also want to mention, Sir, what Prof. Kshanika 

Hirimburegama said at this function.   
 

"ජනහධිඳති ආර්ඹහ සිඹලුභ හන්තහන්  ආදර්ලඹක්. 

හන්තහක් ල වඹන් ඇඹවේ ඉසිලිභත්ඵ වහ හරුණි, 
නිවඬ තභ සහමිපුරුඹහ  ව පුතුන  ඳවුල් ලක්තිඹක් රඵහ 
වදමින් වහ ඒ අතයභ ශදරු අධිහඳනඹ තුිතන් යව හි දරුන්  ද 
ශ ව යනහ වේඹ අතිභවත්ඹ. ඳවුල් ඒඹ ලක්තිභත් 
කිරීභ වහ ශ්රී  රහංකි හන්තහන්  තභන්වේ අභිවඹෝ ජඹ 
වන ඉදි රිඹ  ඹහභ  ලක්තිඹ ඇත.  වරෝවේ ප්රරථභ අභළතිරිඹ 
වවේද ශ්රී  රහංකි හන්තහකි" ඹනුවන් ඉතහ හයර්බ 
වේලනඹක් යමින් විලසවිදිහර ප්රරතිඳහදන වොමිවේ බහඳතිනි 
භවහචහර්ඹ ක්ණිහ හිරිඹුවර්භ භවත්මිඹ කිඹහ සිටිඹහ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අඳ ජහතින්තය හන්තහ දිනඹ 

භයන්න  එතළන  ගිඹත් වඳොල්  ළන තභයි අඳ  අන්න  
සිේධ වුවණ්.  

 
වභහිදී හන්තහවේ වවත් භවේ හර්ඹ බහයඹ අතිභවත්ඹ.  

ශ්රී  රහංකි හන්තහන  අද දවේ ඇති ප්රරධහනතභ අභිවඹෝඹන්ද 
තභ ඳවුර භඟින් අනහත ඳයේඳයහ නිළරැදි  ආල්ඳ හිත 
ඉදිරිඹ  වන ඹන්වන් වවේද ඹන්න වේ. වේ තත්ත්ඹ අන් 

අඹ ඹ වත් සිටින වවනකු තභ අයිතිහසිේ ඉල්රමින් 
ඵළෆඳත් වීභ වර වනො, ඵරඹ හිත අවඹකු තභ යුතුේ ඉටු 
යන ආහයඹ ව යුතුේ ඉටු ය තභහ තුටු වීභ වහ භහන 
තත්ත්ඹකි. ශ්රී  රහංකීඹ ඳවුර නිළරැදි භඟ  තවවොත් අඳ භවුබිභ 
"ආසිඹහවේ ආලසචර්ඹඹ" ඵ  ඉතහ ඉක්භනින් ඳත් ශ වළකි න 
ඵ එහිදි තදුය ත් අදවස ඳශ යමින් ක්ණිහ හිරිඹුවර්භ 
භවත්මිඹ කිඹහ සිටිඹහඹ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වඳොල්  ළන විවිධ 

භතිභතහන්තය තිබුණහ.  It is about Pol Sambol. Who spread 
this durmathaya  -දුර්භතඹ -කිඹන එ භභ රු ඇභතිතුභහවන් 
අවනහ. ඒ දහ වරි එතුභහ වවිත යන්න ඕනෆ.  වභොද 
Prof. H.M.P. Gunasena, Chairman of the Coconut Research 
Institute explains this, which is very useful.   එදහ කිේහ 
 වඳොල් ේවඵෝර ෆවොත්, වඳොල්වතල් බහවිත වශොත් 
වොරස  වයොල් වළවදනහඹ කිඹරහ. එඹ වභොන තයේ දුර්භතඹක්ද 
කිඹන එ-  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have been allotted only five 

minutes and you must conclude now.- [Interruption.] 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ண்புகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகு) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ හයණඹක් කිඹන්නද?  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔේ, කිඹන්න රු ඇභතිතුභනි. 

 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ண்புகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகு) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
රු භන්ත්රීරතුභහවේ වඹෝජනහ  අදහශ භභ එ හයණඹක් 

කිඹන්න ඕනෆ. ඇවභරිහවේ විලසවිදිහරර විදිහායින් 

ඳර්වේණ ය තිවඵනහ. එහිදී වවිතවී තිවඵනහ වේ වඳොල් 

වතල් බහවිතඹ Alzheimer's වයෝඹ  ඉතහභ වවොයි කිඹරහ.  

වඳොල් වතල්ලින් වවො භත ලක්තිඹක් ඇති වනහඹ කිඹරහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීරතුභනි, දළන් ථහ අන් යන්න.  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 වඳයදි වරෝවේ වුරු වරි  වඳොල් ේවඵෝර වවො 

නළවළඹ කිඹරහ කිේහභ අිළත් වභවවේ ඒභ කිඹනහ. වභොන තයේ 

මිථිහක්ද අඳ වේ යවට් ිළිතඳදින්වන් කිඹන එ භවහචහර්ඹ  

එච්.පී.එේ. ගුණවේන භවත්භඹහ අඳ  අඳ  දළන් වවොඳින් 

අ වඵව ොව ෝධ ය වදනහ:  

 
―The Science Faculty of the University of Kelaniya, the Medical 

Faculty and the Coconut Research Institute conducted many 

research projects on the use of coconut oil for food and the impact 
of them on people’s health. That research revealed that coconut oil 

could be used to treat many ailments of humans.  
 

No additives are used in manufacturing food products form coconut 
oil. Some times, aromatics are added to coconut oil but that causes 

no harm.‖ 

 

So, he has taken away our fear in the use of coconut 

oil. Also I must say - 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Thank you. 
 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I will finish, Sir. Just give me one more minute.  

 
Eastern Provinceර, අවප් ෂයිහල් හසිේ භළතිතුභහ  වේ 

වඳොල් ංර්ධන හර්ඹවේ වඹදී තිවඵන ඵ අවප් වන් අලි 

භන්ත්රීරතුභහ භ  භතක් ශහ. එතුභහ මුසලිේ වොංග්රාවේ 

වල්ේතුභහ. ඔලුවිල් ප්රරවේලවේ coir industries තිවඵනහ. ම 

වදනහ. නළ වඟනහිය ඳශහවත්ත් වඳොල් තිවඵනහ. උතුවර් යිට්ස 

ළනි දඳත්රත් තල් භඟ වඳොල් ළවනහ. තමුන්නහන්වේ 

ඉන්නහ ව න්ද උඩය  වත් ළේත් ඒ ඒ තළන්රත් වඳොල් ස 

හ යනහ.  

 

අවප් ශුේධ  නබිනහඹතුභහත් කිඹහ තිවඵනහ, වභොක් වරි 

ප්රරවඹෝජනඹක් වනුවන් වක් ළපුවොත්, වක් විනහල 

වශොත් තත් ක් ළවිඹ යුතුඹ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, 

අන්න ඒ ආදර්ලඹ තභයි අඳ ත යුත්වත්. වල් වදන වො , 

න නිහ ංකීර්ණ වළවදන වි  ඒ ඒ සථහනර වඳොල් ස 

සිටුන්නඹ කිඹරහ රු ඇභතිතුභහ වඹෝජනහක් වේන්න ඕනෆ. 

ඒ ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඕනෆ. වේ ඉතහභත්භ ප්රරවඹෝජනත්, 

හලීන විඹ  අදහශ අභහතිහංලඹ හර්ඹ ශය, බුේධිභත්, තරුණ 

නහඹවඹකු  ඳයහ ති බීභ ළන භභ ඉතහභත්භ න්වතෝ 

වනහ. එඳභණක් වනොවයි. එතුභහවේ ිළිතතුරු ථහවන් අඳ  

වවො භ උවහ න්න  පුළුන් වුණහ එතුභහ ජහතිඹ වනුවන් 

අති විශිස  වේඹක් ඉටු යනහ කිඹන හයණඹ. එවවභ නේ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහවේ ඳළතුභ, ඵරහවඳොවයොත්තු එයින් භනහ 

ඉස  වනහ කිඹන හයණඹත් භතක් යමින්, මරහනඹ 

වවොඵන ඔඵතුභහ  ව වේ වඹෝජනහ ිළිතඵ අදවස දළක්ව 

සිඹලුභ භන්ත්රීරරුන්  සතුතින්ත වනහ. වඳොල්  ළවේහ! 

තල්  ළවේහ! ය  ළවේහ! එවේ ප්රරහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ 

වනහ.  

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
( ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Now, Motion No. 4 is to be moved by the Hon. 

Thilanga Sumathipala.  He is not here. 
 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய ெ சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ වභභ රු බහ  හර්තහ 

යන්න  ළභළතියි, ඳහර්ලිවේන්තුවේ භව වල්ේ භණ්ඩරඹ 

විසින් භහ ව  ප්රරහල ය ඇති ඳරිදි ඉදිරි දිනරදී හච්ඡහ  

ළනීභ  නිඹමිත ඳනත් වටුේඳත් වේ න වි  රළබී තිවඵන ඵ. 

අිළ එභ ඳනත් වටුේඳත් ටි වේ අසථහවේදී සිඹලුභ 

භන්ත්රීරරුන් වත වඵදහ දීභ   යුතු යනහ. 
 

 

ල්තළබීභ 
எத்ெகலப்பு 

ADJOURNMENT 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய ெ சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින ඳක් නහඹ 

රැසවීවේදී න්නහ රද ීරයණඹ ඳරිදි වභභ රු බහ 2013 භහර්තු 

භ 19 න දින වඳය රු 9.30 දක්හ ල් තළබිඹ යුතු ඹයි භහ 

වඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රරලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லன டுத்ெம்பப்தபற்மது. 
Question proposed. 
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දශදහ භහිතහ ආන්නවේ ඇති සුයහ ළල් ඉත් කිරීභ 
ெயெ ரககக்கு அபைகலுள்ர துபனசகயககர 

அகற்பொெல் 
REMOVING OF LIQUOR SHOPS IN PROXIMITY TO DALADA 

MALIGAWA 
 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින බහ ල් තඵන 

අසථහවේදී භභ  ඳවත වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"දශදහ වන්වේ ළඩ සිටින්නහ ව ඓතිවහසි වංඩර නයවේ 
නීතිනුකර වුත්, දශදහ භහිතහ ආන්නවේ සුයහ ළල් සථහිළත ය තිබීභ 
දශදහ වන්වේ  වභන්භ භවහනහඹ සහමීන් වන්වේරහ ඇතුළු භවහ 
ංකයත්නඹ ද ඵරත් අඳවහඹක් න වවයින් වභභ සුයහ ළල් ඉත් යන 
වර ජහති ංක ේවේරනඹ ඉල්ලීභක් ය ඇති ඵළවින් අලි ඳහර්ලසඹන් 
භඟ හච්ඡහ ය අදහශ සුයහ ළල් හ දළමීභ  යජඹ විසින් ිළඹය ත යුතු 
ඹළයි වේ රු බහ   වඹෝජනහ ය සිටිමි." 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 1815 බ්රි තහනි වමුදහ භඟ 
න්ද උඩ ය   ආපු වජෝන් වඩොයිලි භවත්භඹහ වන් යනහ 
න්ද උඩ ය  ඳශහත්ර භදිහය අඩංගු එභ සුයහ ළරක්ත් 
තිබුවණ් නළවළ කිඹරහ. ඔහු ඳන ආහයඹ  භදිහය අඩංගු 
සුයහ ඳහවිච්ික කිරීභ වොතයේ දරුණු අඳයහධඹක්ද කිඹරහ 
කිේවොත්  උඩ ය  නීතිඹ අනු මුළු උඩ ය  ප්රරවේලඹ පුයහභ 
යජතුභහවේ අණ  ඹ ත් ජනතහ  දළනුේ දීරහ තිවඵනහ 
භදිහයඹ ඳහවිච්ික කිරීවේ පර විඳහ ළන. ඒ හවේභ 
විවලේවඹන්භ භවනුය දශදහ භහිතහ අබිඹ භදිහය බහවිත 
ය වෝරහවර යන ිළරිස යජතුභහ ඉදිරිඹ  වනළත් යජතුභහ 
විසින් දවමේ දීරහ තිවඵනහ. විවලේවඹන්භ සිංවර යහජ නීතිඹ 
අනු ඒ හරවේ න්ද උඩ ය  ඳශහත්ර සුයහ ළල් තවනේ 
යරහ තිවඵනහ. න්ද උඩ ය  යහජධහනිඹ -ශ්රී  රංහවේ භමි 
තරවඹන් සිඹඹ  70ක්- ඳහරනඹ වුවණ් භවනුය යජතුභහ ඹ වත්.  
විවලේවඹන් උතුරුයවේ ඹහඳනඹ දිස්රිතක්ඹ ඇතුළු සිඹඹ  
30ක් ඳභණ තභයි යුවයෝපීඹ ජහීරන් ඹ වත් ඳහරනඹ වුවණ්. 
වජෝන් වඩොයිලි භවත්භඹහ කිඹනහ, භවනුය යජතුභහ ඹ වත් 
ඳහරනඹ වුණු වේ සිඹඹ  70 භමි ප්රරභහණඹ තුශ  එභ සුයහ 
ළරක්ත් තිබුවණ් නළවළ කිඹරහ. නමුත් විවලේවඹන්භ 1815න් 
ඳසු, 1818 ළරැල්ර ඇති වුණහ; 1848 ළරැල්ර ඇති වුණහ. ඒ 
අනු 1848න් ඳසු උඩ ය  ඳශහත් වත් ර්භහන්තඹ  වහ වෝිළ 
ර්භහන්තඹ  විිත වන්න ඳ න් ත්තහ. යුවයෝපීඹ ජහතියින් 
ඳභණක් වනොවයි ිහඳහරියින් විලහර ිළරික් සුයහ ළල් විිත 
යන්න න්ද උඩ ය  ඳශහත්ර  ආහ. අද වුරු වභොනහ 
කිේත් විලහර ආදහඹභක් රළවඵන ිහඳහයඹක් තභයි වේ සුයහ 
ළල් කිඹන්වන්. 

 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භවේ වඹෝජනහ වන් භහ 

විවලේවඹන්භ අධහනඹ වඹොමු යන්වන් භවනුය වයස වීදි - 
cross streets - ළනයි. ඔඵතුභහ භවනුය ඉවන ත් වවනක්. 
භවනුය වයස වීදි ළන ඔඵතුභහ දන්නහ. වොශම වීදිඹ,  
ඹටිනුය වීදිඹ, වොටුවොඩළල්ර වීදිඹ, ඩුවොඩිළටිඹ විදිඹ, වේ 
වීදිඹ ඹන වේ වයස  වීදිර භත්ඳළන් අවරවිඹ වහ එසඑල්11 
කිඹහ රයින් එක් තිවඵනහ. ඒ කිඹන්වන්, එතළනභ වඵෝතල් 
ඩරහ, එතළනභ වීදුරු  ත්  යරහ, එතළනභ ඉවන ඳහනඹ 
යන්න  පුළුන්. හභහනිවඹන්  ඳවභහවයන් වවඹන් 
ඳසවේ වේ වයස වීදිර ඇවිදින වො  දකින්න  තිවඵන වභඹ 

ඉතහභත් අවබෝබන දර්ලනඹක්. භවනුය නයවේ  වයස වීදිර 
විතයක් භහ හිතන්වන් එසඑල්11  ර්වේ සුයහළල් විසිඳවක්  
තිවක් විතය තිවඵනහ. නයඹ ආශ්රිළත ඳත්න වේ සුයහළල් 
නීතිහනුකර සුයහළල්. සුයහඵදු ඳනත අනු සුයහඵදු 
වොභහරිසතුභහ වේහ  අය දී තිවඵනහ.  එභ නිහ 
ඳහර්ලිවේන්තු  අලුත් ඳනතක් වනළවිත් විවලේවඹන් වේ 
වයසවීදිර තිවඵන සුයහළල් වන්න  ඹේ කිසි ිළඹයක් න්නහ  
වර  භහ  යජවඹන්  ඉල්ලීභක්  යනහ. 

භවනුය නයඹ කිඹන්වන්, වරෝ උරුභ  නයඹක්. වේ 
යවට් සිඹඹ  වළත්තෆඳවක් ඉන්වන් වඵෞේධවඹෝ. ඒ හවේභ  අවප් 
දශදහ වන්වේ ළඩ සිටින නයඹ. වඵෞේධඹන් ඳභණක් 
වනොවයි, වේ වයස වීදිර ක්රි0සතිඹහනි ආමි සථහනත් 
තිවඵනහ. හින්දු ආමි සථහනත් තිවඵනහ. ඒ හවේභ මුසලිේ 
ආමි සථහනත් තිවඵනහ. භහ ලින් කිේහ හවේ වේ  වයස 
වීදිර  පුේරවඹෝ භත්ඳළන් වඵොන්න  ගිඹහභ එතළනභ වඵෝතල් 
ඩරහ එතළනභ වීදුරු  ත් යරහ වදනහ. වේ අවලෝබන  
දර්ලනඹක්. භවනුය නය සීභහ තුශ ංචහය වවෝ ල්  
ණනහක්  තිවඵනහ. අලි පුේරඹන්  එක් හච්ඡහ ය, 
භවනුය නයඹ විනීත නයඹක් යන්න  ක්රි0ඹහත්භ න වර 
භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
 මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඉතහභ සුවිවලේෂී  

ළදත්භකින් යුතු, හලීන වඹෝජනහක් රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර  භන්ත්රීරතුභහ ඉදිරිඳත් ය තිවඵනහ. අඳ වඵෞේධයින් 
වළටිඹ  වඵෞේධහවේ ශ්රී   රහංකි ංවක්තඹක් න  දන්ත ධහතූන් 
වන්වේ වවයහි ඉතහභ ළඹුරු වළඟීවභන් යුතු බක්තිඹක්, 
 වෞයඹක් තිවඵනහ. ඒ ආන්න ප්රරවේලවේභ ක්රි0සතිඹහනි වහ 
ඉසරහේ ආමි වේසථහනත් දීර්ක හරඹක්  තිසවේ ඳතිනහ.   
අවප් යවට් ඉතහභ සුප්රර  ආමි සිේධසථහනඹක් වළටිඹ  
විතයක් වනොවයි, අවප් ය  වට් ජනතහවේ වළසිරීභ, ජනතහවේ 
සබහඹ, ජනතහවේ ආචහයධර්භ ිළිතඵ ඳළති ඩක් විධිඹ  
අඳ  භවනුය නයඹ, දශදහ භහිතහ ව ඒ අ  ප්රරවේලඹ 
දක්න්න  පුළුන්. රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ ඉදිරිඳත් 
යන රද වභභ වඹෝජනහ ඉතහභත්භ ටිනහ වඹෝජනහක්.  

 

අවනක් හයණඹ,  වේ වඹෝජනහ  ඉඩ වනොදී ඉන්න  වේ 
ආණ්ඩු   කිසිභ ප්රරලසනඹක් තිවඵන්න  ඵළවළ; කිසිභ ළ ලුක් 
තිවඵන්න  ඵළවළ. වේ ආණ්ඩු භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ 
තුිතන් "භත  තිත" ප්රරතිඳත්තිඹක් වළටිඹ  ඉදිරිඳත් ය තිවඵනහ. 
භත  තිත ප්රරතිඳත්තිඹ ක්රි0ඹහත්භ න වි  මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීරතුභනි, අනිහර්ඹවඹන්භ වේ යවට් මිනිසසු ඳහනඹ යන 
භත්ඳළන් ප්රරභහණඹ අඩු විඹ යුතුයි; වේ යවට් මිනිසසු  ඳහවිච්ික යන 
දුේළටි ප්රරභහණඹ අඩු විඹ යුතුයි. ඒ තභයි භත  තිත කිඹහ 
කිඹන්වන්. ඒ හවේභ වේ යවට් ඉවශභ ධුයඹ දයන තළනළත්තහවේ 
සි , විඹ බහය අභහතියඹහවේ සි  සිඹලු වදනහභ, "භත  තිත 
තඵන්න අඳ රළවළසතියි,  භභ වඵොන්වන්ත් නළවළ, අඳ   වඵොන්න 
ඕනෆත් නළවළ" කිඹන එ  වේ  භහජඹ   වඳන්හ දිඹ යුතුයි. 

 

භත -භත්ඳළන්- ඒ හවේභ දුේළටි ව අවනකුත් සිඹලුභ 
භත්ද්ර්ි කිඹරහ කිඹන්වන් වේ ය  විනහලඹ යහ අයවන ඹන, 
වේ යවට් අනහතඹ විනහලඹ යහ අයවන ඹන වේල්. ඒ නිහ 
අිළ ඔක්වොභ එතු වරහ භත  තිත තඵමු. නමුත් අහනහ  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වේ ඳහර්ලිවේන්තු භ ඉදිරිඳත් 
වුණු ංිහ වල්නලින් වඳන්නුේ යන්වන් භහින්ද ිකන්තන 
ළඩ ිළිතවවශේ භහිභඹ නිහ, ආසිඹහවේ ආලසචර්ඹඹ නිහ අද න 
වි  අවප් යවට් බහවිතහ යන භත්ඳළන් ලී ර් ප්රරභහණඹ භත  තිත 
ඹ   වත් එන්න එන්න ළඩි වරහ තිවඵන ඵයි. වේ අසථහවේ 
විඹ බහය නිවඹෝජි ඇභතිතුභහ වේ රු බහවේ ඉන්නහ. එවවභ 
වනොවයි නේ එතුභහ  ඳළවළදිලි යන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ  
ඳළවළදිලි යන්න පුළුන්ද, භත  තිත ඹ  වත් වේ යවට් බහවිතහ 
යන භත්ඳළන් ලී ර් ප්රරභහණඹ ආණ්ඩුවේ ංිහ වල්න අනු 
ළඩි වරහ තිවඵන්වන් වොවවොභද කිඹහ. ඒ හවේභ ඳහවිච්ික 
යන දුේ ළටි ප්රරභහණඹත් විවලේවඹන් අඩුක් වනොවී තදුය ත් 
ළරකිඹ යුතු ඉවශ භට් භ ඳතිනහ. ඒ හවේභ යජවේ 
වේලඳහරනාඹන්වේ අනුග්රාවඹ රඵමින් වවවයොයින් 
ජහහයේරුවෝ, ංජහ ජහහයේරුවෝ-ංජහ හරුවෝ- අද 
වේ  යවට් ෆභ ප්රරවේලඹභ  යුතු යනහ. ඒ අඹ යජවේ 
අනුග්රාවඹ රඵනහ. ඒ නිහ අද භත  තිත වනොවයි, තිත  භත 
වරහ තිවඵනහ. අයලිඹ ව භන්දියවේ ඉරහ අද භත්ඳළනින් 
ංග්රාව යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, -[ඵහධහ කිරීභක්] 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
( ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, what is 

your point of Order? 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ අභත වචෝදනහක්. අයලිඹ ව භන්දිය වේ ඳළත්ත ඳශහත  

ඒ වභොනහත්  වවනන්වන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
( ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ ථහ යන වි  ඒ ළන වන් යන්න.[ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඵතුභහ  භභ කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳසු ගිඹ 

ජනහධිඳතියණ වදවක්දිභ -භභ නීතිායවඹක්- නීතිාරුන් 

අයලිඹ ව භන්දියඹ  වනළවිත් භත්ඳළනින් ංග්රාව ශහ.  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඇයි, සිරිවොත? 

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

      (The Hon. Ajith P. Perera) 

සිරිවොවත් භත්ඳළන් වදන්වන් නළවළ. වුද දුන්වන්?  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමුන්නහන්වේවේ නහඹඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
විහිළු ථහ කිඹන්න එඳහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 

අයලිඹ ව භන්දියවේදී නීතිා භවත්රුන්  භත්ඳළනින් ංග්රාව 

ශහ. භභ වේ ළන හක්ෂි දයන්නේ. ඕනෆ නේ ඔප්පු යන්නේ. 

භභ කීවභන් කිඹන්වන්. අිළ ආදර්ලවඹන් භත  තිත තළබිඹ 

යුතුයි. ඇත්ත භ භත  තිත තඵන්න ඕනෆ නේ අිළ දශ දහ භහලිහ 

අ  ඳරිේවඹන් ඳ න් වන ඒ ප්රරවේලඹ  අදහශ වයස වීදිර 

තිවඵන භත්ඳළන්වල් හ දළමීභ  අං  යුතු ශ යුතුයි. 

වඵෞේධභ වදවත් තිවඵනහ නේ, වඵෞේධ ධර්භවේ 

මරධර්භඹන් විලසහ යනහ නේ, ඳහර්ලිවේන්තු  ජනතහ  

වඵොරු කිඹන්වන් නළත්නේ අිළ වභභ භත්ඳළන්වල් හ දළමීභ  

 යුතු ශ යුතුයි; අං  යුතු ශ යුතුයි. වඵොවවොභ 

සතුතියි.  

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

 

Sir, I am  happy and thankful to my good old Friend, 

who is a Friend even now, for moving this Motion in the 

House. I totally agree with all the suggesstions made and 

the sentiments he expressed in the House.   
 

“සුයහවේයඹ භේජඳභහදට්ඨහනහ වේයභණී සික්හඳදං 

භහදිඹහමි”. ඉතහභ ප්රරතික් අඳ  ළ වවනහ, සුයහ ඳහනඹ 

යන්න නයයි කිඹහ. භවය ය ර කුඩු වේන  වි  වඵල්ර 

ඳහ දභනහ; භයණ දණ්ඩනඹ වදනහ. අයහබි ය ර ඳභණක් 

වනොවයි. ඕසවඩලිඹහනුවෝ වදවදවනක් කුඩු අයවන ගිහින් 

භළවල්සිඹහවේදී අහු වුණහ.  ඒ අඹ  භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ශහ. 

ඕසවඩලිඹහනු ආණ්ඩු ඵරතු ආණ්ඩුක්. නමුත් වොවතක් 

කීත් ඒ  න් දුන්වන් නළවළ, භළවල්සිඹහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භවනුය ඳභණක් වනොවයි. 

අිළ ඉතහභත්භ බක්ති පර් වන් ශ යුතුයි, -වභවනහි ශ 

යුතුයි- මීයහ භක්ේ ඳල්ලිඹ ළන. තමුන්නහන්වේ ඒ ළනත් 

වන් ශහ.  එදහ ඒ ඳල්ලිඹ වනුවන් ඉඩඩේ දුන්වන් සිංවර 

යජරුයි කිඹන එ වේ යවට් මුසලිේරුන් දහත් අභත 

ය නළවළ. ඒ හවේභ තභයි ඳිතුගීසින් ඇවිත් මුහුදුයවඹන් 

මුසලිේරුන් ඳරහ වළරි වි  ඒ වොල්රන් ංක්රාභණඹ වුවණ් 

න්ද උඩය  යි. එතවො  ඒ.සී.එස. වමීඩ් භවත්භඹහ  "වේ" 

නභක් තිවඵනහ. අවනක් අඹ ත් "වේ"  නේ තිවඵනහ.   "අදින 

බිඳින ඳන වො න යහජමුවන්දියේ අවභේ වරේවේ" කිඹහ 

නභකුත් ිවහය වනහ. ඒ හවේභ තත් හභක් 

තිවඵනහ.  ඒ වරිඹ  වභතළන ඳළවළදිලි නළවළ.  භභ ඒ ඳසු 

කිඹන්නේ.  වේ හවේ වවො ංසිති අඩිතහරභක් දළමුහ.  

 
යජ ඳවුවල් අඹ මුසලිේරු විලසහ ශහ. ඒවොල්රන් නහඩි 

අල්රරහ තභයි යජ ඳවුර  වදේ වශේ. දශ දහ භහිතහ ශඟ 

ඳභණක් වනොවයි, දළන් වේරුර ඇතුළු අනිකුත් තළන්රත් 

සුයහළල් තිවඵනහ. බුේධ ලහනඹ ආයක්හ ය වඳෝණඹ යන 

ඵ ත්, අනික් ආේර  ංසිතිඹ, බිත්ඹ, ඇදීපභ තවවුරු 

යන ඵ ත් අවප් ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහ වන් -Constitution 

එවන්- කිඹළවනහ. එඳභණක් වනොවයි, අද තිවඵන නීතිඹ 

අනු ඳල්ලි, ඳන්ල්, වෝවිල් හ  වේ සථහනර  මී ර් 500  

එවහයින් තභයි සුයහළල් තිබිඹ යුත්වත්. ඒ නීතිඹ අඳ අනුභනඹ 

වශොත් වේ ප්රරලසනඹ භතු වන්වන් නළවළයි කිඹන හයණඹයි භහ 

කිඹන්වන්.  

 

භහ ත හයණඹක් තමුන්නහන්වේ  භතක් යනහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. අවප් ජහති නහඹවඹක් හවේභ 

විලහයද අධිහඳනාවඹක් තභයි එදහ හි පු ආචහර්ඹ ටී.බී. ජහඹහ 

භළතිතුභහ. එතුභහ ළන තමුන්නහන්වේ දන්නහ. එතුභහ හුඟක් 

හරඹක් All-Ceylon Muslim League එවක් බහඳති ලවඹන් 

වේඹ ශහ. අනහ වේඹක් ය  ත් ශහ; ජහතිඹ ත් ශහ; 

තභන්වේ මවඹ ත් ශහ. භහත් එ  All-Ceylon Muslim 

League එ  ඵළඳුණු අලුත් -න- හභහජිවඹකු ලවඹන් ඒ 

ිතිහධිහරි භණ්ඩරවේ ඉන්න වො  ිළ  වොටුවේ ඉරහ අවප් 

අවඹක් තුය  වේභක් අයවන ආහ. එහි බුේධ රඳඹ ඇරහ 

තිබුණහ. ඔහු කිේහ,  "ර්, වේහ ිළ  වොටුවේ විකුණනහ"ඹ 

කිඹරහ. එතළන හි පු භවය හභහජි භවත්රු කිේහ, "ඒ 

වොල්රන් වභොක් වරි ජහහයභක් යනහ වන් ඉතින් වභොද?" 

කිඹරහ. ආචහර්ඹ ජහඹහ භළතිතුභහ තිළසසුණහ. එතුභහ  වවො  

අවඵෝධ වුණහ, වේ විකුණන්න  ඉඩ වදන්න ඵළවළ කිඹන 

හයණඹ.  
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භවය වි  ඳදි වේදිහර මුසලිේරුත් ඵඩු  -තුය වේේ- 
විකුණන්න  පුළුන්. ඒවන් වරොකු ඇඵළේදිඹක් ඒ මවඹහ  සිදු 
වීභ ළශළක්වීභ  ලියුභකුත් ලිඹරහ, ඒ වේභත් ජහඹහ භවතහ භවේ 
අත  දුන්නහ. භහ හිතන වළටිඹ  අද විජඹයහභ භහවත් තභයි ඒ.පී. 
ජඹසරිඹ භළතිතුභහ හඹ වශේ. එතුභහ එදහ  Minister of Home 

Affairs ඇභතිතුභහ. එතුභහ  ගිහිල්රහ වදන්නඹ කිේහ. වහභ 
වඳොලීසිඹ  වහ ආයක් නිවඹෝජිතඹන්  නිවඹෝ ය ඒ 
බහණ්ඩඹ අ වරවි කිරීභ නළළත්තුහ. ආචහර්ඹ ජහඹහ භළතිතුභහ, 
වදොසතය එේ.සී.එේ. ලීල් භළතිතුභහ, ර් යහසික් ෂරීේ භළතිතුභහ, 
ර් වභොවවොභඩ් භහහර්, ඵදිඋේදීන් භවසමුේ භළතිතුභහ ඹන 
නහඹඹන්  වසු ආේර  වෞය ශහ; අනික් ංසිතිර  
වෞය ශහ. ඒ හවේභ තභයි අවප් යවට් හි පු නහඹරුන් න 
ඩී.එස. වේනහනහඹ භළතිතුභහ, එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 
ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහ, වඳොන්නේඵරේ යහභනහදන් භළතිතුභහ, 

වඳොන්නේඵරේ අරුනහචරේ භළතිතුභහ ආදී වේ සිඹලු වදනහභත් 
එච්.එස. ඉසභයිල් අවප් හි පු ථහනහඹතුභහ, මුදලිඹහර් එේ.එස. 
හරිඹප්ඳර් භළතිතුභහ, එස.  වතොණ්ඩභන් භළතිතුභහ -
තමුන්නහන්වේවේ නහඹතුභහ- අඳ ඉතහභත්භ රු යන 
වවනක්- හවේ අඹත් අනිකුත් ආේර  රු රු දළක්වහ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, බීභත්මින් වතොය භහජඹක් 

ඇති යන්නඹ කිඹහ තභයි ඉසරහේ ධර්භවේ කිඹන්වන්. 
කුර්ආනවේ "ල්භයිසිරු -ල්කින්සීර්- ල් අේරු" කිඹහ 

තිවඵනහ. "ල්භයිසිරු" කිඹන්වන් භත්ඳළන් ඳළන යි. 
"ල්කින්සීර්" කිඹන්වන් සය භහංලර යි - ඌරු භසර යි. 
එදහ වජෝන් අභයතුං භවත්භඹහ ිව හය බහවේදී ඒ 
ඉල්ලුහ. අිළ කිේහ, "එඳහ" කිඹරහ. එදහ  රු වි.ජ.මු. 
වරොකුඵණ්ඩහය භවත්භඹහ ථහනහඹතුභහ ලවඹන් හිටිඹහ. 
එතුභහ ඌරු භ, වයක් භ භන්ත්රීරරුන්  ළඳයීභ නළළත්වහ.  
අඳ වේ ඳහර්ලිවේන්තු  එන්වන් න්න වනොවයි, මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීරතුභනි. වේ නිහ තභයි ඳත්තයලින් අඳ  වන්වන්. 
වයක් භසුත් ඳහර්ලිවේන්තු  වන ඒභ නළළත්හ; ඌරු භසුත් 
වන ඒභ නළළත්වහ. ඒහ ආඳසු ඕනෆඹ කිඹන වො  වභොන 

තයේ දුය  අනික් ආේර අඹවේ ඇදීපභ ිළිතඵ ඒ අඹ  
වනොළ ීපභක් තිවඵනහ ද කිඹන එ අඳ   ිළිතන්න වනහ. 
භහ ථහනහඹතුභහ  suggest ශහ, "එවවභ නේ වභොන 
භක්ත් ඳහර්ලිවේන්තු  වුභනහ යන්වන් නළවළ, අිළ 
vegetarian meals වදමු, එශළු, ඵත් ව අනිකුත් වේල් වදමු" 
කිඹරහ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වේරුර, වච්ිකභවල්, 

අකුරැසවේ වොඩිළටිඹ -වඳෝරු: භවනුය, ව ිළටිඹ, 

නළ වඟනහිය ප්රරවේලර ඳල්ලි ආන්න භවය වි  භත්ඳළන් 
ලහරහ තිවඵනහ. අවප් මිනිසසුත් වඵොනහ.  ඒ ළරැදි යනහ. 
නමුත් වවො නිවයෝගී ේඳන්න වේලඹක් වදන්න  ඕනෆ නේ, 
වවො දරු ඳයපුයක් වදන්න  වුභනහ යනහ නේ භත්ඳළනින් 
දුරු වී සිටීභ ඉතහභත් ළදත්. ඳල්ලි, ඳන්ල් වහ අවප් ශුේධ භමිඹ 
ව වඵෞේධ වරෝවේ මුදුන් භල් ඩ න දශ දහ භහිතහ 
ආන්නවේ තිවඵන්නහ ව සිඹලුභ භත්ඳළන් ලහරහල් ළීපභ 
ිළණියි රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ වේ ල් තළබීවේ 
වඹෝජනහ වනළල්රහ තිවඵන්වන්. නමුත් ඉන් ඔේඵ  ගිහිල්රහ 

භත්ඳළන් ඳහනඹ කිරීභ නත්න්න කිඹරහ භහ අඳ සිඹලු 
වදනහවන්භ ඉල්රහ සිටිනහ. රෑ  වඳොඩ්ඩ වඳොඩ්ඩ බීරහ දල්  
බිේවේ නළවළයි කිඹන සිඹලු වදනහභ ඊ  එඟ විඹ යුතුයි. භවය 
අඹ අඳ  වචෝදනහ යනහ. නමුත් ඒ වොල්රන්වේ හරවේ 
සිරිවොවත් වොවවොභද භත්ඳළන් දුන්වන් කිඹන එ අඳ 
වවොහහයභ දන්නහ. භහ භත්ඳළන් වඵොන්වන් නළවළ. දහත් 
භත්ඳළන් බීරහත් නළවළ; වට් තිඹරහත් නළවළ. අිළ ඒහ දන්නහ. 
ඊවේ වඳවර්දහ සිරිවොත ඇතුශ  රිංපු අඹ  වේහ වත්වයන්වන් 
නළවළ, අවනක් අඹ  වභවවභ කිේහ .  

 

අද ඉතහභ න්වතෝයි කිඹන්න. අයලිඹව භන්දියවේ ඵණ 
වේලනහක් තිවඵනහ. රු බුේධ ලහන වහ ආමි  යුතු 
නිවඹෝජි අභහතිතුභහ ඒ ළන දන්නහ. භහත් ඵණ අවන්න 

ඹනහ. අවනකුත් අඹත් ඹනහ. සිල්ත් හන්තහන් එනහ. 
ංකඹහ වන්වේරහ ඩිනහ. සිල් භහතහන් එනහ. 7,000ක්  
8,000ක් විතය ජනතහ අයලිඹව භන්දියඹ  එනහ. ඵරන්න 
ඕනෆ, හන්තහ ඳක්ඹ හඩි වරහ රසන  ඵණ අවන ආහයඹ. 
එළනි ේේධහන්ත ජහතිඹක් වොඩනළඟීවේ ිහඹහභඹ, එළනි 

ත් ගුණත් ක්රි0ඹහදහභඹ තභයි තිස අවුරුදු භවහ උදුයකින් ය  
වේයහ ත් අ වප් යවට් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ වඹදිරහ 
ඉන්වන්. ඒ හවේභ තභයි ශියන්ති යහජඳක් ආර්ඹහත් ඒහ  
වහඹ වදන්වන්.  

 
ඒ එක්භ ත වදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. හන්තහ ඳක්ඹ ත් වේ 

ිළිතඵ වවො අත් දළකීේ තිවඵනහ; ඳශපුරුේද තිවඵනහ. ඒ 
වොල්රන් තභයි දුක් විඳින්වන්. අවප් ජනහධිඳතිතුභහ ඳදවිප්රරහප්ත 
වරහ න්ද උඩය  වත් තුර  ගිඹහ. භහත් ගිඹහ. ආරුමුේ 

වතොණ්ඩභන්  භවත්තඹහ ව අවනකුත් අඹත් සිටිඹහ. වත් තුර 
හඹ යන ද්ර්විඩ හන්තහවෝ ජනහධිඳතිතුභහ  කිේහ, "ර්, 
අඳ  තිවඵන එභ එ යදයඹ, වේ අවප් ිළරිමි අඹ බී වන එන 
එ. රෑ  අඳ  ඉන්න වදන්වන් නළවළ. නය ඵඩු ඔක්වොභ 
උස තිඹරහ වඵොනහ. වේ ර් වොවවොභ වරි  නත්න්න" 
කිඹරහ. ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ, "අඳ  ඵහර් නත්න්න වොවවොභ 
වරි පුළුන්. නමුත් ඔඵරහවේ සහමි පුරුඹන්වේ බීභ 
නත්න්න පුළුන් ඔඵරහ යි" කිඹරහ.  

 
වේ ඵරන්න, වේ හර්තහවේ වන් නහ, ළවළණු ශභයින් 

වහ ිළරිමි ශභයින් එක් වරෝ හර්තහක් ිළහිටුරහ තිවඵනහ. 

වභොක්ද ඒ වරෝ හර්තහ? The Guinness World Records 

Certificate states, I quote: 

 
―The largest keyboard ensemble consisted of 160 participants and 

was conducted by Anton Dias Louis Boniface (Sri Lanka), at the 

Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre in Colombo, Sri Lanka, 
on 23 December 2012.‖  

 

This was conducted by Mr. Anton Dias Louis 

Boniface. Our congratulations to him! 
 

ශ්රී  රංහවේ වේ ශභයි 160 වදවනක් බීභතින් වතොය, 

දුයහචහයවඹන් වතොය සි  ගිනස හර්තහක් ිළහිටුරහ තිවඵනහ. 

ඒ ිළිතඵ වුරුත් වභවනහි ය ඵරරහ නළවළ. It was brought 

to my notice that this record has been created.   

 

So, we must have a society built on a religious 

background - Buddhism, Hinduism and Christianity.  All 

religions forbid you to take alcohol.  So, let us stick to 

that.    

 
අිළ එඹ වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ චනලින් ඳභණක් වඳන්රහ 

භදි.  අිළ අඳවේ වළදිඹහවන්, අවප් චරිඹහවන් වඳන්විඹ යුතුයි,  
බීභතින් වතොය  භහජඹක් වදන ඵ.  බුේධ ලහන  යුතු බහය 
ඉන්න අවප් එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන නිවඹෝජි අභහතිතුභහ 
වේ ිළිතඵ වය ෆඹේ දයරහ ක්රි0ඹහශයත්වඹන් යුතු ළඩ  ය 
වන ඹනහ. එතුභහ වඵෞේධහභ    ඳභණක් වනොවයි, අවප් 
ආේර ත් උදවු යනහ; අවදිඹහ ඳහල්ර  උදවු යනහ. ඒ 

භඟින් වවො භහජඹක්, නීතිරු භහජඹක්, ශික්ෂිත භහජඹක් 
ඇති කිරීවේ ඒ ර්තිඹ  ඉටු යනහ. අවප් අභළතිතුභහ තභයි 
බුේධ ලහන ඇභතිතුභහ. එතුභහ වනුවන් රු නිවඹෝජි 
අභහතිතුභහ විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉටු යනහ.  අිළ දන්නහ, 
්රිතකුණහභරඹ  ගිඹහභ සිංවර, ද්ර්විඩ, මුසලිේ සිඹලු මිනිසුන් 
ඔඵතුභහ  දක්න ආදයඹ. ්රිතකුණහභරවේ, තිරුවෝවන්සයේ 
වෝවිර තිවඵනහ; ඒ හවේභ මුසලිේ ඳල්ලි තිවඵනහ. ඒ ආශ්රිළත 
භත්ඳළන් ලහරහ තිවඵනහ. ඒහ අයින් යන්න ඕනෆ. ඒහ දුයස 
තඵන්න කිඹන්වන් නළවළ. ඒහ  නත්න්න කිඹරහ භභ කිඹනහ. 
වඵොවවොභ සතුතියි.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීරතුභහ ඉදිරිඳත් ශ හලීන ළදත් භහතිහ ළන අදවස 

ප්රරහල යන්න රළබීභ ළන න්වතෝ නහ.  

 
වේ වඹෝජනහ, වේ ආණ්ඩු  අභිවඹෝඹක්ත්, වේ 

ආණ්ඩු  යන්න ඵළරි වදඹක්ත් ඉදිරිඳත් යන වඹෝජනහක් 
වනොවයි.  වේ වඹෝජනහවන් වරි ඳළවළදිලි කිඹන්වන් ආණ්ඩු 

ජන යභක් රළබ ප්රරතිඳත්තිඹ ක්රි0ඹහ  නඟන්න කිඹන එයි. ඒ 

ප්රරතිඳත්තිඹ තභයි ''භත  තිත'' ප්රරතිඳත්තිඹ. "භත  තිත" ප්රරතිඳත්තිඹ 

මුළු යවට්භ ප්රරහවඹෝගි එය ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඵළරි නේ, 

භවහ නහඹ සහමින් වන්වේරහ ළඩ සිටින, අවප් මුළු යවට්භ 

වෞයඹ ඳහත්ර  වුණු දශ දහ වන්වේ ළඩ සිටින භවනුය නය 

සීභහවේත් ආදර්ලඹක් වළටිඹ  සුයහ ළල් සථහිළත කිරීභ වහභ 

නත්රහ, අදහශ ඳර්ලස භඟ හච්ඡහ යරහ තිවඵන සුයහ ළල් 

හ දභන්න කිඹරහ තභයි වේ වඹෝජනහවන් කිඹන්වන්. වේ 

ආණ්ඩු  අමුතුවන් ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ වඹෝජනහක් 

වනොවයි. වේ ආණ්ඩුවේ ප්රරතිඳත්තිඹක් ක්රි0ඹහ  නඟන්න 

කිඹරහ අධහනඹ වඹොමු කිරීභක්.  

 
 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වභඹ ප්රරහවඹෝගි යන්න 

ඵළරි වරහ තිවඵන්වන් ඇයි? ප්රරහවඹෝගි යන්න ඵළරි වරහ 

තිවඵන්වන්, සුයහ ළල් ඳත්හ වනඹෆභ ඳභණක් වනොවයි, ඒ 

සුයහ ළල්ර  අලි යන භත්ඳළන් නිසඳහදනඹ කිරීභ, ඒ සුයහ 

ළල්ර අයිතිඹ ඳහ අද ඳතින්වන් යජවේ ඵරතු ඳහර්ලස අවත් 

වීභ නිහයි. ඒ  යුතු ඳතිනහ වේලඳහරනාඹන් අවත්. 

එතවො  වේලඳහරන ඵරඹ ේඵන්ධ ප්රරලසනඹක් ඵ  වේ ඳත් 

වනහ. ඒ නිහ තභයි භවහ නහඹ වහමුදුරුරු ඉල්ලීේ ශත් අද 

වේ වඹෝජනහ ක්රි0ඹහ  නඟන්න ඵළරි වරහ තිවඵන්වන්. ඒ නිහ 

තභයි අද ආණ්ඩුවේභ ඳහර්ලසඹක් වළටිඹ  වවශ උරුභඹ ඒ 

ඉල්ලීේ ශත්, අවප් විඳක්ඹ වළටිඹ  රක්සභන් කිරිඇල්ර රු 

භන්ත්රීරතුභහ වේ වඹෝජනහ වනහත් එඹ  ප්රරහවඹෝගි ක්රි0ඹහ  

නඟන්න ඵළරි වරහ  තිවඵන්වන්.  

 
වභහි තිවඵන ත ඵයඳතශ ඳළත්තක් ළන භහ අධහයණඹ 

යන්න ළභළතියි. අද න වො  නිර ලවඹන් භත්ඳළන් 

නිසඳහදනඹ කිරීවේ ඵරඳත්ර  රඵහ ත් ආඹතන, පුේරවඹෝ ඒ 

ඵරඹ ඳහවිච්ික යරහ, වර්ගු වදඳහර්තවේන්තුවේ ඇස වරහ 

රංහ  සප්රී තු වන්නහ. රංහ  සප්රී තු වන්නහ විතයක් 

වනොවයි, ඒ සප්රී තු තභන්වේ නිසඳහදනහහයර රේ යනහ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වෂෝභලින් එක්. ඒ කිඹන්වන් 

මිනී ල් තඵහ න්න ඳහවිච්ික යන වෂෝභලින් එක් අද අයක්කු 

නිසඳහදනඹ යන සප්රී තු රේ යනහ. ඒ හවේභ යරිඹහ 

රේ යනහ.  නිර සප්රී තුර  එළනි වේ  රේ යරහ 

භත්ඳළන් නිසඳහදනඹ යනහ, තරුණ ජීවිත වටි හරඹකින් 

අන් යන්න.  

 
ඇත්ත භ රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කිඹපු වේ නිළයදියි. නමුත් 

අද අනුයහධපුයවේ, නුය, භහතවල් ඳශහත්ර තරුණවඹෝ ළඩිපුය 

මිඹ ඹන්වන් ආනික් ප්රරලසනඹ නිහභ වනවයි. කුඩු වයෝඹ 

වළවදන්වන් ආනික්ලින් කිඹරහ අිළ කිඹනහ. නමුත් ඇත්ත වේ  

වේයි. අද අඩු ආදහඹේ රඵන දුප්ඳත් තරුණ තරුණිඹන්, 

විවලේවඹන්භ උතුරු වහ නළ වඟනහිය ඳශහත් ඒ භත් ඳළන් 

නිසඳහදඹන්වේ ප්රරධහන වවශ වඳොශක් වරහ තිවඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ නිවඹෝජනඹ යන 

තුයඹ  ඒ අඹවේ ප්රරධහන වවශ වඳොශක් ඵ  ඳත් වරහ 

තිවඵනහ. මිනී ල් තඵහ න්න ඳහවිච්ික යන වෂෝභලින් දහරහ, 

යරිඹහ දහරහ වදන ඵහර භත් ඳළන්ර  අද රංහවේ වරොකු 

වවශ වඳොශක් තිවඵනහ. ඔවුන් ඒ වහ අලි යන සප්රී තු 

වර්ගුවන් වන්න්වන් සු විරවුන් ඵරඳත්ර  ඳහවිච්ික යරහ. 

සු විරවුන් නිසඳහදනඹ  අලි යන වේ වන්න ඵරඳත්ර  

ඳහවිච්ික යරහ අද සප්රී තු වන්නහ. සු විරවුන් ඵරඳත්ර ඹ 

ඹ වත් වර්ගුවේ ඇස වරහ විවිධ ආහයවඹන් සප්රී තු වවනනහ. 

ඒහ වනළල්රහ වෂෝභලින් දහරහ, යරිඹහ දහරහ භත් ඳළන් 

නිසඳහදනඹ යරහ රංහවේ තරුණ ඳයේඳයහවේ අනහතඹ අඳුරු 

යන තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ තිවඵනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඳසු ගිඹ අවුරුේවේ -2012- 

ඔක්වතෝඵර් භහවේ වේ ිළිතඵ වර්ගු නිරධහරින් විසින් ළ ලීේ 

ශහ. ප්රරඵර වේලඳහරනාවඹකුවේ සථහනඹක් ළ ලීේ ශහ. භහ 

භහධි හර්තහවේ තිවඵන ඒ හයණහ කිඹන්නේ. ඒ හර්තහ  

අනු  containers වද යරිඹහ තිබුණහ. ඒ භත් ඳළන් නිසඳහදනඹ 

යන සථහනවේ, ඒ distillery එවක් තිබුවණ් වභොනහද? 

Containers වද යරිඹහ තිබුණහ. Containers ඳව වෂෝභලින් 

තිබුණහ. ඒ වභො ද? භිත ලරීයහහයඹක් එතළන තිවඵනහද? මිනී 

ල් තඵහ න්නහ වයෝවරක්ද ඒ? නළවළ. ඒ වෂෝභලින් 

containers ඳව ඳරිවයණඹ යන්වන්, වඵොන්වන් වුද? අවප් 

යවට් අනහත තහරුණිඹ. ආණ්ඩුවේ ''තහරුණිවේ වව  '' 

වඳොන්වන් වෂෝභලින්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 

තහරුණිවේ වව   ආණ්ඩුවේ වේලඳහරනාවඹෝ වඳොන්වන් 

වෂෝභලින්. මිනිවවක් භළරුණහ  ඳසවේ වෂෝභලින් වන එ 

වනභ වදඹක්. වළඵළයි ජීත් වරහ ඉන්න මිනිසුන්  වෂෝභලින් 

වන එ තයේ අඳයහධඹක් තත් නළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත. ඒ 

නිහ ඇත්ත භ අද  වඵොදු ඵශ වේනහ වහමුදුරුරු ඳහය  ඵළවළරහ 

උේවකෝණඹ යන්න ඕනෆ මුසලිේ ිහඳහරිඹහවේ ිහඳහයඹ  

විරුේධ වනොවයි, අනහත තරුණ ඳයේඳයහවේ ජීවිත අඳුරු 

යන වේ අඳයහධර  විරුේධයි.  

 

වේහ වන් අඳයහධ. වේලඳහරන ඵරතුන් තභන්වේ ඵරඹ 

ඳහවිච්ික යරහ වේ විධිඹ  ත අවුරුදු ඳවක්, දවඹක් වෂෝභලින් 

ළහුවොත් අවප් යවට් තරුණඹන්  වභොද වන්වන්? ඳණ 

තිවඵන මිනිසුන්  වෂෝභලින් වනහ. ඳණ තිවඵන මිනිසුන්  

යරිඹහ වනහ. යරිඹහ වන්වන්, වී හ  වනොවයි; වඳොල් 

ඳළශඹ  වනොවයි; වත් ව  වනොවයි, ජීත් න තරුණඹහ යි. 

ආණ්ඩු එ භත් ඳළන් වඵෝතරඹකින් රුිළඹල් 450 ඵේදක් අඹ 

යන්න ඕනෆ. වළඵළයි වේලඳහරනාවඹකුවන් රුිළඹල් මිලිඹන 

350  ළඩි ප්රරභහණඹක් එවවභ අඹ යරහ නළවළ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අඹථහ විධිඹ  ඳත්හ වන 

ඹන වේ ිහඳහයඹ නතය වශෝතින් -සප්රී තු වන්රහ, වෂෝභලින් 

රේ යරහ, යරිඹහ රේ යරහ නීති විවයෝධී වදන වේ 

අයක්කු නතය වශෝතින්- රංහ  බිලිඹන ණන ආදහඹභක් 

ඉතුරු වනහ. වොවහ ද, බහණ්ඩහහයඹ . බහණ්ඩහහයවේ ල්ලි 

නළවළ, ල්ලි නළවළ කිඹ කිඹහ පී.බී. ජඹසුන්දය භවත්භඹහ "ආර්ථි 

කහතඹහ"ඹ කිඹරහ උර තිඹන්න වදනහ වන්. අන්න 

බහණ්ඩහහයඹ  ල්ලි එන ක්රාභ.  වර්ගු වදඳහර්තවේන්තු වේ  

වරිඹ  භළදිවත් වනහ නේ, සුයහ ඵදු වොභහරිසතුභහ වේ  

වරිඹ  භළදිවත් වනහ නේ, ඕනෆභ වේලඳහරන ඵරවතක් 

වුණත් භක් නළවළ වේ වෂෝභලින්ලින් ජනතහවේ ජීවිත විනහල 

යන වේ ිහඳහයඹ නතය යනහ කිඹරහ යජඹ ඊ  ප්රරතිඳත්තිභඹ 

ලවඹන් භළදිවත් වනහ නේ, ඒ වයවහ අනිඹමින් යජඹ ත් 

ආදහඹභක් එනහ. එතවො  අයක්කු නිසඳහදනඹ  නීතිනුකර 

සප්රී තු වන්න්න ඕනෆ. අිළ අවන්වන්, වේ සප්රී තු වන්න 

වොේඳළනිර  අදහශ, නීතිඹ ක්රි0ඹහත්භ යන්න 

ඔඵතුභන්රහ  ඵළරි ඇයි කිඹරහයි.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ තමුන්නහන්වේවේ 

අධහනඹ වේ හයණඹ වවයහි වඹොමු යනහ. අිළ දන්නහ, 

භවය ආඹතන සුයහ ඵදු වදඳහර්තවේන්තුවන්භ අය අයවන 

තිවඵනහ කිඹරහ. ඇක්මි රංහ ඩිසටිරර්ස කිඹන ආඹතනඹ  

ඵරඳත්ර  තිවඵනහ. වුළුර ඩිසටිරර්ස කිඹරහ ආඹතනඹක් 

තිවඵනහ. ත එ එ නේලින් තිවඵන ආඹතන තිවඵනහ.  
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ඊ  අභතය ඔඵතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු යන්න ඕනෆ 
හයණඹක් තිවඵනහ. Herbal products තිවඵනහ. Herbal 
productsර  natural alcohol වන්නහ, ලී ර් 14,000ක්. ත 
ආඹතනඹක් තිවඵනහ, භළවජසට්රිා නළචුයල් ඩ්ඩ් කිඹරහ. ඒ 
ආඹතනඹ 2012 අවුරුේවේ විතයක් හය වඹ  ලී ර් 20,000 

ණවන් වනළල්රහ තිවඵනහ. එ ය  ලී ර් 20,000 
ණවන් රංහ  වේ සප්රී තු වන්රහ තිවඵනහ. ත 
ආඹතනඹක් තිවඵනහ. ඒ ආඹතනඹ හය වතය  natural 
alcohol වළටිඹ  ලී ර් 20,000 ණවන් අවුරුේද  ලී ර් 80,000 
වන්රහ තිවඵනහ. එ ආඹතනඹක් අවුරුේද  ලී ර් 
120,000ක් වන්නහ. ඒහ වන්න්වන් වභො ද? Scent 
සන්නද? නළවළ. ඒහ වන්න්වන් තරුණඹන්  scent 
සන්න වනොවයි, තරුණඹන්   වෂෝභලින් සන්නයි.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ ආඹතන raid වශෝතින් 
වඳවන්වි, ඒ ආඹතනර ළඩි පුයභ තිවඵන්වන් සප්රී තු වනොවයි 
කිඹරහ. ඒ ආඹතනර ළඩි පුයභ තිවඵන්වන් වෂෝභලින් ව 
යරිඹහයි.  

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
( ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිහ වේ අඳයහධඹ නතය යන්න යජඹ ප්රරතිඳත්තිභඹ 

ීරයණඹක් න්න ඕනෆ. අිළ කිඹනහ, වේ වහ යජඹ නිවඬ 
වනහ නේ වේ යවට් භව ජනතහවේ උේවකෝණඹක් ඇති 
වන්න ඕනෆ කිඹරහ. භභ විලසහ යනහ, ඒ  භව නහඹ 
වහමුදුරුන්වේත්, මුළු භවත් ංකයත්නවේත් ආශිර්හදඹ 
තිවඵනහ කිඹරහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Ajith P. Perera 
 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, බහනහඹතුභහ වන් ශහ, 

අද අඳ  බහය වදන්න තිබුණු ඳනත් වටුේඳත් විසිඑභ බහය දීරහ 
තිවඵනහ කිඹරහ. දළන් වේරහ ඳ.. 6.00යි. තභත් භ  රළබිරහ 
තිවඵන්වන් ඳනත් වටුේඳත් 15යි. එතවො  ත වඹක් 
රළවඵන්න තිවඵනහ. බහනහඹතුභහ බහ ල් තඵන 
අසථහවේ කිේහ, ඒහ රළබී තිවඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ළරැදියි. භභ 
වේ හයණඹ කිඹන්වන් වළන්හඩ් හර්තහ  ඇතුශත් වීභ 
වහයි. වේ ක්රාභඹ නිහ හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ේපර්ණවඹන්භ අඩහශ 
වනහ. වභොද නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහ කිඹපු හයණඹ 
ළරැදියි. භභත් රැඳිරහ ඉන්වන් වේ ඳනත් වටුේඳත් 21 භ  
ඵරන්න අලි නිහයි. විඳක්වේ නිවඹෝජි ප්රරධහන ංවිධහඹ 
වළටිඹ  භවේ යහජහරිඹ ඒ ළන ඵරන එ. ඒ නිහ භභ තභත් 
ඵරහවඳොවයොත්තුවන් ඉන්නහ, ඒහ රළවඵයි කිඹහ. බහවේ 
 යුතු අන් වන්න ත ල්ඳ වභොවවොතයි තිවඵන්වන්. 
තත් ඳනත් වටුේඳත් වඹක් එන්න අලියි.  

 

රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වේ හයණහවේදී අඳ  භවහ 

ංකයත්නවේ විතයක් වනොවයි අන් ආමිඹන්වේත් වහඹ 

අලියි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, මුසලිේ ප්රරජහ, වදභශ 

ජනතහ, විවලේවඹන්භ වේවන් පීඩහ  ඳත් න උතුරු, 

නළ වඟනහිය ජනතහ, ඔඵතුභහ නිවඹෝජනඹ යන තුයවේ 

ජනතහ -තුයවේ දරුන්- වේ ඇත්ත තත්ත්ඹ දන්නහ නේ -

අිළ අයක්කු කිඹරහ වඵොන්වන් වෂෝභලින් කිඹරහ දන්නහ නේ- 

වඵොයිද?  යරිඹහ ඇඟ  වනහ කිඹරහ දන්නහද? ඒ මිනිසසු 

දන්වන් නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඵරඳත්ර  ඳහවිච්ික 

යරහ නීතිනුකර සිප්පු වඳරිල්රකුයි වේ තිවඵන්වන්. ඒ නිහ 

වේ තත්ත්ඹ ශක්න්න යජඹ  ිළඹයක් න්න ඵළරි නේ වේ 

යවට් භව ජනතහ, සිවිල් ිහඳහය ඇතුළු සිඹලු ජනතහ ිහඳහය 

වේ  එතු වන්න ඕනෆ. භහ හිතන වළටිඹ  

තමුන්නහන්වේරහ  වේ ිළඹය න්න ඵළවළ. 

 

ඊශඟ  භහ ඔඵතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු යනහ, අද දින 

ඉදිරිඳත් යන රද ඳනත් වටුේඳත් ිළිතඵ. භහ ලිනුත් කිේහ 

හවේ බහනහඹතුභහ අඳ  කිේහ, අද ඉදිරිඳත් ශ ඳනත් 

වටුේඳත්ර සිඹලුභ ිළ ඳත් ඳක් නහඹ රැසවීභ  රඵහ දීරහ 

තිවඵනහ කිඹරහ. අවප් ඳක්වේ ණ්ඩහඹේ නහඹයඹහ න 

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීරතුභහවන් භහ වේ ිළිතඵ ඇහුහ. එතුභහ 
කිේවේ, ඊශඟ බහ හයඹ  නිහඹ ඳත්ර ඹ - Order Paper එ- 

වළදුහ, වළඵළයි ඒ අඹ  වේ සිඹලුභ ඳනත් වටුේඳත් රඵහ 

දුන්වන් නළවළ කිඹරහයි. ඳක් නහඹයින්  වේ ඳනත් වටුේඳත් 

රඵහ දුන්නහ කිඹන එ ළරැදියි. එඹ ති නළවළ. වභභ බහ යි 

ඒහ රළවඵන්න ඕනෆ. ඳක් නහඹයින් ත් වේ සිඹලුභ ඳනත් 

වටුේඳත්ර ිළ ඳත් රඵහ දීරහ නළවළ. රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීරතුභහත් වේ බහවේ සිටින නිහ භහ ළරැදි නේ නිළරැදි 

යන්න. ඳනත් වටුේඳත් කිහිඳඹක් ඳභණයි ඳක් 

නහඹයින් ත් රඵහ දීරහ තිවඵන්වන්, සිඹල්රභ රඵහ දීරහ නළවළ. 

දළන  භ ත් රළබී තිවඵන්වන් ඹේ ප්රරභහණඹක් ඳභණයි.  

 

වභඹ වඳෞේලි ප්රරලසනඹක් වනොවයි. වභඹ අවප් 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ අඳවසුතහ  ඳත් යන්න අඳ 

යන වදඹකුත් වනොවයි. හර්ඹ භණ්ඩරඹ වභඹ   කිඹන්න 

ඕනෆත් නළවළ. වභඹ එතුභන්රහවේ  කීභක් වනොවයි. වභඹ 

ආණ්ඩුවේ නිහඹ ඳත්ර වේ ළ ලුක්. වභභ ඳහර්ලිවේන්තු 

උත්තරීතයභ සථහනඹයි, ඳහර්ලිවේන්තු අධියණඹ ත් ඩහ 

උත්තරීතයයි කිඹරහ තමුන්නහන්වේරහ කිඹනහ නේ ඒ 

ඳයභහදර්ලඹ වෝ? ඒ ආදර්ලඹ වෝ? අධියණඹ  ඹන්න තිවඵන 

අසථහත් උල්රංකනඹ යන ක්රාභඹක් තභයි වේ තිවඵන්වන්. 

අද වේ බහ අහන න වතක් භභත් වේ බහවේ රැඳී සිටිනහ. 

වේ බහ අහන න වභොවවොවත්දීත් වේ බහවේ 

භන්ත්රීරරුන්වේ භවජන ඳයභහධිඳති අයිතිඹ රැ වදමින් වභභ 

ඳනත් වටුේඳත්ර ිළ ඳත් සිඹලුභ භන්ත්රීරරුන්  රඵහ වදයි 

කිඹහ අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු නහ.  

 

රු එේ.වක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ (බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු නිවඹෝජි අභහතිතුභහ) 
(ண்புகு ம்.லக..டி.ஸ். குணலர்ென - தபரத்ெ சசன, 

ெ அலுலல்கள் பெ அகச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, බුේධ ලහන වහ ආමි 

 යුතු ිළිතඵ ළඩ ඵරන ඇභතියඹහ වළටිඹ  භහ ඉතහභ 

න්වතෝ නහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ වභභ ල් 

තළබීවේ වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ේඵන්ධ. රු අජිත් පී. 

වඳ වර්යහ භන්ත්රීරතුභහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ වනොසිටිඹහ නේ එභ 

වඹෝජනහ සථිය යන්වන් භභයි. ඒ වභොද, විවලේවඹන්භ 

වඵෞේධ ය ක් වළටිඹ ත්, වඵෞේධයින් වළටිඹ ත් අිළ ඒ වඵෞේධ 

ප්රරතිඳත්ති යකින්න ඵළඳිරහ ඉන්නහ. ඒවක් කිසිභ විහදඹක් නළවළ. 

ඒ හවේභ ර වරෝ හසී වඵෞේධ ජනතහවේ මුදුන් භල්ඩ 

ව දශ දහ වහමුදුරුන්  අිළ යන ළරකිල්රත්, බක්තිඹත් පජහක් 

605  606 



ඳහර්ලිවේන්තු 

වළටිඹ  යන්න  අලි ළඩ ිළිතවශ ේඳහදනඹ ශ යුතු 

තිවඵනහ. එභ නිහ දශ දහ වහමුදුරුන් ළඩ සිටින ඒ පජනීඹ 

අනයවේ විතයක් වනොවයි, රංහවේ සිඹලුභ ආේ ේඵන්ධ 

පජනීඹ සිේධසථහන ිළහි හ තිවඵන පජනීඹ නයර භත්ඳළන්වල් 

අරංගු යන්න  ඕනෆඹ කිඹන භතඹ අිළ ඉන්නහ. ඒ හවේභ 

භවේ වඳෞේලි භතඹක් වළටිඹ  භත්ඳළන්වල් ේපර්ණවඹන් 

අරංගු යනහ නේ භවේ තු  භහ ප්රරහල යනහ.  
 

වවවොභ වුණත් අිළ වෞයනීඹ භවහ ංක යත්නඹ  න් දිඹ 

යුතුහක් වභන්භ අිළ ඊශඟ  අනිහර්ඹවඹන්භ අවප් අනහත 

ඳයපුය ළන ල්ඳනහ ශ යුතු තිවඵනහ. අද ඹේ ඹේ ප්රරවේලර 

ඳහල් විවේ ඳසු න භවය දරුන් අතවශොසක් හවේ 

ප්රරභහණඹක් භත්ඳළන්ර  ඇේඵළහි න තිඹක් දකින්න  

තිවඵනහ. ඒ හවේභ ආභ ධර්භඹ අනු  යුතු වනොයන 

සිඹලුභ වදනහ ඒ ආවේ තිවඵන නීති රීති වරිවළටි ිළිතඳදිනහ නේ 

යජඹ  ඒ ේඵන්ධ අලුතින් නීති රීති ඳළන විඹ යුතු න්වන් 

නළවළ. නමුත් අඳ  තිවඵන නහටු, අවප් යවට් 

වඵොවවෝවදවනක් තභ තභන්වේ ආේර තිවඵන නිඹභඹන් 

ිළිතඳදින්න  යුතු යන්වන් නළති එයි.  
 

ඒ හවේභ අවප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කිේහ, භත්ඳළන් ිළටු 

දළකීවේ  යුත්ත ඳවුල් ංසථහ ඇතුවශන් ආයේබ යරහ යවට් 

ප්රරචලිත ිහඳහයඹක් වළටිඹ  වන ඹන්න  ඕනෆඹ කිඹරහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහවේ භහින්ද ිකන්තන ළඩිළිතවශ තුිතන් "භත  

තිත" ළඩ ිළිතවශ අද හර්ථ තත්ත්ඹ  ඳත් වරහ තිවඵනහ. 

ඒ වඳෞේලි අිළ දන්නහ. ඒ අවප් අභහතිහංලඹ ඹ වත් 

ළවනන විඹක්. වඳොලිස හර්තහ දිවහ ඵළලුහභ එඹ අඳ  

වඳවනනහ. වඳොලීසිඹ ව සුයහ ඵදු වදඳහර්තවේන්තු භඟ 

ේඵන්ධේ ඳත්මිනුයි අිළ භත  තිත ළඩ ිළිතවශ 

ේඵන්ධ  යුතු යනු රඵන්වන්. අවප් යවට් ඒ ේඵන්ධ 

විලහර ලවඹන් වභවවයුේ සිේධ නහ.  
 

භත්ඳළන් විතයක් වනොවයි, අවනකුත් තවනේ ඖධ ර්, 

විනහලහරී ඖධ ර්, ංජහ, වවවයොයින් ළනි වේල් ඇතුළු 

විනහලහරී සිඹලු වේල් අත් අඩංගු  ළනීවේ වේඹ ළඩි 

වරහ තිවඵනහ. ඒ හවේභ ඳනනු රඵන දඩ මුදල්, දවමේ 

වඵොවවොභ ළඩි යරහ තිවඵනහ. භවය අඹ ඒහ ත් බඹ නළති 

මුදල් ඵරහවඳොවයොත්තු වේ වේල් යනහ. නමුත් ඒ  යජඹ  

ඳභණක්භ ඇඟිල්ර දිගු ශ යුතු නළවළ. වභොද භභ එවවභ 

කිඹන්වන්, යජඹක් වළටිඹ  අිළ ඒ අලි නීති රීති ඳනනහ. 

කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ ඉල්රහ සිටිඹහ හවේ ඉදිරිවේදී ඒ අලි අංල 

භඟත්;  යුතු ශ යුතු අඹ භඟත් හච්ඡහ යරහ වේ වේල් 

අරංගු යන්න  අිළ  යුතු ය  වන ඹනහඹ කිඹන එ භභ 

න්වතෝවඹන් වේ බහ  ප්රරහල යනහ. සතුතියි. 

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
( ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Ajith P. Perera, what is your point of Order?   
 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
අද දවේ වඳොවයොන්දු වුණු වළටිඹ  අද දින ඉදිරිඳත් ශ 

ඳනත් වටුේඳත් 21 සිංවර බහහවන් වවෝ වදභශ බහහවන් 

තභත් අඳ  රළබිරහ නළවළ. ඒහ ඉංග්රී සි බහහවන් තිවඵන ඵ 

කිඹනහ. ඒ අඳ  අදහශ න්වන් නළවළ. වභොද යහජි බහහ 

න්වන් සිංවරයි. ඒ ඳනත් වටුේඳත් බහහ තුවනන්භ තිවඵන්න 

ඕනෆ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භන්ත්රීරතුභහ ථහ ශහ  ඳසවේ 

ඔඵතුභහ  අසථහ රඵහ වදන්නේ. 

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දවේ නිහඹ ඳත්ර වේ 

ඇතුශත් වරහ තිබුණු ඳනත් වටුේඳත් 21 හි ිළ ඳත් භහ වත 

රළබිරහ නළවළ. එභ ිළ ඳත් රඵහ වදනහ කිඹරහ බහනහඹතුභහ 

කිේත්, තභත් ඒ වරිරහ නළවළ. බහවේ  යුතු 
අන්වීභ  වභොවවොතක් තිබිඹදීත් භභ වේ හයණඹ කිඹනහ. 

බහනහඹතුභහවේ ප්රරහලඹ  කීවභන් වතොය යපු 

ප්රරහලඹක් ඵත් භභ කිඹන්න ළභළතියි. ඒ නිහ මුද්ර්ණහරවේ 

තිවඵන වේල් බහත ශහ න්න ඵළවළ. වේ බහ  ඹේ 

වෞයඹක් තිවඵන්න ඕනෆ. ඒ හවේභ අධියණඹ  ඹහභ  

ඹේ ඳහර්ලසඹක් ඵරහවඳොවයොත්තු නහ නේ, අධියණඹ වත 

ඹන්වන් කුභන වටුේඳතක් භත ඳදනේද කිඹන එ  ඵරහ කිඹහ 

ළනීවේ අයිතිහසිභ, ඒ අසථහ ඒ ඒ ඳහර්ලසඹන්  රඵහ 

වදන්න අලියි. 

 
රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Sunil Handunnetti, what is your point of Order?  

 
රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, නිහඹ පුසතවේ වන් අද 

ඉදිරිඳත් ශ ඳනත් වටුේඳත් 21න් වේ බහවේ රැ වමින් වේ 

ළන ථහ ශ භ  ඳභණක් අහනවේදී ඒහවේ ඉංග්රී සි ිළ ඳත් 

21භ ව සිංවර ිළ ඳත්ලින් 15ක් රළබිරහ තිවඵනහ. වළඵළයි 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ේප්රරදහඹ ඒ වනොවයි. වභතළන  ඇවිල්රහ ෆ 

වන වනහ ; ථහ යන වනහ  විතයක් ඒ ඳනත් 

වටුේඳත්ර ිළ ඳත් රඵහ දීරහ තිවඵනහ. වේ බහවේ සිටින 

අවනකුත් සිඹලු භි භන්ත්රීරරුන්වේ වේ භත ඒහ තළබුවේ 

නළති ඵ අඳ  වඳවනනහ. භභ වේ ළන ථහ වනොශහ නේ, 

භ ත් වභඹ  රළවඵන්වන් නළවළ. වේවන් අහනවේ යන්වන් 

වේ ඳහර්ලිවේන්තු ේපර්ණවඹන් වෆල්ලු කිරීභක්. 

තමුන්නහන්වේරහවේ වේ  යුත්ත තිවඵන්වන්, "අඳ  ඕනෆ 

නීතිඹක් ක්රි0ඹහත්භ යන්න පුළුන්"ඹ කිඹන ඳදනවභන්. 

විවලේවඹන් ඔඵතුභන්රහ -ආණ්ඩු- කිඹනහ නේ, වේ 

ඳහර්ලිවේන්තු උත්තරීතයයි කිඹරහ ඒ උත්තරීතය ඵ 

රැවන්වන් ඳහර්ලිවේන්තු ේප්රරදහඹන් ආයක්හ වශොත් ඳභණයි. 

ඒ නිහ වේ ේඵන්ධවඹන් අිළ අවප් විවයෝධඹ ඳහනහ.  
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ඒ හවේභ තභයි වේ ඳනත් වටුේඳත් භත ඹේ ඳහර්ලසඹක් 

අධියණඹ  ඹන්න උත්හව යනහ නේ, වවෝ අලිතහක් 

තිවඵනහ නේ, සිංවවරන්, වදභවශන්, ඉංග්රී සිවඹන් කිඹන ්රිතවිධ 

බහහවන් වේ ඳනත් වටුේඳත් බහත විඹ යුතු තිවඵනහ. ඒ 

අලිතහ නළති තභයි අද ඳහර්ලිවේන්තු හයඹ අන් 

යන්වන් කිඹන හයණඹත් භභ වේ අසථහවේදී හර්තහත වීභ 

වහ අධහයණඹ යනහ.  
 

භවජන නිවඹෝජිතවඹකු වළටිඹ ; ඳහර්ලිවේන්තු 

භන් ත්රීරයවඹකු වළටිඹ ; ජනතහ ඳයභහධිඳති නිවඹෝජනඹ යන 

පුේරවඹකු වළටිඹ  ඒ වහ භභ භවේ විවයෝධඹ ඳහනහ. 

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,- 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. A.H.M. Azwer.  
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භවේ හිතත් මිත්ර ඹහ 

ආයේබවේදී ශ ප්රරහලඹ  ඳ වළනි ප්රරහලඹක් දළන් යන්වන්. 

වභොද, එතුභන්රහ  ඒ අණ ඳනත්  සිඹල්ර ඉංග්රී සි බහහවන් 

රළබිරහ තිවඵනහ කිඹන එ- ඒයි ඇත්ත.   

 
රු සුනිල් වඳුන්වනත්ති භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ළරැදියි.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ ිළිතන්නහ ඒහ සිංවර බහහවන් ව 

ද්ර්විඩ බහහවන් රළබිඹ යුතුයි කිඹරහ. නමුත් රු බහනහඹතුභහ 

බහ වනොභඟ ඹළේවේ නළවළ. අද උදෆනභ වේ ප්රරලසනඹ අවප් 

විරුේධ ඳක්වේ ංවිධහඹතුභහ අවන වි  රු ථහනහඹතුභහ 

කිේහ රළවඵනහ කිඹරහ. අද වඳොඩි ප්රරභහදඹක් ඇති වරහ 

තිවඵනහ. වභවවේ වනොවයි වන් ඒහ මුද්ර්ණඹ යන්වන් 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. භභ ඉසය හරවේ Motion 

එක් වනහහ, ඳහර්ලිවේන්තු  printing press එක් ඕනෆ 

කිඹරහ. අද නතුරු එඹ සිේධ වරහ නළවළ. අිළ එඹ ඉදිරි හරවේදී 

ඵරමු. එතළනින් මුද්ර්ණඹ යරහ එන්න ඕනෆ. භවය වි  ඒ ප්රරභහදඹ 

ඳභණයි තිවඵන්වන්. නමුත්, ංචහක් වවෝ වනත් ළරැේදක් සිදු 

වරහ නළවළ. වොවවොභ වරි දළන් රළබිරහ තිවඵනහ. අවනක් බහහ 

වදවනුත් දළන් රළවඵනහ. දළන් අිළ ගිඹත් ඒහ අවප් වේඹ උඩ  

තඵනහ. එවවභ නළත්නේ ඔඵතුභහ නිවඹෝඹක් යන්න ඒහ 

ඔක්වෝභ තළඳෆවරනුත් ඹන්න කිඹරහ මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීරතුභනි. ඔක්වෝභ රෆසතියි කිඹන එ තභයි භහ අධහයණඹ 

ය සිටින්වන්.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

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

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Lakshman Kiriella, what is your point of Order?  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, සථහය නිවඹෝ දිවහ ඵරන 

වො , රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කිඹන විධිඹ  ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

ඳනත් වටුේඳත් තළඳෆවරන් ඹන්න ඵළවළ. අවප් වේ භත 

තිවඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] It has to be tabled.  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

No, no - [Interruption.]  

 
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වේවන් වඳන්නන්වන් වභොක්ද? අද වේ ඳහර්ලිවේන්තු 

නිේ ච්වච්රිඹක් වයි. සථහය නිවඹෝ අනු ළඩ 

යන්වන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳක් නහඹඹන්වේ රැසවීවේදී 

එක් කිඹනහ. ඳක් නහඹ රැසවීවේදී භ  කිේහ, අද 

ඳහර්ලිවේන්තු අන් වන්න ලින් වේ ඳනත් වටුේඳත් 

සිඹල්ර වදනහ කිඹරහ.  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ථහනහඹතුභහත්- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සිේධ වරහ නළවළ වන්. ඒයි අඳ කිඹන්වන්. [ඵහධහ 

කිරීේ] වේ ච්වච්රිඹක් වනොවයි. වේ ඳහර්ලිවේන්තු.  

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Ajith P. Perera, what is your point of Order?   

 

රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் பீ. தபல) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහවේ 23 

(1) හි වන් වනහ, "සිඹලුභ නීති ව අනුනීති ඳළනවීභ 

නළතවවොත් ෆදීභ ද එකී සිඹලුභ නීති ව අනුනීති ඳශ කිරීභ ද, 

ඉංග්රී සි බහහවන් ව ඳරිර්තනඹක් ද ඇති ජහති බහහ වදවන් 

භ විඹ යුත්වත් ඹ." කිඹහ. ඒ කිඹන්වන් සිංවර බහහවන් ව 

වදභශ බහහවන්. එවවභ නේ සිංවර බහහවන් ව වදභශ 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

බහහවන් තභයි වේ යවට් නීති ඳනන්වන්. නීතිඹ ඳනන්වන් 

සිංවර බහහවන් ව වදභශ බහහවන්. ඳරිර්තනඹ තභයි 

ඉංග්රී සි බහහවන් තිවඵන්න ඕනෆ. අඳ වේේසඨහධියණඹ වත 

ඉල්ලීභක් යනහ නේ යන්න අලි න්වන් සිංවර ව වදභශ 

බහහ; ඒ කිඹන්වන් අවප් යහජි බහහ ඳදනේ යවනයි. ඒ නිහ 

හයණඹ වඵොවවොභ ඳළවළදිලියි. වභඹ සථහය නිවඹෝර  

ඳ වළනියි; අවප් වේඹ භත තඵරහ නළවළ; ඒ හවේභ ආණ්ඩුක්රාභ 

ිසථහ  ඳ වළනියි. ඒ නිහ වේ ඳනත් වටුේඳත් 21 ළනභ 

ඉදිරි ිළඹයක් තඵන්න පුළුන්භක් නළවළ කිඹරහ භභ කිඹහ 

සිටිනහ. වේ විවයෝධතහ  වන් ය තඵන්න කිඹරහ ඉල්රහ 

සිටිනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. වඵොවවොභ සතුතියි.  

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඳක් නහඹඹන්වේ රැසවීවේදී වේ ිළිතඵ ීරයණඹක් 

ත්තහ-  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெகயகெங்கும்  உபொப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුතියි රු භන්ත්රීරතුභහ. භහ දළන් භවේ නිවඹෝඹ 

ඳශ යනහ.  

According to the procedures of Parliament, all Bills 

have to be tabled in Parliament in all three languages. As 

per the Deputy Secretary-General of Parliament, only 15 

Bills are available in all three languages. He will certify 

as to what are the Bills that have been tabled today. 

Those 15 Bills will be accepted as tabled in the proper 

procedure and all other Bills will be treated as not tabled 

in Parliament today. That is my Ruling.   
 

Thank you.  

 
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

 
 
ඳහර්ලිවේන්තු ඊ  අනුකර අ.බහ. 6.15 , 2013 භහර්තු 19 න 

අඟවරුහදහ ප.බහ. 09.30 න වතක් ල් ගිවේඹ. 

      அென்படி  ப.ப. 6.15 ணக்கு, பளுன்மம், 2013 ர்ச் 19, 

தசவ்லய்க்கறக ப.ப.9.30 ணலக எத்ெகலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.15 p.m. until 9.30 a.m. on 

Tuesday, 19th March, 2013.   
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[රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ] 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිවේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් වන්හ ළනීභ අලි  
නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. වොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි වොඩනළගිල්වල් යජවේ  ප්රරහලන  හර්ඹහංලවේ  අධිහරී  වත  ෆභ  ර්ඹභ  වනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රරථභ දහඹ  මුදල් වහ ඉදිරි ර්වේ දහඹත්ඹ රඵහ වන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිවනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳත් බහය නු වනොරළවේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெ ; ஹன்சட் அெக அமக்ககன் லபைடந்ெ சந்ெ பப 2,178. ஹன்சட் ெனப்பெ பப 18.15. ெபற் 

தசயவு பப 2.50. லபைடந்ெ சந்ெ பற்பணக அத்ெட்சகர், அசங்க தலரபட்டலுலயகம், இய. 102, 

பசம கட்டிடம், பன்ககட வீெ, கபைரப்பகன, தகழும்பு 6 ன்ம லயசத்ெற்கு அநப்ப பெககரப்  

தபற்பொக்தகள்ரயம். எவ்லலண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் லெெக்கு பன் சந்ெப்பணம்  

அநப்பப்பட லலண்டும். பந்ெக் ககடக்கும் சந்ெ லண்ணப்பங்கள்  

ற்பொக்தகள்ரப்படட்ட. 
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ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ: 
 භවජන අයක්ක ප්ර්කහලනඹ 

නිගේදන: 
 2013 භහර්තු 08 දින ඈදිරිඳත් කශ ඳනත් ගකටුම්ඳත්: 

කථහනහඹකතුභහගේ තීයණඹ 
 ඳනත් ගකටුම්ඳත්: ගේඉසධහධිකයණඹප ගඳත්ම් 

ප්ර්ලසනරප හිකක ිළිතතුරු 

ගඳෞේගලික දළනුම් දීගභන් ආස ප්ර්ලසනඹ: 
 නීති විගයෝධී ගර එතගනෝල් සප්රී්තු ගගන්මභ 

යහජව අයක්ක ගඉහ ණ ව භහණ්ඩලික විදවහරඹ 
(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත: 

 ඳශමුන ය කිඹන රදී 

ගඳෞේගලික භන්ත්රීලන්ගේ ඳනත් ගකටුම්ඳත්: 
 ර්ල් ගුණගඉකය ඳදනභ (ංසථහගත කිරීගම්) - [ගරු ල්වහජ් 

ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී 

න්තර්ගත ප්ර්ධහන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT: 

    Public Security Proclamation 

ANNOUNCEMENTS: 

    BILLS PRESENTED ON 08TH MARCH, 2013: Speaker’s 

Ruling 

 Bills : Petitions to the Supreme Court 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Illegal Import of Ethanol Spirits 

DEFENCE SERVICES COMMAND AND STAFF 

COLLEGE (AMENDMENT) BILL: 

    Read the First Time 

PRIVATE MEMBERS’BILLS: 

  Earl Gunasekara Foundation (Incorporation) Bill – [Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer] - Read the First Time 

ெணரறதறறடறபைந்து ந் தெய்ற: 

   ததரதுெணப் தரதுகரப்புப் தறகடணம் 

அநறறப்புகள்:  

 2013 ரர்ச் 08ஆம் றகற ெர்ப்தறக்கப்தட்ட 
ெட்டபனங்கள்: :ெதரரகரறன் லர்ப்பு   

 ெட்டபனங்கள் : உர்லறன்பொக்கு தக்கள் 

றணரக்கலக்கு ரய்பன றமடகள் 

ணற அநறறத்ல்பன றணர 

 ெட்டறரரரக ரணரல் ஸ்தறரறட்   இநக்குற 

தரதுகரப்புச் ரெமகள் ல் ற்பொம் தறரட்தடரகுறக் 

கல்லூரற (றபைத்ம்) ெட்டபனம்: 

 பன்பமந  றப்தறடப்தட்டது 

ணற உபொப்தறணர் ெட்டபனங்கள்: 

   ர்ல் குரெக ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) - [ரண்புறகு 

அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்] - பன்பமந   

றப்தறடப்தட்டது 

යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු ( ංගලෝධන) ඳනත් 
ගකටුම්ඳත: 

 ගදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ම්භත කයන රදී 

අර්ථික ගඉහ ගහසතු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත: 
 ගදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ම්භත කයන රදී 

සුයහඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත: 
 ගදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ම්භත කයන රදී 

විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත: 
 ගදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංගලෝධිතහකහයගඹන් 

  ම්භත කයන රදී.  

துமநபக, றரணறமன அதறறபைத்ற அநவீட்டுச் (றபைத்ம்) 

ெட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது.  

ததரபைபரரச் ரெம றறப்தணவு (றபைத்ம்) ெட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது. 

துரற (றபைத்ம்) ெட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது. 

தரமனத்தரடர்பு அநவீட்டுச் (றபைத்ம்) ெட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

 றபைத்ப்தட்டரபொ றமநரற்நப்தட்டது  

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 

(AMENDMENT) BILL: 

 Read a Second, and the Third time, and passed 

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL: 

 Read a Second, and the Third time, and passed 

EXCISE (AMENDMENT) BILL: 

 Read a Second, and the Third time, and passed 

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) BILL 

 Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 
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————————————— 

 
ප.බහ. 9.30ප ඳහර්ලිගම්න්තු රැස විඹ.   

කථහනහඹකතුභහ [ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 
தரரலன்நம் ப.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு ெல் ரஜதக்ஷ] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
 
 

ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ 
ெணரறதறறடறபைந்து ந் தெய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

භවජන අයක්ක ප්ර්කහලනඹ 
ததரதுெணப் தரதுகரப்புப் தறகடணம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳවත වන් න්ගේලඹ තිගරු ජනහධිඳතිතුභහගගන් භහ 

ගත රළබී තිගඵනහ: 

නිගේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2013 භහර්තු 08 දින ඈදිරිඳත් කශ ඳනත් ගකටුම්ඳත්: 
කථහනහඹකතුභහගේ තීයණඹ 

2013 ரர்ச் 08ஆம் றகற ெர்ப்தறக்கப்தட்ட 
ெட்டபனங்கள்: ெதரரகரறன் லர்ப்பு 

BILLS PRESENTED ON 08TH MARCH, 2013: SPEAKER'S RULING 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

2013 භහර්තු භ 08 ළනි දින ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ඈදිරිඳත් 

කයන රද ඳනත් ගකටුම්ඳත් 21 ිළිතඵ විඳක්ගේ ප්ර්ධහන 

ංවිධහඹකතුභහ විසින් 2013 භහර්තු භ 11 ළනි දින භහ ගත 

ගඹොමු කයන රද ලිිළගේ වන් කරුු ව ගරු විඳක් 

නහඹකතුභහ විසින් 2013 භහර්තු භ 18න දින භහ ගත ලිඛිත 

හර්තහ කයන රද කරුු ිළිතඵ භහගේ තීයණඹ දළනුම් දීභප 

කළභළත්ගතමි. 

අණ්ඩුක්රමභ වසථහගේ 78න වසථහගන් ව 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 45න සථහය නිගඹෝගගඹන් ඳනත් 

ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කිරීභ වහ ලව විධිවිධහන රසහ 

ආත. ඒ නු ඊක්ත ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඈදිරිඳත් කිරීගභන් 

නතුරු ඳනත් ගකටුම්ඳත්හි නහභඹන් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භව 

ගල්කම් විසින් කිඹන රද තය, ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඳශමුන ය 

කිඹන රදු එඹ මුද්රලණඹ කිරීභප නිගඹෝග කයන රද ගඉ රකහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹ නු එභ ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගදන ය 

කිඹමභ ඳසු දිනප නිඹභ කිරීභප ඳහර්ලිගම්න්තුගේ නුභළතිඹ රඵහ 

ගදන රදී. 

එගඉ වුද,  ඳනත් ගකටුම්ඳතක්  ඈදිරිඳත් කයන සථහගේදී 

ඉප දහශ ගළට් ඳත්රයඹ ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීලරුන්ගේ ගම්ඹ භත 

තළබිඹ යුතු ඵප අණ්ඩුක්රමභ වසථහගන් ගවෝ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

සථහය නිගඹෝගලින් නිඹභ කය ගනොභළති ඵ ගඳන්හ ගදනු 

කළභළත්ගතමි.  

ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කිරීභ ිළිතඵ 1999 ර්ඹ 

ගතක් ඳළළති ම්ප්ර්දහඹ ූයගේ ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කශ 

වහභ ංකඹක් රඵහ ගදමින්, මුද්රලණඹ කශ ඳනත් ගකටුම්ඳතභ 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීලරුන් තය ගඵදහ වළරීභ . ගභභ ම්ප්ර්දහගේ 

ඳළළති වහකරතහන් නිහ ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කයන 

දිනගේදී ඉප දහශ ගළට් ඳත්රයඹ භන්ත්රීලරුන්ගේ ගම්ඹ භත 

තළබීගම් ම්ප්ර්දහඹ බිහි ූය තය, එභ ම්ප්ර්දහඹ ගම් න ගතක් ඳතී.  

2013 භහර්තු භ 08 ළනි දිනප නිඹමිත නවහඹ ඳත්රයඹ කස 
ගකොප මුද්රලණඹප ඹළමගභන් ඳසු ඳහර්ලිගම්න්තුගේ බහනහඹක  

ගල්කම් විසින් එදිනප තත් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 20ක් ඈදිරිඳත් 

කිරීභ වහ කපයුතු කයන ගර විධිභත් ඈල්රහ සිටි ගව න් 

ප්ර්තිගලෝධිත නවහඹ ඳත්රයඹක් ිළිතගඹශ කයන රදී.  

ප්ර්තිගලෝධිත නවහඹ ඳත්රයඹ යජගේ මුද්රලණහරගඹන්  මුද්රලණඹ 

ගකොප රඵහ ගළනීභප ප්ර්භහද ූය ගව න්, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

බහගල්ඛන කහර්ඹහංලඹ භඟින් මුද්රලණඹ කයන රද ප්ර්තිගලෝධිත 

නවහඹ ඳත්රයගේ ිළපඳත් 2013 භහර්තු භ 08 ළනි දින ඳළමිණ සිටි 

භන්ත්රීලරුන්ප රඵහ දීභප කපයුතු කය තිබුු තය, එහි ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ිළිතගළන්මභ ිළිතඵ  දළනුම් දීගභහි  ංක 1-21 දක්හ 

ඳනත් ගකටුම්ඳත්, 45 ළනි සථහය නිගඹෝගඹප නුකර 

බහප ඹථහ ඳරිදි ඈදිරිඳත් කයන රදී.  

එභ සථහගේදී එභ ඳනත් ගකටුම්ඳත්රප දහශ සිඹලුභ 

ගළට් ඳත්රය ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීලරුන්ගේ ගම් භත තඵහ 

613 614  

 

 

 

 

 

 
 

“ශී්රා ලා ා ානාපතප  

இனங்மக ெணரறதற 

President of Sri Lanka 
 

 
ංකඹ : ජීගජ්එල්/308 

2013 භහර්තු භ 03 න දින 
ගකොශම දී ඹ. 

 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

 
(40 ළනි ධිකහයඹ ූය) භවජන අයක්ක අඥහඳනගත් 12 ළනි ගන්තිඹ 

ඹපගත් නිකුත් කයන රද ප්ර්කහලනගඹන් භහ විසින් ්රීන රංකහගේ න්නේධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහජික න් දි ගන් සිඹලුභ ඳරිඳහරන දිසත්රි ක්ක තුශ රීමඹ 
ගඉඹ වහ කළන රදී. 

 
ඈවත කී ප්ර්කහලනඹ නිකුත් කිරීභප ගවඉතු ත්රයසතහදඹ ව ඹම් භවජන 

කළශඹීභක් ළශළක්මභ ව භළඩ ඳළළත්මභ ිළණි ඵ ඳහර්ලිගම්න්තු ගත 
දළනුම් ගදනු රළගේ. 

 
   
 
 
 
 
 භහින්ද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගනොභළති ඵ විඳක්ගේ ප්ර්ධහන ංවිධහඹකතුභහ විසින් 

ඳහර්ලිගම්න්තුප දළනුම් දුන් තය, බහනහඹකතුභහ වන් කශ 

ඳරිදි එභ දිනඹ තුශදීභ දහශ ගළට් ඳත්රය, ඳළමිණ සිටින සිඹලුභ 

භන්ත්රීලරුන්ප රළබීභප රසන ඵ භහ විසින් දළනුම් ගදන රදී.  

ඳනත් ගකටුම්ඳත් 21ප දහශ ගළට් ඳත්රයර ඈං්රීසසි ිළපඳත් 

රළබී ආති නමුත් බහහත්රයගඹන්භ ගළට් ඳත්රය රළබී ආත්ගත් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් 15ක ඳභණක් ඵ ජිත් පී. ගඳගර්යහ, සුනිල් 

වඳුන්ගනත්ති ව රක්සභන් කිරිආල්ර ඹන ගරු ඳහර්ලිගම්න්තු 

භන්ත්රීලරුන් විසින් එදින විටින් විප බහප දළනුම් ගදන රදී.  

එදින ඳහර්ලිගම්න්තු රැසමභ ඳසරු 7.30ප න් මභප 

නිඹමිත තිබ නමුත් ගඳෞේගලික භන්ත්රීල ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කය 

තිබ භන්ත්රීලරුන් ගදගදනකුගේ ගනොඳළමිම භ භත එභ ගඹෝජනහ 

ඈදිරිඳත් ගනොකිරීභ නිහ ඳසරු 6.15ප ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කපයුතු 

න් විඹ. එභ සථහ න විප සිංවර ව ගදභශ බහහලින් 

රළබී ගනොතිබුු, 

විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන), 

එකතුකර ගඹ භත ඵදු (ංගලෝධන),  

ඔට්ටු ආල්ලීභ වහ සදු ඵදු (ංගලෝධන),  

ගේශීඹ අදහඹම් (ංගලෝධන),  

ඵදු භිඹහචනහ ගකොමින් බහ (ංගලෝධන) වහ මුදල්-  

ඹන ඳනත් ගකටුම්ඳත්ර ිළපඳත්, සිංවර ව ගදභශ 

බහහලින් ඳහර්ලිගම්න්තු ගත රළගඵන සථහගේදී ඳළමිණ සිටි 

භන්ත්රීලරුන් විසිය ගගොස සිටි ගව න්, භහගේ නිඹභඹ ඳරිදි 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භවගල්කම් විසින් එදින ඳළමිණ සිටි 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීලරුන්ප ඳභණක් එදිනභ රළබීභප රසන 

රදී.  

ඈවත කරුු නු ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත් 21 
ඳහර්ලිගම්න්තුප ඈදිරිඳත් කයන රද සථහගේදී අණ්ඩුක්රමභ 

වසථහප ගවෝ ඳහර්ලිගම්න්තු සථහය නිගඹෝගරප ඳපවළනි 

කපයුතු කය ගනොභළති ඵ දන්නු කළභළත්ගතමි. 

තද, මින් ඈදිරිඹප ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඈදිරිඳත් කයන 

සථහගේදී දහශ ගළට් ඳත්රය, බහහත්රයගඹන්භ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

භන්ත්රීලරුන්ප රඵහ දීභප වළකි න ඳරිදි, දහශ භහතවහංල විසින් 

කල් ගේරහ ආති ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භවගල්කම් කහර්ඹහරඹප රඵහ 

දීභප ිළඹය ගත යුතු ඵප දළඩි ගර හද කය සිටිමි.  
 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසගේ 
නහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க - றர்க்கட்ெற பல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ගම් ගළන ඔඵතුභහත් දළනුත් කය 

තිබුණහ. විගලඉගඹන්භ ඳහර්ලිගම්න්තු එදහ රැසගන සථහගේදී 

ගම්හ මුද්රලණඹ කය තිබුගණ්ත් නළවළ. විටින් විප ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් මුදල් භහතවහංලගේ හවනලින් ඳහර්ලිගම්න්තුප 

ගගනහහ. මුද්රලණඹ කය තිබුණහ නම් ඔඵතුභහ කිඹන තත්ත්ඹ ගළන 

ඳප හකච්ඡහ කයන්න පුළුන්. ඒත් මුද්රලණඹ කය තිබුගණ් නළවළ. 

ගන එකක් තිඹහ නවහඹ ඳත්රයඹ තිබුගණ්ත් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුභහ ිළිතතුය ගදන්නගකෝ. ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් 

භන්ත්රීලතුභහ භප දළනුම් දුන්නහ- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ ඔඵතුභහගේ දව ප්ර්කහල කයන්නගකෝ. 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම්  භන්ත්රීලතුභහ භප දළනුම් දුන්නහ, 

භවගල්කම්තුභහ ශඟප ගිහින් ඒ ප්ර්ලසනඹ ගළන දළන ගන්න තිබුණහඹ 

කිඹහ. ගභතළන කහයණහ ගදකක් තිගඵනහ. එකක් තභ  නවහඹ 

ඳත්රයඹ.  නික තභ  ඳනත් ගකටුම්ඳත. භභ ඈසගල්රහ නවහඹ 

ඳත්රයඹ ගළන  කිඹන්නම් ගරු කථහනහඹකතුභනි. The Order Paper 

is issued everyday on which Parliament conducts its 

Business.  එදහ නවහඹ ඳත්රයඹක් තිබුගණ් නළවළ.   ිළ  225 ගදනහභ 

තභ  ගම් බහ  කිඹන්ගන්. එදහ නවහඹ ඳත්රයඹක් තිබු ගණ් නළවළ. 

භහ එදහ ඳහර්ලිගම්න්තු රැසමම්රප වබහගි ගනොවුණහප එදහ දල් 

රැසමභ ඳපන් ගන්න ඈසගල්රහ භභ ආහුහ, ගභොකක්ද ද  නවහඹ  

ඳත්රයගේ ති ගඵන්ගන් කිඹරහ.  ඒ නගකොප  නවහඹ ඳත්රයඹක් නිකුත්  

කයරහ නළවළ කිේහ.  ගම් බහ කිඹන්ගන්  ඳ 225 ගදනහපභ ; 

එක පුේගරගඹක්, ගදගදගනක්, තුන් ගදගනක් ගනොග .  එගවභ 

නම් ඒ 225 ගදනහපභ නවහඹ ඳත්රය රළබුගණ් නළත්නම් ිළ  එදින 

කපයුතු කයන්ගන් ගකොගවොභද?  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගදළනි කහයණඹ තභ  ඳනත් 

ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කිරීභ.  45න සථහය නිගඹෝගගඹහි ගම් 

විධිඹප වන් ගරහ තිගඵනහ: 

''45. ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කශ යුතු ඹළ  ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
නිගඹෝගඹක් ගනොභළති ද දළනුම්දීගභන් ඳසු අණ්ඩුක්රමභ වසථහගේ 78 න 

වසථහගේ විධිවිධහනඹන්ප ඹපත්  භහතව භණ්ඩරගේ ආභතියඹකුප ගවෝ 

නිගඹෝජව ආභතියඹකුප  ගවෝ ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කශ වළකිඹ. 

......... ''  

ඒ නු ඳනත් ගකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ.  ඈදිරිඳත් 

කයන්න නම් ඳනත් ගකටුම්ඳත තිගඵන්න ඕනෆ. යජගේ 

මුද්රලණහරගඹන් ඳප රළබී තිගඵන  කරුු නු ඵරන විප ගම් 

සිඹල්රභ එදහ දවල් 2.00 නගකොප  ගම්  ඳහර්ලිගම්න්තුප රළබී 

තිබුගණ් නළවළ.  දවල් 2.00 නගකොප ඈසගල්රහභ අගේ 

Value Added Tax (Amendment) Bill  එගක් ඈං්රීසසි ිළපඳත  

ඳභණ .  ගකොගවොභපත්  දළන් ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත 

ගේඉසධහධිකයණගේ නඩුකප බහජනඹ ගරහ තිගඵනහ.  නික් 

ඒහ එක එක  ගරහල්රප තභ  අගේ. ඒ ගරහගේ තිබුගණ් 

නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, එදින වළන්හඩ් හර්තහ  යගගන 

ඵළලුගොත් ඔඵතුභහප ගඳගන්වි,  විගලඉගඹන්භ එහි  ගම් ගළන 

වන් කය තිගඵන ඵ.   

එහි ගජෝන් භයතුංග භන්ත්රීලතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, භවය 

ඳනත් ගකටුම්ඳත්ර ිළපඳත් තභ රළබිරහ නළවළ කිඹරහ.  එහිදී 

ඔඵතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, "ඔඵතුභන්රහප දළන් ඒහ රළගඵනහ" 

කිඹරහ. ඉප ඳසගඉ ගජෝන් භයතුංග භන්ත්රීලතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, 

"ඔඵතුභහ කිඹනහ නම් ඳ ිළිතගන්නම්" කිඹරහ.  ඒත් ගඵොගවෝ 

ගරහ ඹන තුරු ඳප ගභොකුත් රළබී තිබුගණ් නළවළ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2013 භහර්තු 08ළනි දහ වළන්හඩ් 

හර්තහගේ Columns 557 ව 558 ගකගයහි භභ ඔඵතුභහගේ 

ධහනඹ ගඹොමු කයනහ. Column 558හි සුනිල් වඳුන්ගනත්ති 

භන්ත්රීලතුභහ ගභගඉ කිඹහ තිගඵනහ: 

"ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ද නවහඹ ඳත්රයඹ ග  ගම් භත 

නළවළ. නමුත් භභ එකක් ගගන්හ ගත්තහ. එහි වන් තිගඵනහ, ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් 21ක් ද ිළිතගන්න ඵ. ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත් ග  ගම් භත 

තිඹරහ නළවළ. "  

ඒ සථහගේදී ගරු ජිත්  පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීලතුභහත් ඒ 

කහයණඹභ ප්ර්කහල කය තිගඵනහ.  

එභ වළන්හඩ් හර්තහගේ Column 576හි වන්, තිගඵනහ, 

ගඹෝගයහජන් භන්ත්රීලතුභහ මරහනඹප ඳළමිණි ඵ. එභ වළන්හඩ් 

615 616 

[ගරු කථහනහඹකතුභහ භවතහ] 
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හර්තහගේභ Column 591 ව Column 592හි සුනිල් 

වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීලතුභහ වන් කය තිගඵනහ ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් රළබී නළති ඵ. ඒ සථහගේදී රක්සභන් කිරිආල්ර 

භන්ත්රීලතුභහත් ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීලතුභහත් වන් කය 

තිගඵනහ ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත් රළබී නළති ඵ. ඒ කිඹන්ගන් ඒ 

ගන ගකොප ඒහ ගම් ගරු බහප ගගනළත් භන්ත්රීලරුන්ප ගදන්න 

ගඳොගවොත් ගරහ තිගඵනහ. ඒකප ගවඉතු ගම්ක . ඳ යජගේ 

මුද්රලණහරඹ භඟ හකච්ඡහ කශහ. ඒ සථහ න විප ඒ භවය 

ඒහ මුද්රලණඹ කය තිබී නළවළ. මුද්රලණඹ කය තිබුගණ් නළත්නම් ගළට් 

එකත් නළවළ. ඳ දන්නහ මුද්රලණහරගඹන් ගළට් එකප 

ගනොම්භයඹක් දභන ඵ.  ඒත් ආත්ත ලගඹන්භ ගළට් කයන්ගන් 

නළවළ. ඈතින් ගළට් එකක් තිබුගණ් නළවළ. ගම් නු 45න 

සථහය නිගඹෝගඹ ඹපගත් ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඈදිරිඳත් කයන්න 

පුළුන් තත්ත්ඹක් තිබුගණ් නළවළ. ගභොකද ගම් ගරු බහප ග  

භන්ත්රීලරු 225 ගදනහභ  ති . ඳ ඔක්ගකොභ එකප එකතු ගරහ 

තභ  ළඩ කයන්න තිගඵන්ගන්. යජඹ ඳප කිඹහ තිබුණහ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ගණනහක් බ්රනවසඳතින්දහ ඈදිරිඳත් කයනහඹ කිඹරහ. 

On that day, the Bills were not available. The Bills were in 

the process of being printed and had been sent by a vehicle 

from the Finance Ministry.  When I spoke to the Secretary-

General in the evening, he said, "Sir, we have not got all of 

them".         

Then, you sent me some of them, not the whole lot. 

So, the House was not possessed of all the Bills at that 

time. When the House adjourned, only 15 Bills had been 

given in all three languages.  
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභනි, ඈදිරිඳත් කයපු ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

සිඹල්ගරහිභ ඈං්රීසසි ිළපඳත් තිබුණහ ගන්ද? 

 
ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

නළවළ ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගගනළල්රහ තිබුගණ් නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නමුත් සිංවර ඒහ ව ගදභශ ඒහ- 

 
ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

එදහ ඳස රු 2.00 න ගකොප එරහ තිබුගණ් නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගළට් ඳත්රයඹ දිවහත් ඵරන්න. ගළට් ඳත්රයගේ දිනඹ විධිඹප 

තිගඵන්ගන් නිඹමිත ඳරිදි තිඹකප-  

 
ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගළට් ඳත්රයගේ ඒ දිනඹ ලිඹරහ තිගඵනහ. ඒත් print කයරහ 

තිබුගණ් නළවළ. They have taken the order. You must call for 

the Government Printer immediately. We can go to 

Narahenpita - ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳත් ගම් ගතොයතුරු 

ගොඹහ ගත්තහ. ගම්ක ඳහර්ලිගම්න්තු ගනොභඟ ඹළමභක්. ඒ විධිඹප 

දිනඹ දළම්භහප කභක් නළවළ තිඹකප ඈසය ගරහ ඳප ඒහ 

දුන්නහ නම්. ගඳඵයහරි භහගේ දිනඹක් දළම්භහප කභක් නළවළ. 

වළඵළ , තිඹකප ඈසය ගරහ ඳප ඒ ිළපඳත්  ඕනෆ. එගවත් 

print කයන්න අයම්බ කගශඉ කදහද? බ්රනවසඳතින්දහ  ඒ 

නිගඹෝගඹ දීරහ තිගඵන්ගන්. ඒ කිඹන්ගන්, ගකටුම්ඳත් කස 

කයරහ තිබුගණ් නළවළ. ගකටුම්ඳත් කස කයරහ තිබුගණ් නළති 

නිහ තභ  ඳ කිඹන්ගන්- You are turning Parliament into a 

joke. The normal procedure is, you put the date and 

whatever it is you print it and send it within a week. Then, 

we have no problems. We are not going to kick up a row 

about the date. භප රළබිරහ තිගඵන හර්තහ නු, දල් 1.30ප 

විතය තභ  ගම් ගකටුම්ඳත් එන්න ඳපන් ගත්ගත්. Value Added 

Tax (Amendment) Bill එක තභ  ඈසය ගරහභ එේගේ. 

ඒහගේ ගදභශ ිළපඳත් එන ගකොප යහත්රි  8.00 ගරහ තිගඵනහ. 

නවහඹ ඳත්රයගේත් ගකොප   තිබුගණ්.  ඳප නවහඹ ඳත්රයඹ දීරහ 

තිබුගණ්ත් නළවළ. දිනඹ දහරහ තිබුණත් තිඹකප  ඈසය ගරහ 

ත් ඒ ගකටුම්ඳත් මුද්රලණඹ කය තිබුගණ් නළවළ. භවය ඒහ  

සිකුයහදහ ඊගේ තභ  මුද්රලණඹප ගිගේ.  

ඒ නිහ ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගනක් ඹගේ දවසරපත් 

ආහුම් කන් දීරහ ගම් ගළන ගනභ හකච්ඡහ කයමු. ිළ 

විගලඉගඹන්භ යජගේ මුද්රලණහරඹප කථහ කශහ. මුද්රලණහරඹප කථහ 

කශහභ, ඒ ඹ කිඹන්ගන්ත් ගම්හ විටින් විප මුද්රලණඹ කශ ඵ . 

එගවභ නම්, ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත්ර දින දහරහ තිගඵනහ නම් 
ඒක ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ගනොභඟ ඹළමභක්.  ඒ දභපු දිනඹ කුභක් 

වුණත් කභක් නළවළ,  ඳප ගඳන්න්න  සුභහනඹකප කලින් ගවෝ 

ඒහ මුද්රලණඹ කයරහ තිබුණහ නම්. නමුත් ඒහ මුද්රලණඹ කයරහ 

තිබුගණ් නළවළ. "ඈදිරිඳත් කිරීභ" කිඹන සිංවර චනර දව 

ගභොකක්ද? ඈදිරිඳත් කයනහඹ කිේහභ සිඹලුභ භන්ත්රීලරුන්ප 

ඒහ රළබිරහ තිගඵන්න ඕනෆ. ඈදිරිඳත් කයන සථහගේදීත් ඒහ 

ඳප රළබී තිබුගණ් නළවළ.  ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් සිඹල්රභ  

ඈදිරිඳත් කයනහඹ කිඹන සථහගේදීත් ආභතිතුභහ  ශඟ  

සිඹලුභ ඳනත් ගකටුම්ඳත් තිබු ගණ් නළවළ. ඒ හගේ තත්ත්ඹක් 

තිබුගණ්. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහගේ ධහනඹ ගඹොමු 

කයන්න.  ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ ඳප ිළිතගන්න පුළුන් ගම්හ 

මුද්රලණඹ කයරහ තිබුණහ නම්, ගම් නවහඹ ඳත්රයගේත්. එගඉ මුද්රලණඹ 

කයරහ ගනොතිබීභ ගළන කරුු කිඹන්න  භභ විගලඉගඹන්භ- 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
නමුත් ිළ ශඟ තිගඵන්ගන්  "ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඈදිරිඳත් කශ 

දිනඹ" කිඹරහ ගන්. එගවභ නම් ිළ ගනභ ඳරීක්ණඹක් 

ඳත්න්න ඕනෆ ගම් දිනඹ න විප ගම්හ ගළට් කයරහ තිබුණහද 

කිඹරහ. නමුත් දළනප ඈදිරිඳත් ම තිගඵන, ඔඵතුභහගේ ලිිළගේ 

තිගඵන කරුු ිළිතඵ ගොඹහ ඵරරහ ගන් භගේ තීයණඹ දීරහ 

තිගඵන්ගන්.  
 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කිේගේ දිනඹ ගළන. භභ දළන් 

ලුත් ප්ර්ලසනඹක් භතු කයරහ තිගඵනහ, ඳ ගනොභඟ ඹළේහද 

කිඹරහ. ගභොකද, ගම්හ මුද්රලණඹ කයරහ තිබුගණ් නළවළ. ආත්ත 

ලගඹන්භ-  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ලුත් ප්ර්ලසනඹ ගළන ග  ධහනඹ තදින්භ ගඹොමු කයන්න  

ඕනෆ. ගභොකද, ිළ ඒ විසතය දන්ගන්ත් නළවළ ගන්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
February භහගේ දිනඹ දහරහ, මුද්රලණඹ කශහප කභක් නළවළ.  

ිළ ඒ ගළන ගොඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. Those are technical 

issues. නමුත් ගභතළන ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ගනොභඟ ඹන 

තත්ත්ඹක් තිගඵනහ. ඒක  භභ කිඹන්ගන්. ගම් ඹ කළරහ 

සිඹලුභ details යගගන, printing details  යගගන ඵරමු 

ගභොකක්ද සිදු වුගණ් කිඹරහ. The English copy of the Value 

Added Tax (Amendment) Bill was brought in but now the 

Value Added Tax (Amendment) Bill is anyway being 

challenged.  
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
භභ නිගඹෝගඹක් දීරහ තිගඵනහ. ඉප භතය ගරු විඳක් 

නහඹකතුභහ කරුු කිහිඳඹක් භතු කශහ.  ඒ භතු කශ කරුු  

ිළිතඵ විහදඹක් ලව නළවළ. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
 Point of Order?  ගඳොඩ්ඩක් ඈන්නහ ද?  

 

ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගරු විඳක් නහඹකතුභහ  භගේ නිගඹෝගඹප භතය කරුු 

කිහිඳඹක් ඈදිරිඳත් කශහ. ඒ ිළිතඵ බහනහඹකතුභහගේ ඳළවළදිලි 

කිරීගභන් ඳසගඉ ලව ිළිතතුරු ගනොරළගඵනහ නම් සථහ 

ගදන්නම් දවස ඈදිරිඳත් කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු දිගන්ස 

ගුණර්ධන ආභතිතුභහ.   

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන භහතවතුභහ ව අණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්ර්ධහන 
ංවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

மப்பு அமச்ெபைம் அெரங்கத் ப்தறன் பற்ரகரனரெரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ගරු විඳක් නහඹකතුභහ ඈදිරිඳත් කශ 

කරුු  ිළිතඵ ඔඵතුභහගේ තීයණඹ ප්ර්කහලඹප ඳත් ම තිගඵනහ. 

ඉප තිගර්ක කරුු තිගඵනහ නම් ඳ කහපත් ගොඹහ ඵරන්න 

පුළුන්. ඒ  ගළන ගළපලුක් නළවළ. ගම් සථහගේ ගම් 

කහයණඹපත් භහ  විඳක් නහඹකතුභහගේ ධහනඹ ගඹොමු කයන්න 

කළභති . දළන් එතුභහ වළන්හඩ් හර්තහගේ තීරු ංක වන් 

කයමින් කරුු ඈදිරිඳත් කශහ.  එදින වළන්හඩ් හර්තහගේ තීරු 

ංක  608හි ගරු  සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීලතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, 

ඈංග්රි සි ිළපඳත්  21 භ රළබී තිගඵන ඵ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, 

ගනොග .  ගම් වළන්හඩ් හර්තහගේ තිගඵන ගේ භප කිඹන්න ඈඩ  

ගදන්න. ඔඵතුභහප කිඹන්න භහ ඈඩ දුන්නහ ගන්. සිංවර ිළපඳත් 

රළගඵමින් තිබුණහ. ඒහ රළබුු විග ඳහර්ලිගම්න්තු ගන් 

භන්ත්රීලරුන්ප ගඵදහ වළය තිගඵනහ. එදහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ හිටිගේ 

භන්ත්රීලරු තගශොස . කනගහටු  කිඹන්න, භන්ත්රීලරු 

ගඵොගවොභ තගශොස  එදහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ හි  ටිගේ. ගරු 

විඳක් නහඹකතුභනි, ඔඵතුභහත් හිටිගේ නළවළ; භහත් හිටිගේ 

නළවළ. බහනහඹකතුභහ වන් කශ ඳරිදි  ඒ ද තුශ 

භන්ත්රීලරුන්ප රඵහ දීභ වහ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් මුද්රලණඹ 

කයමින් තිබුණහ.  

ඳනත් ගකටුම්ඳත් 21 ක්  මුද්රලණඹ  කයමින් ඳතිනගකොප 

තිගඵන ප්ර්භහදඹ භත බහ වභහය මභප කලින් ගභතළනප රඵහ දීභ 

වහ කපයුතු ගකරුණහ.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගරු අණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්ර්ධහන ංවිධහඹකතුභහ, ඹ ළඹ 

විහදඹ න් කගශඉ ගදළම්ඵර් භහගේ 8 න දහ .  මුදල් වහ 

ක්රමභම්ඳහදන භහතවහංලඹ හන දිනඹ න ගතක් සිටිඹ එක 

තභ  ගභතළන ගළපලු ගරහ -ප්ර්ලසනඹ ගරහ-  තිගඵන්ගන්. 

ඒකප  ප්ර්තිකර්භඹ ගොඹන්න ඕනෆ.  

  
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒකප ප්ර්තිකර්භඹක් ගමභ ඈතහභ 

ගවො . විඳක් නහඹකතුභහත් ඳත් ගඵොගවොභ කලින් ඈල්ලීභක් 

කය තිබුණහ, ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුප ඳහර්ලිගම්න්තු නීතිඳති 

ගකගනක් ඳත් කයන්නඹ කිඹහ. එතගකොප ගම් කපයුතු  expedite 

ගනහ. ග  ක්රමභගේදඹ නු කපයුතු කයන ගකොප විවිධ 

තළන්ර ප්ර්භහදඹන් යහියඹක් සිදු ගනහ. භවය ගරහප  ඹල් 

ඳළන ගිඹ සථහය නිගඹෝග, නීති ගනස කය ගන්න ගනහ. 

විඳක් නහඹකතුභහත් ිළත් වුරුදු ගණනහකප කලිනුත් කිඹහ 

සිටිඹහ, ගම් කපයුතු ඈක්භනින් ිළිතගශ කය ගන්න 

ඳහර්ලිගම්න්තුප ප්ර්ධහන නීති නිරධහරිගඹක් සිටිඹ යුතු  කිඹහ. ඒක 

ඈතහභ ළදගත්. ගම්ක ද භතු වුු ළදගත් කහයණහක්.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගභඹ ඳක් නහඹකරුන් භඟ හකච්ඡහ කය වහභ 

ක්රිපඹහත්භක කශ යුතු .   
 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භභ විගලඉගඹන් වන් කගශඉ 45 න සථහය නි  ගඹෝගඹ 

නු ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඈදිරිඳත් කිරීභ ිළිතඵ ක්රිපඹහ  ිළිතගශ 

ම්ඵන්ධ . ඒ ගරහගේ තිබුගණ් නළවළ. සුනිල් වඳුන්ගනත්ති 

භන්ත්රීලතුභහ ඳසු කිඹන විප ගකොපක් ආවිත් තිබුණහ. ිළ ඒක  

ඵළලුගේ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒ ගරහගේ ඈං්රීසසි බහහගන් සිඹලුභ ගේ තිබුණහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ගභතළන තිබුණහ. 

 
ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගජෝන් භයතුංග භන්ත්රීලතුභහ ගම්ක 

යගත්ගත් ඳ රු 2.00ප. සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීලතුභහප 
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ගම්ක රළබිරහ තිබුගණ් ඳස රු 5.00ප විතය. ඒත් ගභතළන 

තිබුගණ්  "At the Commencement of Public Business" කිඹහ.   

ඒ ගරහගේ ච්චු ගවරහ නළවළ. ඒක  භභ කිඹන්ගන්. Print කයරහ 

වරි ගභවහප අහ නම් කභක් නළවළ. That is what we are telling. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Print ගනහ. එතළන ඈරහ ගභතළනප එන්න තිබුු 

ඳවසුතහ - There was a delay in delivery.  All of us agreed 

to it at the Party Leaders' Meeting.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අයම්බගේදීභ ඈං්රීසසි බහහගන් සිඹල්රභ තිබුණහ. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගභතළන  ඔක්ගකොභ  තිබුණහ. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රීති ප්ර්ලසනඹක්. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළ ඈසගල්රහ නුය දිහනහඹක භන්ත්රීලතුභහප සථහ රඵහ 

ගදමු. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳසු ගිඹ කහරගේ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

ඊත්තරීතයබහඹ ිළිතඵ ග  යගට් විලහර විහදඹක් ගිඹහ.  විටින් 

විප ගඵොගවෝ ඹ දවස දක්මින් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

ඊත්තරීතයබහඹ ිළිතඵ හකච්ඡහ කශහ. ිළ හිතනහ, ගභහි 

ඊත්තරීතයබහඹ අයක්හ න්ගන් අණ්ඩුක්රමභ වසථහත්, 

රීතීන් ව හම්ප්ර්දහඹනුත් අයක්හ කිරීගභන් ඳභණ  කිඹරහ. එගඉ 

නළති හකවලින්, විටින් විප ඳළන නළ ගඟන ප්ර්ලසන භත ඈදිරිඳත් 

කයන කරුුලින් ගභහි ඊත්තරීතයබහඹ අයක්හ න්ගන් 

නළවළ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුප ගරු භහතවතුභහ 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් ටික ඈදිරිඳත් කයනහ ඹළ  කිය  සථහගේ දී ඒ 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගම්ඹ ඊඩ තිබුගණ් නළවළ. භහ හිතන වළටිඹප 

වකහය භව ගල්කම්තුමිඹ ගම් ගළන හක්ෂි දයනහ ආති. භහ 

එතුමිඹගගන් විටින් විප විභහ සිටිඹහ, ගම් ඳනත්  ගකටුම්ඳත් ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ බහගත ගකගර්විද කිඹරහ. එතුමිඹපත් ඒ ගළන 

නිලසිකත දවක් තිබුගණ් නළවළ. එතුමිඹත් කිේගේ, 

"මුද්රලණහරගඹන් ගභවහප රළගඵන ඳරිදි තභ  ගම්හ බහගත 

කයන්න සිේධ ගන්ගන්" කිඹරහ . භහ හිතන වළටිඹප එතුමිඹ ගම් 

ගළන හක්ෂි දය . හනගේ දී තභ   ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

බහගත කගශඉ නළත්නම් ඳසගඉ වරි ඳප එන්නඹ කිඹන 

දවක් ිළ එතුමිඹප ඈදිරිඳත් කගශඉ. ඒ, ගභොනහද ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් කිඹරහ දළන ගන්න. ගභොකද, ඳහර්ලිගම්න්තු 

භන්ත්රීලරුන්ප විහදඹප වබහ ව මභප ගඳය, ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

බහගත කයන ගභොගවොගත්දීත් ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත් නළත්නම් 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ එභ ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගළන විහද කිරීගම් 

ගත්රුභක් නළවළ. 

ඈන් නතුරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීලතුභහ ප්ර්ලසනඹ භතු 

කයන ගකොප බහ කල් තඵරහත් න්. බහ කල් තඵරහ 

න් ම කල් තළබීගම් විහදඹ සථහගේදී තභ  න් 

සථහප සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීලතුභහ ගම් ප්ර්ලසනඹ ඳළන 

නළඟුගේ. එතගකොපත් විටින් විප ග  ගඉක භවත්තුරුන් විසින් 

ඳප ඳළසුගේ භවය ඳනත් ගකටුම්ඳත්ර ඈං්රීසසි  ිළපඳත් රළබී 

තිගඵනහ, නමුත් සිඹලුභ බහහලින් ිළපඳත් ගනොභළති නිහ 

බහගත කිරීගභන් ඔවුන් ළශළකී සිටිනහ කිඹරහ . ඒක තභ  

ඔවුන්ගේ දව ඵප ඳත් ගරහ තිබුගණ්. ගම්ක ිළ ගඉක 

භවත්රුන්ගගන් විභසුහ; කහර්ඹ භණ්ඩරගඹන් විභසුහ. 

ඔවුන්ගේ දව ඵප ඳත් ම තිබුගණ් ඒක . ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, නතුරු තභ  ඔඵතුභහ ඳළසු විදුලි ංගේල 

ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, එකතුකශ ගඹ භත ඵදු 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, ගර්ගු (ංගලෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳත, ඔට්ටු ආල්ලීභ ව සදු ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳත, ඵදු භිඹහචනහ ගකොමින් බහ (ංගලෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳත,  මුදල් ඳනත් ගකටුම්ඳත කිඹන ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

වගේ ඈං්රීසසි, ගදභශ, සිංවර ිළපඳත් තුනභ රැගගන යහත්රීල ගදොශවප -

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඈතහ ගකීගභන් කිඹන්ගන්- ඳගේ 

කහර්ඹහරඹප නිරධහරි භවත්භගඹක් ඳළමිණ, කහර්ඹහරගේ ගදොයප 

තට්ටු කයරහ වනහ,  "ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ බහගත කශ යුතු 

තිබුු ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගඹක් දළන් ආවිල්රහ තිගඵනහ, ඒ 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් කහර්ඹහරඹප දීරහ ඹන්නද?" කිඹරහ.   ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ බහ කහරගේදී  ඈදිරිඳත් කශ 

යුතු, බහගත කශ යුතු ඳනත් ගකටුම්ඳත්, ඹම් කය ගවෝ 

ගේලඳහරන ඳක්ඹකප යහත්රීල 12.00ප රඵහ දීගභන් අණ්ඩුක්රමභ 

වසථහ ගවෝ රීතීන් ගවෝ ම්ප්ර්දහඹඹන් අයක්හ න්ගන් නළවළ. 

ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහපභ  තිබුගණ් ගභහි ඊත්තරීතයබහඹ ිළිතඵ 

හකච්ඡහ; ඊත්තරීතයබහඹ ිළිතඵ විහද.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ම්ප්ර්දහඹඹන් ආති නහ, නළති නහ ගන්. ඒක ප්ර්ලසනඹක් 

නළවළ.  
 

ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, ඒක වරි. ම්ප්ර්දහඹඹන් එගවභ න්න පුළුන්. නමුත් ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ිළ ඈත් කශ යුතු න්ගන් ළයදි 

ම්ප්ර්දහඹඹන්. ිළ අයක්හ කශ යුතු නහ, නිළයදි ම්ප්ර්දහඹඹන්. 

වළඵළ  දළන් ගභතළන සිදු විඹ යුතු  තිබුගණ් නිළයදි සිදු න 

ම්ප්ර්දහඹඹක්. බහප කිඹන සථහගේදී ඳනත් ගකටුම්ඳත් ටික 

ගම්ඹ භත තළබීභ. භභ හිතන වළටිඹප ඒක ඈතහභත් ගවො 

නිළයදි ම්ප්ර්දහඹඹක්.  

වළඵළ  දළන් ඒ නිළයදි ම්ප්ර්දහඹන් ඈත් ගකොප 

කහර්ඹහරරප යහත්රීල 12ප තට්ටු කයරහ, ඳහර්ලිගම්න්තුප ඈදිරිඳත් 

කශ යුතු ගල්ඛන ඈදිරිඳත් කිරීගම් ම්ප්ර්දහඹන් සුදුසු නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඈසයත් එගවභ ගරහ තිගඵනහ. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, භහ දන්නහ.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යහත්රි ගේත් වදිසිගේ ගඵදනහ. 

 

ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුප ආවිල්රහ දළන් වුරුදු 11ක්, 12ක් 

විතය ගනහ. ගම් වුරුදු 12 ආතුශත භහ දළකපු ඳශමුළනි 

සථහ තභ  ගම්, බහගත කයනහඹ කිඹන සථහගේ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ගරු බහගේ ගනොතිබී කහර්ඹහරඹප ගගොස තට්ටු කය 

රඵහ දීභ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ භතු කශහ ගම්ක. 

ඔඵතුභහ විගලඉගඹන්භ කහර්ඹ භණ්ඩරඹප හද කශහ, නිඹමිත 

ඳරිදි ගදන්න කිඹරහ. ඒගකන්භ ගඳගනන්ගන් ඔඵතුභහගේ වෘදඹ 

හක්ෂිඹප නු ඔඵතුභහත් දන්නහ ගභතළන සිදු ම තිගඵන්ගන් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ තිගඵන ලව මරධර්භඹන් අයක්හ කිරීභ 

ගනොන ඵ. ඒ නිහ තභ , "හද කයනහඹ" කිඹන ප්ර්කහලඹක් 

ඔඵතුභහප ගභතළනදී කයන්න සිදු වු ගණ්. එගවභ නළතු ඔඵතුභහ 

ඉප ඩහ දරුු ප්ර්කහලඹක් කයනහ. නමුත් භහ හිතන වළටිඹප 

ඔඵතුභහගේ සීභහන් තුශ එළනි ප්ර්කහලඹක් ඳභණ  ඔඵතුභහප 

කශ වළකි න්ගන්. හද කිරීභක් හගේ ගදඹක්. ඒගකන්භ 

ගඳන්නුම් කයන්ගන්, ගභොන තයම් විධිඹප ගම් තිබිඹ යුතු 

ම්ප්ර්දහඹන්, රීතින් ඊල්රංඝනඹ කය තිගඵනහද කිඹන එක . 

ඈතින් ඳ වන්ගන් එගවභ විහදඹක් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

ඳළළත්විඹ යුතු ද?  

ගරු බහනහඹකතුභහ ව විගලඉගඹන්භ ග  අණ්ඩු ඳක්ගේ 

ප්ර්ධහන ංවිධහඹකතුභනි ඔඵතුභහ, ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹන් 

ිළිතඵ විටින් විප ගම් ගරු බහගේ ඈතහභත් ගේගත් කථහන් 

ඳළළත්ූයහ. වළඵළ  ඔඵතුභහගේ වෘදඹ හක්ෂිඹප එකඟ ද ගම් සිදු 

න ගේ? ඩුභ තයගම් ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභගවභ කිඹනහ 

නම්, "ළඵළවින්භ තඳසු මභක් සිදු ම තිගඵනහ; එඹ 

ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹඹක් ඵප ඳත් කය ගත යුතු නළවළ; ඒ 

ළරැේද ිළිතඵ ඳහර්ලිගම්න්තුගන් ඳ ඹම් ප්ර්භහණඹකප 

කනගහටු ප්ර්කහල කයනහ; නමුත් භහර්තු භහගේ 31ළනිදහප ගඳය 

ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ම්භත කය ගත යුතු තිගඵනහ; ඒ නිහ 

තභ  ඳ ගම්ක ම්භත කයන්ගන්." කිඹරහ. ඩුභ තයගම් 

ඊඩඟුබහඹකින් ගතොය, ඊේධච්චබහඹකින් ගතොය එළනි 

නභවශීලිත්ඹක් තිබුණහ නම්! එතගකොප ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ද 

ගම්හ හකච්ඡහප ඵඳුන් කයන්ගන්, විගලඉ ගවඉතුක් ගඉ රකහ. 

එතගකොප වරි. විගලඉ ගවඉතුක් ගඉ රකහ. එතගකොප ඒක 

ම්ප්ර්දහඹඹක් න්ගන් නළවළ. ඒක නහගතඹප ත් දළකීභක් ඵප 

ඳත් න්ගන් නළවළ. ගභළනි විගලඉ සථහක් නිහ, අණ්ඩු 

ඳත් ම තිගඵන තිලඹ දුසකය වහ කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹ නිහ 

ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් හකච්ඡහප ඵඳුන් කයන්න කිඹරහ 

ඈල්ලීභක් කයනහ නම්, ඒ ිළිතඵ රකහ ඵරන්නප පුළුන්. 

නමුත් ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් රීතිරප, ම්ප්ර්දහඹන්රප, 

වසථහප මුහ ගමින් ගම් ගළන හකච්ඡහ කයන්න, ගම්හ 

ම්භත කයන්න වදනහ නම් එ න් ිළ ළයදි ම්ප්ර්දහඹඹක්, ළයදි 

ත් දළකීභක් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ නහගතඹප ඈතුරු කයනහඹ 

කිඹන එක තභ  භගේ දව.   

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රීති ප්ර්ලසනඹක් තිගඵනහ. 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ දීපු තීන්දුප විරුේධ-[ඵහධහ කිරීභක්] ගවො , ගරු 

රක්සභන් කිරිආල්ර භන්ත්රීලතුභනි, ගභොකක්ද ඔඵතුභහගේ රීති 

ප්ර්ලසනඹ? 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 45න සථහය නිගඹෝගඹ ඹපගත් 

තිගඵනහ, " ප්ර්ධහන කපයුතු අයම්බගේදී ඳනත් ගකටුම්ඳතක් 

ගභගඉ ඈදිරිඳත් කයනු රළබ විප ............" කිඹරහ. භගේ ගගදයපත් 

රෑ  12.00ප අහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභත් වුරුදු 25ක් 

තිසගඉ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඈන්නහ. වළඵළ  භප නම් භතක 

නළවළ, කිසිභ දක රෑ 12.00ප ග  ගගදයප ආවිල්රහ ඳනත් 

ගකටුම්ඳතක් බහය ගදන්න වදපු ක්රමභඹක්. ගරු තිස ත්තනහඹක 

භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහප භතකද? 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

1989 භතක නළේද?  

 

ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

1989 වුගණ්ත් නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භවය ගේල් කහප කහපත් භතක ගනහ. භභ ිළිතගන්නහ, 

ගභතළනදී සිංවර ව දමිශ බහහලින්- 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිළ වගඹෝගගඹන් ළඩ කයන්න සදහනම්. ගරු නුය 

දිහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ කිේහ හගේ යජඹ ිළිතගන්නහ නම් ත 

ඳසුමභක් වුණහ කිඹරහ ිළ ගභහිදී ලව වගඹෝගඹ ගදන්න 

සදහනම්.  නමුත් ගම්ක ම්ප්ර්දහඹඹක් කය ගන්න එඳහ. වළභ දහභ රෑ 

12.00ප ග  ගගදයප ආවිල්රහ ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගදන්න ඳපන් 

ගත්ගතොත්- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ එඹ  නුභත කයන්ගන් නළවළ.  භභ ඒක තභ  හදඹක් 

කගශඉ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එදහ දගඉභ  ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

හිටිඹහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දඬුම් ගදන්න පුළුන් ඵරඹක් භප තිබුණහ නම් භභ ඒකත් 

කයනහ.  
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ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ගඉ ගඳොඩ්ඩක් ඈන්නගකෝ. එක භන්ත්රීලයගඹක් 

කථහ කයනහ ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහප කථහ කයන්න ඈඩ 

ගදන්න එඳහඹළ. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එදහ දභ භහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ සිටිඹහ. ආත්ත ලගඹන්භ එදහ 

වළන්දෆගේ 6.00ප තභ  ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඈදිරිඳත් කගශඉ. 

එවිප නුය දිහනහඹක භන්ත්රීලතුභහත්, සුනිල් වඳුන්ගනත්ති 

භන්ත්රීලතුභහත් සිටිඹහ.  එතගකොප - 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීලතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, එතුභහප 

ඈං්රීසසි බහහගන් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 21භ රළබුණහ, සිංවර 

බහහගන් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඹම් ප්ර්භහණඹක් රළබී තිගඵනහ 

කිඹරහ. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ගරහගේ මරහනගේ සිටි ග  

අර්. ගඹෝගයහජන් භන්ත්රීලතුභහ නිගඹෝගඹක් කයරහ තිගඵනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එභ නිගඹෝගඹ, table  කගශඉ නළවළ කිඹරහ ගන්. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නමුත් ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිගඹෝග නු 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ප්ර්ධහන ළඩ කපයුතු අයම්බගේදී - At the 

Commencement of Public Business තභ  ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

ඈදිරිඳත් කයන්ගන්. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නිළරැදි ගරහප ගළට් කය තිගඵනහ.  

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහගේ නිගඹෝගගේදී භගේ නභත් 

වන් වුණහ. ඳශමුන කහයණඹ තභ , බහගේ කපයුතු 

අයම්බගේදී කිසිභ බහහකින් එකභ ඳනත් ගකටුම්ඳතක්ත් ග  

ගම් භත තිබුගණ් නළවළ. භහ දිගින් දිගපභ ඔඵතුභහප ඒ ප්ර්ලසනඹ 

භතු කශහ. ඈං්රීසසි බහහගන් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 21 ම්පර්ණ වුගණ් 

ඳස රු 6.00ප, 6.30ප අන්න ගරහකදී . භභ  ඒ ප්ර්ලසනඹ 

භතු කගශඉ.  භහ ග කීගභන් කිඹන්ගන්.  

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගභතළන ඳනත් සිඹල්රභ තිගඵනහ. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  2.30ප භව ගල්කම්තුභහ දීර්ඝ 

නහභඹ කිඹන විප ඈං්රීසසි බහහගන්ත් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 21 භ 

තිබුගණ් නළවළ. ඈන් ඳසගඉ විටින් විප කහණ්ඩ ලගඹන් ඈදිරිඳත් 

වුණහ. හනගේදී ඒ ප්ර්ලසනඹ නඟන්න භභත් මලික වුණහ. සිංවර 

බහහ ව ගදභශ බහහ තභ  නීති ෆදීගම් බහහන්.   

එතගකොප සිංවර බහහගන් ව ගදභශ බහහගන් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් 6ක් රළබිරහ භ තිබුගණ් නළවළ.  ග  ගරු නිභල් 

සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහ ගඳොගයොන්දු වුණහ, ඳප ඒ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ගදනහ කිඹරහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ත කරුණක් ළරැදි ගර ඔඵතුභහප 

හර්තහ ගරහ තිගඵනහ. භගේ නි ඈදිරිිළප තිගඵන භගේ 

ල්ළසිඹහගේ නිප  ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගගනළල්රහ බහය 

දුන්ගන්. එගඉ බහය දුන්ගන් ඒ ද ආතුශතදීත් ගනොග . බහය 

දුන්ගන් ඳසු දින ඳහන්දය 1.00ප . ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ගම් 

ගේල් කිඹන්ගන් ඔඵතුභහගේ කහර්ඹ භණ්ඩරගේ අයක්හ ගළන 

ඵරන්න න නිහ . ගභොකද ඔවුන්ප ගඳොලිස අයක්හ නළවළ. 

යහත්රි  කහරගේ ගම් හගේ සථහක වදිසිගේ ඵල්ගරක් ඳහ 

කෆහ නම්, එගවභ නළත්නම්  ගවොගයක්, වතුගයක් කිඹරහ ළක 

හිතරහ ඳවය දීභක් සිේධ වුණහ නම්, ඔඵතුභහගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

විඳතප ඳත් නහ. වදිසිගේ "්රීසස ඹකහ" කිඹරහ කිඹන්නත් 

පුළුන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එගඉ කයන්න සිේධ වුගණ් ගම්ක . එදින ඳහර්ලිගම්න්තු ඳස 

රු 7.30 න ගතක් ඳළළත්මභප නිඹමිත තිබුණහ.  නමුත් ඳස 

රු 7.30 ගන්න ඈසගල්රහ බහගේ කපයුතු න් වුණහ. 

බහනහඹකතුභහ ප්ර්කහල කගශඉ ගභභ ඳනත් ගකටුම්ඳත් බහ තුශදී 

භන්ත්රීලරුන්ප ගඵදනහ කිඹරහ . ඒ ප්ර්කහලඹ කයන ගකොප කහර 

ගේරහ තිබුණහ. ඒ නිහ තභ  භභ කිේගේ ගම්හ ගකොගවොභ වරි 

ගඵදහ ගදන්න කිඹරහ. කහගේ කහගේ වරි ඩු ඳහඩුකම් ිළ 

ම්පර්ණ කයන්න එඳහඹළ. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භප රළබී තිගඵන ගතොයතුරු නු 

මුද්රලණහරගේ කපයුතු න් වුගණ් යහත්රීල 8.00ප . ගම් ගළන ිළ 

ගවොඹහ ඵළලුහ. බහහ තුගනන් ගම් ම්ඵන්ධ මුද්රලණ කපයුතු 

න් වුගණ් යහත්රීල 8.00ප .  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක භභ දන්ගන් නළවළ. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ නිහ ඳස රු 7.30 ගනකම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කපයුතු 

ඳළළත්වුණහ වුණත්, ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් එදහ ගඵදහ ගදන්න 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඵළවළ. ගනක් කරුණ, සථහය නිගඹෝග 45 නු දහශ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ඈදිරිඳත් කයන ගභොගවොගත් එඹ බහගේ තිගඵන්න 

ඕනෆ. ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් 

කයනහ කිඹරහ කිඹන්ගන් එහි නභ කිඹන එක ඳභණක් 

ගනොග .  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක වරි. 
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නීති ඳනන බහහගන් එනම්, සිංවර බහහගන් ගවෝ ගදභශ 

බහහගන් ගභඹ ඳප -භන්ත්රීලරුන්ප- කිඹහ දළන ගගන ගත්රුම් 

ගළනීභප සථහ තිගඵන්න ඕනෆ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

ඔඵතුභහගේ නිගඹෝගඹ වයවහ ඳප ගඳගනනහ, නහගතගේ 

ගභළනි ළරැදි සිදුමභ ශක්න්න ඔඵතුභහ කපයුතු කයනහ 

කිඹරහ. ඒ ගළන ගඵොගවොභ සතුති .  

නමුත් ගම් සිදුමගභන් ගඳගනන ගේ තභ , ඳහර්ලිගම්න්තු 

ම්ප්ර්දහඹන් ගළන ගනොරකහ  ඳප ඵරඹ තිගඵනහ; ඳප වළභ 

ගේභ කය ගන්න පුළුන්; ගකොගවොභ වරි කය ගන්න පුළුන් 

කිඹන ඳදනභ තුශ සිටීභ නිහ යහජව තන්ත්රයඹභ කහර්ඹක්භ 

ගරහ තිගඵනහ කිඹන එක. ගම්ක යපප ගවො නළවළ. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ හනඹප කිූය ටික භභත් ිළිතගන්නහ. Hon. Azwer, you 

can raise your point of Order now. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Thank you, Mr. Speaker. It is a late Order that you are 

giving me. Anyway, Sir, the Standing Order is very clear 

-[Interruption.] Do not worry. I was a little late in raising 

the point of Order. 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

You are always late. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කරඵර ගන්න එඳහ. කහගේ කහගේත් දුර්රකම් තිගඵනහ. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, my point of Order is this. The Standing Order is 

very clear that when an Order is made from the Chair, it is 

binding and if anybody wants to raise any point on it, they 

can ask for a debate later. But, what the Hon. Leader of 

the Opposition endeavours to do in his assertion is to 

canvass your Order and he is also virtually repeating what 

you said from the Chair.  

Therefore, I say that whatever they have said is 

against the Standing Orders as far as the Order of the 

Chair is concerned and I request to expunge all that. Once 

upon a time I moved a motion in this House that there 

must be a separate printing press in Parliament in order to 

avoid such unavoidable circumstances and delays. 

Therefore, I would kindly urge you, Sir, that we must take 

this up very seriously. I think the Hon. Leader of the 

House and others would agree that we must have our 

printing press,  a small one,  at least to print the Order 

Papers and other amendments and enactments. Thank 

you.  
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ගඹෝජනහත් ගවො . ගරු එම්. ගජෝල  භ කල් ගඳගර්යහ 

භවතහ. 

 
ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නළඟී සිටිගේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගම් ිළිතඵ කථහ කයන්න වළගභෝපභ සථහ ගදන්න ඵළවළ. 

ඳක් නහඹකඹන්ප විතය  භප සථහ ගදන්න පුළුන්. 

 
ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භපත් සථහක් ගදන්න, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ නිගඹෝගඹක් දුන්නහප ඳසගඉ නළත ඒක ගනස කයන්න 

ඵළවළ. හිපපු කථහනහඹක ගරු එම්. ගජෝල  භ කල් ගඳගර්යහ 

භවතහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු එම්. ගජෝල  භ කල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரெப் மக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

භභ හිපපු කථහනහඹක කිඹරහත් විගලඉඹක් කයන්න ලව 

නළවළ. ඔඵතුභහ දුන් තීන්දුප විරුේධ ගනොග  භභ කථහ 

කයන්ගන්. ඔඵතුභහගේ කථහ නුත් ඒ තීන්දුගන් ආති ගච්ච 

ඹම් ඹම් කහයණහ ිළිතඵත් ඳප ගනොඳළවළදිලි තත්ත්ඹන් 

තිගඵනහ. ඒ නිහ Party Leaders' Meeting එකක් කළරහ ගම් 

ිළිතඵ ත දුයපත් හකච්ඡහ කයන්න කිඹහ භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීලතුභහත් ඒකප එකඟ . 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගදළනි කහයණඹ ගම්ක . ගම් 

විහදගේදී භතු ූය කරුු නු භප ප්ර්ලසනඹක් එනහ, හන 

ගභොගවොගත් ගවෝ ඈං්රීසසි බහහගන් ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

ඳහර්ලිගම්න්තුප ඈදිරිඳත් කිරීභ ගළන. ග  අණ්ඩුක්රමභ වසථහ 

නු ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කපයුතු කයන ගකොප, ඒ හගේභ යගට් 
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කපයුතු කයන ගකොප යහජව බහහරප මලිකත්ඹ රළබිඹ යුතු .  

යහජව බහහ ගදකක් තිගඵනහ. ඒ තභ  සිංවර බහහ ව ගදභශ 

බහහ. 

ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ද්රලවිඩ බහහගනුත්, සිංවර බහහගනුත් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ තිබුගණ් නළවළ  කිඹන එක ගම් සිඹලුභ 

කථහලින් ඳළවළදිලි නහ.  ඒකත් ගම් හකච්ඡහප ගන්න ඳප 

පුළුන් ගනහ.   

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We cannot question the Hon. Speaker's Order now. 

 
ගරු එම්. ගජෝල  භ කල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். ரஜரெப் மக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

I am not going to contest that. We need a clarification 

regarding this. I am not going to object to that. We are not 

going to challenge it.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  යහජව බහහ ගදක ව link language 

එකක් වළටිඹප ඈං්රීසසි බහහ ඳහවිච්ික කයන්නප පුළුන් කිඹන 

එක තභ   යගට් අණ්ඩුක්රමභ වසථහ නු තිගඵන්ගන්. නමුත් 

යහජව බහහ ගදකක් වළටිඹප තිගඵන ද්රලවිඩ ව සිංවර බහහ 

ත්වළයරහ ඈං්රීසසි ඈසයවප දභරහ, ඒගකන් ඳභණක් ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ළඩ කපයුතු කයන්නප පුළුන් කිඹන එක භහ 

ිළිතගන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභහගේ ධහනඹ වහ භහ ගභඹ ගඹොමු 

කයනහ.  ගම් කහයණහ ගදකභ ගළන ිළ එකතු ගරහ හකච්ඡහ 

කයමු.  

 
ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Mr. Speaker, you gave an Order.  I only tried to 

supplement it by saying, "when the Gazette is issued and 

printed". That is what you have implied. Here, we have a 

situation which you were not aware of but which we 

became aware of: that the Gazette was not printed. So, I 

think the best situation is, - I would agree with the Hon. 

Joseph Michael Perera -  if the Government Benchers are 

also agreeable, to speak about this at the Party Leaders' 

Meeting immediately because some of these things are 

not problems of Parliament itself. Otherwise, we will get 

into an argument on both sides. If you can give us 10 

minutes, we could meet you and find a way of sorting it 

out.  

I am also happy that the Hon. Azwer agreed with me. 

He has said that there is a need for a press, which means 

he has accepted the fact that there had been a delay in the 

Government Press. That is what I am saying. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවො .  [ඵහධහ කිරීභක්]  එහි තිගඵන්ගන් table කයනහ 

කිඹරහ . Table කිරීභක් ලව නළවළ. එඹ ළරැදි .   ගඹෝගයහජන් 

භන්ත්රීලතුභහ කථහ කයන්න.  

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Hon. Speaker, I was presiding at the time this issue 

came up. The Hon. Sunil Handunnetti agreed that 21 

Bills were available in English. I inquired from the 

Deputy Secretary-General who was in the House and he 

confirmed that six Bills were not available in Tamil and 

Sinhala. Since all the Bills  should be made available in 

all three languages to the Members, I made a Ruling that 

those six Bills had not been tabled properly. You maybe 

overruling me, Sir. As the Hon. Speaker, you maybe 

entitled to do so. But, I think you should do that with the 

consent of the House. Thank you. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහගේ Order එගක් ගඹොදපු චනඹ ළරැදි . Table 

කිඹන චනඹ ගනොග  වන් කයන්න තිබුගණ්, ගනත් 

චනඹක්. එගවභ කශහ නම් කවුරුත් භහරුගේ ළගපන්ගන් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
නළඟී සිටිගේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභනි,  භභ දළන් කිේහ ගන් ඳක් 

නහඹකරුන්ප විතය  කථහ කයන්න ගදන්ගන් කිඹරහ.   [ඵහධහ 

කිරීභක්] එගවභ නම් ඉප ඳසු ගම් ටික කයගගන ඹන්න ඈඩ 

වරින්න ඕනෆ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, let at least one Member from a party speak.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භප ගඳනුගණ් නළවළ.  ඔඵතුභහ කළු ඳහප ආගගන සිටින්ගන්.  

ඒ නිහ ගඳනුගණ් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔගවොභ ඈන්න 

ගඳොඩ්ඩක්.  

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ නලව points of Orderරප ඈඩ ගදන්ගන් නළවළ.  ගරු 

සුභන්තියන් භන්ත්රීලතුභහ. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you Sir. What I am wearing is not black. 

I have just two points. The first one is, on that 

particular day there was a Party Leaders’ Meeting - the 

Leader of the House and the Chief Government Whip will 

agree - and I inquired whether those Bills were available. 

They said they would be on the table. I left the meeting, 

came here and found only three of the Bills and that too 

only in English. I took it back to the meeting. They kept 

on saying that before Parliament adjourns, the Bills would 

be tabled. It was not tabled. To me it was delivered at 

1.30 a.m. the next morning. As has already been pointed 

out, Article 24 of the Constitution requires that the 

legislation be made in Sinhala and Tamil with a 

translation in English. 

Now, it is conceded by the Hon. Speaker as well as 

everybody else that Sinhala and Tamil copies were not 

tabled. Gazetting is a separate issue. A Bill must be 

gazetted two weeks prior to it being presented in 

Parliament. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දස වතකප ගඳය.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Therefore, I urge that the Hon. Speaker looks into the 

violation of Constitutional provisions in this instance, 

where the Bills, in Tamil and Sinhala, had not been 

presented to Parliament.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සිංවර ඒහ වඹක් ආවිල්රහ තිබුගණ් නළවළ. ගදභශ ඒහත් 

වඹක් ආවිල්රහ තිබුගණ් නළවළ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, after what has been said before with 

regard to the presention of Bills et cetera, I would like to 

point out that it is mandatory that the Bills be brought 

before the Consultative Committee. - [Interruption.]  

What are these extraneous sources trying to say? I am 

addressing the Hon. Speaker, not you, Hon. Member.  
 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I am telling  you.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am coming to the point, Sir. 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගනක් ඒහප ඊත්තය ගදන්න ඹන්න එඳහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඵරන්නත් ඕනෆ නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභළනි 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ විහද කයන්නප ගඳය 

කහයක බහක් ඈදිරිඹප ගගගනන්නප ලව .  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගගනළල්රහ නළේද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගගනළල්රහ නළවළ.  ඒ ම්ඵන්ධගඹන් භහ ඔඵතුභහ දළනුත් 

කශහ. ගම් හගේ -  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ (ජහතවන්තය මරව 
වගඹෝගිතහ භහතව ව මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන නිගඹෝජව 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக -  ெர்ரெ றற 

கூட்டிமப்பு அமச்ெபைம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்ெபைம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ කථහ කයමින් සිටිනහ.  ඔඵතුභහ ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහ කථහ කශහප ඳසු ඔඵතුභහ කිඹන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳසු ගිඹ 13ළනි දහ ඊගේ භභ ගරු කථහනහඹකතුභහප කථහ 

කයරහ කිේහ, ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගගනළල්රහ දීරහ තිගඵනහ 

කිඹරහ. එදින -භභ කථහ කශ 13ළනි දහ- දවල් 2.00ප ඊඳගේලක 

කහයක බහ රැසමභක් ඳළළත්ගනහ කිඹරහ ඳප කිේහ. ඳප 

ගනත් ළඩ නළවළ   කිඹරහ හිතහගගන අණ්ඩු ගම් විධිඹප 

කපයුතු කයනහ නම් ඒක ගඵොගවොභ හධහයණ . ගභඹප 

හධහයණ ගරහක් දිඹ යුතු  කිඹන එක  භභ කිඹන්ගන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්, ඊඳගේලක කහයක බහක් තිබුගණ් 

නළවළ කිඹරහද? 

631 632 
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ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ිළ ඊඳගේලක කහයක බහ රැස 

වුණහ. නවහඹ ඳත්රයඹ නු කපයුතු කශහ. විරුේධ ඳක්ගේ 

භන්ත්රීලරුත් ඒකප වබහගි වුණහ. එදහ ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීලතුභහ අගේ නළවළ. ිළ නිතවනුකර ඒ ළඩ කපයුතු 

ඔක්ගකොභ කයරහ තිගඵනහ. යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ අගේ 

නළවළ  කිඹරහ ඊඳගේලක කහයක බහ රැසමභ නත්න්න ඵළවළ 

ගන්.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එතුභහ පීලි ඳළන්නහප භප ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක තභ  ඊත්තයඹ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගම් අණ්ඩු හගේ ිළ ළඩ නළති ඹ ගනොග  ගන්.  
 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු කථහනහඹකුභනි- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ ගභොකක්ද කිඹන්ගන්? 

 
ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

These are important Bills that have to be discussed at 

the Consultative Committee. You must give at least one 

week's notice for the Hon. Members to come for the 

Committee. But, they were not given even 24 hours' 

notice and you are trying to get all these Bills through in 

one day. ඒක වරිඹන්ගන් නළවළ ගන්. You are making a 

mockery of Parliament. ඒකප වබහගි වුණ වර් ද සිල්හ 

භන්ත්රීලතුභහ කිඹහවි ගභොකක්ද වුගණ් කිඹරහ. 
 

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භප විනහඩිඹක් ගදන්න. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එකභ ගේ ගන් කිඹන්ගන්.  
 

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කිඹන්න වදන්ගන් Consultative 

Committee එක ගළන .  

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක දළන් ගභතළනප දහශ න්ගන් නළවළ ගන්. යවි 

කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ දළන් ඒක ඈතහ ඳළවළදිලි ඈදිරිඳත් 

කශහ.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භප විනහඩිඹක් ගදන්න, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවො . එගවභ නම් විනහඩිඹකින් න් කයන්න.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඵදහදහ ව 2.00ප  ඊඳගේලක කහයක 

බහ තිගඵනහඹ කිඹරහ භගේ office එකප ඳහර්ලිගම්න්තුගන් 

පුේගරගඹක් ආවිල්රහ ඳණිවිඩඹ දුන්ගන් ඳළඹ 24ක කහරඹක් 

ආතුශත . ඉප කලින් දගඉ. භභ ඳහර්ලිගම්න්තුප එන ගකොප 

ව 2.20 වුණහ. ගභොකද, ඳප තත් ළඩ තිබුණ නිහ. 

එතගකොප ඊඳගේලක කහයක බහ රැසමභ ඈය කයරහ ඔවුන් 

නළඟිපරහ ඹනහ. එතළන ගරු ආභතිතුභහ හිටිඹහ. භභ ගරු 

ආභතිතුභහප කිේහ විනහඩි 20ක් ඳයක්කු වුණහ, ගභොකද, ඳප 

ගකොටුගේ ඈන් එන්න තිබුගණ්, ගනත් ළඩ තිබුණහ, ිළ ගම් 

ගළන දළන ගත්ගත් ඉගේ වළන්දෆගේ කිඹරහ. එතගකොප ගරු 

ආභතිතුභහ භගගන් ආහුහ, දළන් ගභොකක්ද කයන්න ඕනෆ කිඹරහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ එන ගකොප ඒක න් ගරහ. ඒ නිහ ඒකප 

වබහගි ගන්න ඵළරි වුණහ. ඒක ගන් කිඹන්ගන්? 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඉප ඳසගඉ ගරු ආභතිතුභහ- 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහප වබහගි ගන්න ඵළරි වුණහ කිඹන එක ගන් 

කිඹන්ගන්.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I rise to a point of Order.   
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ආභතිතුභහ point of Order එකක් ඈදිරිඳත් කයනහ.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I am on a point of Order.  Let me finish it. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් කිේහ, ඔඵතුභහ එන ගකොප ඊඳගේලක කහයක බහ 

රැසමභ න් ගරහ කිඹරහ.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඈතිරි ටිකත් කිඹන්න ගදන්න ගකෝ,ගරු කථහනහඹකතුභනි. භප 

භ ක් එක ගදන්නගකෝ.   
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භප කථහ කයන්න භ ක් එක ගදන්නගකෝ. භභ ආභතිතුභහප 

complain කශහභ ආභතිතුභහ නළත ගදළනි තහපත් කහයක 

බහ කළ ගේහ. ගදළනි තහප කළරහ ිළ නළත කහයක 

බහ ඳළළත්වුහ. භභ කිඹන්න ගිගේ ආභතිතුභහගේ ගවො. 

ආභතිතුභහ ව ගගන ඈන්ගන් නළවළ ගන්. ඳළන්නහ ගන්. නමුත් 

ඳප රළබුණ ගරහ භදි  කිඹන එක   භභ කිඹන්න වදන්ගන්. 

දළනුම් දීරහ ඳළඹ 24ක්ත් නළති ිළ ඳනත් 21ක් ගළන study 

කයන්ගන් ගකොගවොභද?  

නික,  විනහඩි 20න් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 11ක් ගළන ගම් ඹ 

හකච්ඡහ කය න් කයරහ. ආත්ත ලගඹන්භ ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ගළන study කයන භන්ත්රීලරුන් වළටිඹප ගභළනි 

කපයුතුරදී ඳප කහරඹ ලව . මීප ඳසගඉ ගභගවභ කයන්න 

එඳහ ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් ිළිතඵ ඹථහ තත්ත්ඹ භභ 

ඳළවළදිලි කයන්න ඕනෆ. ඳශමුගන්භ කිඹන්න ඕනෆ ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත්ලින් ඈදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන් ඳසු ගිඹ ඹ ළඹ 

ගඹෝජනහ ඵ. ඒහ ගම් ගරු බහප ඈදිරිඳත් කයරහ බහගේ 

ම්භත  වුු ගඹෝජනහ. ඒ ගඹෝජනහරප නනතික ඳසුබිභක් දීභ 

වහ ඳභණ  ගම් ංගලෝධන ඈදිරිඳත් කගශඉ. ඒ නිහ 

කරුණහකය, ගරු භන්ත්රීලතුභන්රහ හිතන්න එඳහ ගම්හ ලුතින්භ 

ඈදිරිඳත් කශ ගේල් කිඹරහ. ඒක ඳශමුළනි කහයණඹ.  

ඉශඟප ඊඳගේලක කහයක බහ රැසගන්න දස තුනක් කල් 

දීභ  ලව න්ගන්. ඒ දස තුන කල් දීරහ තිගඵනහ. ිළ රැස 

ගන ගකොප ඔඵතුභන්රහ කවුරුත් ආවිල්රහ හිටිගේ නළවළ. ිළ ඒ 

නවහඹ ඳත්රයඹ නු ළඩ කපයුතු න් කශහ. ිළ විතයක් 

ගනොග , මුදල් භහතවහංලගේ සිඹලුභ නිරධහරින් ආවිත් සිටිඹහ. 

ග  ඳක්ගේ ගරු ආභතිරු ආවිත් සිටිඹහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ිළ එකින් එක යගගන හකච්ඡහ කය ම්භත 

කය ඈය වුණහප ඳසගඉ දළන් ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහභ 

ිළිතගත්ත ඳරිදි, විනහඩි 20ක් ප්ර්භහද ගරහ  එතුභහ අහ. ඒ 

ගරහගේ භභ තීයණඹක් ගත්තහ, ිළ නළත යක් reconvene 

කයන්න. ගරු භන්ත්රීලතුභහත් ඒක ිළිතගන්නහගන්. ිළ අගඹභත් 

ඔක්ගකෝභ ගගන්හ ගරු භන්ත්රීලතුභහප සථහ දුන්නහ. එතුභහත් 

ගඵොගවොභ වක්ත ගර ඳනත් ගකටුම්ඳත් 4ක්, 5ක් ගළන කරුු 

ඈදිරිඳත් කශහ. ඒ නිරධහරින් ඊත්තය දුන්නහ. ඒ විධිඹප ිළ ඒ 

කපයුතු කශහ. ඳශමුළනි කහයණඹ තභ  ගම්හ ඹ ළඹ 

ගල්ඛනඹප ම්ඵන්ධ ගඹෝජනහ මභ.  

ගදළනි  කහයණඹ දස තුනක කල් දීභක් සිේධ ගරහ තිබීභ.  

තුන්න  කහයණඹ තභ  ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහගේ 

ඈල්ලීභ ඳරිදි, නළතත් ත්බහගඹන් සිඹලු ගදනහ කළහ ගම් 

ගළන හකච්ඡහ කයන්න සථහක් රඵහ දීභ. ඒකප එතුභහත් භප  

සතුති කශහ. භවය ඹ කළභළති වුගණ්ත් නළවළ. නමුත් 

ඳහර්ලිගම්න්තු  භන්ත්රීලයඹකු වළටිඹප එතුභහ ඈල්ලීභක් කශ නිහ ඒ 

ගළන රකහ ඵරන්න භගේ යුතුකභක් තිගඵනහ. ඒ නිහ නළත 

යක් ිළ එතුභහප න් ගදන්න සථහ දුන්නහ.  

හන කහයණඹත් භහ කිඹන්නම්.  මීප කලින් ගභතුභන්රහත් 

suggest කයරහ තිගඵන විධිඹප නහගතගේදී භවය ඒහ ගළන 

ඳප internet එගකන් කරුු ඈදිරිඳත් කයන්න ගේවි.  ඳයණ 

විධිඹප වළභදහභ ඹන්න ඵළවළ. ඒ ගළන ිළ නළත යක් ඵරමු. 

මුද්රලණහරඹක් ලවද, ගම්හ internet එගකන් ඹනහද කිඹන 

ඒහ ගළන ිළ ඵරන්න ඕනෆ. ඒ නිහ කරුණහකය ගම් ගළන ටිකක් 

නභවශීලී විධිඹප ඵරන්න. ගම්ගක්දී විහදඹ ගකොප කයන්නත්, 

විඳක්ගේ තමුන්නහන්ගඉරහගේ දවසරප ගගෞය 

කයන්නත් කිසිභ අකහයඹක ගච්තනහක් නළවළ. ත් බහගඹන් 

කශ ළඩක්. ඳප ද ඳරිර්තන ප්ර්ලසන තිගඵනහ.  

ද තිගඵන ඹථහ තත්ත්ඹ ගභොකක්ද  ගරු කථහනහඹකතුභනි?  

එක  ඳහයප ගම්හ ඳරිර්තනඹ කය ගන්න භහරු . ඒ හගේභ 

නීතිඳතිතුභහගගන් ය ගන්න සිේධ ගනහ. ඒ විධිගේ  

procedural problems තිගඵනහ.  භභ ගඵොගවොභ න්ගතෝ 

ගනහ,  විරුේධ ඳහර්ලසගේ නහඹකතුභහ ඈතහභත් නභවශීලී 

දවක් ඈදිරිඳත් කශ එක  ගළන. නභවශීලී විධිඹප  ිළ කපයුතු 

කයන්න   ඕනෆ.  ද ඳප ඹම් ඹම් ප්ර්ලසන තිගඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහපත් එගවභ . භභ එකක් කිඹන්නම්.   

දළන් ඵරමු, වළන්හඩ් හර්තහ ගළන. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

ඔඵතුභහප භතක ආති, ඒ හගේභ විරුේධ ඳහර්ලසගේ 

නහඹකතුභහපත් භතක ආති, ඈසය ිළ ගම් බහගේ කථහ කශහභ 

ඳහුගනි දහ එනගකොප ඉගේ වළන්හඩ් හර්තහ ග  ගම් ඊඩ  

තිගඵනහ. වළන්හඩ් හර්තහ මුද්රලණඹ ප්ර්භහද ගනහඹ කිඹහ ිළ 

ගකොතයම් කථහ කයරහ ආේද?  හිපපු යජගේ ගඉකගඹක්  වළටිඹප  

භභ කිඹන්න ඕනෆ   වළන්හඩ් හර්තහ ච්චු ගවන්න ිළ ඒ 

කහරගේ ගනභ section එකක් වළදුහඹ කිඹන එක. එළනි  

ප්ර්හගඹෝගික ප්ර්ලසන  තිගඵනහ. ිළ නළවළ කිඹන්ගන් නළවළ.  

ේබහගඹනු  ිළ ගම්හ කයන්ගන්.   ඒහ ගළන   විරුේධත්ඹ  

ප්ර්කහල කයන්න තමුන්නහන්ගඉරහප  තිඹ තිගඵනහ. ිළ ඒක 

නළවළ කිඹන්ගන් නළවළ.  ේබහගඹන් කයන ගම් ළගඩ් ගළන 

ඳක් නහඹකඹන් හකච්ඡහ කයරහ කරුණහකය තීයණඹක් ගන්න. 

විරුේධ ඳහර්ලසගේ නහඹකතුභහ ගගනහ ගඹෝජනහ ගවො . 

අගඹත් ගම් ගළන විහදඹක් කයන්න ඵළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි.    

 
ගරු ඈයහන් වික්රමභයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Eran Wickramaratne.  

 
ගරු ඈයහන් වික්රමභයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු නිගඹෝජව ආභතිතුභහ කිේ ගදඹ 

ඳප ිළිතගන්න ඵළවළ. ඳළඹ 24ක  කහරඹක් ඳභණ  දීරහ  තිබුගණ්.  

වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහප විනහඩි 20ක් ප්ර්භහද ගරහ ගවෝ  එන්න 

රළබුණහ. භප එන්න රළබුගණ්භ  නළවළ.  ඳහර්ලිගම්න්තු තුශ 

ඳතින ගම් කහයක බහ ක්රිපඹහලිඹ ඔඵතුභහ කිේ අකහයගඹන් 

විහිළුක්  කයන්න එඳහ කිඹහ  ිළ ඈල්රනහ. ගභොකද,  ගම් තය 

ගඵොගවොභ ළදගත් ඳනත් ගකටුම්ඳත් තිගඵනහ. ිළ ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත්රප  විරුේධ  කිඹහ  කිේගත් නළවළ; එකඟ  කිඹහ 

කිේගත් නළවළ. ිළ ඈල්ලුගේ  වරිඹප ගම්හ ධවඹනඹ කයරහ 

හකච්ඡහ කයන්න ඕනෆඹ කිඹහ විතය . ඒ සථහ ඳප රඵහ 

දුන්ගන් නළවළ  කිඹන එක වන්  කයන්න  ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්ගඉ අගේ නළවළ කිඹහ  ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ග  ළඩ 

නත්න්න ඵළවළගන්. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු කථහනහඹකතුභනි, ිළ 

විහදඹ කයන්ගන් ගම් බහ ගර්බගේ . [ඵහධහ කිරීම්]  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ඊඳගේලක කහයක බහප ඈදිරිඳත් 

කයන්ගන් ඒ ිළිතඵ භන්ත්රීලරුන්ගේ දවස දක්හ ඒකප 

ආහුම්කන් දීභ ගවෝ ගනොදීභ සිදු කයන්න . ඒ  නිහ ඒහප කහරඹ 

ගදන්න ඕනෆ. මීප ඳසු ගභළනි ප්ර්භහදඹක් සිදු ගන්න ගදන්න 

ඵළවළ. ඒ නිහ  දළන් ඈදිරි කපයුතු  කය ගගන ඹනහ. භගේ තීයණඹ 

ඒ විධිඹපභ තිගඵනහ.  බහනහඹකතුභහත් ඒ ිළිතඵභද  කථහ 

කයන්ගන්? 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ භහතවතුභහ ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
බහනහඹකතුභහ ) 
(ரண்புறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - லர்ப்தரெண, லர்ப 

பகரமத்து அமச்ெபைம் தரரலன்நச் ெமத பல்பைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ඔේ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ද ගම් ිළිතඵ 

තීයණඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ හගේභ  ඹම් ඹම් අඹතනික ප්ර්ලසන නිහ 

ඹම් තඳසු මම් ආති ම තිගඵන ඵ ඔඵතුභහත් ප්ර්කහල කශහ. ඒක 

ිළත් ිළිතගන්නහ. නමුත් ඒ වහ ඳ  නහගතගේදී කශ යුතු  

ළඩ ිළිතඵ  ඳක් නහඹක රැසමගම්දී  ඔඵතුභහ දළඩි තීන්දුක් දී 

තිගඵනහ. ඒක ඈතහභ ගවො .    

එඹ ග  නිරධහරින්පත්, නිකුත් අඹතනරපත් ගවො 

ඳණිවුඩඹක් රඵහ ගදන තීන්දුක්. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නිරධහරින්ප විතයක් ගනොග , ආභතිරුන්පත්. 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ වරි. 
 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ඔේ. ආභතිරුන්පත්, ඔක්ගකොපභ. ඒ නිහ ිළ ඈදිරිගේදී ඒ 

ගළන කපයුතු කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත්ලින් 15කප 

ළඩි ප්ර්භහණඹක් ගේඉසධහධිකයණඹ ඈදිරිගේ භිගඹෝගඹප රක් කය 

තිගඵනහ. එ න් ගඳනී ඹන්ගන් ගම් ිළිතඵ ඊනන්දුක් දක්න 

ඹ ඒ ලව කපයුතු ඈසප කය තිගඵන ඵ . ඒ නිහ 

ගකොගවොභත් ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඳවගශො  විහදඹප ගන්න ඳප 

පුළුන්කභක් නළවළ. ඒ නිහ ඒ භිගඹෝගඹප රක් ගනොකයපු 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් ටික ිළිතඵ ඔඵතුභහගේ නිගඹෝගඹ නු ිළ 

විහද කයගගන ඹමු. ඒ භඟභ, ඳක් නහඹක රැසම ගම්දී ග  

ඈදිරි ළඩ ිළිතගශ  ිළිතඵ හකච්ඡහ කයමු කිඹරහ  භහ ගඹෝජනහ 

කයන්න කළභළති .  
 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහගේ නිගඹෝගඹ නු ඳප 

දළනුම් ගදන්න ග , ගළට්   ගනොකයපු ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

ගභොනහද කිඹරහ. නික්  ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගළන විහද කයන්න 

ිළ රෆසති . ගළට් කයරහ නළති ඒහ ඳප දළනුම් ගදන්න. දභ 

ඳප කිඹන්න, ගම් කීඳගඹන්- 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගළට් කයරහ නළවළ කිඹන්ගන් ආ ? සිඹල්රභ ගළට් කය 

තිගඵනහ. 
 

ගරු යනිල් වික්රමභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

එදහ  ගදකවභහය ගන ගකොප ඳහර්ලිගම්න්තුප රළබුගණ් 
ගභොන ඳනත් ගකටුම්ඳත්ද කිඹරහ දළන් check කයගගන ිළ ඒහ 

ගළන විහද කයමු. Let that be the test. Any Bill that had 

come to Parliament by 2.00 or 2.30 p.m we will accept, 

others we will reject.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවො . ඒහ ගළන ගොඹහ ඵරනතුරු ඈදිරි කපයුතු කයගගන 

ඹනහ.  

II 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් : ගේඉසධහධිකයණඹප ගඳත්ම් 
ெட்டபனங்கள்: உர்லறன்பொக்கு தக்கள் 

BILLS : PETITIONS TO THE SUPREME COURT 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අණ්ඩුක්රමභ වසථහගේ 121(1) න වසථහ ප්ර්කහය 

ඳවත වන් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ම්ඵන්ධගඹන් ගේඉසධහධිකයණඹ 

ගත ඈදිරිඳත් කයන රද ගඳත්ම්ර ිළපඳත් භහ ගත රළබී ආති 

ඵ සථහය නිගඹෝග ංක 50(2)() ඹපගත් ඳහර්ලිගම්න්තුප 

දන්නු කළභළත්ගතමි.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 

මරව කශභනහකයණ (ගකීභ) (ංගලෝධන)-ගඳත්ම් ගදකක් 

ක්රමගභෝඳහඹ ංර්ධන වහඳෘති (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් එකක් 

එකතු කශ ගඹ භත ඵදු (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් එකක් 

ඔට්ටු ආල්ලීභ ව සදු ඵදු (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් ගදකක් 

ජහතිඹ ගගොඩනළ වගම් ඵදු (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් ගදකක් 

ගේශීඹ අදහඹම් (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් ගදකක් 

ඵදු භිඹහචනහ ගකොමින් බහ (ංගලෝධන) -ගඳත්ම් එකක් 

මුදල් - ගඳත්ම් එකක් 

ගනොතහරිස (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් එකක් 

ගල්ඛන ලිඹහඳදිංික කිරීගම් (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් එකක් 

ආගපෝර්නි ඵරඳත්රය (ංගලෝධන) - ගඳත්ම් එකක් 

 

ලිිළ ගල්ඛනහදිඹ ිළිතගළන්මභ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කෘෂිකර්භ භහතවතුභහ ගනුගන් භභ 

2006, 2007 ව 2008 ර් වහ ්රීන රංකහ ජහතික හගිනි නිමගම් 

වහඳහය භණ්ඩරගේ හර්ෂික හර්තහ ඈදිරිඳත් කයමි.  

ගභභ හර්තහ කෘෂිකර්භ කපයුතු ිළිතඵ ඊඳගේලක කහයක 

බහප ගඹොමු කශ යුතුඹළ  භභ ගඹෝජනහ කයමි.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගඹෞන කපයුතු වහ නිපුණතහ 

ංර්ධන භහතවතුභහ ගනුගන් භභ 2011 ර්ඹ වහ 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදවහරගේ හර්ෂික හර්තහ ඈදිරිඳත් 

කයමි. 

ගභභ හර්තහ ගඹෞන කපයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන 

කපයුතු ිළිතඵ ඊඳගේලක කහයක බහප ගඹොමු කශ යුතු ඹළ  

භභ ගඹෝජනහ කයමි.  
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු නුය දිහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ, ඔඵතුභහප ගභොකක්ද 

කිඹන්න තිගඵන්ගන්? 

ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු බහනහඹකතුභහ එතුභහගේ දවස 

දළක්මගම්දී කිේහ, ඳනත් ගකටුම්ඳත් 15ක් ිළිතඵ 

ගේඉසධහධිකයණඹප ගිහින් තිගඵනහ කිඹරහ. නමුත් ඔඵතුභහගේ 

දළනුම් දීගම්දී කිඹළවුගණ් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 11ක් ගළන .   

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ කිඹන ගේ තභ  රංගු. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

න්න වරි. ඒක වරි.  

 
ගඳත්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ජඹයත්න ගවඉයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු සුන්ත පුංිකනිරගම් භවතහ (අර්ථික ංර්ධන 
නිගඹෝජව භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு சுெந் புஞ்ெறறனர - ததரபைபரர அதறறபைத்ற 

தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් ගදක 

ිළිතගන්මි. 

(1)  ජහ-ආර, කුන ත්ත, කඳහර කන්ද ඳහය, ංක 103 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංික ගජ්.එම්.සී. යත්නහඹක භවතහගගන් 
රළබුු ගඳත්භ; ව 

(2)  යත්නපුය, ෂහම් ගහඩ්න්, තළන්නත්ත භහත, ංක 658/15 
දයන සථහනගඹහි ඳදිංික ඒ.එන්.රුන්සිරි ද ල්විස 
භවතහගගන් රළබුු ගඳත්භ. 

 
ගරු තිස ත්තනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ කුලිඹහිළටිඹ, භකුල්ළ, 

"සිරිගකත" නිගහි ඳදිංික එච්.පී. විභරසිරි භවතහගගන් රළබුු 

ගඳත්භක් ිළිතගන්මි.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ යණහඹක, ගම්නභ, හඩිඹගගදය 

ඳදිංික, එච්.එම්.සී. කුභහරිවහමි භවත්මිඹගගන් රළබුු ගඳත්භක් 

ිළිතගන්මි. 
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[ගරු කථහනහඹකතුභහ] 
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කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු නිලහන්ත මුතුගවට්ටිගභගේ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

ගරු නහභල් යහජඳක් භවතහ - ඳළමිණ නළත.  
 
 

ඈදිරිඳත් කයන රද ගඳත්ම් භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 
බහප ඳළරිඹ යුතු ඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 
 

ප්ර්ලසනරප හිකක ිළිතතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்பன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

 

කිරිඳිගඟ වයවහ ඳහරභක් ඈදි කිරීභ : විසතය 
கறரறந்ற ஆற்நறன் குபொக்கரக தரனம் அமத்ல் : 

றதம் 
CONSTRUCTION OF BRIDGE OVER KIRINDIGANGA : DETAILS 

 
1968/’11 

1.  ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහඹ වහ භවහභහර්ග භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ - (1):  

() (i) ගභොනයහගර දිසත්රි ක්කගේ, ළල්රහඹ ප්ර්හගේශීඹ 
ගල්කම් ගකොට්ධහගේ, භල්ත්තහගර විදුවල් 
භහතප නුදුරු, කිරිඳිගඟ වයවහ ගම්භහන 
කිහිඳඹක් ම්ඵන්ධ කයමින් ඳහරභක් ඈදි කිරීභ 
වහ භළනුම් කපයුතු සිදු කය, ආසතගම්න්තු 
ළකසුත් ගම් න ගතක් ඳහරභ ඈදි කය ගනොභළති 
ඵත්;  

 (ii) එභ සථහනගේ ඳහරභක් ගනොභළති මගභන් ගම්භහන 
කිහිඳඹක ජනතහ දළඩි දුසකයතහකප මුහුණ ඳහන 
ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(අ)  (i) ඈවත වන් ඳහරභ ඈදි කිරීභ වහ ළරසුම් 
කස කය තිගේද; 

 (ii) ඒ වහ ප්ර්තිඳහදන ගන් කය තිගේද; 

 (iii) එගඉ නම්, එභ මුදර ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද?         

(ආ) ගනො එගඉ නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

 

துமநபகங்கள், தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) தரணரகமன ரட்டத்றன் தள்பர 

தறரெ தெனரபர் தறரறறல் அமந்துள்ப 

ல்த்ரதன தரடெரமன வீறக்கு அபைகறல் 

கறரறந்ற ஆற்பொக்கு குபொக்ரக தன கறரங்கமப 

தரடர்புதடுத்தும் மகறல் தரனதரன்மந 

அமப்தற்கு அபம டடிக்மககள் 

ரற்தகரள்பப்தட்டு றப்பீடுகள் ரரறக்கப் 

தட்டரதரறலும் இற்மநம தரனம் அமக்கப் 

தடறல்மன ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி இடத்றல் தரனதரன்பொ இல்னரரல் 

தன கறரங்கமப ரெர்ந் க்கள்  ததபைம் 

கஷ்டத்றற்கு பகம்தகரடுத்துள்பரர்கள் 

ன்தமபெம் 

அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி தரனத்ம அமப்தற்கு றட்டங்கள் 

குக்கப்தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (ii) இற்கரக றற எதுக்கலடுகள் ரற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (iii) ஆதணறல், ரற்தடி தத்தரமக வ்ப 

தன்தமபெம் 

அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Is he aware that - 

 (i) even though survey activities were done 

and estimates were made to construct a 

bridge over the Kirindiganga adjacent to 

the Malwaththawela school lane in the 

Wellawaya Divisional Secretary's Division 

in Moneragala District connecting a 

number of villages, the bridge has not been 

constructed so far; and 

 (ii) the people in a number of villages face 

immense hardships owing to the non-

availability of a bridge at that place? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether plans have been made to construct 

the aforesaid bridge; 

 (ii) whether provisions have been allocated for 

that purpose; and 

 (iii) if so, the amount of money so allocated? 

(c) If not, why? 

 
ගරු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன - துமநபகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුේධික ඳතියණ භන්ත්රීලතුභහගේ 

ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය ගභගඉ .   

()  (i)  ගභභ සථහනඹප ඳහරභක් ලව ගනොගේ. 

      (ii)  ගභභ සථහනඹප මීපය 500ක් දුරින් ඳහරභක් ිළහිපහ 
ආත.  

(අ)  (i)  දහශ ගනොගේ. 

      (ii)  දහශ ගනොගේ. 

      (iii)  දහශ ගනොගේ. 

(ආ)  දහශ ගනොගේ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තුරු ප්ර්ලසන නළවළ. 

 
 

මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන භහතවහංලඹ : ත්කම් 
ගල්ඛනඹ 

றற, றட்டறடல் அமச்சு : தெரத்துகள் தறவு 

இடரப்பு 
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING : ASSETS REGISTER 

     2200/’11 

2.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ- (2) :  

() (i) මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන භහතවහංලඹ තුශ ත්කම් 
ගල්ඛනඹක් ඳත්හ ගගන ඹන්ගන්ද;  

 (ii) එගඉ නම්, එකී ගල්ඛනඹ ඳත්හ ගගන ඹන 
පුේගරඹහගේ නභ කගර්ද;  

 (iii) භහතවහංලගඹහි ්ධේධ ත්කම්ර ටිනහකභ 
ගකොඳභණද;  

 (iv) භහතවහංලගේ ළඩිභ ළදගත්කභක් හිත ත්කම් 
ඳව කගර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද?   

(අ) (i) භහතවහංලඹ තුශ කිසිඹම් වහජ ත්කම් ඳතින 
ඵ ත්කම් ඳරීක්හ කය ඵළලීභ තුිතන් 
නහයණඹ ම තිගේ ද;  

 (ii) එගඉ නම්, එභ ත්කම් වහ ඒහගේ ටිනහකම් 
කගර්ද;  

 (iii) එභ ත්කම් ගඳොත්ර පවන් කය තිගේද;  

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද?         

(ආ) ගනො එගඉ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

றற, றட்டறடல் அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) றற, றட்டறடல் அமச்ெறல் தெரத்துகள் தறவு 

இடரப்பு என்பொ ரதப்தடுகறன்நர 

ன்தமபெம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன், ரற்குநறப்தறட்ட தறவு 

இடரப்தறமணப் ரதணும் தர் ரர் ன்தமபெம்; 

 (iii) அமச்ெறன் ரநற தெரத்துப் ததபொற 

ரதன்தமபெம்; 

 (iv) அமச்ெறலுள்ப 5 றக பக்கறரண தெரத்துகள் 

ரம ன்தமபெம் 

 அர் கூபொரர? 

(ஆ) (i) தெரத்துக்கபறன் உபொறப்தடுத்ல் பனம் 

கற்தமணச் தெரத்துகள் மரது அமச்ெறல் 

கண்டுதறடிக்கப்தட்டணர ன்தமபெம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன், அச்தெரத்துகபறன் ததர்கள் 

ற்பொம் ததபொறகள் ரமதன்தமபெம்; 

 (iii) அச்தெரத்துகள் தரடர்தரண தறவுகள் 

ரற்தகரள்பப்தட்டணர ன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர?  

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he  state - 

 (i) whether an asset  register is maintained in 

the Ministry of Finance and Planning; 

 (ii) if so, the person who maintains the 

aforesaid register; 

 (iii) the net asset value of the Ministry; and  

 (iv) the 5 most important assets in the Ministry? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are any fictitious assets found 

in the Ministry through assets verification; 

 (ii) if so, names and the values of those assets; 

and 

 (iii) whether those assets have been brought into 

the books? 

(c) If not, why? 

  
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන භහතවතුභහ 

ගනුගන් භභ එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය රඵහ ගදනහ. 

() (i) ඔේ. 

 (ii) ගණකහධිකහරී (ළඳයීම්) 

 (iii) භහතවහංලඹ තු මුළු සථහය ත්කම්ර 
ටිනහකභ 2012.12.31 දිනප රුිළඹල් මිලිඹන 
821.20 ගේ. 

 (iv) භහතවහංලඹ තු ළඩිභ ඩිනහකභක් ආති සථහය 
ත්කම් වහ දහශ විසතය ඳවතින් දළක්ගේ. ත්කම් 
ිළිතඵ විසතය ආමුුගභ හි වන් ගේ. 
ආමුුභ බහගත* කයමි. 

 * ඈඩම් වහ ගගොඩනළඟිල්ර 

 * යථ හවන 

 * ඹන්ත්රය වහ ඹන්ගත්රයෝකයණ 

 * ලී ඵඩු වහ කහර්ඹහර ඊඳකයණ 

 *  ඳරිගණක වහ ගකොපස 

(අ) (i) භහතවහංලඹ තු කිසිදු වහජ ත්කභක් නළත. 

  (ii)  (අ) (i) නු දහශ ගනොගේ. 

  (iii) (අ) (i) නු දහශ ගනොගේ. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 
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*බහගම්ඹ භත තඵන රද ආමුුභ: 
   ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்பு : 

   Annex tabled: 

[ගභභ ආමුුභ පුසතකහරගේ ද තඵහ ආත.] 
[இந் இமப்பு தல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.]  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිගඹෝජව ආභතිතුභනි, භභ ගඹ කයනහ ගභළනි 

ප්ර්හේධන ගයජිසපයඹක් මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන භහතවහංලගේ 

තිබීභ ම්ඵන්ධගඹන්. නමුත් ිළ දළනුත් ගරහ තිගඵනහ, මුදල් 

භහතවහංලඹප ඹත් යථ හවන 4ක් මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන 

භහතවහංලගේ ගඉගේ ගනොගඹොදහ ඹම් අනඹක ගඳෞේගලික 

ළඩ කපයුත්තක් වහ ඳහවිච්ික කයනහ කිඹරහ. ගම් හවන ඒ 

ප්ර්ගේලගේදී බහවිත කයන numbers තව numbers ගනොග . ගරු 

නිගඹෝජව ආභතිතුභනි, කරුණහකයරහ ගම් ගළන ගොඹහ ඵරන්න 

පුළුන්ද? ගම්හ කුරුණෆගර තභ  තිගඵන්ගන්. ගම් යථ හවන 

4න් ගභොනහද ප්ර්හවනඹ කයන්ගන් කිඹන එක ගොඹහ ඵරහ 
පුළුන් තයම් ඈක්භනප ඳ දළනුත් කයන්න. භප ඒ ගනොම්භය 

ගදන්න පුළුන්. නමුත් ඒ ගනොම්භය  වහජ ගනොම්භය ඵප ිළ 

දළනුත් ගරහ තිගඵනහ. ඒක  භප තිගඵන ප්ර්ලසනඹ. 
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීලතුභහ, භභ ඔඵතුභහප සතුතින්ත ගනහ ඒ 
කහයණඹ ගඳන්හ දුන්නහප. එගවභ ගදඹක් ඳප හර්තහ ගරහ 

නළවළ. කරුණහකයරහ භප ඒ විසතය ගඳෞේගලික ගදන්න. භභ 
ගොඹරහ ඵරරහ ඒ ගළන කපයුතු කයන්නම්.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහගේ ගදගනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ . 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඈසගල්රහ ආහුගේ තුරු ප්ර්ලසනඹක් ගනොග  හගේ  භප 

දළනුගන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තුරු ගචෝදනහක්. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ගකටිගඹන් වන්න පුරුදු ගන්න, කථහ ඳත්න්ගන් 

නළති.  ගවො , දළන් වන්න. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ගඵොගවොභ ඈක්භනින් වන්නම්.  

ගරු නිගඹෝජව ආභතිතුභනි, භහගේ ගදගනි තුරු ප්ර්ලසනඹ 
ගභඹ . ඔඵතුභහ ගගොඩනළඟිලි ිළිතඵ විසතය සිඹල්රභ බහගත 
කශ නිහ ිළ දන්ගන් නළවළ ගකොතයම් ගගොඩනළඟිලි ප්ර්භහණඹක් 
rent  එකප යගගන තිගඵනහද කිඹරහ. ිළ දන්නහ විධිඹප 
ඔඵතුභන්රහ හුඟක් ගගොඩනළඟිලි කුලී ඳදනභප යගගන 
තිගඵනහ. එභ නිහ  මුදල් හිඟඹක් තිගඵන, අර්ථික ප්ර්ලසන 
තිගඵන ගම් සථහගේදී මුදල් වහ ක්රමභ ම්ඳහදන භහතවහංලඹ මීප 
ළඩිඹ ගකීභකින් කපයුතු කයන්න ඕනෆඹ කිඹන කහයණඹ භභ 

කිඹනහ. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක ප්ර්ලසනඹක් ගනොග .  ඒක ඊඳගේලඹක්  දීභක්. එභ නිහ 

ඒක ඊඳගේලක කහයක බහප ගඹොමු කශ යුතු   කහයණඹක්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එගඉ නම් භහ ගදගනි තුරු ප්ර්ලසනඹ න්නම්, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. 
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ   ඒ කරුු ටික භප ගදන්න. භහ  ඒ  

ගළන - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භගේ තුන්න තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ .   

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේභ කළබිනට් භණ්ඩරගේ 

භහතවයගඹකු කිඹනහ,  ඔඵතුභහගේ භහතවහංලගේ ප්ර්ධහන 

නිරධහරි අර්ථික ඝහතකගඹක්ඹ කිඹහ.  ඔඵතුභන්රහගේභ කළබිනට් 

භණ්ඩරගේ ආභතියගඹක්  කිඹන ගම් පුේගරඹහ , ඔඵතුභහගේ   

ප්ර්ධහන නිරධහරි ලගඹන්  කපයුතු කයනහ. ගභොනහද-  
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක ගම් ප්ර්ලසනඹප දහශ ද?  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒක ගම් ප්ර්ලසනඹප දහශ න්ගන් නළවළ. ඒකප  ගනභ 

ප්ර්ලසනඹක් වන්න.  ඕනෆ නම් එතුභහගගන්භ වන්නගකො. භගගන් 

වන්ගන් ගභොකපද?  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 3 -2328/'12-(2), ගරු ජිත් ගප්ර්ඉභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර්ඉභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ග්රාහභහතවතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

අගමික කපයුතු භහතවතුභහ ගනුගන් භහ ගභභ ප්ර්ලසනඹප 

ිළිතතුරු දීභ වහ  ති ගදකක්  කල් ඈල්රනහ.  
 
ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභප නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නන්දහ භහරනී භවත්මිඹ ආතුළු කණ්ඩහඹගම් ක්ගේට් 

ංචහයඹ:  විගලඉ ඳරීක්හ 
றபைற ந்ர ரலிணற குலறணரறன் குமட் 

றஜம் : றரெட ரெரமண 

VISIT OF MRS. NANDA MALINI'S GROUP TO KUWAIT : 

SPECIAL CHECKING 
 

2494/’12 

4. ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
 (ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

විගේල ක පයුතු භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ- (1): 

() (i) ගහඹන ියල්ිළනී නන්දහ භහරනී භවත්මිඹ ආතුළු 
කණ්ඩහඹභක් 2012.02.01 දින ක්ගේට් යහජවඹ 
ගත ගභන් කිරීගම් දී එයප අයක්ක ංලර 
විගලඉ ඳරීක්හප රක් ම ආති ඵ දන්ගන්ද; 

 (ii) එගඉ නම්, එළනි ඳරීක්හකප රක් කිරීභප ගවඉතු 
කගර්ද; 

 (iii) එභ ඳරීක්හගේදී ළක කපයුතු කරුණක් ගවෝ 
ගවෝඩුහක් ආඹ ගතින් ගවෝ ආඹගේ 
කණ්ඩහඹගභන් වමු ම තිගේද; 

 (iv) ඈවත සිදුමභ ම්ඵන්ධගඹන් ්රීන රංකහ යජඹ 
ඳරීක්ණඹක් සිදු කය තිගේද; 

 (v) ඒ ම්ඵන්ධගඹන් යහජව තහන්ත්රි ක භට්පමින් 
කරුු විභහ තිගේද; 

 (vi) ගභභ ඳරීක්හ කිරීභ තව ගතොයතුරු භත සිදු කය 
ආත්නම්, එභ තව ගතොයතුරු රඵහ දුන් 
ඳහර්ලසඹන් වඳුනහ ගගන තිගේද; 

 (vii) එගඉ නම්, ඔවුන්ගේ ගතොයතුරු ඈදිරිඳත් 
කයන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(අ) නන්දහ භහරනී භවත්මිඹප සිදු ූය ඳවසුතහඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් යජඹ ගගන ආති ක්රිපඹහභහර්ග කගර්ද 
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගඉ නම්,  ඒ භන්ද? 
 

தபறரட்டலுல்கள் அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தரடகற ந்ர ரலிணற உள்பறட்ட குலறணர் 

2012.02.01ஆம் றகற குமட் ரட்டிற்கு 

றஜம் தெய்ரதரது அந்ரட்டின் தரதுகரப்புப் 

தறரறறன் றரெட ரெரமணக்கு உட்தடுத்ப் 

தட்டுள்பணதன்தம அர் அநறரர 

ன்தமபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், இவ்ரநரண ரெரமணக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டமக்கரண கரம் ரதன் 

தமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி ரெரமணறன்ரதரது ரதம் ெந் 

ரகத்றற்கறடரண ததரபைரபர அல்னது 

டரர இரறடறபைந்து அல்னது அக்குலறண 

ரறடறபைந்து கண்டநறப்தட்டர ன்தமபெம்; 

 (iv) ரற்தடி ெம்தம் தரடர்தரக இனங்மக 

அெரங்கம் றெரமதரன்மந ரற் 

தகரண்டர ன்தமபெம்; 

 (v) இது ெம்தந்ரக இரஜந்ற ட்டத்றல் 

ரதம் றணவுல்கள் ரற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (vi) ரற்தடி ரெரமணறடல்கள் ரதரலித் 

கல்கபறன் அடிப்தமடறல் ரற்தகரள்பப் 

தட்டிபைப்தறன் அத்மக ரதரலித் கல்கமப 

ங்கற ப்தறணர்கள் அமடரபம் 

கரப்தட்டுள்பணர ன்தமபெம்; 

 (vii) ஆதணறல், இர்கபறன் றதங்கமப ெர்ப் 

தறப்தரர ன்தமபெம் 

  அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) றபைற ந்ர ரலிணறக்கு ரரறட்ட அதெபகரறம் 

ெம்தந்ரக அெரங்கம் ரற்தகரண்டுள்ப 

டடிக்மககள் ரமதன்தம அர் குநறப் 

தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of External Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that a group including 

Mrs. Nanda Malini, a  songstress, were 

subjected to special checking by the 

security personnel of the State of Kuwait 

on their arrival in that country on 

01.02.2012; 

 (ii) if so, of the reasons for subjecting them to 

such checking; 

 (iii) whether any suspicious matter has been 

discovered in her possession or in the 

possession of her troupe or whether any 

clue has been found regarding the 

possession of such matters during that 

checking; 
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 (iv) whether the Government of Sri Lanka has 

carried out an investigation regarding the 

aforesaid incident; 

 (v) whether inquiries have been made at 

diplomatic level in that regard; 

 (vi) if this checking has been done on false 

information, whether the party that 

furnished such false information has been 

identified; and 

 (vii) if so, whether their details will be 

submitted ? 

(b) Will he state the measures taken by the 

Government regarding the embarrassment caused 

to Mrs. Nanda Malini ? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විගේල කපයුතු 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு (ரதரெறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ் - தபறரட்ட 

லுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුරු ගභගඉ . 

()  (i)     ඔේ. 

      (ii)     ගනොදනී. ඕනෆභ විගේියකගඹකු යපකප ආතුළු 
මගම්දී ඔවුන් වහ ඔවුන් ගගගනන ඵඩු ඵහහියහදිඹ   
ඳරීක්හ කිරීගම් පර්ණ ඵරතර දහශ යගපහි 
අගභන  විගභන වහ  ගර්ගු   නීතිරීති  භගින්  දහශ 
ඵරධහරීන්ප රඵහ දී තිගේ. 

 (iii)       එළන්නක් හර්තහ ම ගනොභළත. 

     (iv)  තහනහඳතියඹහ, ගඉක් ේදුල්රහ භලික්- ගුන් 
ගතොටුඳගශහි ඳයහධ ඳරීක්ණ ප්ර්ධහනී වමුම 
කරුු විභහ ආත. යගපහි ඳතින නීතිරීති නු 
ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කිසික් ඔහු විසින්  
තහනහඳතියඹහප ඳහ නළත. 

      (v)      දහශ ගනොගේ. 

     (vi)     දහශ ගනොගේ. 

    (vii)       දහශ ගනොගේ 

(අ)   නන්දහ භහරනී භවත්මිඹ වබහගි ම ආත්ගත් ගඳෞේගලික 
ඳර්ලසඹක් විසින් ංවිධහනඹ කයන රද  ං වත 
ංදර්ලනඹකපඹ.  නමුත් තහනහඳතියඹහ විසින් ආඹප සිදු ූය 
ඳවසුතහ ම්ඵන්ධගඹන්, ආඹප වහ දහශ ඳහර්ලසඹන් 
වප කනගහටු ප්ර්කහල ගකොප  ආත. 

(ආ)  දහශ ගනොගේ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ග  යගට් ගඵොගවෝ ගදනහගේ  

ගගෞයඹප ඳහත්රය වුු,  ඒ හගේභ භහජඹප ඈතහ විලහර ගඉඹක් 
කයන ප්ර්මණ ගහ කහක් තභ   විලහයද නන්දහ භහරනී භවත්මිඹ. 
එතුමිඹප කුගේට් යහජවගේදී මුහුණ ඳහන්නප සිදු වුු  ගම් ප්ර්ලසනඹ  
ිළිතඵ ඔඵතුභහප   කිඹන්නත් කනගහටු .  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසනඹක් විධිඹප වන්න.  

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ගම් තුරු ප්ර්ලසනඹ  ගරු ආභතිතුභහගගන් වන්න 

ඈසගල්රහ,  ඒ ගළන   ගඳොඩ්ඩක් විසතය කයන්න ඕනෆ. ගභොකද,-  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය දහශ නළවළ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුමිඹත් එක්ක ගිඹ ං වතගේදීන්ගේ  

තේරහ ඳශරහ තිගඵනහ. බහණ්ඩ ඳරීක්හ කයන ඹන්ත්රයඹ තුශප 

දළමීභ නිහ  ගිපහර් එගක් තත්  ඔක්ගකොභ කළඩිරහ තිගඵනහ.   

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එගවභ කළඩුහද, ඳළළුහද කිඹරහ ප්ර්ලසනඹ වන්න. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තුරු ප්ර්ලසනඹ වන්න  කලින්  භහ ගම් 

ඔඵතුභහප කිඹන්ගන්. ගම්ක විලහර ප්ර්ලසනඹක්; ං වත කණ්ඩහඹභප 

සිදු වුු කයතළේඵඹක්. 

එතගකොප ඵප නශහ ඔක්ගකොභ බිභ ගඳො ගශොගේ ගවරහ තභ  

ඳරීක්හ කය තිගඵන්ගන්. හභහනවගඹන් කුභන ගවෝ ං වත 

කණ්ඩහඹභක් ගඳෞේගලික ංචහයඹකප ගිඹත් ඒ යගට් 

තහනහඳතියඹහප නළත්නම් තහනහඳති කහර්ඹහරඹප ඹම්කිසි විධිඹක 

ගකීභක් තිගඵනහ. ඹම් ම්ඵන්ධඹක් ආතු තභ  එගවභ 

ඹන්ගන් කිඹන එක ඔඵතුභහත් දන්නහ ආති. භභ කිඹන්ගන් 

නළවළ, ගම්ක ගඳෞේගලික ංචහයඹක් කිඹහ. ගම් සිේධිගේදී- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
කථහ ආති. එතළනභ තුරු ප්ර්ලසන ගදකක්ද තුනක්ද තිගඵනහ, 

ආභතිතුභහප ඊත්තය ගදන්න.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තත් එක තුරු ප්ර්ලසනඹක් වරහ භභ හන කයන්නම්. භභ 

එතුභහප කයදය කයන්ගන් නළවළ.  විගලඉගඹන් රංකහගේ නිර්භහණ 
ියල්පීන් ගම් හගේ ංචහයඹකදී කයතළේඵරප මුහුණ දීභ 
ම්ඵන්ධ ප්ර්ලසනඹකපත් ළඩිඹ භහ ඔඵතුභහගගන් ඈල්ලීභක් 
කයනහ, පුළුන් නම් ඒ ඒ තහනහඳති කහර්ඹහර නිරධහරින්  
දළනුත් කයන්නඹ කිඹහ; ගභගවන් ඹන කණ්ඩහඹම් ංවිධහනඹ 
කයන ඒ යගට් ්රීන රහංකිකඹන් භඟ ඹම්කිසි ම්ඵන්ධතහක් ආති 
කය ගගන ඔවුන්ප ඹම්කිසි කයදයඹක්, කයතළේඵඹක් ආති 
ගනොන්නප කපයුතු  කයන්නඹ කිඹහ. ගභොකද, ං වතඹ 
කිඹන්ගන් ිළ සිඹලු ගදනහපභ දහශ න කහයණඹක්. ගභගවන් 
ඹම්කිසි ිළරික් ඹන විප ඒ යගට් සිටින ්රීන රහංකිකඹන්ගගන් ඒ 
යගට් තහනහඳති කහර්ඹහරඹප ලිිළ ඹක් ගගන්හ ගගන ඹම්කිසි 
විධිඹක ම්ඵන්ධිකයණඹක් ගගොඩ නඟරහ ඔවුන්ප ඹම්කිසි 
වනඹක් රඵහ ගදන්න, හධහයණඹක් ඈසප කය ගදන්න  කිඹරහ  
ඒ ඒ තහනහඳති කහර්ඹහරරප ඊඳගදක් ගදන්න පුළුන්ද? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගුරුයගඹකුප ගගෝරඹකුගගන් රළගඵන ඊඳගදස කරුණහකය, 

ක්රිපඹහත්භක කයන්න. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்புறகு (ரதரெறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ිළිතඵ කිසිභ ගළපලුක් නළවළ. ිළප 

ඒ ඊඳගදස තහනහඳති කහර්ඹහරඹප ගදන්න පුළුන්.   ඒත් එගවභ 

කපයුතු කිරීගම්දී ඹම්කිසි සීභහක් තිගඵනහ.  ග  යපප කවුරු 

ගවෝ ආතුළු න සථහකදී ඒ පුේගරඹහගගන් ප්ර්ලසන ආසීභප 

ගවෝ ගගගනන ඵඩුඵහහියහදිඹ ඳරීක්හ කිරීභප  ජහතවන්තය නීතිඹ 

වහ ම්ප්ර්දහඹ ඹපගත් ග  යපප ම්පර්ණ  තිඹක් තිගඵනහ. 

ිළප ඒ  තිඹ තිගඵන විධිඹපභ විගේශීඹ යපරපත් ඒ  තිඹ 

තිගඵනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. එභ නිහ එක්තයහ සීභහකප 

එවහ විගේශීඹ යපර ක්රිපඹහ ඳ ටිඳහටිඹ ඳහරනඹ කිරීභප ිළප 

පුළුන්කභක් නළවළ. ඒත් ිළ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, නන්දහ 

භහරනී භළතිනිඹ විියසප ගඉඹක් කය තිගඵන ඵ. ඒක ිළ 

විහදඹක් නළතු ිළිතගන්නහ. ිළ තහනහඳති කහර්ඹහරඹප ඊඳගදස 

දී තිගඵනහ, ඊඳරිභ ඊත්හවඹ දයන්නඹ කිඹහ; ගම් විධිගේ 

සීරුතහරප ්රීන රහංකිකඹන් ඳත් ගනොමභප කයන්න පුළුන් වළභ 

ගදඹක්භ කයන්නඹ කිඹහ. ඒත් ඒ යපප  තභ  හන ගකීභ 

තිගඵන්ගන්. එක්තයහ සීභහකප එවහ ඒ යගට් ක්රිපඹහ ඳටිඳහටිඹ 

ඳහරනඹ කිරීභප ඳප නීතිභඹ ගවෝ ගනත්  තිඹක් නළවළ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ආභතිතුභහ දුන්නු ිළිතතුය ම්ඵන්ධ 

ගදන තුරු ප්ර්ලසනඹ වළටිඹප භහ ගම් ප්ර්ලසනඹ වනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ආභතිතුභහ දුන්නු ිළිතතුගයන් භහ එක 

විධිඹකප ෆහීභප ඳත් න්ගන් නළවළ. ගභොකද තේරහ ඳශරහ, ඵප 

නශහ ටික ගඳො ගශොගේ ගවරහ, ඹලීන් එක කුඩු කයරහ තිගඵනහ.  

ඈන්දිඹහගන් කණ්ඩහඹම් එන ගකොප VIP Lounge එගකන් 

එක්කගගන ඹන්ගන්. හරුක් ඛහන්රහ එන ගකොප, නික් ගඵොලිවුඩ් 

නළු නිිතගඹෝ එන ගකොප ඔක්ගකොභ යගගන ඹනහ, VIP 

Lounge එගකන්. ගභතුභහප දහශ කහයණඹක් ගනොග  භහ ගම් 

කිඹන්ගන්. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රංකහගේ දී වුු ගදඹක් ගනොග  ගන්? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ිළප එගවඉ VIP ළරකිලි නළවළ. VIP ගදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 
භහ කිඹන්ගන් නළවළ. නමුත් භහ කිඹන්ගන් ගභඹ . ඔඵතුභහ ඒ 

දහශ තහනහඳති නිරධහරින්ප කරුණහකය ඊඳගදස ගදන්න, ගම් 

හගේ ගේල්  ගළන ගොඹහ ඵරන්නඹ කිඹරහ. ඳරීක්හ කයන එක 

වරි. වළඵළ  ප්ර්ලසනඹ තිගඵන්ගන් තේරහ එකක් ගගනළල්රහ 

ිළහිඹකින් ඳශන ගකොප ඒ පුේගරගඹෝ ගිහිල්රහ ගකොගවොභද ගම් 

හගේ ළඩ ිළිතගශක් කස කයන්ගන් කිඹන එක . භහ 

ඔඵතුභහගගන් ඈල්රන්ගන් ගභඹ . ඒ තහනහඳති කහර්ඹහරගේ 

නිරධහරින් එක්ක, ඒ යගට් ං වත න්දර්ලන ඳත්න  ගවෝ ඒ 

artistesරහ ගගගනන කට්ටිඹ තය  ම්ඵන්ධඹක් වදහගගන ළඩ 

කයන්නඹ කිඹන ඈල්ලීභ  භහ කයන්ගන්. 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවො , ගවො . 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்புறகு (ரதரெறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ඳරීක්ණඹ කයපු ිළිතගශ ිළ 

ගකොගවත්භ නුභත කයන්ගන් නළවළ. ඒක සුදුසු  කිඹරහ ිළ 

කිඹන්ගන්ත් නළවළ. ඒක නුසුදුසු . ඒ ිළිතඵ තහනහඳති 

කහර්ඹහරඹප පුළුන් ප්ර්භහණඹප ඒ ඹ කපයුතු කයනහ. 

නහගතගේ දී ඒ විධිගේ සිදුමම් ළශළක්මභප ිළ විධිභත් ක්රිපඹහ 

ිළිතගශක් දිඹත් කයනහ. ක්ගේට් යජඹ නුගභනඹ කයපු ක්රිපඹහ 

ඳටිඳහටිඹ ගළන තභ  ගභතළන ප්ර්ලසනඹක් ගන්ගන්. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගම්හ එක එක යපල්ර තිගඵන ප්ර්ලසන. ිළ ගිඹහභත් භවය 

ගරහප ඳත්තු ඊසහගගන, belt ගරහගගන, කලිභත් ඳවත් 

කයගගන තභ  ඹන්න ගන්ගන්. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තුන්ළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ , ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගරු 

ජී.එල්. පීරිස ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ග  යගට් විගේල කපයුතු 

ආභති. 
 

ගරු තරතහ තුගකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
භ ක් එක දහන්න. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්ළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ වන්න. කථහ ඵළරිඹ. ප්ර්ලසනඹ 

ඳභණ . ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ග  යගට් ගගෞයනීඹ ගඵෞේධ සහමීන් වන්ගඉරහ 

ගදඳශකප ඈතහභත් කෲය ගර ගම් ගරහගේ  ඈන්දිඹහගේ 

ප්ර්ලසනඹක් ආති කයරහ තිගඵනහ. ආ ,  අණ්ඩු ගම් හගේ 

නිවඬතහක සිටින්ගන්?  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගම් ප්ර්ලසනඹ නන්දහ භහරනී භවත්මිඹ ම්ඵන්ධ ප්ර්ලසනඹක්. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභන්රහ මයකළටිගේ ඳල්ලි ගළන  කථහ කයනහ. ආ , ගම් 

හගේ ගඵෞේධ සහමීන් වන්ගඉරහ ගළන කථහ කයන්ගන් 

නළත්ගත්? 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்புறகு (ரதரெறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගභඹ කිසිගඉත්භ ගම් ප්ර්ලසනඹප දහශ න්ගන් නළවළ. ඒක 

ගනත් සිේධිඹක්; ඵයඳතශ සිේධිඹක්. ඒ ගළන කිසිභ ගළපලුක් 
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නළවළ. එඹ ගම් ප්ර්ලසනඹප දහශ න්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ද 

ඊදෆන   ඈන්දිඹහගේ සිටින තහනහඳතිතුභහප භභ ඊඳගදස දුන්නහ, 

ඒ ිළිතඵ දළඩි විගයෝධඹ ඳශ කයන්නප කිඹරහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 6 - 2969/'12 - (1), ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් 

භවතහ. 
 

ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධවහඳන භහතවතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුරු දීභ වහ ති ගදකක කහරඹක් ඈල්රහ 

සිටිනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභප නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනඹ : ආසඵළසපස  තවඩු 
ිළිතඵ ඳළමිණිල්ර 

இனங்மக க் கட்டமபகள் றபொகம் : 

ஸ்ததஸ்ஸ் கூமத்கடு தற்நற பமநப்தரடு  
 SRI LANKA STANDARDS INSTITUTION : COMPLAINT ON 

ASBESTOS ROOFING SHEETS 

2987/'12 

7.  ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

තහක්ණ, ඳර්ගේණ වහ ඳයභහුක ඵරලක්ති 

භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ- (1) : 

() (i) ප්ර්මිතිඹ වතික කශ බහණ්ඩඹක ප්ර්මිතිඹ ඛණ්ඩ 
සුයක්ෂිත කිරීභප ්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනඹ විසින් 
ගන්නහ ිළඹය කගර්ද; 

 (ii) ඉප දහශ චක්රමගල්ඛ, ගයගුරහසි ගවෝ නිඹභඹන් 
තිගේ නම්, ඒහ කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(අ) ගශඳගල් ආති S.L.S ප්ර්මිති වතිකඹ  හිත ආසඵළසපස 
ගවිලි තවඩු ර්ගඹක ප්ර්මිතිඹ ඩුමභ ිළිතඵ ඳරී්ෂතණ 
ඳත්න ගර ඵණ්ඩහයගභ ජගත් චන්ද්රල ගඳගර්යහ ව  
බුේධි ජඹවික්රමභ ගඳගර්යහ ඹන ඹ විසින් 2011.09.23 දින ්රීන 
රංකහ ප්ර්මිති අඹතනඹප ඳළමිණිලිකය ආති ඵ එතුභහ 
දන්ගනහිද? 

(ආ)  (i) ඈවත ඳළමිණිල්රප දහශ ඳරී්ෂතණඹක් 
ගනොඳළළත්මභප ගවඉතු කගර්ද; 

 (ii) ඈවත වන් ගවිලි තවඩු වහ S.L.S ප්ර්මිතිඹ 
ිළරිනළම දිනඹ කගර්ද;  

 (iii) එභ ගවිලි තවඩුර ප්ර්මිතිඹ ඛණ්ඩ 
ඳත්හගගන ඹෆභ වතික කිරීභප  ගගන ආති 
ිළඹය කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) (i) ඈවත ඳළමිණිල්ගරහි වන් ගවිලි තවඩු 
නිසඳහදන භහගභ විසින් තභ නිසඳහදනර S.L.S 
ප්ර්මිතිඹ ඳත්හගගන ඹන්ගන්ද ිළිතඵ ඳරී්ෂතහ 
කිරීභප 2011 ර්ඹ තුශ  සිදුකශ විදවහත්භක 
ඳර්ගේණඹන් කගර්ද; 

 (ii) එභ ඳර්ගේණ සිදු කශ දින කගර්ද; 

 (iii) ඉප  දහශ හර්තහ ඈදිරිඳත් කයන්ගන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ඈ) ගනොඑගඉ නම්, ඒ භන්ද? 

 

தரறல்தட்தம், ஆரய்ச்ெற, அணுெக்ற அமச்ெமக் 

ரகட்ட றணர:  

(அ) (i) ம் உபொற தெய்ப்தட்டுள்ப எபை ததரபைபறன் 

த்மத் தரடர்ச்ெறரகப் ரதறக்கரப்தற்கு 

இனங்மக க் கட்டமபகள் றபொகம் 

ரற்தகரள்கறன்ந டடிக்மககள் ரம 

ன்தமபெம்; 

 (ii) அது தரடர்தரண சுற்நநறக்மககள், 

எலங்குறறகள் அல்னது கட்டமபகள் இபைப்தறன் 

அம ரம ன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) ெந்மறல் உள்ப S.L.S ச் ெரன்நறமக் தகரண் 

டுள்ப எபைமக ஸ்ததஸ்ஸ் கூமத்கட்டின் 

க்குமநவு தரடர்தரக றெரம ரற் 

தகரள்லரபொ தண்டரக ஜகத் ெந்ற ததரர 

ற்பொம் புத்ற ஜறக் ததரர ஆகறரரர் 

2011.09.23ஆம் றகற இனங்மக க்கட்டமபகள் 

றபொகத்றல் பமநப்தரடு தெய்துள்பம அர் 

அநறரர? 

(இ) (i) ரற்தடி பமநப்தரடு தரடர்தரக றெரம 

டத்ப்தடரமக்கரண கரம் ரது 

ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி கூமத்கடுகலக்கு S.L.S  ச் 

ெரன்நறழ் ங்கப்தட்டுள்ப றகற ரது 

ன்தமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி கூமத்கடுகபறன் த்ம 

தரடர்ச்ெறரகப் ரதறபைம உபொற 

தெய்ற்கரக ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக் 

மககள் ரம ன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) (i) ரற்தடி பமநப்தரட்டில் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

கூமத்கட்மட உற்தத்ற தெய்கறன்ந றபொணம் 

அன் உற்தத்றகபறன் S . L . S  த்மப் 

ரதறபைகறன்நர ன்தது தற்நற தரறரெரமண 

தெய்ற்கரக 2011ஆம் ஆண்டு ரற்தகரள்பப் 

தட்ட றஞ்ஞரண ரலறரண ஆரய்ச்ெறகள் ரம 

ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி ஆரய்ச்ெறகள் ரற்தகரள்பப்தட்ட 

றகறகள் ரம ன்தமபெம்; 

 (iii) அம தரடர்தரண அநறக்மககமப 

ெர்ப்தறப்தரர ன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(உ) இன்ரநல், ன்? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

asked the Minister of Technology, Research and 

Atomic Energy:  

(a) Will he state - 

 (i) the steps taken by the Sri Lanka Standards 

Institution to ensure the continuation of the 

standard of an item of which the standard 

has been certified; and 

 (ii) the circulars, regulations and orders 

pertaining to them if any ? 

(b) Is he aware that a complaint has been made to the 

Sri Lanka Standards Institution by Jagath Chandra 

Perera and Buddhi Jayawickrama Perera of 

Bandaragama on 23.09.2011 demanding an inquiry 

pertaining to the decline of the standard of a 

certain type of SLS certified Asbestos roofing 

sheet available in the market ? 

(c) Will he inform this House- 

 (i)  the reason for not conducting an inquiry 

pertaining to the above complaint; 

 (ii) the date on which the SLS accreditation was 

awarded  to the aforesaid roofing sheet; and 

 (iii)  the steps taken to certify the continuous 

maintenance of the standard of the aforesaid 

roofing sheets ? 

(d) Will he also state- 

 (i) the scientific research carried out by the 

roofing sheet manufacturing company 

mentioned in the above complaint in the 

year 2011 to ascertain whether their 

products maintain SLS standards; 

 (ii) the dates on which the aforesaid researches 

were carried out; and 

 (iii) whether the relevant reports will be 

submitted ? 

(e) If not, why? 
 

ගරු ඳහධලී චම්ිළක යණක භවතහ (තහක්ණ, ඳර්ගේණ 
වහ ඳයභහුක ඵරලක්ති භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க - தரறல்தட்த, 

ஆரய்ச்ெற, அணுெக்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 

Technology, Research and Atomic Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය ගභගඉඹ.  

()  (i)  ප්ර්මිති වතිකඹ රඵහ ගත් බහණ්ඩඹක ප්ර්මිතිඹ 
ඛණ්ඩ ඳත්හ ගළනීභ තවවුරු කිරීභප ඳවත 
වන් ිළඹය ගගන ආත. බහණ්ඩඹක ප්ර්මිතිඹ 
වතික කිරීගම්දී ආගයීභප රක් කයන තත්ත් 
කශභනහකයණ ඳේධතිගේ ෆභ ංගඹක්භ ඳසු 
විඳයම් ක්රිපඹහලිඹකප බහජනඹ කයනු රළගේ. එගඉ 
කයනු රඵන්ගන් ්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනගේ 
තත්ත් විගණන කණ්ඩහඹම් විසිනි. ISO 9001 
වතිකඹ රඵහ ගත් නිසඳහදකඹන් - ගම් අඹතනඹ 
ISO 9001 වතිකඹ රඵහගගන තිගඵනහ.-  

ම්ඵන්ධගඹන් යකප යක් කයනු රඵන තය, 
ගනක් නිසඳහදකඹන් ම්ඵන්ධගඹන් යකප 
ගදයක් තත්ත් විගණනඹන් සිදු කයනු රළගේ.  

 (ii)  (1) තත්ත් කශභනහකයණ ආගයීභප රක් කිරීභප 
දහශ නුගේ, "තත්ත් ඳේධතිඹ වහ ලවතහ 
ිළිතඵ භහර්ගගෝඳගේලඹ . (GL-CP-01)".  

  ගම් ප්ර්ලසනගඹන්  වරහ තිගඵනහ, චක්රමගල්ඛ, 
ගයගුරහසි ගළන. ආත්තපභ චක්රමගල්ඛ, 
ගයගුරහසිඹකප  ඩහ භහර්ගගෝඳගේලඹක්  - 
guideline එකක් - තභ  ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 
තිගඵන්ගන්.  

  ගභභ ගල්ඛනඹ SLS වතිකඹ රඵහ ගළනීභ වහ 
න ඹදුම්ඳත් කට්පරඹ භඟ ඈල්ලුම්කරුන්ප 
රඵහ ගදනු ආත.  

  (2) ඳසු විඳයම් ක්රිපඹහලිඹ/ තත්ත් විගණනඹප 
දහශ නුගේ "භහගම් ආගයීභ ((GL-CP-01)"  
ිළිතඵ ගල්ඛනඹ . ගභඹ බවන්තය ගල්ඛනඹකි.  

(අ) ඔේ.  

(ආ) (i) ඳවත වන් ඳරිදි ්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතන විසින් 
ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ ආත.  

  තත්ත් හර්තහ ආගයීභකප රක් කිරීභ: 

  ඳළමිණිල්ර රළබීගභන් ඳසු ගභභ ආගයීභ කය ආත. 
ප්ර්මිතිරප නුකර ගභභ භහගභ විසින් 
බහණ්ඩඹ නිසඳහදනඹ කය ආති ඵ ආගයීගම්දී 
තවවුරු ම තිගේ.   

  සිේධිඹ ිළිතඵ කරුු ගොඹහ ගළනීභ:  

  ඳළමිණිල්ර ිළිතඵ කරුු දක්න ගර දහශ 
භහගභප දන්න රදි. ඳරීක්ණඹකින් ඳසු 
භහගභ විසින් හර්තහ කයන රේගේ ඳළමිණිල්රප 
දහශ සිේධිඹප ගවඉතු ම ආත්ගත්, නිසඳහදන 
බහණ්ඩගේ තත්ත්ගේ ඩුඳහඩුක් ගනොන ඵත් 
ගනත් ගවඉතන් ඵත්ඹ.  

  බහණ්ඩගේ තත්ත්ඹ ඳරීක්හප රක් කිරීභ: 

  යහඹනහගහයගේ ඳරීක්හප රක් කිරීභ වහ 
ඳළමිණිල්රප ගවඉතු ූය තවඩුප දහශ 
ගතොගගඹන්භ තත් තවඩුක් රඵහ ගළනීභප 
ඊත්හව කයන රදි. ඳරීක්හ කිරීභ වහ තුයන 
ගනොරද තවඩු නිසඳහදකඹහ ගත ගවෝ 
ඳළමිණිලිකරු ගත ගනොතිබුණි. ඳළමිණිල්ර රළබී 
තිබුගණ් දහශ ගතොගඹ නිසඳහදනගඹන් භහ 
05කප ඳසුඹ. බහවිත කයන රද තවඩුක් 
යහඹනහගහය ඳරීක්හප රක් කිරීගභන් නිළයදි 
ප්ර්තිපර රඵහ ගත ගනොවළකි ඵ හර්තහ ම තිගේ.   

 (ii) ගභභ භහගගම් නිසඳහදනඹ කයන රද ගභභ 
බහණ්ඩ ර්ගඹ වහ 1993 දී ප්ර්මිති වතිකඹ රඵහ 
දී ආත.  ඳළමිණිල්රප දහශ තවඩු නිසඳහදනඹ 
කය ආත්ගත් ගභභ භහගගම් න 
නිසඳහදනහගහයඹක  න තය, එඹප ප්ර්මිති 
වතිකඹ ප්ර්දහනඹ කය ආත්ගත් 2010.10.15 න 
දින දීඹ.  

 (iii)  ඈවත වන් ඳරිදි,  වතික කශ බහණ්ඩගේ 
ප්ර්මිතිඹ ඛණ්ඩ ඳත්හ ගගන ඹහභ වතික 
කිරීභ වහ තත්ත් විගණන ඳත්න රදි. 
2011.11.24 ව 2012.07.20 ඹන දිනඹන්හිදී 
එළනි තත්ත් විගණනඹන් දහශ භහගභ 
ම්ඵන්ධගඹන් සිදු කය ආත. බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ 
ප්ර්මිතිඹප නු සිදු කය ගගන ඹන ඵ එභ 
විගණන තුිතන් තවවුරු විඹ.  
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(ඇ) (i) භහගභ විසින් 2011 ය තුශදී සිදු කශ 
විදවහත්භක ඳර්ගේණඹන් ිළිතඵ ගනොදනී. 
භහගභක් විසින් සිදු කයන රද ඳර්ගේණ 
ිළිතඵ තත්ත් කශභනහකයණ ඳේධතිගේදී ගවෝ 
තත්ත් විගණනගේදී ්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනඹ 
විසින් ඳරීක්හ කයනු ගනොරළගේ. 

  තත්ත් කශභනහකයණ ඳේධතිඹප වහ තත්ත් 
විගණනඹන්ප දහශ නුගේ බහණ්ඩගේ ප්ර්මිතිඹ 
වතික කිරීභප දහශ න ඳයහමිතීන් නිර්ණඹ 
කිරීභප සිදු කයන විදවහත්භක ඳරීක්ණ ගේ. ගභභ 
ඳයහමිතීන් නම් ඊ, දිග, ඳශර, ඝනකභ, බිඳුම්ඵය, 
ගතතභනඹ ඊයහ ගළනීභ, ඝනත්ඹ ඹන ඒහ ගේ. 
ගභභ ඳයහමිතීන් තවවුරු කිරීභ වහ ලව 
ඳරීක්ණ, 2011 ය තුශ භහගභ විසින් සිදු කය 
ආති ඵ තත්ත් විගණනලින් ඳළවළදිලි විඹ. 

 (ii) එභ ඳරීක්ණ භහගභ විසින් ඛණ්ඩ සිදු කයන 
රද ඵ 2011 ය තුශ සිදු කශ තත්ත් 
විගණනගේදී තවවුරු විඹ. 

 (iii) භහගගම් ඳරීක්ණ ළරසුභ වහ භහගභ විසින් 
කයන රද ්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනඹ විසින් රඵහ 
ගත් ඳරීක්ණ හර්තහ බහගත* කයනු රළගේ. 

 

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ . 

්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනගේ ආති ගරහ තිගඵන ප්ර්මිතිකයණඹ 

ිළිතඵ ඳසු විඳයම් කයන්න තිගඵන දුසකයතහ ිළිතඵ භහ ඹ 

ළඹ විහදගේදීත් කරුු දළක්ූයහ.  

දළන් දහශ සිේධිගඹන් පීඩහප රක් වුු තළනළත්තහප ඒ 

විදවහත්භක ඳරීක්ණගේ ප්ර්තිපරඹ දක්රහ නළවළ. ඒක දළනුම් 

දීරහත් නළවළ. ඒ හගේභ ්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනගේ සථහයඹ 

න්ගන්, "ඳරීක්හ කයන්න ඵළවළ " කිඹන එක . වළඵළ  ඒ 

ආසඵළසපස ගවිලි තවඩු බහවිත කශ ඒහ ගනොග . රඳහහිනි 

දළන්මභක තිබුණ අකහයඹපභ, ගභභ ආසඵළසපස ගවිලි තවඩු 

වරප වි කයේදී  එභ ගවිලි තවඩුත් කඩහ ගගන  වරප නළේග 

තළනළත්තහ ළගපනහ. ඒහ ඳහවිච්චහ කශ ඒහ ගනොග . වි 

කයන ගභොගවොගත්  කඩහ ගගන ළගපන්ගන්. දළන් තිගඵන 

ප්ර්ලසනඹ තභ , භභත් ඳළමිණිලි කයරහ, ඒ තළනළත්තහත් ඳළමිණිලි 

කයරහ භහ ගණනක් ඹන ගතක් ්රීන රංකහ ප්ර්මිති අඹතනඹ ඒ 

සථහනඹප ගිගේ නළවළ. ඒ නිහ දහශ භහගභ ගකගයහි 

ඳක්ඳහතීත්ඹක් තිගඵනහද කිඹන කහයණඹ ගළන ඔඵතුභහ 

ගොඹහ ඵරනහද? 
 

ගරු ඳහධලී චම්ිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඳප රඵහ දීරහ තිගඵන ගතොයතුරු නු 

දහශ භහගභ විසින් ඒ ගතොගගේ ආසඵළසපස ෂීට් 5,600ක් වදරහ 

තිගඵනහ. ඔඵතුභහ විසින් වන් කයන රද ඒ පුේගරඹහගේ 

ඳළමිණිල්රප දහශ එතළන ආසඵළසපස ෂීට් 29ක් තිබුු ඵ දළන 

ගන්නප රළබී තිගඵනහ. ඒ හගේභ තත් ආසඵළසපස ෂීට් 44ක් 

තුයරහ නළතු තිබිරහ තිගඹනහ. ඔඵතුභහ ඊඳගේලක කහයක 

බහගේදී ගම් ප්ර්ලසනඹ ආසුහප ඳසගඉ ග  ්රීන රංකහ ප්ර්මිති 

කහර්ඹහංලගේ ඹ එතළනප ගිහින් තිගඵනහ. ඒ න ගකොප ඳරීක්හ 

කයන්න පුළුන් භට්පගම් කිසිභ ආසඵළසපස ගවිලි තවඩුක් 

තිබිරහ නළවළ. ඒ හගේභ ය 5,600භ ආසඵළසපස ෂීට් ගගශ 

ගඳොශප නිකුත් ගරහ, ඒහ ගරවි ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

දහශ ප්ර්තික්ගඉඳ කශ ආසඵළසපස ෂීට් 29ප ගනත් ආසඵළසපස 

ෂීට් 29ක් රඵහ දීරහ තිගඵනහ.     

ඒ 29ත් ඳසු ඒ ගගොල්රන් ගගශ ගඳොශප දහරහ තිගඵනහ. 
ඒ ඳළත්තප ඹම් කිසි ඳක්ඳහතීත්ඹක් තිබුණහද කිඹරහ ඳප 
ඵරන්න පුළුන්. නමුත් දහශ හර්තහප -ප්ර්මිති කහර්ඹහංලඹප 
නුකර කයන රද හර්තහප- නු නම් ඒ ගගොල්රන් ISO 
9001ප නුකර නිසඳහදන කපයුතු කයන ඵ තභ  හර්තහ 
ගරහ තිගඵන්ගන්. 

 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ගදළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ . 
ඔඹ කිඹන ආසඵළසපස ගවිලි තවඩු ගතොගගඹන් බහගඹක් බිභ 
තිබුණහ. බහගඹක් වගල් ගවිලි කශහ. බිභ තිබුු ගකොප ඵළල 
ඵළල්භප ඵහර ඵ ගඳ නුු නිහ ඒ ගකොපප තවඩු දීරහ ගිඹහ. 
වළඵළ  ඒ පුේගරඹහප තුහර සිදු වුු ඒ සිදුමභප දහශ 
ආසඵළසපස තවඩු දපත් ඒ වරගේ තිගඵනහ, ඒ වරගේ 
කපයුතු ම්පර්ණ කය නළවළ. තමුන්නහන්ගඉගේ ප්ර්මිති අඹතනගේ 
නිරධහරින් ඒ වරඹප නළඟරහ ගම් දහශ තවඩු ඳරීක්හ කිරීභප 
ව ඒහගේ මිමි ගළනීභප කපයුතු කගශඉ නළවළ. ගම් ිළිතඵ භභ 
ඊඳගේලක කහයක බහගේදී ඳළමිණිලි කශහප ඳසගඉ, ඹ ළඹ 
විහදගේදී භභ ගම් ිළිතඵ කථහ කශහප ඳසගඉ, ඒ ප්ර්මිති 
අඹතනගේ නිරධහරින් ප්ර්භහද ගරහ අහ. වළඵළ  එගවභ ප්ර්භහද 
ගරහ අහප ඳසගඉත් එභ නිරධහරින් වරඹප නළඟරහ ඒ 
තවඩුක් ගරහ ගන්න වරි, තවඩුගේ ගකොපක් ඈත් කයන්න 
වරි කපයුතු කගශඉ නළවළ. ගභොකක්ද ඒගක් ගත්රුභ?   

 

ගරු ඳහධලී චම්ිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගභගවභ , ගරු භන්ත්රීලතුභනි. ඒ දහශ ඳළමිණිලි කයපු 
ඳහර්ලසඹ වරගේ තවඩු වි කශහප ඳසගඉ ඒ තවඩු ගරරහ 
ඳරීක්හ කයන්න ප්ර්මිති කහර්ඹහංලඹප ඵළවළ. ඒ හගේභ ඔඵතුභහ 
ඊඳගේලක කහයක බහගේදී ප්ර්කහල කයරහ තිබුණහ, "දළන් තවඩු 
බිභ තිගඵනහ, ගිහින් ඳරීක්හ කයන්න" කිඹරහ. එගවභ ඳරීක්හ 
කයන්න ගිඹහභ බිභ එගවභ තවඩුක් තිබිරහ නළවළ. තවඩු 
සිඹල්රභ ඒ දහශ පුේගරඹහ තභන්ගේ වරගේ වි කයරහ  
තිගඵන්ගන්. එතුභහගේ වරඹ ගරරහ ඒ ගවිලි තවඩු ගන්න 
ඵළවළ. ගභොකද වරඹප තවඩුක් වි කිරීගම්දී ආණ, මුරිච්ික 
ගවනහ. එඹ වි කිරීභප ගනොගඹක් ගේ කයනහ. ඳහවිච්ික කයපු 
තවඩුක් වහ ඳහවිච්ික ගනොකයපු තවඩුක් තය ගඵොගවොභ 
ඳළවළදිලි ගනක් තිගඵනහ. ඒගකන් එහි සථහයත්ඹ භනින්න 
පුළුන්කභක් නළවළ. ආත්තපභ ගම් දහශ පුේගරඹහගේ ඳළමිණිල්ර 
රළබී තිගඵන්ගන් සිේධිඹ සිදු ගරහ භහ ඳවකප ඳසගඉ . 

 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නළවළ, නළවළ. ඒක ළරැදි . 

 
ගරු ඳහධලී චම්ිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

භභ දන්ගන් නළවළ.  භප රඵහ දී තිගඵන ගතොයතුරු නු 

එගවභ , ගරු භන්ත්රීලතුභනි.  
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ම්පර්ණගඹන්භ ගනොභඟ ඹරහ. 
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————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු ඳහධලී චම්ිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

භභ ගම් කිඹන්ගන් ප්ර්මිති කහර්ඹහංලගඹන් භප රඵහ දී තිගඵන 

ගතොයතුරු නු . ඔඵතුභහගේ ගම් දහශ ඳළමිණිලිකරු ඒ 

ඳළමිණිල්ර කයරහ තිගඵන්ගන් ඒ සිදුමභ ගරහ භහ ඳවකප 

ඳසු . ඒ සථහගේ විභරහ ඵරන ගකොප ගවිලි තවඩු ෆභ 

ගතොගඹක්භ ගගශ ගඳොශප නිකුත් ගරහ ඈය .  
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භගේ න් තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ . ආණ, මුරිච්ික ගළහුහභ 

ඹම් ඹම් ගළපලු භතු ගන්න පුළුන් ඵ ආත්ත. ගරු ආභතිතුභනි, 

ආණ, මුරිච්ික ගළහුහභ තවඩුගේ ඝනකභ ඩු ගන්ගන් නළවළ ගන්. 
 

ගරු ඳහධලී චම්ිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, භභ ඔඵතුභහප කිේහ, ISO 9001 වතිකඹ 

ගදන ගකොප ඵරන ඳයහමිතීන් ගළන. 
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

වරඹප නළේගේ නළවළ. වරඹප නළගරහ ඵළලුහ නම් වරි. 
 

ගරු ඳහධලී චම්ිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඒ ඳයහමිතීන්ර එකක් තභ  ඝනකභ. ඊ, දිග, ඳශර, 
ඝනකභ, බිඳුම්ඵය, ගතතභනඹ ඊයහ ගළනීභ වහ ඝනත්ඹ කිඹන 
ගම්හ තභ  භනින්ගන්.  

ඈතින් ගරු කථහනහඹකතුභනි, වරකප වි කය තිගඵන තවඩු 

ඳරීක්හ කිරීගම් කපයුත්ත ඈතහ භහරු . ඒහ ගරහ එිතඹප 

යගගන තභ  ඒ කපයුත්ත කයන්න ඕනෆ. ආත්තපභ තත්ත් 

ඳරීක්හගේදී හභහනවගඹන් ිළ කයන්ගන්, දහශ 

කර්භහන්තලහරහගේ නිසඳහදනඹ කයන ගතොගලින් හම්ඳල් ගගන 

ඒහ ඳරීක්හප රක් කිරීභ . වළඵළ  භප රඵහ දී තිගඵන 

ගතොයතුරු නු නම් ඔඵතුභහගේ ප්ර්ලසනඹප දහශ පුේගරඹහ භහ 

5කප ඳසු තභ  ගම් ගතොයතුරු රඵහ දී තිගඵන්ගන්. එතගකොප 

ගම් ප්ර්ලසනඹ භතු ගරහ ඈය . 
 

සිවිල් අයක්ක නිරධහරින් : නුයහධපුය දිසත්රි ක්කඹ 

ெறறல் தரதுகரப்பு அலுனர்கள் : அதரபு 

ரட்டம் 
CIVIL SECURITY OFFICERS : ANURADHAPURA DISTRICT 
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8.  ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ග්රාහභහතවතුභහ ව බුේධ ලහන වහ අගමික කපයුතු 

භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ - (1):  

() (i) නුයහධපුය දිසත්රි ක්කගේ ගඉඹ කයන සිවිල් 
අයක්ක නිරධහරින් ංඛවහ එක් එක් ප්ර්හගේශීඹ 
ගල්කම් ගකොට්ධහඹ නු, ගන් ගන් ලගඹන් 
ගකොඳභණද; 

 (ii) එභ නිරධහරින් අයක්ක ංලගේ යහජකහරිරප 
භතය ගනත් යහජකහරි වහ ගඹොදහ තිගේද; 

 (iii) එගඉ නම්, එභ යහජකහරි කගර්ද; 
 (iv) භතය යහජකහරිර ගඹදීභ වහ තිකහර දීභනහ 

වහ ගනත් දීභනහ රඵහ ගදන්ගන්ද; 

 (v) එගඉ නම්, එක් නිරධහරිගඹකුප රළගඵන එභ 
දීභනහර ටිනහකභ ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(අ) (i) සිවිල් අයක්ක නිරධහරින් කුඹුරු ගගොවිතළන, 
ගගඩොල් කළපීභ ව එළුන් වහ උයන් ආති කයන 
ගගොවිඳශර ගඉඹ කිරීභ ළනි භතය 
යහජකහරිර ගඹොදහ තිගේද; 

 (ii) ගගඩොල් කර්භහන්තගේ ගඹොදහ ආති එක් 
නිරධහරිගඹකු ෆභ භහඹකභ නිහර්ඹගඹන්භ 
 ගගඩොල් 2000ක් ෆදිඹ යුතු ඵප නිගඹෝගඹක් 
ඳනහ තිගේද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනො එගඉ නම්, ඒ භන්ද? 
 

தற அமச்ெபைம், ததபத் ெரெண,  அலுல்கள் 

அமச்ெபைரணமக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i) அதரபு ரட்டத்றல் ரெமரற்பொகறன்ந 

ெறறல் தரதுகரப்பு அலுனர்கபறன் ண்றக்மக 

எவ்தரபை தறரெ தெனரபர் தறரறவுக்கும் 

அம ணறத்ணறர வ்பவு ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி அலுனர்கள் தரதுகரப்புப் தறரறறன் 

கடமகலக்கு ரனறகரக ரபொ கடமகபறல் 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர ன்தமபெம்; 

 (iii) ஆதணறல், ரற்தடி கடமகள் ரம 

ன்தமபெம்; 

 (iv) ரனறக கடமகபறல் ஈடுதடுகறன்நமக்கரக 

ரனறக ரக் தகரடுப்தணவுகள் ற்பொம் ரபொ 

தகரடுப்தணவுகள் ங்கப்தடுகறன்நணர 

ன்தமபெம்; 

 (v) ஆதணறல், எபை அலுனபைக்கு கறமடக்கும் 

ரற்தடி தகரடுப்தணவுகபறன் ததபொற 

வ்பவு ன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ெறறல் தரதுகரப்பு அலுனர்கள் ரபரண்ம, 

தெங்கல் தட்டுல் ற்பொம் ஆடுகள், 

தன்நறகமப பர்க்கும் தண்மகபறல் ரெம 

ரற்பொல் ரதரன்ந ரனறக கடமகபறல் 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பரர்கபர ன்தமபெம்; 

 (ii) தெங்கல் மகத்தரறலில் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்ப 

எபை அலுனர் எவ்தரபை ரபம் கட்டரரக 

2000 தெங்கற்கமப உற்தத்ற தெய் 

ரண்டுதண கட்டமபறடப்தட்டள்பர 

ன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, and in relation to each 

Divisional Secretary's Division the number 

of Civil Security Officers serving in the 

District of Anuradhapura; 

 (ii) whether the aforesaid officers have been 

assigned with other duties in addition to the 

duties in the security service; 
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 (iii) if so, what those duties are; 

 (iv) whether overtime payments and other 

allowances are paid for engaging in 

additional duties; and 

 (v) if so, the value of the aforesaid allowances 

received by an officer? 

(b) Will he state - 

 (i) whether the Civil Security Officers have 

been assigned with additional duties such as 

engaging in cultivation and brick industry 

and working in farms where goats and pigs 

are reared; and 

 (ii) whether an order has been given making it 

compulsory for each officer deployed in 

bricks industry to make 2,000 bricks every 

month? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ග්රාහභහතවතුභහ වහ බුේධ ලහන වහ 

අගමික කපයුතු භහතවතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුරු 

ගදනහ. 

() (i)  

 

නු 
ංකඹ 

ප්ර්හගේශීඹ  ගල්කම් ගකොට්ධහඹ සිවිල් 
අයක්ක 
බප න් 
ංඛවහ 

1 නුයහධපුය නළ ගඟනහිය නුයගම් 
ඳශහත 
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2 නුයහධපුය භධවභ නුයගම් ඳශහත 165 

3 කළකියහ  58 

4 ගල්නෆ 18 

5 තඹුත්ගත්ගභ 34 

6 තරහ 29 

7 භළදච්ිකඹ 1469 

8 ඳලුගසළ - 

9 කවපගසදිගිලිඹ 319 

10 ගගරන්බිඳුුළ 140 

11 යමෆ 34 

12 මිහින්තරඹ 161 

13 ඳරහගර 169 

14 ඈඳගරෝගභ   1 

15 නහච්චද   1 

16 යහජහංගනඹ  9 

17 තිය ඳනඹ 11 

18 භවවිරච්ිකඹ 1723 

19 ඳදවිඹ  263 

20 ගනොච්ිකඹහගභ  303 

21 ගවොගයොේඳතහන  835 

22 කළබිතිගගොල්රෆ  1244 

 (ii)  ඔේ. 

 (iii)   1. අගමික අඹතන ංර්ධන කපයුතු 

  2. ධවහඳන අඹතන ංර්ධන කපයුතු 

  3. පුයහ විදවහ ංලඹප ම්ඵන්ධ කපයුතු 

  4. විදුලි ළප නඩත්තු කිරීභ / ඈදි කිරීභ ම්ඵන්ධ 
කපයුතු 

  5. කෘෂි ංර්ධනඹප දහශ ංර්ධන කපයුතු ව 
ත් ඳහරනඹප දහශ කපයුතු 

  6. ඈදි කිරීගම් ක්ගඉත්රයගේ ංර්ධන කපයුතු 

 (iv)  ඈවත සිඹලුභ කහර්ඹඹන්හි ගඹොදනු රඵන්ගන් 
ම්භත යහජකහරි කහර සීභහ තුශ ඳභණි. 

 (v)  දහශ ගනොගේ. 

(අ)  (i)  ඈවත () (iii) ිළිතතුය වහ ඵළ ගඉ.  

 (ii)  නළත. 

(ආ)  දහශ ගනොගේ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුන තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ . 

ග  ආභතිතුභහ ිළිතගත්තහ, ගම් යප ගේයහ ගන්න විලහර කළඳ 

මභක් කශ සිවිල් අයක්ක නිරධහරින් ත් ඳහරන කපයුතුර, 

ඒ හගේභ ගගඩොල් කළපීගම් කපයුතුර නියත නහ, එගඉ නියත 

න්ගන් යහජකහරි කහර සීභහ තුශදී ඳභණ  කිඹහ. භහ ඒක 

ිළිතගන්ගන් නළවළ. ගරු ආභතිතුභනි, යහජකහරි කහර සීභහප 

භතයත් ඔවුන් ඒ කපයුත්ගත් නියත ගරහ ඈන්නහ. ඒ විතයක් 

ගනොග . ග්රාහභහයක්ක නිරධහරිඹකු ගගඩොල් 2,000ක් ගදන්න 

ඕනෆඹ කිඹහ නිහර්ඹ කයරහ තිගඵනහ. ඒ ඹප කිසිභ තිකහර 

දීභනහක් රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒ විතයක් ගනොග . භවය භළති 

ආභතිරුන්ගේ ගගල්රප එශලු ගගගනන්න කගඩ් ඹන්නත් 

ගම් ඹ ඳහවිච්ික කයනහ. ඔඵතුභන්රහ ගඳොගයොන්දු වුණහ, ගම් ඹ 

සථිය කයනහ කිඹරහ. එභ නිහ භහ වනහ, ගම් ඹ සථිය  

කයරහ ඒ සිඹලු දීභනහන් ගදන්ගන් කදහද කිඹරහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග  භහතෘ භූමිඹ ගේයහ ගළනීභ වහ විලහර ඳරිතවහගඹක් කශ 

ගම් බපඹන් සථහයබහඹප ඳත් කිරීභ, තිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ 

නහඹකත්ඹ වහ භළදිවත් මභ භත 2006.09.13 දින 1462/20 දයන 

යජගේ ගළට් නිගේදනඹ භඟින් ප්ර්කහලඹප ඳත් කය තිගඵනහ. 

දහශ කරුු එහි න්තර්ගත කය තිගඵනහ.  

එඳභණක් ගනොග . ඒ භඟ ගඳන්මභ ඹපගත් නිරධහරිඹහගේ 

ගඉඹ සථිය කයරහ විේහභ ළටු  හිමිකම් රඵහ දීභ වහ ඈදිරිඳත් 

කයපු භහතව භණ්ඩර ංගේලඹ 2012 ගගෝසතු 03 ළනිදහ 

නුභත කයරහ තිගඵනහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඈන් නතුරු 

ම්ප්ර්දහඹහනුකර සිදු න්ගන් ළටු  ඳරිභහණ තීයණඹ කිරීභ . ඒ 

වහ කශභනහකයණ ගඉහ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ජහතික ළටු  වහ 

ගඉක ංඛවහ ගකොමින් බහප ඹනහ. ගරු භන්ත්රීලතුභහ න 

තිකහර අදී ගේලුත් තීයණඹ න්ගන් ඒ ළටු  ක්රමභ නු . ගම් 

ඹ ඈටු කයන ගඉහ ිළ ගඹ කයනහ. ජහතික ංර්ධනගේ 

භවහ කහර්ඹ බහයඹක් ගම් ඹ ඈසප කයනහ. ජහතික ංර්ධනඹ 

ගනුගන් ඈටු කයන කහර්ඹ බහයගේදී වල් ගේ කයන්න එඳහ 

කිඹරහ තමුන්නහන්ගඉරහ ගඹෝජනහ කයන්න එඳහ. යගට් 

නිසඳහදනඹ ගභන්භ ගනකුත් ෆභ ක්ගඉත්රයඹක්භ ජහතික 

ංර්ධනගේ ළදගත් ංගඹන්. ඒ කපයුතු ඈසප කිරීභ ගනුගන් 

ඒ ඹප ිළ ගරු කයනහ. 

661 662 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඔඵතුභහගේ ඒ ිළිතතුය ගළන භප ෆහීභප ඳත් න්න ඵළවළ. ඒ 

ඹ සථිය කයන දිනඹ කදහද කිඹරහ  භභ ආහුගේ. මීප කලින් 

ඳළළත් ූය වළභ භළතියණඹක් එනගකොපභ ගම් ඹ සථිය කයන්න 

ඳපන් ගන්නහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔවුන් සථිය කිරීභ භහතව භණ්ඩරඹ නුභත කයරහ 

තිගඵනහ. ඒ නු ජහතික ළටු  වහ ගඉක ංඛවහ ගකොමින් 

බහ විසින් දහශ තීයණ ගළනීගභන් ඳසු ඒ කහර්ඹඹ සිදු නහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ගදළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ. ඊතුරු 

භළද ඳශහගත් විගලඉගඹන්භ ඳදවිඹ හගේ ප්ර්ගේලර ධවහඳන 

කපයුතුරප ගම් ග්රාහභහයක්ක නිරධහරින් ගඹොදනහ. ඒ 

කිඹන්ගන් ඔවුන් ඳහල්ර ඈගළන්මම් කපයුතු කයනහ. කහනු 

්ධේධ කයන ඒහ, කගඩ් ඹන ඒහ, එශලු ගගගනන ඒහ කශහප 

ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. යුේධඹ න් ගරහ වුරුදු තුනක් නහ. 

වළඵළ  ඒ ප්ර්ගේලගේ දරුන්ගේ ධවහඳන කපයුතු ගනුගන් ගම් 

නිරධහරින් ගඹදමගම්දී ඩුභ තයමින්  ඔවුන්ප ඒ ම්ඵන්ධ 

පුහුුක් රඵහ ගදන්න ඕනෆ. එගවභ නළති ගම් නිරධහරින් ඒ 

වහ ගඹදමභ ඒ දරුන්ප කයන හධහයණඹක් නහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කහනු කඳන්න , ශල් වහයන්න  ගම් ඹ ගඹදමභ ගවො  

කිඹරහ ගරු භන්ත්රීලතුභහ කිේහ.  
 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගවො  කිඹරහ ගනොග  කිේගේ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඹම් කිසි දළනුභක් තිගඵනහ නම්, ඒ දළනුභ ග  දරුන්ප රඵහ 

දීභ වහ ඹම් ඳහරක් ඊදේක් ඈල්රහ සිටිනහ නම් ඒක රඵහ 

දීගම් කිසිභ ළරැේදක් නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඊගන්න 

වළභ ගක නහභ යජගේ ගුරු ගඉගේභ ගකගනක් ගන්න ඕනෆ 

නළවළ.  

කලින් ප්ර්ලසනඹක දී කිේහ, නන්දහ භහරනී ගේ ගඵගර් ඳළළුහ 

කිඹරහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] දඹහසිරි ජඹගඉකය භන්ත්රීලතුභහ කිේගේ ඒ 

විධිඹප .  ග  ග්රාහභහයක්ක බපඹන් - [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නන්දහ භහරනීගේ ගඵගර් ඳළළුහ කිඹරහ භභ කිේගේ නළවළ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ, එතුභහ ගන කහගේද ගඵයඹක් ගළන  කිේගේ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ිළප යපක ගර්ගුගේදී ගච්ච ගදඹක් ගළන කිේගේ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කිඹපු ගේ කිඹපු වළටිගඹන්භ බහය ගන්න එඳහ. ටිකක් වදරහ 

ගන්න.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔේ, ඕහ ටිකක් යත් ගන්න ඕනෆ.   දළන් ිළ භිභහනත් 

භත්තර  ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ  ජහතිඹප දහඹහද කයරහ 

තිගඵනහ. ඈන්ඳසු ද ගම් ගරු බහ  රැස වුු ඳශමුළනි 

දගඉ දී  ිළ ඒ ගගෞයඹ  ප්ර්කහල කයන්නප ඕනෆ.  

ග  ංර්ධන ක්රිපඹහ දහභඹප ගම් ඹ තභන්ගේ දළනුභ නු 

ඹභක් එකතු කයනහ නම් එඹ ළශළක්මභ වහ දවස දළක්මභ 

සුදුසු නළවළ  කිඹන එක  භගේ දව.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවො , න් ප්ර්ලසනඹ වන්න.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ තුන්ළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹ .  

විගලඉගඹන්භ ිළ ගඵොගවොභ ගරු කයන ආභතියගඹක් වළටිඹප 

ගභතුභහ  කහනු කඳන එක , ධවහඳනඹප ඊදවු කයන එක   

භහන කිරීභ ගළන භභ කනගහටු නහ.  විගලඉගඹන්භ ගම් ඹ 

ගඹොදරහ ඊතුරු භළද ඳශහගත් දරුන්ප ධවහඳනඹ රඵහ දුන් නිහ 

ද,  ඳසු ගිඹ වුරුේගේ නුයහධපුය දිසත්රි ක්කගේ ධවහඳන 

තත්ත්ඹ   රංකහගේ  24 ළනි තළනප ඳත් ගරහ තිගඵන්ගන්? 

ඔඵතුභන්රහගේ ධවහඳන ප්ර්තිඳත්තිඹ ගම්ක ද?  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒක ධවහඳන ආභතිතුභහගගන් ගනභ ප්ර්ලසනඹක් ගර 

වන්න. භප කිඹන්න තිගඵන්ගන් ගභඳභණ .  

 

ගයොටුම භධවභ ගඵගවත් ලහරහ : ප්ර්තිංසකයණඹ 
தரட்டும்த த்ற பைத்துெரமன : புணமப்பு 

ROTUMBA CENTRAL DISPENSARY: RENOVATION 

1970/’11 

11.ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගෞඛව භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ - (1) :   

() (i) භහතය දිසත්රි ක්කගේ, ඳසගගොඩ ප්ර්හගේශීඹ ගල්කම් 
ඵරප්ර්ගේලගේ ිළහිටි, ගයොටුම භධවභ ගඵගවත් 
ලහරහ ගම් න විප හ දභහ ආති ඵත්; 

 (ii) හ දළම ගඵගවත් ලහරහගේ ගගොඩනළගිලි විනහල 
ගමින් ඳතින ඵත්;  
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 (iii) ගඵගවත් ලහරහ හ දළමීභ නිහ ප්ර්ගේලගේ 
ජනතහ දළඩි ඳවසුතහඹකප මුහුණ ඳහ ආති 
ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(අ) (i) එභ ගඵගවත් ලහරහගේ ගගොඩනළගිලි 
ප්ර්තිංසකයණඹ කිරීභප කපයුතු කයන්ගන්ද; 

 (ii) ගම් න විප ඒ වහ ප්ර්තිඳහදන  ගන් කය තිගේද; 

 (iii) එගඉ නම්, ගයොටුම භධවභ ගඵගවත් ලහරහ වහ 
කඩිනමින් නදවයඹකු  ඳත් කය ප්ර්ගේලගේ 
ජනතහප වන ළරසීභප කපයුතු කයන්ගන්ද;  

 (iv) එගඉ නම්, ඒ දිනඹ කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද?        

(ආ) ගනොඑගඉ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
 சுகரர அமச்ெமக் ரகட்ட றணர:  

(அ)(i) ரத்மந ரட்டத்றன் தஸ்தகரட தறரெ 

தெனரபர் ஆலமகப் தறரெத்றல் 

அமந்துள்ப தரட்டும்த த்ற பைத்து 

ெரமன ற்ரதரது படப்தட்டுள்பதன்தமபெம்; 

 (ii) படப்தட்டுள்ப பைத்துெரமனறன் 

கட்டிடங்கள் அறமடந்து பைகறன்ந 

தன்தமபெம்; 

 (iii) பைத்துெரமன படப்தட்டுள்பணரல் இப் 

தறரெத்றலுள்ப க்கள் ததபைம் அதெபகரறத் 

றற்கு பகம்தகரடுத்துள்பரர்கள் ன்தமபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி பைத்துெரமனறன் கட்டிடங்கமபப் 

புணமப்தற்கு டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமபெம்; 

 (ii) ற்ரதரது இற்கரண றற ற்தரடுகள் 

எதுக்கப்தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (iii) ஆதணறல், தரட்டும்த த்ற பைத்து 

ெரமனக்கு உடணடிரக பைத்துதரபைம 

றறத்து இப்தறரெத்றலுள்ப க்கலக்கு 

றரம் ததற்பொக்தகரடுப்தற்கு டடிக்மக 

டுப்தரர ன்தமபெம்; 

 (iv) ஆதணறல், அத் றகற ரதன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Rotumba Central Dispensary situated in 

the Pasgoda Divisional Secretary's Division 

area in the Matara District has been closed 

down at present;  

 (ii) the buildings of the aforesaid dispensary 

which has been closed down are getting 

destroyed; and 

 (iii) the people in the area are faced with a great 

inconvenience due to the closure of the 

aforesaid dispensary? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to renovate the 

buildings of the aforesaid dispensary;  

 (ii) whether allocations have been made for that 

purpose by now;  

 (iii) if so, whether steps will be taken to appoint 

a doctor to the Rotumba Central Dispensary 

and provide relief to the people in the area; 

and 

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

(c) If not, why? 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛව නිගඹෝජව 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க - சுகரர தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගෞඛව භහතවතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය ගදනහ.  

() (i) ගයොටුම භධවභ ගඵගවත් ලහරහ හ ගනොභළත.  

 (ii) එභ ගඵගවත් ලහරහගේ ගගොඩනළඟිලි විනහල ම 
ගනොභළත. 

 (iii) එභ ප්ර්ගේලගේ ජනතහ කිසිදු ඳවසුතහකප ඳත් 
ම ගනොභළත.  

(අ) (i) ප්ර්තිංසකයණඹ කිරීභප ලව ගනොගේ.  

 (ii) දහශ ගනොගේ.  

 (iii), (iv)     2011.11.14 දින සිප ගම් දක්හ ගභභ ගඵගවත් 
ලහරහගේ එම්.බී.බී.එස. ඊඳහධිධහරි නදව 
නිරධහරිනිඹක් ගඉඹ කය .  

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ප්ර්ලසනඹ ඈදිරිඳත් කයන සථහප 

ඩහ දළන් තත්ත්ඹ ගනස.  ඉගේ ගඳගර්දහත් භභ අඳසු ඒ ගළන 

ඵළලුහ. ඒ නිහ තුරු ප්ර්ලසන නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගොඹහ ඵරන එක ගවො .    

ප්ර්ලසන ංක 12- 2201/'11- (2), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඈදිකිරීම්,  ඈංජිගන්රු ගඉහ, නිහ වහ 

ගඳොදු ඳවසුකම් භහතවතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹප  ිළිතතුරු 

දීභ වහ ති ගදකක කහරඹක් ඈල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභප නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 13 - 2330/'12 - (2), ගරු ජිත් ගප්ර්ඉභදහ භවතහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්ර්ඉභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  සිවිල් අයක්ක ක්ගඉත්රයඹ ිළිතඵ 

භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ග්රාහභහතවතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 
අගමික කපයුතු භහතවතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹප  
ිළිතතුරු දීභ වහ  තිඹක කහරඹක් ඈල්රහ සිටිනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්ර්ඉභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සිවිල් අයක්ක ක්ගඉත්රයඹ  ිළිතඵ 

ගරු පී. වළරින් භන්ත්රීලතුභහ ආස ප්ර්ලසනඹප එතුභහප ඊත්තය ගදන්න 

පුළුන් වුණහ නම්,  භගේ ප්ර්ලසනඹප ඊත්තය ගදන්න ඵළරි ආ  

කිඹරහ  භහ දළන ගන්න කළභළති .  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවො . ප්ර්ලසනඹකප ඳළවළදිලි ිළිතතුරු ගදන්නප කල් 

ඈල්ලුහභ එඹප ඈඩ ගදන්නප ඕනෆ.  
 
ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභප නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
වදුරුක්කන්ද ගල් ගකොරිඹ: ඳරිය විනහලඹ  
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அறவு 
HANDURUKKANDA QUARRY: ENVIRONMENTAL 

DESTRUCTION 
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14.ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති භහතවතුභහගගන් ආස 

ප්ර්ලසනඹ -(1):     

() (i) කුරුණෆගර වහ භහතගභ ඹන ඳ ඇහගේශීඹ ගල්කම් 
ගකොට්ධහරප ඹත් වදුරුක්කන්ද නභළති 
කන්ගේ ගවෝ එඹප අන්න ගනත් කන්දක 
ිළහිටි කලුගරක් කඩහ දභමින් ගල් ගකොරිඹක් 
ඳත්හ ගගන ඹන්ගන්ද; 

 (ii) ඒ වහ භධවභ ඳරිය ධිකහරිගේ නුභතිඹ රඵහ 
දී තිගේද; 

 (iii) එගඉ නම්,  ඉප දහශ ගල්ඛන ඈදිරිඳත් කයන්ගන්ද; 

 (iv) එභ ගල්ගකොරිඹ ඳත්හ ගගන ඹන ඹ කවුරුන්ද; 

 (v) එභ ගල්ගකොරිගේ හිමිකහරිත්ඹ ආත්ගත් 
අඹතනඹකප නම්, එහි නභ, ලිිළනඹ ව ධව්ෂත 
භණ්ඩර හභහජික න්ගේ නම් ව ලිිළනඹන් 
කගර්ද; 

 (vi) එභ ගර ිළහිටි ඈඩගම්  තිකරුන්ගේ නම්, 
ලිිළනඹන් ව එක් එක් පුේගරඹහප ඹත් ඈඩම් 
ඳ ඇභහණඹන් ගන් ගන් ලගඹන් කගර්ද; 

 (vii) එභ ගර කඩහ ඈත් කිරීභප ගවඉතු කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(අ) (i) ඈවත කලුගල්   ගකොරිඹ ිළහිටි  කඳුළටිගඹන් 
ගඳෝණඹ න ළේ ිළහිපහ තිගේද; 

 (ii) එභ කඳුළටිඹ අශ්රිදත සිදු කයන කලුගල් කළමභ 
ගවඉතුගන් සිදු න ඳරිය විනහලඹ නිහ ඒ 
ඹපගත්   ගඳෝණඹ න ළේර  ජර මරහල ඇරප, 
ජීමන්ප ව සහබහවික භූමිඹප සිදු න වහනිඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් ගන්නහ ිළඹය කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ  වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගඉ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

சுற்நரடல், புதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற அமச்ெமக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) குபைரகல் ற்பொம் ரத்க தறரெ  

தெனரபர் தறரறவுகலக்கு தெரந்ரண 

யதுபைக்கந் தம் மனறல் அல்னது அற்கு 

அண்றத்தரபை மனறல் அமந்துள்ப 

கபைங்கற் தரமநகமப உமடத்து கற்குற 

தரன்பொ ரதறப்தடுகறன்நர ன்தமபெம்; 

 (ii) இற்கு த்ற சுற்நரடல் அறகர ெமதறன் 

அதற ததநப்தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (iii) ஆதணறல், இரணரடு தரடர்புமட ஆங் 

கமபச் ெர்ப்தறப்தரர ன்தமபெம்; 

 (iv) ரற்தடி, கற்குறம ரதறபைதர் ரர் 

ன்தமபெம்; 

 (v) ரற்தடி கற்குற ரததரபை றபொணத்றற்கு 

தெரந்ரணதணறன் அன் ததர், பகரற 

ற்பொம் தறப்தரபர் ெமத அங்கத்ர்கபறன் 

ததர் பகரறகள் ரமதன்தமபெம், 

 (vi) ரற்தடி கற்தரமந அமந்துள்ப கரறறன் 

உரறமரபர்கபறன் ததர், பகரற, ற்பொம் 

எவ்தரபை உரறமரபபைக்கும் தெரந்ரண 

கரறறன் அபவு தவ்ரநரக ரம 

தன்தமபெம்; 

 (vii) ரற்தடி கற்தரமநம உமடத்கற்பொற்கரண 

கரம் ரதன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி கற்குற அமந்துள்ப மனத் 

தரடரறலிபைந்து  லமப் ததபொகறன்ந ரறகள் 

தும் உள்பர ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி மனத்தரடமச் ெரர்ந்ரக 

இடம்ததபொம் கபைங்கல் உமடத்லிணரல் 

சுற்நரடலுக்கு றமபகறன்ந அறறன் 

கரரக இறலிபைந்து லமப்ததபொகறன்ந 

ரறகபறன் லர் பனங்கலக்கும், உறரறணங் 
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கலக்கும், இற்மகத் மக்கும் ற்தடுகறன்ந 

ரெம் தரடர்தரக ரற்தகரள்பப்தடும் 

டடிக்மக ரதன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a quarry is run by splitting the rock 

on the mountain known as Hadurukkanda  

or a mountain close to that which belong to 

the Kurunegala and the Mawathagama 

Divisional Secretary's Divisions;  

 (ii) whether the approval of the Central 

Environment Authority has been granted for 

that; 

 (iii) if so, whether the documents relevant to the 

aforesaid approval will be submitted; 

 (iv) as to who run that quarry; 

 (v) if the quarry belongs to an institution, its 

name, address and names and addresses of 

the members of the board of directors; 

 (vi) separately, of the names and addresses of 

the owners of the land in which the 

aforesaid rock is located and the extents of 

land belonging to each person; and 

 (vii) of the reasons for splitting and removing 

that rock? 

(b) Will he state - 

 (i) whether there are tanks which are fed by the 

mountain in which the aforesaid rock is 

located; and 

 (ii) of the steps to be taken to prevent the 

damage caused to the sources of water of 

the tanks fed by the mountain, animal life 

and natural environment owing to splitting 

rocks that surround the aforesaid range of 

mountains? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඒ.ම. සුසිල් ගප්ර්ඉභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு .டி. சுெறல் தறரஜந் - சுற்நரடல், 

புதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය ගදනහ.  

() (i) ඔේ. භහතගභ ප්ර්හගේශීඹ ගල්කම් ගකොට්ධහගේ 
ිළරළස ඈවශගභ ග්රාහභගඉහ ගම් පීලිකඩ ත්ත 
නළභළති ඈඩගම් කළු ගල් කළමභ වහ ඳවත 
වන් ඳරිදි  භූ විදවහ මික්ණ වහ ඳතල් 
කහර්ඹහංලඹ භඟින් ඵරඳත්රය නිකුත් කය ආත.  

 Ø කිර ඈංජිනිඹරින් පුේගලික භහගභ විසින් 
ඳත්හ ගගන ඹනු රළබ ගල්ගකොරිඹ වහ යංජිත් 
භහඳහ ඹන ඹ ගත නිකුත් කයන රද IML/B 

කහණ්ඩගේ ඵරඳත්රයඹ ගකොන්ගේසි ඊල්රංඝනඹ 
මභ ගවඉතුගන් භූ විදවහ  වහ ඳතල් කහර්ඹහංලඹ 
විසින් ත්හිටුහ ආත.  

     Ø එඹප ඹහඵද  එච්.ඒ. භන් ඹන ඹ විසින් IML/B 
කහණ්ඩගේ ගල් ගකොරිඹක් ඳත්හ ගගන ඹනු 
රඵ .  

 Ø එච්.ඒ. භන් ඹන ඹගේ වහඳෘතිඹප මීපර් 250ක් 
ඳභණ දුරින් එස.ම.ගක්. ඳතියහජ ඹන ඹ විසින් 
IML/C කහණ්ඩගේ ගල් ගකොරිඹක් ඳත්හ ගගන 
ඹනු රඵ .  

    Ø එච්.ඒ. භන් ඹන ඹගේ වහඳෘතිඹප කිගරෝ 
මීපර් 01ක් ඳභණ දුරින් ම.ම. කරුණහයත්න ව 
භහගභ විසින් IML/B කහණ්ඩගේ ගල් ගකොරිඹක් 
ඳත්හ ගගන ඹනු රඵ .  

 (ii)  ඒ වහ භධවභ ඳරිය ධිකහරිඹ භඟින් ඳවත 
වන් ඳරිදි ඳරිය නි ර්ගේල නිකුත් කය ආත.  

 Ø ංක NWP/CEA/NRM/07/Ku/Ma/MM/354/11 වහ 
2012.01.05 දිනළති ඳරිය නිර්ගේල - කිර 
ඈංජිනිඹරින් පුේගලික භහගභ, 180/60, ජඹවිභන 
ත්ත, සිඹමරහගගොඩ, ගඳොල්ගසඕවිප.  

  (ගභභ ගල් ගරහි ක්රිපඹහකහරිත්ඹ භූ විදවහ වහ 
ඳතල් කහර්ඹහංලඹ විසින් ත් හිටුහ ආත.) 

  ංක NWP/ CEA/N RM/0 7/Ku /M a/

MM/319/11 වහ 2012.01.10 දිනළති ඳරිය 
නිර්ගේල - එච්.ඒ. භන්, ංක 379, ගරගගදය 
භහත, ළ යවුභ, කුරුණෆගර. 

  ංක NWP/ CEA/N RM/0 7/Ku /M a/

MM/917/12 වහ 2012.07.17 දිනළති ඳරිය 
නිර්ගේල - එස.ම.ගක්. ඳතියහජ, ංක 64, ගඩ්සි 
භවුන්ට්, ිළරළස. 

  ංක NWP/CEA/NRM/07/Ku/Ma/MM/77-

R1/11 වහ 2012.09.24 දිනළති ඳරිය නිර්ගේල - 
ම.ම. කරුණහයත්න ව භහගභ, ගනො. 579, 
බුළුගව වන්දිඹ, නුය ඳහය, කළරණිඹ. 

 (iii)  ඔේ. ආමුුභ බහගත* කයමි. 

 (iv)  ඳවත නම් වන් ඹ විසින් එභ ගල් ගකොරි 
ඳත්හගගන ඹනු රඵන ඵ හර්තහ ම ආත. 

  යංජිත් භහඳහ (ගභභ ගල් ගරහි ක්රිපඹහකහරිත්ඹ 
භූ විදවහ වහ ඳතල් කහර්ඹහංලඹ විසින් ත් හිටුහ 
ආත.) 

  එච්.ඒ. භන් 

  එස.ම.ගක්. ඳතියහජ 

  ම.ම. කරුණහයත්න 

 (v)  
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අඹතනගේ නභ ලිිළනඹ ධවක් භණ්ඩරඹ 

කිර ඈංජිනිඹරින් 
පුේගලික භහගභ 

180/60, 
ජඹවිභන ත්ත, 
සිඹමරහගගොඩ, 
ගඳොල්ගසඕවිප 

එස.ම.ගක්. ධර්භප්රිඩඹ 
ම.සී. මයක්ගකොඩි 
ඩේ.ම.ඩේ.ඩේ. 
විගජ්දහ 

ම.ම. කරුණහයත්න 
ව භහගභ 

ගනො. 579, 
බුළුගව වන්දිඹ, 
නුය ඳහය, 
කළරණිඹ 

ම. කරුණහයත්න 
ම.ය.පී. කරුණහයත්න 
ම.එස.එස. 
කරුණහයත්න 
ම.එම්.පී. 
කරුණහයත්න 
ටී.ම.ටී.අර්. 
කරුණහයත්න 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (vi) එභ ගර ිළහිටි ඈඩගම්  තිකරුන්ගේ නම්, 
ලිිළනඹන් ව එක් එක් පුේගරඹහප ඹත් ඈඩම් 
ප්ර්භහණඹන් ඳවත වන් ඳරිදි ඵ හර්තහ ම ආත. 

 

 (vii)  ප්ර්ගේලගේ භවහ භහර්ග ඈදි කිරීම් වහ ගනත් 
ංර්ධන කපයුතු වහ ලව කළු ගල් ළඳයීභ 
වහ. 

(අ) (i) ගභභ සථහනඹප අන්න පළම්ඳහන ජරහලඹ 

ිළහිපහ ආත. ඊඳරිභ ජර ළඳයුම් භට්පගම් සිප 

අන්න ලගඹන් මීපර් 250-300ක් ඳභණ දුරින් 

ඈවත කළම ම් කපයුතු ත් හිටුන රද කළු ගල් 

ළඩඳශ ිළහිපහ ආත. ගභභ කඳුළටිගේ දකුු 

ගදසින් ගභභ ළඩඳශ ිළහිපහ ආති තය, ගභභ 

කඳුළටිඹ භඟින් නිර්භහණඹ න ජර මරහේ එහි 

ඵපහිය ගදප න නිම්නඹ දිගේ ගරහ ඹන ඵළවින් 

පළම්ඳහන ජරහලගේ ජර මරහේරප ළරකිඹ යුතු 

ඵරඳෆභක් සිදු ගනොගේ. කඳුළටි ඹප ඳතිත න ළසි 

ජරඹ ඵහධහකින් ගතොය එභ ජරහලඹප වනඹ 

න තය, ය දී ආති වහඳෘති භඟින් ජරවන 

යපහප ඵහධහක් ගනොභළත. 

 (ii) කළු ගල් කළමභ ගවඉතුගන් ඒ අශ්රිදත ගඳෝණඹ 

න ළේර ජර මරහේරප, ජීමන්ප ව 

සබහවික භූමිඹප සිදු න වහනිඹ භ කිරීභ 

වහ භූ විදවහ මීක්ණ වහ ඳතල් කහර්ඹහංලඹ 

භඟින් කළම ම් ඵරඳත්රය නිකුත් කිරීගම්දී එභ ඵරඳත්රය 

වහ ගකොන්ගේසි ආතුශත් කය ආති තය 

ප්ර්ගේලගේ ජරහලරප ප්ර්ගේල න ජරවන යපහ 

ගනස ගනොන ඳරිදි ආති සථහනරප ඳභණක් 

කළම ම් කපයුතු කිරීභ වහ ය රඵහ දීභ සිදු 

කය . එගඉභ ඵරඳත්රය ලුත් කිරීභප ප්ර්ථභ භධවභ 

ඳරිය ධිකහරිගේ ව ඹම ඳශහත් ඳරිය 

ධිකහරිගේ නිර්ගේල රඵහ ගනු රළගේ. 

  තද ඵරඳත්රයරහීනන් විසින් එභ ඵරඳත්රය 

ගකොන්ගේසිරප නු කපයුතු කයන්ගන්දළ  

ඳරීක්හ කය ඵළලීභ සිදු කයන තය, එභ 

ගකොන්ගේසි කඩන සථහරදී ඵරඳත්රය ත් 

හිටුමභප සිදු කයනු රඵ . 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

*බහගම්ඹ භත තඵන රද ආමුුභ: 
   ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்பு : 

   Annex tabled: 

671 672 

[ගරු ඒ.ම. සුසිල් ගප්ර්ඉභජඹන්ත භවතහ] 

 තිකරුන්ගේ 
නම් 

ලිිළනඹන් ඈඩම් ප්ර්භහණඹ 

යංජිත් භහඳහ කිර ඈංජිනිඹරින් 
පුේගලික භහගභ, 
180/60, ජඹවිභන 
ත්ත, සිඹමරහගගොඩ, 
ගඳොල්ගසඕවිප. 

ක්කය 04 

එච්.ඒ. භන් ංක 379, ගරගගදය 
භහත, ළ යවුභ, 
කුරුණෆගර. 

ක්කය 11 රඩ්03 
ඳර්චස 32 

එස.ම.ගක්. 
ඳතියහජ 

ංක 64, ගඩ්සි භවුන්ට්, 
ිළරළස. 

ක්කය 02 රඩ් 02 
ඳර්චස 30 

ම.ම. 
කරුණහයත්න 

ගනො. 579, බුළුගව 
වන්දිඹ, නුය ඳහය, 
කළරණිඹ. 

ක්කය 19 රඩ් 02 
ඳර්චස 28 
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[ගභභ ආමුුභ පුසතකහරගේ ද තඵහ ආත.] 
[இந் இமப்பு தல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.]  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගතගරන් ඵළප කහපු ග  සුසිල් 

ගප්ර්ඉභජඹන්ත ආභතිතුභහ ඹහන්තම් ගතගරන් ගළරවිරහ තිගඵනහ. 

ඉශඟප ඳරියඹ හු ගරහ තිගඵන්ගන්.  එතුභහප ඒක ඒ තයම් 

ප්ර්ලසනඹක් ගනොග  කිඹරහ භහ හිතනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ භභ 
වන්න කළභළති . වදුරුක්කන්ද කිඹන කන්ද තිගඵන්ගන් 
ගවෝර්පන් තළන්න කඳු ශල්ගල් හන ඵෆවුගම් . ආත්තපභ එභ 
කන්ගදන් ගරහගගන ඹන තුයලින් තභ  පළම්ඳහන ජරහලඹ 
ගඳෝණඹ ගරහ කුරුණෆගර නගයඹප තුය එන්ගන්. ගරු 
ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ නිරධහරින් රඵහ දී තිගඵන ිළිතතුය භභ 
ිළිතගන්ගන් නළවළ. ගභොකද, එභ කඳුළටිගේ ජර ඊල්ඳත් විලහර 
ංඛවහක් තිගඵනහ. ඔඵතුභහප ගත්ගයනහ ආති, මීපර් 250ක් 
එවහ න් කළු ගල් කළම ම් කපයුතු නතය කශත් ගකො  තයම් 
ළඩක් සිේධ ගනහද කිඹරහ. ඩි 400 ක් විතය ඊසින් ිළහිටි 
කන්දක් ගළන  භභ ගම් කථහ කයන්ගන්. ඒ නිහ ගභතයම් ළදගත් 
කඳු ඵෆවුභක් විනහල ගන ගකොප -දළන් කළම ම් කපයුතු නතය 
කයරහ තිගඵන්න පුළුන්- එහි කළු ගල් කළම භ වහ මීප කලින් 
එභ ඵරඳත්රයඹ රඵහ දුන් ඹප විරුේධ ඔඵතුභහ ඹම් කිසි ිළඹයක් 
ගන්නහද නළේද කිඹරහ භභ දළන ගන්න කළභළති . 

 

ගරු ඒ.ම. සුසිල් ගප්ර්ඉභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்புறகு  .டி. சுெறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

නිහර්ඹගඹන්භ ඵරඳත්රයඹක් නිකුත් කිරීගම්දී භූ විදවහ වහ 
ඳතල් කහර්ඹහංලගේ ඳභණක් ගනොග  භධවභ ඳරිය ධිකහරිගේ 
යඹත් ඒ වහ ලව ගනහ. ඒ හගේභ ග්රාහභ ගඉහ 
නිරධහරි, ප්ර්හගේශීඹ ගල්කම් ව දිසත්රි ක් ගල්කම් කිඹන 
තුන්ගදනහගේ නිර්ගේලඹත් ලව ගනහ. ඔඵතුභහ භප ඹම් 
කහරඹක් රඵහ ගදනහ නම්, ඒ අකහයගඹන් සිඹලුභ කහර්ඹ 
ඳටිඳහටීන් නුගභනඹ කය ගභඹ නිකුත් කය තිගේද ඹන්න ඳරීක්හ 
කයරහ එහි ඹම් අකහයඹක කහර්ඹ ඳටිඳහටි නුගභනඹ ගනොකයපු 

සථහක් තිගඵනහ නම් ඒ ගනුගන් විනඹ ිළඹය ගන්න 
සදහනම්. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගනක් කහයණඹ ගම්ක . ජනප්ර්හදගේ තිගඵන්ගන් 

ඈරුගල්ඵණ්ඩහය ගදවිගඹෝත් ශගම්ඵහ යජ්ජුරුගෝත් ගම් කන්ගේ 

හිටිඹහඹ කිඹරහ .  ගම්  කන්ද ඊඩප ගිඹහභ වරහත මුහුදත් 

ගඳගනනහ. ගම් කන්ද තිගඵන්ගන් භහතගභ අනගේ .  

දළනප ම.ම. කරුණහයත්න  කම්ඳළනි කිඹන එගකන් ගම් 

කළුගර කඩහ ගගන ඹනහ. කරුණහකයරහ ගම් ගළන ඳරීක්ණඹක් 
කයරහ ගම් ගර කළමභ ගභතළනින් නතය කයන්න කිඹරහ භභ 
ඔඵතුභහගගන් ඈල්රහ සිටිනහ. ගභොකද, කඩන්න ගල් රල් මීප 
ඩහ තිගඵනහ. නමුත් ගම් හගේ ඒහප ය දීගභන් සිේධ 
න්ගන් ග  තිගඵන සහබහවික ම්ඳත් සිඹල්ර විනහල මගම් 
දහනභක්, තර්ජනඹක් ආති මභ . ඒ නිහ කරුණහකය ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් ඳරීක්ණඹක් කයරහ ගම් ළඩ ිළිතගශ වහභ 
ගවෝසි කයන්න කපයුතු කයන්නඹ කිඹරහ භභ ඔඵතුභහගගන් 

ඈල්රහ සිටිනහ.  
 

ගරු ඒ.ම. සුසිල් ගප්ර්ඉභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்புறகு  .டி. சுெறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඳරිය භහතවහංලගේ ඊඳගේලක කහයක 

බහ 22ළනි දින ගඳයරු 11.00ප ඳළළත්ගනහ.  එඹප 

වබහගි න ගර ඔඵතුභහප භහ අයහධනහ කයනහ. ග  

නිරධහරින් සිඹලු ගදනහභ ඒ කහයක බහප එනහ. ඒ තත්ත්ඹ 

එගඉ නම් ඒ කහර්ඹඹ වහභ ත්හිටුන්නඹ කිඹරහ භප එගේගල්භ 

නිගඹෝගඹක් ගදන්න පුළුන්.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගඵොගවොභ ගවො .  
 

ගඳෞේගලික ගයෝවල්ර ගඉඹ කයන  විගේශීඹ  
නදවරුන් : සුදුසුකම් 

ணறரர் பைத்துமணகபறல் தறரற்பொம் 

தபறரட்டு பைத்துர்கள்: மகமகள் 
FOREIGN DOCTORS SERVING IN PRIVATE HOSPITALS : 

QUALIFICATIONS 
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15. ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
 (ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගෞඛව භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ - (1):   

() (i) ගභයප ගඳෞේගලික ගයෝවල්ර ගඵොගවෝ විගේල 
ජහතික නදවරුන් ගඉඹ කයන ඵත්; 

 (ii) එභ නදවරුන්ගගන් ඵහුතයඹක් නිසි සුදුසුකම් 
පුයහ ගනොභළති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද?  

(අ) (i) ගභයප ගඳෞේගලික ගයෝවල්ර ගඉඹ කයන 
විගේශීඹ නදවරුන් ංඛවහ ගකොඳභණද;  

          (ii)  එභ නදවරුන් තරින් නිසි සුදුසුකම් පුයහ 
ගනොභළති නදවරුන් ංඛවහ ගකොඳභණද; 

 (iii) ගභයප ගඉඹ කයනු රඵන විගේශීඹ 
නදවරුන්ප ලිඹහ ඳදිංිකඹ රඵහදීගම්දී ඔවුන්ගේ 
සුදුසුකම් ඳරීක්හ කිරීභ වහ ළඩ ිළිතගශක් 
ක්රිපඹහත්භක කයනු රඵන්ගන්ද; 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (iv) ගම් නවිප ලිඹහ ඳදිංිකඹ රඵහ ආති සුදුසුකම් පුයහ 
ගනොභළති විගේශීඹ  නදවරුන්ගේ ලිඹහ ඳදිංිකඹ 
 ගවෝසි ගකොප ඔවුන් තින් යණ ගයෝ වන් 
ජීවිතහදහනභප රක්මභ භඟ වළයමභප  කපයුතු 
කයන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගඉ නම්, ඒ භන්ද? 

 

 சுகரர அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ)(i) இந் ரட்டின் ணறரர் பைத்துமணகபறல் 

ததபைபவு தபறரட்டு பைத்துர்கள் தற 

ரற்பொகறநரர்கள் ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி பைத்துர்கபறன் ததபைம்தரனரணர்கள் 

உரற மகமகமப பூர்த்ற தெய்றல்மன 

ன்மதபெம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இந் ரட்டின் ணறரர் பைத்துமணகபறல் 

தறரற்பொம் தபறரட்டு பைத்துர்கபறன் 

ண்றக்மக வ்பவு ன்தமபெம்; 

 (ii) அந் பைத்துர்கபறல் உரற மகமகமபப் 

பூர்த்ற தெய்ர பைத்துர்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பவு ன்தமபெம்; 

 (iii) இந் ரட்டில் தறபுரறபெம் தபறரட்டு 

பைத்துர்கமப தறவு தெய்கறன்நரதரது அர் 

கபறன் மகமகமப தரறரெரறப்தற்கரண 

ரமனத் றட்டதரன்பொ மடபமநறல் 

இபைக்கறன்நர ன்தமபெம்; 

 (iv) இதும தறவு தெய்ப்தட்டுள்ப ஆணரல் 

மகமததநர தபறரட்டு பைத்துர்கபறன் 

தறறமண இத்துச்தெய்து அர்கபறணரல் 

அப்தரற ரரரபர்கள் ஆதத்துக்குள்பரம 

டுக்க டடிக்மக டுப்தரர ன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) many foreign doctors serve in private 

hospitals in this country; and 

 (ii) a majority of these doctors are not properly 

qualified? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of foreign doctors who serve at 

private hospitals in this country; 

 (ii) out of them, the number of doctors who are 

not properly qualified;  

 (iii) whether a programme will be implemented 

for checking the qualifications of foreign 

doctors when the foreign doctors serving in 

this country are registered; and 

 (iv) whether he will take action to avoid the risk 

to the lives of helpless patients by 

cancelling the registration of those doctors 

from foreign countries who are already 

registered, but do not possess the necessary 

qualifications? 

(c) If not, why? 
 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගෞඛව භහතවතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය ගදනහ.  

 ()   (i)  ඔේ. 

        (ii)  ගභයප ගඳෞේගලික ගයෝවල්ර ගඉඹ කයන 
විගේල ජහතික නදවරුන් නිසි සුදුසුකම් පුයහ 
ආත. 

 (අ)  (i)   විගේශීඹ විගලඉඥ නදවරුන් 26ක් ගභයප 
ගඳෞේගලික ගයෝවල්ර ගඉඹ කයනු රළගේ. 

        (ii)    සිඹලු ගදනහභ ඵහ ගගන ආති තනතුය වහ 

සුදුසුකම් පුයහ ආත. 

      (iii)    ඔේ. 

                නදව අඥහඳනගත් 67() ගන්තිඹ ඹපගත් 
තහකහලික ලිඹහ ඳදිංිකඹ රඵහ ගදන්ගන්                       
්රීන රහංකික පුයළසිඹන් ගනොන විගේශීඹ 
විගලඉඥ නදවරුන් වහ න තය එගඉ 
ලිඹහ ඳදිංිකඹ රඵහ දීගම් දී ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් 
ඳරීක්හප රක් ගකගර්. ඒ වහ ඩහත් විධිභත් 
ූය ඳරිඳහරන ක්රමභගේදඹක් දහශ 
ඳහර්ලසකරුන්ගේ වබහගිත්ඹ ආති දළනප 
කහ ආති තය ඒ නු කපයුතු ගකගයමින් 
ඳතී. 

     (iv)    2013 ය වහ ලිඹහ ඳදිංිකඹ රඵහ දී ආති 

විගේශීඹ විගලඉඥ නදවරුන් සිඹලු ගදනහභ 
සුදුසුකම් පුයහ ආති නදවරුන්ඹ. 

(ආ)  ඳළන ගනොනඟී. 

 

ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිගඹෝජව ආභතිතුභනි, තමුන්නහන්ගඉ ප්ර්කහල කශහ සිඹලු 

ගදනහභ නිසි සුදුසුකම් පුයහ තිගඵනහඹ කිඹරහ. තමුන්නහන්ගඉ 

ඒ ඵ තවවුරු කය ගත්ගත් ගභොන අඹතනඹ භගින් ද කිඹරහ භභ 

දළන ගන්න කළභළති .  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, නදවරුන් ලිඹහ ඳදිංික කිරීභ 

භහතවහංලඹප හිතුභතඹප කයන්න ඵළවළ. ඒ වහ භභ කිේ 

විධිඹප නදව අඥහ ඳනගත් 67 ගන්තිඹ ඹපගත් තභ  නදව 

බහ විසින් කපයුතු කයනු රඵන්ගන්. ඒ කිඹන්ගන් ගභයප 

නදවයගඹක් නිහර්ඹගඹන්භ ලිඹහ ඳදිංික ගන්න ඕනෆ. ිළප 

යටින්  අගොත් ඔවුන්පත් ඒ සුදුසුකම්, ඒ තත්ත්ඹන් තිගඵන්න 

ඕනෆ. ඒ නු තභ  ඒ නිරධහරින් කපයුතු කයන්ගන්. කලින් 

කරප ග  භහතවහංලඹ ඔවුනුත් භඟ හකච්ඡහ කයරහ තභ  

ඒක තීන්දු කයන්ගන්.  

675 676 

[ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ] 
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ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිගඹෝජව භහතවතුභනි,  හභහනවගඹන්  තහකහලික 

ලිඹහ ඳදිංිකඹක් තභ  ප්ර්ථභගඹන් ගදන්ගන්. භහ 3ත්-6ත් තය 

කහරඹකප තභ  ගදන්ගන්. නමුත් ගම් විගේශීඹ විගලඉඥ 

නදවරුන්ගේ ඒ කහරඹ  වුරුදු 10 දක්හ දීර්ඝ කය තිගඵනහ. 

ඉප භතය 2011 දී  ගකොශම ප්ර්ධහන ගඳගශඉ ගයෝවල් වතයක 

කයන රද මීක්ණගේදී ගවිතගරහ තිගඵනහ සුදුසුකම් ගනොරත් 

නදවරු 184 ගදනකු විගලඉඥ නදවරුන් ගර දපත් 

ගඉඹ කයනහඹ කිඹරහ. ගරු නිගඹෝජව ආභතිතුභනි, ඉප 

භතය ගඳෞේගලික ගයෝවල්ර ගම් හගේ සුදුසුකම් ගනොභළති 

විගලඉඥ නදවරු විසින් කශ ළත්කම් ගණනහක් හර්ථක 

ගරහ න්තිභප ඒකප කය ගවන්න ගරහ තිගඵන්ගන්ත් යජගේ 

නදවරුන්ප .  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසනඹ වන්න. 
 

ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රිජ්ගේ අර්ඹහ ශභහ ගයෝවගල්ත් ඒ 

හගේ සථහ ගණනහක් ආති ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්ගඉ කිඹන ිළිතතුය භප කිසිගඉත් ිළිතගන්න ඵළවළ. 

තමුන්නහන්ගඉ කිඹන විධිඹප සිඹලුභ සුදුසුකම් ඒ ඹප තිගඵනහ. 

ඒක ළයදි .  
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශමුළනි කහයණඹ භභ කිඹන්නම්.  

තමුන්නහන්ගඉ ප්ර්ලසනඹ වරහ ඈයද? 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, වරි. කථහ කයන්න ඵළවළ. ප්ර්ලසනඹගන්  වන්ගන්. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශමුළනි ගේ තභ  යහජව ංලගඹන් 

නිදවස ගෞඛව ගඉහ පුර්ණ ලගඹන් ගම් යගට් ජනතහප රඵහ 

ගදන එක. වළඵළ , ගභහිදී ඳප ගඳෞේගලික ංලඹ ප්ර්තික්ගඉඳ  

කයන්න ඵළවළ. ගඳෞේගලික ගයෝවල් 190ක් විතය තිගඵනහ. 

යජගේ ගයෝවල්ර  වදත් ළත්කම් වහ 5000ක් විතය 

ගඳෝලිගම් ඈන්නහ. ඒ තය ගඳෞේගලික ංලගේ ගයෝවල් ළත්කම් 

25,000ක් විතය කයරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ිළ ගඳෞේගලික 

ංලඹපත් ඊදවු කයන්න ඕනෆ. ගඳෞේගලික ංලගඹන් ගඉහන් 

ඳඹහ ගළනීගම් දී දහශ ප්ර්මිතිඹප නු ගම් යගට් නදවරුන් 

ලිඹහ ඳදිංික කිරීභ ිළිතඵ නදව බහගේ ඊඳගදස භත, ඒ නීති-

රීති නු තභ  කපයුතු කයන්ගන්. ගභන්න ගම් ගයෝවගල් 

සුදුසුකම් නළති නදවයගඹක් ඈන්නහ කිඹරහ ඳප ලිඛිත 

ඳළමිණිල්රක් ඈදිරිඳත් කගශොත් නිහර්ඹගඹන් ඔහුප විරුේධ 

කපයුතු කයන්න ඳප පුළුන්. නමුත් එළනි ඳළමිණිල්රක් ඳප 

රළබිරහ නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹන අකහයඹප ඳප ගවොය නදවරු 

තිඹහ ගන්න ලවතහක් නළවළ. ිළ එගවභ කයන්ගන් නළවළ. 

ගභොකද, ිළ ගම් යගට් නදවරුන්ගේ ගුණහත්භකබහඹ  

අයක්හ කයන්න ඕනෆ.  

ඳප තභ  ඒ ඵරතර තිගඵන්ගන්. නමුත් එගවභ 

ඳළමිණිල්රක් රළබිරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ රළ සතු දුන්නහ නම් 

ඳප ගොඹහ ඵරහ කපයුතු කයන්න පුළුන්. 
 

ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

තමුන්නහන්ගඉ වරි කථහක්ගන් කිඹන්ගන්. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි කථහ ගනොග . තුන්න තුරු ප්ර්ලසනඹ වන්න. 
 

ගරු කිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඒකප ප්ර්ගේලඹක් ලව  ගන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ආ  

ගභතුභහප ඵළරි ගඳෞේගලික ගයෝවල්ර ඈන්න නදවරුන්ගේ 

සුදුසුකම් ඳරීක්හ කයන්න ලව ක්රමභගේදඹක් වදන්න. 

තහක්ණික නිර කමිටුක් ඳත් කයන්ගන් නළත්ගත් ආ  කිඹරහ 

භභ වනහ. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ලිඹහ ඳදිංික කයන්ගන් ිළ. ඈතින් 

ඳළමිණිල්රක් නළති ගයෝවල්රප ගිහිල්රහ ගවොඹන්න 

ලවතහක් නළවළ. ඳප කවුරු ගවෝ ඳළමිණිල්රක් ඈදිරිඳත් කය 

තිගඵනහ නම් එගවභ කයන්න පුළුන්. ඒ ඳළමිණිල්ර 

තමුන්නහන්ගඉ කයන්න. එවිප භහ ගවොඹරහ ඵරන්නම්. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ිළ ලිඹහ ඳදිංික කිරීභ කයනහ. ඳළමිණිල්රක් 

අගොත් ිළ ඒ ගළන ගවොඹහ ඵරනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ගදන පඹ. 

 
ආන්තනි ප්ර්නහන්දු භවතහගේ භයණඹ : න්දි 

றபை. அன்ணல தர்ணரந்துறன் ம் : ட்டஈடு 
DEATH OF MR. ANTHONY FERNANDO : COMPENSATION 

 

2551/’12 
 

5. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ (ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති 
භවතහ ගනුප) 

 (ரண்புறகு ற கபைரரக்க - ரண்புறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற ெரர்தரக) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 
ග්රාහභහතවතුභහ ව බුේධ ලහන වහ අගමික කපයුතු 

භහතවතුභහගගන් ආස ප්ර්ලසනඹ - (1) : 

 () 2012 ගඳඵයහරි 15 දින වරහත ප්ර්ගේලගේදී සිදුූය ගඩි 
තළබීභකින් ආන්තනි ප්ර්නහන්දු නළභළති ධීය කහර්මිකගඹකු 
මිඹ ගිඹ ඵ  එතුභහ දන්ගනහිද? 

(අ) (i) එභ ගඩිතළබීභප දහශ ගඳොලිස ඳරීක්ණ සිදු 
කගශඉද; 

 (ii) මිඹගිඹ එභ ධීය කහර්මිකඹහගේ ඳවුරප න්දි 
මුදල් රඵහදී තිගේද; 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (iii) එගඉ නම්, එභ මුදර ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගඉ නම්, ඒ භන්ද? 
  

 தற அமச்ெபைம் ததபத்ெரெண,  அலுல்கள் 

அமச்ெபைரணமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) 2012 ததப்புபைரற ரம் 15ஆம் றகற ெறனரதம் 

தறரெத்றல் இடம்ததற்ந துப்தரக்கறச் சூடு கர 

ரக அன்ணல தர்ணரந்து ணப்தடும் லன்தறடித் 

தரறனரபற இநந்ரர் ன்தம அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி துப்தரக்கறச் சூடு தரடர்தரக ததரலிஸ் 

றெரம ரற்தகரள்பப்தட்டர ன்தம 

பெம்; 

 (ii) இநந் ரற்தடி லன்தறடித் தரறனரபறறன் 

குடும்தத்துக்கு ட்டஈட்டுத் தரமக ங்கப் 

தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (iii) ஆதணறல், அப்தத்தரமக வ்பவு ன்த 

மபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that a fisherman named Anthony 

Fernando was killed in a shooting that took place 

in Chilaw area on 15th February 2012? 

(b) Will he state - 

 (i) whether police investigations were carried 

out with regard to the aforesaid shooting; 

 (ii) whether compensation has been paid to the 

family of the aforesaid fisherman who was 

killed; and 

 (iii) if so, the amount that has been paid? 

(c) If not, why? 
  

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ග්රාහභහතවතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

අගමික කපයුතු භහතවතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය 

බහගත* කයනහ. 
 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 () 2012.02.15 දින ගවෝ ඉප අන්න දිනකදී ඈන්ධන මිර ඈවශ දළමීභප 

එගයහි වරහත ඳළළති ඊේගඝෝණගේදී කරවකහරී න්දමින් 
වළසිගයමින් හභඹ කඩන යුරින් කපයුතු කශ ඊේගඝෝකඹන් භළඩ 
ඳත්හ ඳරහ වළරීභ වහ කපයුතු කිරීගම්දී ගඩි ළදීභකින් 
ර්ණකුරසරිඹ ආන්පනී ප්ර්නහන්දු නළභළත්තහ මිඹ ගගොස ආත. 

(අ) (i) ඔේ, ගම් ම්ඵන්ධ ගඳොලිස ඳරීක්ණ සිදු කය ආති තය 
වරහත භ/ඊ නඩු ංක බී121/12 ඹපගත් ධිකයණ කපයුතු 
සිදු ගකගර්. 

 (ii) න්දි මුදරක් ගගහ ගනොභළත, එගවත් කරුණහවගත 
දීභනහක් ගගහ ආත. 

 (iii) රුිළඹල් රක් ඳවක් ඳභණි. (රු. 500,000) 

(ආ)  දහශ ගනොගේ. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 9 - 3143/'12 - (1), ගරු අර්.එම්. යංජිත් භේදුභ 

ඵණ්ඩහය භවතහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු අර්.එම්. යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීලතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ. 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධවහඳන භහතවතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය දීභ වහ භහඹක් කල් ඈල්රනහ. 
 

ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභප නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නල්ලර්, භහනිඳහ  ව චුන්නහවම්  ප්ර්හගේශීඹ බහ :  ඊස 

කිරීභ 
ல்லூர், ரணறப்தரய் ற்பொம் சுன்ணரகம் தறரெ 

ெமதகள்: பர்த்ல் 
NALLUR, MANIPAI AND CHUNNAKAM PRADESHIYA 

SABHAS : UPGRADING  

3168/’12 

10.  ගරු ඉ. යනඳන් භවතහ 
  (ரண்புறகு ஈ. ெதன்) 

  (The Hon. E. Saravanapavan) 

ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ  භහතවතුභහගගන් ආස 

ප්ර්ලසනඹ - (1) : 

() ඹහඳනඹ දිසත්රි ක්කගඹහි නල්ලර්, භහනිඳහ  (ලිකහභම් 

නිරිතදිග), චුන්නහවම් (ලිකහභම් දකුණ) ඹන ප්ර්හගේශීඹ 
බහ නගය බහ ගර ඊස කයන ගභන් ඈල්රහ විධිභත් 
කස කශ ඈල්ලුම්ඳත් දහශ ගදඳහර්තගම්න්තු වයවහ 
ගඹොමු කය භහ කිහිඳඹක් ගතම ආතත් ගම් දක්හ ඒ 
ම්ඵන්ධගඹන් කිසිදු ප්ර්ගතිඹක් සිදුම නළති ඵ එතුභහ 
දන්ගනහිද? 

(අ) එභ ඈල්ලීභ නු ඈවත ඳශහත් ඳහරන අඹතන නගය බහ 
ගර ඊස කිරීභප ලව ිළඹය ගන්ගන්ද ඹන්න එතුභහ 
ගභභ බහප දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගඉ නම්, ඒ භන්ද? 
 

உள்லரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்ெமக்  ரகட்ட 

றணர: 

(அ) ரழ்ப்தர ரட்டத்றன் ல்லூர், ரணறப்தரய் 

(லிகரம் தன்ரற்கு), சுன்ணரகம் (லிகரம் 

தற்கு) ஆகற தறரெ ெமதகமப க ெமதகபரகத் 

ம் உர்த்துரபொ ரகரரற பமநெரர்ந் றத்றல் 

ரரறக்கப்தட்ட றண்ப்தங்கள் ற்புமட 

றமக்கபங்கள் ஊடரக அதப்தப்தட்டு தன 

ரங்கள் கடந்துள்ப ரதரறலும் இதும அது 

தரடர்தரக வ்ற பன்ரணற்நத்மபெம் கர 

படிறல்மனதன்தம அர் அநறரர? 
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(ஆ) ரற்தடி ரகரரறக்மகக்கம ரற்குநறப்தறட்டுள்ப 

உள்லரட்ெற றபொணங்கமப க ெமதகபரகத் 

பர்த்துற்கு டடிக்மக டுப்தரர ன்தம 

அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

  

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Is he aware that no progress has been made so far 

in response to the request made to upgrade the 

Nallur, Manipai (Walikamam Southwest ) and 

Chunnakam (Walikamam South) Pradeshiya 

Sabhas in the Jaffna District, to Urban Councils 

through a formal applications channelled through 

the relevant department many months ago? 

(b) Will he inform this House whether necessary steps 

will be taken to upgrade the aforementioned local 

government institutions to urban councils as per 

the above request? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

භහතවතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය බහගත* 

කයනහ. 

 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

() ඳශහත් ඳහරන අඹතන ඡන්ද විභසීම් අඥහ ඳනත (262 ධිකහයඹ) 

නු ගකොට්ධහ සීභහ නිර්ණඹ කිරීභ ිළණි න ජහතික සීභහ නිර්ණඹ 
කමිටු වහ දිසත්රි ක් සීභහ නිර්ණඹ කිරීගම් කමිටු භඟින් ඳශහත් ඳහරන 
අඹතනර ගකොට්ධහ සීභහ නිර්ණඹ කිරීගම් කපයුතු දළනප සිදු 
ගකගයමින් ඳතී. එඵළවින් ඹහඳනඹ දිසත්රි ක්කගේ නල්ලර්, භනිඳහ  
(ලිකහභම් නිරිතදිග), චුන්නහවම් (ලිකහභම් දකුණ) ඹන ඳශහත් 
ඳහරන අඹතන ංසථහඳනඹ කිරීගම් කහර්ඹඹන් සීභහ නිර්ණඹ 
කමිටුගේ කහර්ඹඹන් න් ූය ඳසු ඈටු කයන ඵ දළනුම් ගදමි.  

(අ) ඈවත () ඳරිදි කපයුතු කයනු ආත. 

(ආ)  ඳළන ගනොනඟී. 
                       

ගඳෞේගලික  දළනුම් දීගභන් ආස ප්ර්ලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் பன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 නීති විගයෝධී ගර එතගනෝල් සප්රී්තු ගගන්මභ 
ெட்டறரரரக ரணரல் ஸ்தறரறட் இநக்குற 

ILLEGAL IMPORT OF ETHANOL SPIRITS  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිගඹෝග 23.(2) ඹපගත් ගභභ 

ප්ර්ලසනඹ ආසීභප සථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ ඔඵතුභහප 

ගඵගවවින්භ සතුතින්ත නහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතගනෝල් සප්රී්තු ඩංගු කන්ගට්නර්  

02ක් ගර්ගුගේ වහ සුයහඵදු ගදඳහර්ගම්න්තුගේ ත් ඩංගුප ඳත්මභ 

අශ්රිදත ඊේගත ම ආති ර්බුදකහරී තත්ත්ඹ ිළිතඵ ගභභ ගරු 

බහගේ ධහනඹ ගඹොමු කයමභප ග ක්හ කයනහ.  

"භතප තිත" ඹන්න කරකප ඈවත අණ්ඩුගේ ජනප්රිඩඹ පන් 

ඳහධඹක් ඳළතිඹත් රංකහ තුශ භත්ඳළන් නිසඳහදනඹ ති විලහර 

රහබඹක් ඊඳදන කර්භහන්තඹක් ඵ තවඹක්. එගඉභ ලීපර් 

11.2ක ළඩිභ ඒක පුේගර භත්ඳළන් ඳරිගබෝජනඹක් ආති යප ඵප 

ඳත්මගම් හර්තහප ද හිමිකම් කිඹන රංකහ තුශ ගභභ 

කර්භහන්තඹප වහඳහරිකඹන්ගේ ආති ඊනන්දු සිතහ ගත වළකිඹ. 

එඵළවින් ගභභ ති විලහර ගර රහබ ඊඳදන කර්භහන්තඹප 

ගේලඳහරනගේ භළදිවත්මභ ද භෆත කහරගේ සිප විලහර ගර ඈවශ 

ගගොස තිගඵනහ. භත්ඳළන් නිසඳහදනඹප ගඹොදහ ගන්නහ සප්රී්තු 

කන්ගට්නර් ගදකක් නීතිවිගයෝධී ගර ගභයපප අනඹනඹ  කිරීභප 

දහශ සිදුමභද රකහ ඵළලිඹ යුත්ගත් ගභභ තත්ත්ඹ තුශ .  

හර්තහ න න්දභප තිනර් ගර වඳුන්හ ගදමින් ගභයපප 

අනඹනඹ කයන රද ගභභ කන්ගට්නර් ගදගකන් ගභයපප 

අනඹනඹ කිරීභ තවනම් කය ආති ධිහන්ද්රිටත එතගනෝල් සප්රී්තු 

ලීපර් 210 ඵළගින් ඩංගු ඵළයල් 315ක් වමු ම තිගඵනහ. ගභභ 

භසත සප්රී්තු ප්ර්භහණඹ ලීපර් 66,150ක් න තය, ටිනහකභ 

රුිළඹල් ගකෝටි 11කප ධික .  

ඒ නිහ ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභඹ හභහනව ගකනකුප 

කයන්න පුළුන් ළඩක් ගනොග . හභහනවගඹන් ගභයපප 

අනඹනඹ  කශ වළක්ගක් ප්ර්තිලතඹ සිඹඹප 80කප ඩහ ඩු ළය 

සප්රී්තු ඳභණ . එගවත් ගභභ සප්රී්තුර සිඹඹප 96ක ළය 

ප්ර්තිලතඹක් ඩංගු ඵ ඳරීක්ණලින් ගවිතදයවු ම තිගඵනහ. 

ගභතයම් විලහර ප්ර්භහණඹක් ව ඈවශ ටිනහකභක් ආති සප්රී්තු 

ප්ර්භහණඹක් අනඹනඹ කය ආත්ගත් කිසි ගඉත්භ කුඩහ ඳරිභහණ 

නීතිවිගයෝධී භත්ඳළන් නිසඳහදකඹන් තය ගඵදහ දීභප ගනොන ඵ 

ඈතහ ඳළවළදිලි . ගම්හ අනඹනඹ කිරීභ ිළටුඳ ගේලඳහරන වහ 

මුදල් ඵරඹ ආති වහඳහරිකඹන් සිටිනහ ගභන්භ, ඒහ අනඹනඹ 

කය ආත්ගත්ද එඵඳු ගේලඳහරන වහ මුදල් ඵරඹ ආති භවහ ඳරිභහණ 

භත්ඳළන් නිසඳහදකඹන් ගනුගන්.  

අණ්ඩුද නිගඹෝජනඹ කයන භත්ඳළන් නිසඳහදකඹන් කිහිඳ 

ගදනකු සිටින ඵත්, ඔවුන් සු විරවුන්, තිනර් අදී නිසඳහදන සිදු 

කිරීභ වහ ඹළ  කිඹමින් ඩු ඵදු ප්ර්තිලත ඹපගත් අනඹනඹ 

කයන රද සප්රී්තු ගඹොදහ ගනිමින් භත්ඳළන් නිසඳහදනඹ කයන 

ඵත්, එභ සකහගහය දි  ගන් විවිධ සථහනර ිළහිපහ ආති ඵත් 

ජනතහ ඳනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවය හර්තහ නු ඳසු ගිඹ 

වුරුේගේ සු විරවුන් කස කිරීභ වහ අනඹනඹ ගකොප 

තිගඵන සප්රී්තු ප්ර්භහණඹ ඵළලුගොත්, ග  යගට් ජනතහ සු 

විරවුන්ලින් නහන්න ඕනෆ. ඒ තයභප සප්රී්තු ගගනළවිත් තිගඵනහ 

සු විරවුන් වදන්න කිඹරහ.  

ඒහගේ නිසඳහදන කපයුතු ධීක්ණඹ වහ ඳත් ගකොප ආති 

ආතළම් යජගේ නිරධහරින් දණඹප ඹප කය ගනිමින්ද 

ගදඳහර්තගම්න්තුර තගශොසක් විධහඹක භට්පගම් නිරධහරින්ගේ 

වඹ රඵහ ගනිමින්ද ගභභ ජහහයභ ගවොඳින් සිදු න ඵ 

ඳළගනහ. යජගේ ගදඳහර්තගම්න්තුර ය 3, 5 කහරඹකප 

යක් සථහන භහරුමම් සිදු මභ හභහනව ිළිතගත .  එගවත් ගභඵඳු 

ජහහයම්රප ම්ඵන්ධ නිරධහරින් කිහිඳ ගදනකු ය 12කප 

ධික කහරඹක් ගේලඳහරන ඵරඹ ඊඳගඹෝගි කය ගනිමින් එභ 

භර්භසථහනර රැඳී සිටින ඵ ඳළගනහ. 

ගභභ කන්ගට්නර් ගදකප දහශ ළපලීභ අශ්රිදත සිදුමම් නු 

යහඹප ගගනහ ගභභ කන්ගට්නර් ගදගකහි තිනර් ඹනුගන් වන් 

වුද, ඒහගේ නිමි ආඳුම් ඩංගු ඵප ගර්ගුප ඳළමිණිල්රක් රළබී 

තිගඵනහ. ඒ නු ඵවලුම් විෘත කිරීගභන් ගතොය සිදු කයන රද 

681 682 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

සකෆන් ඳරීක්හකදී ඒහගේ ඵළයල් ඩංගු ඵ ගොඹහ ගළනීගභන් 

ඳසු, විෘත කය ඳරීක්හ කිරීභ වහ ගතොපශඟ ගර්ගු ඵවලුම් 

ංගණඹප ගගන ඹමින් තිබුණහ. සුයහ ඵදු නිරධහරින් විසින් ඳසුගිඹ 

13 ළනි දින ත් ඩංගුප ගනු රළබුගේ, ගභගඉ රැගගන ඹමින් 

තිබ කන්ගට්නර් ගදක . හභහනවගඹන් එභ සථහනඹප ගගන ඹනු 

රළගඵන ඵවලුම් විෘත කය යහඹනහගහය ඳරීක්හක් සිදු  

කයනහ. එගඉ ූයහ නම් එතළනදීත් ගම්හගේ වහජබහඹ 

ගවිතදයවු විඹ යුතු තිබුණහ. ජහහයම්කරුන්ප ගම්හ නිරුඳද්රිටත 

එිතඹප ගළනීභප දහශ තිබ ළරසුභ කුභක්දළ  ඳළවළදිලි 

ගනොවුණත්, ගභඵඳු සප්රී්තු කන්ගට්නර් රංකහප අ ඳශමු සථහ 

ගභඹ ගනොවිඹ වළකි  .  

දළන් ඳන ඳරිදි  සිදුමභප දහශ අනඹනකරුන් ගදගදනහ 

ඳරහ ගගොස තිගඵනහ. එඵඳු අනඹන සිදු කිරීභ හභහනව 

පුේගරගඹකුප කශ ගනොවළකි . ඒ වහ පුේගරගඹකු ගවෝ 

භහගභක් ලගඹන් ම්පර්ණ ගතොයතුරු දහශ යහජව 

අඹතනරප රඵහ දී අනඹනකරුගක් ගර ලිඹහ ඳදිංික විඹ 

යුතු තිගඵනහ. එඵළවින් ගභභ පුේගරඹන් ිළිතඵ සිඹලු 

ගතොයතුරු අණ්ඩු තු තිබිඹ යුතු . දහශ ගදඳහර්තගම්න්තු 

තු, දහශ නිරධහරින් තු ගභභ ගතොයතුරු නිහර්ඹගඹන්භ  

තිබිඹ යුතු . ඒ නු ඔවුන් වඳුනහගළනීභ ගවෝ නීතිගේ  රැවළනප 

වසු කය ගළනීභ ඳවසු විඹ ගනොවළකි .  

ගම් තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ප්ර්ලසනරප දහශ 

භහතවයඹහ ගභභ ගරු බහ වමුගේ ිළිතතුරු ගදනු ආතළ  

ග ක්හ කයනහ. 

(1) ගභභ ඵවලුම් ත් ඩංගුප ගළනීභප දහශ 
ගදඳහර්තගම්න්තුභඹ ඳරීක්ණ ගභොනහද? 

(2) එභ ඳරීක්ණලින් ගම් දක්හ ගොඹහ ගගන  ආති කරුු 
ගභොනහද? 

(3) ගම් දක්හ අනඹනකරුන් ත්ඩංගුප ගළනීභප භත් 
ම ආත්ගත් භන්ද? 

(4) ගභඵඳු කප ජහහයම් භළඩලීභ වහ ඈදිරිගේදී ගළනීභප 
ග ක්හ කයන ිළඹය ක ගර්ද? 

 ගම් කරුු ිළිතඵ ගභභ  ගරු බහ දළනුත්  කයනු 
ආතළ   ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

 

ගඵොගවොභ සතුති , ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීල ගරු නුය කුභහය 

දිහනහඹක භවතහ විසින්  සථහය නිගඹෝග 23(2) ඹපගත් නගන 

රද ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ  ග  දවස දක්න්න කළභළති .  

්රීන රංකහ ගර්ගුප රළබුු ගතොයතුයක් භත, ගභභ ඵවලුම් ගදක 

ගර්ගු වහ අනඹන ඳහරන ගයගුරහසි ඊල්රංඝනඹ කය අනඹනඹ 

කයන රද ඵවලුම් ගර ළක කය 2013.03.07 දින ඳරීක්ණ 

අයම්බ කය ගභභ ඵවලුම් ගර්ගුගේ යඹකින් ගතොය  මුදහ 

වළරීභ ශකහලීභප කපයුතු කය ආත.  

2013.03.12 දින ගභභ ඵවලුම් ගදක සකෆන් කය ආති තය, ඒ 

නු ගර්ගු මුද්රලහ හිත ගභ ඵවලුම් ගදක ඳරීක්හ කය ඵළලීභ 

වහ ගතොපශඟ ''ගග්රාඉර න් 2'' ඵවලුම් ඳරීක්ණ ංගණඹප ගගන 

ඹෆභප කපයුතු කය ආත. එගඉ ගගන ඹමින් සිටිඹදී ඉත ල් 

භධවහය ලීපර් 65,100ක් ඩංගු කන්ගට්නර් ගදකක් නීතිවිගයෝධී 

ගර ගභයපප ඳළමිණ ආති ඵප රද ගතොයතුරු භත 2013.03.13 

දින යහත්රි ගේ ඈඟුරු කගඩ් වන්දිඹ යහඹ ිළවිසුම් භහර්ගගේදී සුයහඵදු 

නිරධහරින් විසින් ගභභ ඵවලුම් ත් ඩංගුප ගගන ආත. ඈන්ඳසු  

සුයහඵදු  වහ ගර්ගු නිරධහරින්ගේ එකඟත්ඹ භත ගභභ කන්ගට්නර් 

ගදක දහශ අඹතන ගදගකහිභ මුද්රලහ හිත ගතොපශඟ ගර්ගු 

ගග්රාඉර න් කන්ගට්නර්  ඵවලුම් ංගණගේ යහ ඈදිරි ඳරීක්ණ 

කපයුතු  සිදු කිරීභප   තීයණඹ කය ආත. ඒ නු, 2013.03.14 දින 

ගර්ගු භධවභ විභර්ලන කහර්ඹහංලඹ විසින් ඳරීක්ණ කපයුතු 

අයම්බ කයන රද තය, ගභභ බහණ්ඩ ඳරීක්හ වහ  දහශ 

සිඹලුභ ඳහ ර්ලසරප බහණ්ඩ ඳරීක්හප වබහගි න ගර දළනුම් 

දුන් තය අනඹනඹකරු ගනොඳළමිම භ ගවඉතුගන් බහණ්ඩ 

ඳරීක්හ  එදින කශ ගනොවළකි විඹ.  

ගර්ගු ධවක් ජනයහල් වහ සුයහඵදු ගකොභහරිස ජනයහල් 

විසින් ගන්නහ රද තීයණඹකප නු අනඹනකරු ගවෝ 

නිගඹෝජිතඹකු ගනොභළති  2013.03.16 දින ගර්ගු ධවක් 

ජනයහල්යඹහ වහ සුයහඵදු ගකොභහරිස ජනයහල්යඹහ ව ගර්ගු වහ 

සුයහඵදු නිරධහරින් ඈදිරිගේ ගභභ ඵවලුම් ඳරීක්හ කයන රද තය 

එහි ඩංගු න්ගන් ගර්ගුප ප්ර්කහල කයන රද බහණ්ඩ ගනොන 

ඵත්, එහි තිබ නිල් ඳළවළති ඵළයල් විෘත කිරීගම්දී ඒහගේ ඩංගු 

නුගේ ඉත ල් භදවහය ඵ සුයහඵදු නිරධහරින් විසින් වඳුනහ 

ගන්නහ රද තය එභ ඉත ල් භදවහයර ළය ප්ර්භහණඹ 96%ක්  

ඵ තවවුරු කය ගන්නහ රදී. එඹ ඔඵතුභහ කිය අකහයඹප වරි. ඈන් 

නතුරු ගභභ ඵවලුම් ගර්ගු වහ සුයහඵදු මුද්රලහ තඵහ සුයක්ෂිත කය 

ආත. එභ ඵවලුම් ගදකක 2013.03.19 දින අනඹනකරු වහ 

සුයහඵදු වහ ගර්ගු නිරධහරින් ඈදිරිගේදී ඳරීක්හ කය ට්ගපෝරුගත 

කිරීභප වහ ඈන් නතුරු ගභභ ඳරීක්ණරප දහශ ඈදිරි කපයුතු 

සිදු කිරීභප නිඹමිතඹ.  

ගරු නුය දිහනහඹක භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ න රද ගදන 

ප්ර්ලසනඹප ිළිතතුය ගභගඉ .  

ගභභ ඵළයල්ර 96%ක ළයකින් යුත් ඉත ල් භදවහය ආති 

ඵප සුයහඵදු නිරධහරින් වඳුනහගගන ආත. යහඹනික 

විලසගල්ණඹක් සිදු කය ගභඹ තවවුරු කය ගළනීභ වහ හම්ඳල් 

රඵහ ගගන යජගේ ය ඳරීක්ක ගත ගඹොමු කිරීභ සිදු කිරීභප 

ග ක්ෂිතඹ.  

ඔඵතුභහගේ ප්ර්ලසන ංක 3ප ිළිතතුය ගභගඉ .  

ගභභ ඵවලුම් ගදකභ අනඹනඹ කය ආත්ගත් එක් 

අනඹනකරුගකි. 2013.03.19 දින බහණ්ඩ ඳරීක්හ කිරීගම් 

සථහප තභහ වබහගි න ඵප අනඹනකරු දළනුම් දී ආති 

තය ගර්ගු අඥහ ඳනත ඹපගත් ඈදිරි ිළඹය ගළනීභප කපයුතු 

කයනු ආත.  

ප්ර්ලසන ංක 4ප ිළිතතුය ගභගඉ .  

ගභභ ළපලීභ සිදු කයන රේගේ සුයහඵදු නිරධහරින් විසින් 

ගොඹහ ගන්නහ රද ගතොයතුරු භත විභර්ලනඹ කිරීගභනි.  

ඈදිරිඹපත් ගතොයතුරු ගොඹහගගන ගභගර නීතවනුකර ගනොන 

ගරප සප්රී්තු අනඹනඹ කයන්ගන් දළ  විභසිලිභත් සිටින ගර 

සුයහඵදු ධවක් ජනයහල්යඹහ විසින් සුයහඵදු නිරධහරින් දළනුත් 

කය ආත.  

තද, ගර්ගු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ නීති ඵරහත්භක කිරීගම් 

සිඹලුභ ංලඹන් ගම් ිළිතඵ දළනුත් කය ආති තය ඈදිරිගේදී 

යහඹනික ද්රලහණ අනඹනඹ දහනම් බහණ්ඩ ගර නම් කය ඒහ 

ඳරිගණක භහර්ගගඹන් ම්පර්ණ ඳරීක්හප බහජනඹ කිරීභප වළකි 

න ඳරිදි ලව කපයුතු කිරීභප ග ක්හ ගකගර්.  එඳභණක් 

ගනො, ගඳොදු ලගඹන් යජඹ දන්හ තිගඵන්ගන් යගට් නීතවනුකර 

683 684 

[ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ] 
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අදහඹභ රඵහ ගළනීභප දහශ ගදඳහර්තගම්න්තු දළඩි ගර කපයුතු 

කිරීභ තවලව ඵ . එළනි නිඹමිත ගගමම් ඳළවළය වරින ගවෝ 

නය බහණ්ඩ ගගගනන අනඹනකරුන්ප විරුේධ ඊඳරිභ 

ගර ක්රිපඹහ කයන ගර දන්හ තිගේ.  

තද,  ලීපර් 11.2ක ළඩිභ ඒක පුේගර භත්ඳළන් 

ඳරිගබෝජනඹක් ආති යප ඵප රංකහ ඳත් ම ආති ඵ ද වන් 

කය ආත.  ගකගඉ ගතත්, සුයහඵදු ගකොභහරිස ජනයහල්යඹහ 

ඳඹහ ආති ගතොයතුරු නු ්රීන රංකහගේ ඒක පුේගර භත්ඳළන් 

ඳරිගබෝජනඹ ලීපර් 11.2ක් ගනො ං්ධේධ භදවහය ලීපය 2.7ක් 

ගේ.  

ගම් යගට් භව ජනතහප හිමි, යජඹප හිමි ඒ අදහඹභ කවුරු වරි 

ඳළවළය  ගන්නහ නම්, ඒ යුතුකභ ඊල්රංඝනඹ කයනහ නම් කිසිභ 

ළකඹක් නළති ඳන්න ඳන්නහ ගිහිල්රහ ඒ ඹප නිසි දඬුම් 

ගදනහඹ කිඹරහ තමුන්නහන්ගඉ ඈදිරිගේ භභ ප්ර්තිඥහ ගදනහ.  
  

ඳනත් ගකටුම්ඳත් ිළිතගළන්මභ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட ெட்டபனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

යහජව අයක්ක ගඉහ ණ ව භහණ්ඩලික 
විදවහරඹ (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත 

தரதுகரப்புச் ரெமகள் ல் ற்பொம் 

தறரட்தடரகுறக் கல்லூரற (றபைத்ம்) ெட்டபனம் 
DEFENCE SERVICES COMMAND AND STAFF COLLEGE 

(AMENDMENT) BILL  

"2008 ංක 5 දයන යහජව අයක්ක ගඉහ ණ ව 

භහණ්ඩලික විදවහරඹ ඳනත ංගලෝධනඹ කිරීභ වහ ූය ඳනත් 

ගකටුම්ඳතකි." 

 
ිළිතගන්න රේගේ ග්රාහභහතවතුභහ ව බුේධ ලහන වහ අගමික 

කපයුතු භහතවතුභහ ගනුප ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ  භවතහ 
විසිනි. 

2013 ගප්ර්ඉල් භ 09 න ඟවරුහදහ ගද න ය කිඹවිඹ යුතුඹ  
ද, එඹ මුද්රලණඹ කශ යුතුඹ  ද නිගඹෝග කයන රදී.  

 
தற அமச்ெபைம் ததபத் ெரெண,  அலுல்கள் 

அமச்ெபைரணர் ெரர்தரக ரண்புறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர 

அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

      2013 ப்தறல் 09, தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம்பமந 

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட ரண்டுதணவும் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 09th April, 2013 and to be printed. 

 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ රැසමම් 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ:  

"සථහය නිගඹෝග ංක 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 

ළනි දින ඳහර්ලිගම්න්තු විසින් ම්භත කයන රද ගඹෝජනහගේ 

කුභක්  වන්  තිබුණ ද,  2013 භහර්තු භ 19 ළනි ඟවරුහදහ, 

20 ළනි ඵදහදහ ව 21 ළනි බ්රනවසඳතින්දහ රැසමම් ඳළළත්ගන 

කහර ගේරහ ප. බහ. 9.30 සිප . බහ. 12.30 දක්හ ද, . බහ. 1.00 

සිප .බහ. 6.30 දක්හ ද විඹ යුතු ඹ. . බහ. 6.30 ප කථහනහඹකතුභහ 

විසින් ප්ර්ලසනඹ ගනොවිභහ ඳහර්ලිගම්න්තු කල් තළබිඹ යුතු ඹ. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගඳෞේගලික භන්ත්රීලන්ගේ ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

ணற உபொப்தறணர் ெட்டபனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ර්ල් ගුණගඉකය ඳදනභ (ංසථහගත කිරීගම්) ඳනත් 

ගක ටුම්ඳත 
ர்ல் குரெக ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) 

ெட்டபனம் 
EARL GUNASEKARA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Earl 

Gunasekara Foundation." 

 
ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண - துமநபகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රලණඹ කිරීභප නිගඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹෝගඹ ඹපගත් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ධවහඳන භහතවතුභහ ගත ඳයන රදී. 
 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டபனம் பன்பமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டபனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி கல்ற 
அமச்ெபைக்கு அநறக்மக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 

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

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

       
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ධහන කපයුතු; ද දින නවහඹ ඳත්රයගේ යහඹ ව 

ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන), අර්ථික ගඉහ ගහසතු 

(ංගලෝධන), සුයහඵදු (ංගලෝධන), විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) 

නභළති ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගදළනි ය කිඹමභ. ගරු (අචහර්ඹ) 

685 686 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

යත් මුුගභ භහතවතුභහ. ගරු ආභතිතුභහ කථහ අයම්බ 

කයන්න ඈසය ගරහ, ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ 

ගන්නහ ආති. 
 
නතුරු කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹන් ඈත් ූයගඹන්, 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ මයක්ගකොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்பொ 

அகனர, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு  ெந்ற 

வீக்தகரடி] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

SPEAKER  [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  took the 

Chair. 
 

යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු 
(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත 

துமநபக, றரண றமன அதறறபைத்ற 

அநவீடு (றபைத்ம்) ெட்டபனம் 
PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 

(AMENDMENT) BILL 
  
ගද න ය කිඹමගම් නිගඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

[ප.බහ. 11.25] 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ (ජහතවන්තය මරව 
වගඹෝගිතහ භහතව ව මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන නිගඹෝජව 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக -  ெர்ரெ றற 

கூட்டிமப்பு அமச்ெபைம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்ெபைம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)    
ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ග්රාහභහතවතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ අගමික කපයුතු භහතවතුභහ ගනුගන් "යහඹ ව 
ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත දළන් 
ගදන ය කිඹළවිඹ යුතුඹ”   භහ ගඹෝජනහ කයනහ. අර්ථික 
ගඉහ ගහසතු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, සුයහඵදු (ංගලෝධන) 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ද වහ විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් 
ගකටුම්ඳත දළන් ගදන ය කිඹමභ වහ හකච්ඡහප බහජනඹ 
කයනහ.   

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ද දින විහදඹප රක් 
කිරීභප තිබුු ඹම් ඹම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඊහවිගේ භිගඹෝගඹප 
රක් ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ද ිළ හකච්ඡහප බහජනඹ  
කයන්ගන් ඳනත් ගකටුම්ඳත් වතයක් ගදළනි ය කිඹළමභ 
ිළිතඵ . ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත් වතය නම් යහඹ ව 
ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, 
අර්ථික ගඉහ ගහසතු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, සුයහඵදු 
(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත ව විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) 
ඳනත් ගකටුම්ඳත . ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් වතය තභ  ද ඳ 

හකච්ඡහප බහජනඹ කයන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳශමුගන්භ කිඹන්න 
ඕනෆ, ගම් ංගලෝධන ඈදිරිඳත් න්ගන් තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 
මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන ආභතියඹහ වළටිඹප 2013 ඹ ළඹ 
ඈදිරිඳත් කශහප ඳසගඉ ඒ ඹ ළඹ ගඹෝජනහ  ක්රිපඹහත්භක කිරීභප 
ලව නනතික ඵරඹ රඵහ දීභප ඵ. ඒ ඹ ළඹ ගඹෝජනහ ගළන 

ිළ දීර්ඝ ලගඹන් හකච්ඡහ කය තිගඵනහ. ගම් බහගේ 
නුභළතිඹ රඵහ දී තිගඵනහ. ඒ ලව ංගලෝධන තභ  ඳ දළන් 
නළත යක් හකච්ඡහප බහජනඹ  කයන්ගන්.  

භහ භතක් කශ යුතු ගදළනි කහයණහ, ඳ ගම් තීයණ ගන්ගන් 

යජගේ ප්ර්තිඳත්ති නු  කිඹන එක . ගම්හ ඹ ළඹ ගල්ඛනඹප 

ආතුශත් වුණහ. ඉප ගඳය කළබිනට් භණ්ඩරගේ හකච්ඡහ කශහ. 

ග  ඳහර්ලිගම්න්තු කණ්ඩහඹගම් හකච්ඡහ කශහ. ගම් අදී 

ලගඹන් ගම්හ ගම් බහප එන්ගන් යජගේ ප්ර්තිඳත්ති ඈදිරිඹප 

ගගන ඹෆභ වහ . හභහනවගඹන් ිළ නුගභනඹ කයන 

ප්ර්තිඳත්තිඹ තභ , “The Opposition can have its say, the 

Government must have its way” කිඹන එක. න්න ඒක තභ  

ඳ ක්රිපඹහත්භක කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්. ිළ ගම් කරුු 

ඈදිරිඳත් කයනහ. තමුන්නහන්ගඉරහගේ භත තවලව . ිළ ඒහ 

රකහ ඵරනහ, විවිධ භට්පම්රදී. ඳ Consultative Committee 

එගක්දී ඒහ ිළිතඵ සිඹල්ර කථහ කයගගන, ඉප ඳසගඉ ද තභ  

තමුන්නහන්ගඉරහත් ඳත් ගම් නිඹමිත විහදඹප ඈදිරිඳත් න්ගන්. 

Consultative Committee එගක්දී සථහ රන්ගන් ඳප ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ම්මුතිගඹන් ඈදිරිඹප ඹන්න පුළුන්ද කිඹරහ 

හකච්ඡහ කයරහ, ලව ංගලෝධන තිගඵනහ නම් ඒහ ිළිතඵ 

දළනුම් දීරහ ඒහ ක්රිපඹහත්භක කයන්න . භහ ඳසු කරුු ගඳන්හ 

ගදන්නම්. ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහ ඹම් ඹම් ංගලෝධන 

ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ. ිළ ඒහ ගළනත් රකහ ඵරහ 

තිගඵනහ. ද ඳ හකච්ඡහ කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න 

ංගලෝධන ගභොනහද ඹන්න ව ඒහගේ වයඹ ගභොකක්ද කිඹරහ 

භහ තමුන්නහන්ගඉරහප ගකටිගඹන් ගත්රුම් කයරහ ගදන්නම්. 

ඳශමුළනි එක තභ , යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු 

ඳනතප - Ports and Airports Development Levy Bill එකප- 

ගගගනන ංගලෝධනඹ.  ිළ ඒ ඳනතප ංගලෝධනඹක් 

 ගගගනනහ, ගේශීඹ වහ ජහතවන්තය ඛනිජ ගතල් ගභගවයුම්ර 

කපයුතුරප ලව ගඉහ ඳඹන සථහනඹක් රංකහගේ 

ප්ර්ර්ධනඹ කිරීභ භඟින් ්රීන රංකහගේ අර්ථික කපයුතු දිරි 

ගළන්මභප; 2003 ංක 26 දයන ඛනිජ ගතල් ම්ඳත් ඳනගත් ර්ථ 

දක්නු රඵන ඳරිදි ඛනිජ ගතල් ගභගවයුම් කපයුතු ්රීන රංකහ තුශ 

ගවෝ ඈන් ිළපත සිදු කිරීභ වහ බහවිත කිරීභප සථහගෝිකත 

ඳරිදි ගඵඩහ කිරීභ, කස කිරීභ, ලුත්ළඩිඹහ කිරීභ, ගඉහ කිරීභ 

ගවෝ ඳනඹනඹ කිරීභ වහ, ඵන්ධිත ඳවසුකම් ඹපගත් 

ඊඳකයණ, ගභරම්, ද්රලව වහ ඳහරිගබෝගික ද්රලව අනඹනඹ කිරීභ, 

යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදුලින් නිදවස කිරීභප.         

විගලඉගඹන් ිළ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ, රංකහ තුශ ගතල් 

ිළරිඳවදු ආති කයරහ, -ිළටින් ගතල් ගගනළල්රහ- ඵදු  නළති 

ිළරිඳවදුගන් ිළප යපරප  ගතල් විකුණන්න සථහ රන්න 

ව ඒ අගඹෝජනරප සථහ ළරසීභප. තමුන්නහන්ගඉරහ 

දන්නහ, රංකහගේ ත්රි කුණහභරගේ විලහර ගතල් ගඵඩහ තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගඉරහ කරුණහකයරහ ගිහින් ඒහ ඵරන්න. ඳසු ගිඹ 

යුේධ කහරගේ මුළු අසිඹහගේභ තිබුණ ගරොකුභ ගතල් පළංකි 

තිගඵන්ගන් ත්රි කුණහභරගේ. ඒ ිළිතඵ තමුන්නහන්ගඉරහ 

දන්නහ. ග  ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර භන්ත්රීලතුභහ ගවොප 

දන්නහ. ඈන්දු - රංකහ ගිවිසුභප ඳහ ගම් කහයණඹ භහතෘකහ වුණහ.  

ඒක රංකහප තිගඵන ගරොකු ම්ඳතක්. දළන් ිළ LIOC එකත් 

එක්ක ඒහ ඳහවිච්ික කයනහ. ඒ හගේභ ග  ඛනිජ ගතල් 

ංසථහප විලහර අදහඹභක් රඵහ ගන්න පුළුන් භහර්ගඹක් තභ  

ගතල් ගඵඩහ කිරීභ, ිළරිඳවදු කිරීභ ව අසිඹහගේ තිගඵන 

නළේරප ඒ ඳවසුකම් රඵහ දීභ. එභ නිහ ඒ ක්ගඉත්රයඹප ිළ ඹන්න 

කළභළති . ඉප ලව ඳවසුකම් ගම් ඵදු වනඹ තුශ ිළ රඵහ 

ගදනහ. ආත්ත ලගඹන් ඹ ළගේදී තමුන්නහන්ගඉරහ රක්ණ 

ගදකක් දළක්කහ. එකක්  තභ , ඹම් ඹම් ක්ගඉත්රයරප න ඵදු 

ඳළනමභ. ගනක් තභ  තත් ක්ගඉත්රයරප දිරි ගළන්මම් වළටිඹප 

තිගඵන ඵදු  න් කිරීභ. නියන්තයගඹන්භ ිළ ඒක කයනහ. වළභ 

වුරුේගේභ ඹ ළඹ දිවහ ඵරපුහභ ඳප ගම් තත්ත්ඹන් ගදකභ 

687 688 

[ගරු කථහනහඹකතුභහ] 
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ගඳගනනහ. එක ඳළත්තකින් න ඵදු ව ගනක් ඳළත්ගතන් 

ඊනන්දු කිරීභ වහ ඵදු වන රඵහ දීභ.  

ගදගනි කහයණඹ ගභඹ . ගදගනි ඳනත් ගකටුම්ඳත ගළන 

නම් හද විහද තිගඹ  කිඹහ භභ හිතන්ගන් නළවළ. ඒ තභ   සුයහඵදු 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත. ගම්ක ගම් යගට් දීර්ඝ කහලීන 

තිබුණ ප්ර්ලසනඹක්. විගලඉගඹන්භ ිළ දන්නහ කළුතය, ගහල්ර 

හගේ දිසත්රි ක්කර යහ භළදීභ කයනහ.  ඊඩ යප ඳශහත්ර කිතුල් 

තිගඵනහ. දකුු ඳශහත්ර යහ තිගඵනහ. ිළ තීයණඹක් යන් 

තිගඵනහ, ගම්හ භළදීගම්දී ඈසය තිබුණ නීති-රීති, ඵන්ධන 

ගගොඩක් ඩු කයරහ ඒහප ඈඩ ගදන්න. ග  ගරු බහගේ සිටින 

ගදඳළත්ගත්භ භන්ත්රීලරුන් ිළිතගන්නහ ආති ගම් නීති ංගලෝධනඹ 

කිරීභ ඈතහභ ලව  කිඹරහ. ිළ ගවොප දන්නහ, කිතුරක් 

භදින්න ගිගඹොත් ඒ භනුවඹහප ගනොගඹක් ප්ර්ලසන ආති ගනහ 

කිඹරහ. යජගේ නිරධහරින්ගගන් ප්ර්ලසන; ගඳොලීසිගඹන් ප්ර්ලසන.  වළභ 

යජඹකින්භ ඒ වනඹ රඵහ ගදන්න ඊත්හව කයරහ තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගඉරහ දන්නහ ද ගම් යපප අනඹනඹ කයන ගේලින් 

විලහර මුදරක් ිළප යප ඹන්ගන් සීනි වහ ඵ. ගම් ප්ර්ලසනඹප ිළ 

ගකගඉ ගවෝ විඳුභක් ගදන්න ඕනෆ. ගභොකද, ගරෝකගේ ගතල් 

හගේභ සීනි මිරත්  ළඩි ගනහ, ඩු ගනහ. ඒ සථහරදී 

යගට් මුදල් ංලගේ ගරොකු ප්ර්ලසනඹක් ආති ගනහ. ඒ හගේභ 

ග  ජීන විඹදභ ගළන කල්ඳනහ කයරහ ඵරන විප, ජීන විඹදභ 

ගණන් කිරීගම්දී ඳහ ගඵොගවෝ දුයප සීනිරප ඹන විඹදභ  ගණන් 

ගන්නහ. සීනි මිර ළඩි වුණහභ ග  ඊේධභනඹ ළඩි වුණහ කිඹරහ 

ංඛවහ ගල්ඛන වදනහ. සීනි මිර ඩු වුණහභ ග  ඊේධභනඹ ඩු 

වුණහ කිඹරහ ඒ ංලඹ දිවහ ඵරන්න පුළුන්. ඒ ගභොනහ වුණත් 

ජහතික කර්තවඹක් වළටිඹප ගම් යගට් ගේශීඹ ලගඹන් 

නිඳදන්න පුළුන් සීනි වහ ඉප විකල්ඳ ගේල් ිළ කස කයරහ 

ගදන්න ඕනෆ. නියන්තයගඹන් ිළ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කිඹරහ 

තිගඵනහ. භප භතක  භභ යහජව ඳරිඳහරන ආභතියඹහ ලගඹන් 

ඈන්න කහරගේ තභ  තීයණඹක් ගත්ගත්, පුළුන් තයම් ගම් 

වනඹ ගදන්න කිඹරහ. විගලඉගඹන් එන්.එම්. ගඳගර්යහ 

භළතිතුභහගේ කහරගේ ගම් ගඹෝජනහ ගගන එන විප එතුභහප 

ගනොගඹක් විධිගේ දරුු ඳවහ, ඊඳවහ කශහ. ගඵොරු භහධව 

පන් ආති කයරහ එතුභහප ඳවහ කශහ. ආත්ත ලනඹන් ිළ 

ංක කිඹන්න ඕනෆ, ඒ ගරහගේ  නිර්බඹ ඒ තීන්දු ගත්තහ නම්  

ද තත්ත්ඹ  හුඟක් ගවො . එගවභ වුණහ නම් ගම්ඵද ඳශහත්ර 

මිනිසුන්ප මීප ඩහ ගවො අදහඹභක් රඵහ ගන්න වළකි නහ.   

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ තත් ප්ර්ලසන 

තිගඵනහ. භභ ගම් විඹප දහශ ගනොවුණත්  කිඹන්නප ඕනෆ 

කහයණඹක් තිගඵනහ. ගගම් භනුවගඹකු ගගඹක් වදහ ගන්න 

ගකොස ගවක් කඳහ ගන්න ගිඹහභ ගනොගඹක් විධිගේ නිරධහරිහදඹප 

ඹපත් ගන්න ගනහ. ඉප දහශ නීති-රීතිත්  ිළ දළන් 

ංගලෝධනඹ කය ගගන ඹනහ. 

 ගකගඉ නමුත්,  සුයහඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධගඹන් ිළ සිඹලුභ ගදනහ එකතු ගනහ. ඒ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ගළන නම් හදඹක්, විහදඹක් ගන සගන් නළවළ. ඒ ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ගරහප රළබුණහද, නළේද කිඹරහත් ඵර  කිඹහ  භභ 

හිතන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ිළ කවුරුත් එකඟ ගනහ ඒක ගවො 

ළඩක් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

විගලඉගඹන්භ  ඒ ංලඹ  ගළන ග  ගදඳළත්ගත්භ ගරොකු 

ඊනන්දුක් තිගඵනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ආත්ත 

ලගඹන්භ භප ගඳගනන ගදඹක් තිගඵනහ. ගරු නුය කුභහය  

දිහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ  කිේහ,  ද යගට් සුයහ ඳරිගබෝජනඹ ළඩි 

ගරහඹ කිඹහ.  එක විධිඹකප ජනගවනඹ ළඩි ගනගකොප  ඒක 

නත්න්න ඵළවළ ගන්.  ඳප නිදව රළගඵන ගකොප   ජනගවනඹ 

හිටිගේ රක් 80 . ද රක් 210 . [ඵහධහ කිරීභක්] භගේ  

ගඳෞේගලික භතඹ නම් ඳ ගම් ප්ර්ලසනඹ ගද මීප ඩහ ප්ර්බුේධ 

විධිඹප  ඵරන්න  ඕනෆඹ කිඹන එක . ඒක  භගේ දව. 

විගලඉගඹන් “soft liquors” කිඹන ඒහ ගද මීප ඩහ  නභවශීලි 

ඵරන්න  ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහගේ ගරහගේදී  කථහ 

කයන්න. භප කථහ කයන්න ඈඩ ගදන්න.   

විගලඉගඹන්භ කසි පු ඊදුය ද ගම් යගට්  ගරොකු ප්ර්ලසනඹක් 

ඵප ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ඳ සිඹලු ගදනහභ නහමික නළත්නම්  

ප්ර්චහයඹ ගන්න  ගම්හප විරුේධ  කිඹහ කිඹනහ.  නමුත් ඒගක් 

හන ප්ර්තිපරඹ ගම් යගට් හුඟක් දුයප කසි පු ළඩි ගන එක . 

ඒ තුිතන් ය ග්රාහමීඹ භට්පගම් තිගඵන යහජව ඳරිඳහරනඹ, ගඳොලිස 

ඳරිඳහරනඹ  ඔක්ගකොභ  වුල් විඹවුල් තත්ත්ඹප  ඳත් ගනහ. 

එභ නිහ ඳ ගම් ගළන කල්ඳනහ කය  ඵරන්නප  ඕනෆ.  ඒ ගදළනි 

කහයණඹ .   

තුන්ගනි කහයණඹ විදුලි න්ගේල ඵදු ිළිතඵ . ගිඹ ය ඹ 

ළඹ  විහදගේදී   ගඵොගවෝ ගදගනක් ගම් ගළන කථහ කශහ. ගම්ක 

ගවො ගදඹක්ඹ කිඹහ කිේහ. Internet ව න තහක්ණික 

භට්පභක ප   ඹන්න   ද ග  යගට් තිගඵන  විදුලි න්ගේල ක්රමභඹ  

ගළන ිළ ඊනන්දු කයන්න ඕනෆ. ද ග  ජනගවනඹපත් ඩහ 

mobile telephones   තිගඵනහ. විගලඉගඹන්  ධවහඳනඹ වහ, 

න්නිගේදනඹ දවහ ඒගකන් ඊඳරිභ ප්ර්ගඹෝජනඹ ගන්නප  ඕනෆ.   

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඵළංකු ක්රමභඹ  ගළන ශඟදී ඳ 

හකච්ඡහක් කශහ.  ඵළංකු ක්රමභඹ තුශ විගලඉගඹන්  පුේගලික 

ඵළංකු ද ඈදිරිගඹන් ඈන්නහ. එභ ඵළංකු, ලහඛහ ිළහිටුනහප  ඩහ 

ගභොඵ ල් ඹන්ත්රය ක්රමභඹ තුිතන් තභ ඵළංකු කපයුතු ක්රිපඹහත්භක 

කයනහ.  ඒ භඟින් මුදල් deposit  කයන එක, මුදල් ගගන එක 

සිදු කයනහ. ගේශීඹ වහ විගේශීඹ ලගඹන් ඒ කපයුතු සිදු කයනහ. 

ගම් විධිඹප ගම්හ දළන් ගනස ගේගගන ඹනහ. ගම් ගළන  

විගලඉඥ  දළනුභ ආති භන්ත්රීලරුත් ගම් ගරු බහගේ ඈන්නහ.  ඳ 

ඒ න ක්රමභරප ඹන්නප  ඕනෆ. ඈදිරිඳත් කයන වළභ ංගලෝධන 

ඳනත ස  ගකටුම්ඳතකින්භ ඳ කයන්න වදන්ගන් දළන් තිගඵන 

තත්ත්ඹ   ඩහ නභවශීලි කිරීභ .  ඒ තුන් ළනි එක .  

ගරු  නිගඹෝජව ක ථහනහඹකතුභනි ,  මුදල් ඳනත් ගකටුම්ඳත 

ඹපගත් විගලඉගඹන්භ හවන ම්ඵන්ධ ඵදු ඩු කිරීභක් සිදු 

කයනහ.  බහණ්ඩ ප්ර්හවනඹ වහ ගඹොදහ ගන්නහ single cab  යථ 

ව ළවළල්ලු  ට්රභක් වහ ර්ධ සුගඛෝඳගබෝ ව  ේවිත් කහර්ඹ 

ගභෝපර් හවන ඵේද ගගමගභන් නිදවස කයනහ. ඒ හගේභ  

ංචහයක ංර්ධනඹ වහ ිළරිළටුම්   ඵදු සීභහ රුිළඹල් මිලිඹන  

12 සිප කහර්තුකප මිලිඹන 3 දක්හ  ළඩි කයනහ.  ගම්  විධිඹප 

විගලඉගඹන්භ ංචහයක ක්ගඉත්රයඹ ගද ඵරහ  ංචහයක  ක්ගඉත්රයගේ  

ර්ධනඹ වහ ඳවසු ඵදු ක්රමභප ඹන්න  ගභ න් දවස කයන්ගන්.   

ම්පර්ණගඹන්භ ගම් ඳවසු ඵදු ක්රමභඹ ආති කය හනඹ කිඹහ භහ 

කිඹන්ගන්  නළවළ. නහගතගේදී මීපත් ඩහ වන ගදන්නප ඳප 

සිදු ග .   නමුත් ගම් නිහ තිබුු තත්ත්ඹප ඩහ ගවොද 

ිළඹයකප ඳ ඹන ඵ කිඹන්නප  ඕනෆ.   

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඒ  හගේභ ගභහි ත එක 

කහයණඹක් තිගඵනහ. මරව අඹතනර ඵදු ගගමගභන් ඳසු 

රහබගඹන් සිඹඹප එකක් න යක්ණ ඵේදක්  ඳළනමභ; ගභභ ඵදු 

අදහඹභ 2006 ංක 28  දයන ජහතික යක්ණ බහය යමුදර ඹපගත් 

ිළහිටුන රද  ජහතික යක්ණ බහය යමුදගල් ගිුභකප ඵළය 

කිරීභ; ගම් අදී ලගඹන් තිගඵන ංගලෝධන ඳ ගම් බහප 

ඈදිරිඳත් කයනහ.  භවය ංගලෝධන  ද ඊහවිගේ භිගඹෝගඹප 

රක් කය තිගඵනහ.  සිකුයහදහ විතය ගනගකොප ඳප  එහි ප්ර්තිපර 

දළන ගන්නප පුළුන් ග . ඒ නු ඈතිරි ඳනත් ගකටුම්ඳත් ද 

තමුන්නහන්ගඉරහ  ඈදිරිඹප ගගනළවිත් ඒ ංගලෝධන ඒකභතික 

නළත්නම් ලව විධිඹප කස කය  ම්භත කය ගන්න  පුළුන් 

ග .  එභ නිහ ඳසු ගිඹ ඹ ළගඹන් ඳප ඈදිරිඳත් කයන්නප 

පුළුන් වුු න දවස න්තර්ගත කය තිගඵන ගම් 

ංගලෝධනරප තමුන්නහන්ගඉරහගේ වහඹ ඈල්රනහ.             
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඒ හගේභ තමුන්නහන්ගඉරහගේ ගවො දවස තිගඵනහ නම් ඒහ 

ිළ කල්ඳනහ කය ඵරන්න කළභළති . කහයක බහ සථහගේදී 

ිළප ඒහ ආතුශත් කයන්න පුළුන්. ඒහත් ගඹෝජනහ කයන ගර 

ඈල්රමින් තමුන්නහන්ගඉරහ සිඹලු ගදනහපභ සතුතින්ත ගමින් 

භගේ චන සල්ඳඹ න් කයනහ. 
 
ප්ර්ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඉශඟප ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ. 

 

[ප.බහ. 11.40] 
 

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, භප දවස ප්ර්කහල කයන්න 

සථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහප සතුති . 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ද ඈදිරිඳත් කය තිගඵන 

ංගලෝධන ඳනත් ගකටුම්ඳත් වතගයන් ප්ර්ධහන ලගඹන් අර්ථික 

ගඉහ ගහසතු (ං ගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත ම්ඵන්ධ කථහ 

කයන්න භහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඉප ප්ර්ථභගඹන් විදුලි 

ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත ිළිතඵ ගකටිගඹන් 

දවස කිහිඳඹක් ප්ර්කහල කයන්න කළභළති . ගම් කයන්න ඹන්ගන්  

ඈතහභත්භ ගවො ක්රිපඹහලිඹක් ඵ ිළ ිළිතගන්නහ. සිඹඹප 20ප 

තිබුු න්තර්ජහර ගඉහ - internet - ළඳයුම් ඵේද සිඹඹප 10ක් 

න විධිඹප ඩු කය තිගඵනහ. ගභගවභ කශහභ කහප ගවෝ 

කිඹන්න පුළුන් ගම් නිහ බහණ්ඩහගහයඹප රළගඵන ඵදු ප්ර්භහණඹ 

ඩු ගනහඹ කිඹහ. නමුත් ආත්ත ලගඹන්භ ජනතහප ව යගට් 

ංර්ධනඹ වහ ඒගකන් න කහර්ඹ බහයඹ ඈතහභත්භ විලහර . 

ඒ නිහ එළනි ගේල් ිළිතඵ අණ්ඩුප ග  ප්ර්හදඹ ඳශ 

කයනහ. ඒ හගේභ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ග  දවස රඵහ ගළනීභ 

ිළිතඵත්   ඔඵතුභන්රහප කෘතඥතහ පුද කයනහ.  

ිළ ඵරන්න ඕනෆ, broadband connection වහ ඳනහ ආති   
VAT තදුයපත්  ග  යගට් ජනතහප ගගන ඹන්ගන් ගකොගවොභද 

කිඹහ; ප්ර්ධහන ලගඹන්භ ග්රාහමීඹ ජනතහප broadband ගගන 

ඹන්ගන් ගකොගවොභද කිඹහ. කහරඹක් තිසගඉ ිළ හකච්ඡහ කශහ, 

fixed internet එගවභ නළත්නම් kiosks වදරහ නළණර 

භහර්ගගඹන් ගම්හ ගගන ඹන්න ඕනෆ කිඹහ. ආත්ත ලගඹන්භ 

ගභභ නළණරල් වදන්න අණ්ඩු විලහර මුදල් ප්ර්භහණඹකුත් 

 විඹදම් කශහ. නමුත්  ඹථහර්ථඹ වළටිඹප ගම් නළණල්ර  ඒ තයම් 

internet ඳහවිච්ික න්ගන් නළවළ . ගගොඩක් දුයප දළන් ඳහවිච්ික 

න්ගන් mobile broadband කිඹන එක. ග   ජංගභ දුයකථන 

භහගම් සිඹල්ර mobile broadband වඳුන්හ දී තිගඵනහ. ගම් 

ශඟදි භභ දළක්කහ, එක අඹතනඹක් 4G ඳහ වඳුන්හ දී තිගඵන 

ඵ. එතගකොප ිළ කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ, ගකොගවොභද mobile 

broadband එක ග්රාහමීඹ - rural - ජනතහප රඵහ ගදන්ගන් කිඹන 

එක.   

ගම් යප ඈතහභත්භ ශීඝ්රගගඹන් අලසචර්ඹ කයහ ඹනහඹ කිඹහ 

අණ්ඩු ගකොච්චය කිේත්  ජනතහප විඹදම් කයන්න පුළුන් 

මුදල් ප්ර්භහණඹ දළන් එන්න එන්න සීභහ ගනහ. ගභොකද, ගවප 

නිේදහ විදුලි බිරත් සිඹඹප 60කින් ළඩි වුණහභ භධවභ ඳහන්තික 

ඳවුරකප න්තර්ජහර ගඉහ බහවිත කයන්න පුළුන් න්ගන් මිර 

ඩු වුගණොත් ඳභණ  කිඹන එක භභ නළතත් භතක් කය ගදන්න 

කළභළති . ගරු ආභතිතුභහ කිේහ හගේ mobile banking ළනි 

ගේලින් ිළප වළකි ගනහ, ජනතහගේ ඹම්කිසි අර්ථික 

ක්රිපඹහලිඹක් කයන්න විඹදම් ගන ප්ර්භහණඹ - transaction cost 

කිඹහ ිළ කිඹනහ - ඩු කය ගන්න.  

 ICT Agency   එගක් මුර සිපභ ධවක් වළටිඹප කපයුතු 

කශ රැඩ්ලි දිහනහඹක භවතහ ඉගේ රෑ ගම් ගරෝකගඹන් මු 

යගගන තිගඵනහ. ඒ ගළන භභ  කනගහටු ගනහ. ිළ එතුභහප 

එතුභහගේ අගභ ඳරිදි සර්ග ම්ඳත්තිඹ රළගේහ කිඹහ ප්ර්හර්ථනහ 

කයනහ. එතුභහගේ ඳවුරපත් ගනකුත් සිඹලුභ ගදනහපත් ග  

ගලෝකඹ ප්ර්කහල කයනහ.  

Now, Mr. Deputy Speaker, I want to touch on the 

Economic Service Charge. ආත්ත ලගඹන්භ ගම්ගකන් 

ගභොකක්ද කයන්ගන්? "2006 ංක 13 දයන අර්ථික ගඉහ ගහසතු 

ඳනගත් 13 ගන්තිඹ ංගලෝධනඹ කයනු රඵන තය ංගලෝධිත 

ඳරිදි ගන්ති ගේ නීතිඹ ඵරඳෆභ නුගේ අර්ථීක ගඉහ 

ගහසතුලින් ්රීන රංකහ භව ඵළංකු නිදවස කිරීභ ගේ."  කිඹහ එහි 

වන් ගනහ.  ඒක තභ  ගම් කයන්න ඹන්ගන්. ගරොකු 

විඳර්ඹහඹක් කයන්න ඹනහ කිඹහ භව ගරොකුප කිේහප 

ගම්ගකන් කයන්ගන් භව ඵළංකුප ඳනන අර්ථික ගඉහ ගහසතු 

 න්  කයන එක . ගම් ඹ කයන අර්ථික ගඉහ ගහසතු 

ඈතහභත්භ සුළු ප්ර්භහණඹක්. දළන් ිළ research unit එගකන් වරහ 

ඵළලුහ, ගභඹ  දලභ 0.025ක් හගේ ඈතහභත්භ සුළු ප්ර්භහණඹක්. 

ගනත් ඵදු  ති න්ගන් නළති ිළරිළඹප තභ  ගම් ඵේද 

ගවන්ගන්.   

ිළ ගවොඹරහ ඵළලුහ, ්රීන රංකහ භව ඵළංකු 2010 දී  අර්ථික 

ගඉහ ගහසතු ලගඹන් ගකොඳභණ  මුදරක් ගගරහ තිගඵනහ ද 

කිඹරහ. ගගරහ තිගඵන්ගන් රුිළඹල් මිලිඹන 95 . ්රීන රංකහ භව 

ඵළංකු 2011 දී අර්ථික ගඉහ ගහසතු ලගඹන් ගගරහ 

තිගඵන්ගන් රුිළඹල් මිලිඹන 120 . රහබඹ රුිළඹල් මිලිඹන 

46,000 . ඔගවොභ රහබ රඵන අඹතනඹකින් රුිළඹල් මිලිඹන 

120ක් ළනි කුඩහ ප්ර්භහණඹක් රඵහ ගළනීභ නලව  කිඹරහ 

ඳහර්ලිගම්න්තුප ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ගගනළල්රහ ම්භත 

කයන්ගන් ගභොනහපද කිඹරහ ිළ වනහ.  ග  ගරු ආභතිතුභහ 

කිේහ, යහ භදින ඊදවිඹප ගඳොඩි tax relief එකක් ගදනහඹ 

කිඹරහ. ඒක ගවො . කභක් නළවළ. නමුත් විලහර රහබ රඵන 

අඹතනගඹන් ආ  ඵදු ඹ කය ගන්ගන් නළත්ගත්? ගභොකක්ද 

ඒකප ගවඉතු? ගම්ක ග  භව ඵළංකු ධිඳති කේයහල් භළතිතුභහ ත්, 

ගල්කම් ජඹසුන්දය භළතිතුභහත් තය තිගඵන ප්ර්ලසනඹක්ද? භව 

ඵළංකුගන් බහණ්ඩහගහයඹප රළගඵන ඵේද දළන් නත්හ ගන්න 

වදනහ. භභ නළතත් ඔඵතුභහගේ ධහනඹ ගඹොමු කයනහ, 

ගම් ගළන ගවොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ගභොකද, ගම්ක  නළළත්මභ 

නලව . ගම් ඵේද ගවන්න. ගම් ඵේද ගළහුහඹ කිඹරහ භව 

ඵළංකුප කිසි ඳහඩුක් ගන්ගන් නළවළ, ජනතහප ගතක් 

ඳභණ  සිේධ ගන්ගන්.   

ගම් නීතිඹ ංගලෝධනඹ කයන එක ගවො . ගභොකද, නීතිඹ 

කඩනහප ඩහ ංගලෝධනඹ කයරහ ගනොකඩහ ඈන්න එක ගවො . 

නමුත් භහ ඈතහභත්භ ළදගත් ගදඹක් ගම් බහගේ හකච්ඡහ 

කයන්න කළභළති , ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. භව ඵළංකු 

දිගින් දිගපභ ය ගට් නීතිඹ ඊල්රංඝනඹ කයනහ. භහ ඈතහභත්භ ග 

කීගභනු  ගම් කහයණඹ කිඹන්ගන්. නීතිඹ ිළ ම්ඳහදනඹ කයරහ 

තිගඵනහ. නීති ම්ඳහදනඹ කයරහ ඒහ ිළිතඳදිනහ ගනුප දළන් 

වුරුදු ගණනක් තිසගඉ භව ඵළංකු යජඹප ගගවිඹ යුතු, ඒ 

හගේභ යජගඹන් නළත භව ඵළංකුප ගගවිඹ යුතු මුදල් ති 

විලහර ප්ර්භහණඹක් ගනොගගහ සිටිනහ. බහණ්ඩහගහයඹප 

තහකහලික ත්තිකහයභක් ගදන්න භව ඵළංකුප  පුළුන්. ඒක ිළ 

කවුරුත් දන්නහ. මුදල් භළමගභන් එගවභ නළත්නම් හභහනව 

වවහයගේ දී කිඹනහ හගේ ල්ලි ච්චු ගළසීගභන් ඒක 

කයන්න පුළුන්.  

691 692 

[ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ] 
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1949 ංක 58 දයන මුදල් නීති ඳනගත් 89 ළනි ගන්තිඹ භභ 

කිඹන්න කළභළති , ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. ඈං්රීසසි 

බහහගන් විතය  තිගඵන්ගන්,  ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේත් 

ධහනඹ ගම්කප ගඹොමු කගශොත් ගවො  කිඹරහ භභ විලසහ 

කයනහ. එහි ගභගඉ වන් ගනහ: 
 

“PART IV - CREDIT OPERATIONS WITH THE GOVERNMENT  

 
89. The Central Bank may make direct provisional advances to the 

Government to finance expenditures authorized to be incurred out of 

the Consolidated Fund:”  

 

Having done that, it further states, I quote: 

 

 
“Provided that every such advance shall be repayable within a 

period not exceeding six months, and the total amount of such 

advances outstanding at any time shall not exceed ten per centum of 
the estimated revenue of the Government for the financial year in 

which they are made.” 

ෘජුභ ගභතළන කිඹරහ තිගඵනහ, භව ඵළංකුගන් 

බහණ්ඩහගහයඹප තහකහලික ත්තිකහයභක් ගදන්න පුළුන් කිඹරහ. 

බහණ්ඩහගහයගේ විඹදම් තිගඵනහ. ඳඩි ගගන්න තිගඵනහ. 

ගනොගඹකුත් ළඩ කපයුතු කයන්න තිගඵනහ. භවය ගරහප ඒ 

ලව ඵදු රළගඵන්ගන් නළවළ. ිළ දළක්කහ, සප්රී්තු ගගනළල්රහ ඵදු 

ගගන්ගන් නළති ඈන්නහ. ඵදු ගවොරු ඈන්නහ. ළට් 

ංචහකහයගඹෝ ඈන්නහ. ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ , භභ  PAC 

එගක්දී නන්තත් දකිනහ, ඵදු ගගන්ගන් නළති ගකොච්චය 

මිනිසසු ඳළනරහ ඹනහද කිඹන එක. ඒ නිහ අණ්ඩු ඈතහභත්භ 

ඳවසුතහකප ඳත් ගනහ. ග ක්හ කයන මුළු අදහඹගභන් 

සිඹඹප 10ක් දක්හ තහකහලික ත්තිකහයභක් භව ඵළංකුගන් 

ගගන්න පුළුන්. නමුත් ගම් තහකහලික ත්තිකහයභ භහ වඹක් 

ආතුශත  භව ඵළංකුප නළතත් ගගන්න ඕනෆ. 2010 දී ගම් 

ත්තිකහයභ තිබිරහ තිගඵන්ගන් රුිළඹල්  බිලිඹන 78 . ඒ 

කිඹන්ගන් ගකෝටි 7,800 . ගම්ක 2010 දී ගගරහ නළවළ. භහ 

ව ගඹන් ත්තිකහයභ ගගන්න ඕනෆ කිඹරහ 1949 ංක 58 දයන 

මුදල් නීති ඳනගත් 89 ළනි ගන්තිගේ ෘජුභ වන් ගනහ. 

ඒක තභ  නීතිඹ. 

භහ දන්නහ විධිඹප 1948 ඈරහ 2013 ගන ගතක් ගම් 89න 

ගන්තිඹ ංගලෝධනඹ කයරහත් නළවළ. එගවභ නම් ගම් නීතිඹ 

ඊල්රංඝනඹ කිරීභක් ගභතළන ගන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඉප ඳසගඉ භභ ගොඹරහ 

ඵළලුහ, 2011 දී ගකොච්චය ගගන්න තිගඵනහද කිඹරහ. ගරු 

ආභතිතුභනි, රුිළඹල් බිලිඹන 95ක් ගගන්න තිගඵනහ. රුිළඹල් 

ගකෝටි 9,500ක් තහකහලික ත්තිකහයභ ගගරහ නළවළ ගරු 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. ගම්ක තහකහලික ගනොග  ගරු 

ආභතිතුභනි, දහකහලික ත්තිකහයභක් ගරහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

වරි, වරි. ගඳොඩ්ඩක් චනඹක් ඳළපලුණහ. නමුත් වයඹ වගගන 

ඈන්නගකෝ ගරු භන්ත්රීලතුභහ. වයඹ ව ගගන ඈන්න. චන ිළ 

කහපත් ඳළ පගරනහ. ඔඵතුභහපත් එදහ සිංදු කිඹන්න ගිහින් 

චනඹක් ඳළපලුණහ. කභක් නළවළ. ගම් තහකහලික ත්තිකහයභ 
දහකහලික ත්තිකහයභක් ගරහ තිගඵනහ. එගවභ නම් භහ 

කිඹනහ,  ගම්ක තභ  ගරොකුභ ගඵොල් ණඹ කිඹරහ. ගම්ක තභ  

වුරුදු ගණනක් තිසගඉ ගගරහ නළති ගඵොල් ණඹ. භභ ගම් කිඹන 

කථහ මුදල් නිගඹෝජව ආභතිතුභහප ිළිතගන්න ගනහ. 2003 

යනිල් වික්රමභසිංව අණ්ඩු හන තහප ගම් ත්තිකහයභ 

ගගේහප ඳසගඉ කිසිභ දක ගම් අණ්ඩු ගම් මුදර ගගරහ 

නළවළ. දළන් ගභොකක්ද, ගම්ගකන් ගන්ගන්? ආ , ගම් මුදර 

ගගන්න කිඹරහ නීතිඹ ගඹොදරහ තිගඵන්ගන්?  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ග  තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

Mattala Airport  එක විෘත කශ ගරහගේ  "ඔේ, ඹටිතර 

ඳවසුකම් වදන්න, ංර්ධනඹ කයන්න ඳප ණඹ ගන්න ඕනෆ" 

කිඹරහ කිඹහ තිගඵනහ කිඹරහ ද ඳත්තයඹක වන් තිගඵනහ 

භභ දළක්කහ. ිළ එගවභ නළවළ  කිඹරහ කිඹන්ගන් නළවළ. ණඹ 

ගන්න ඕනෆ. නමුත් ඒහගේ ප්ර්මුඛතහ ගභොනහද, ගකොගවන්ද ඒ 

ණඹ ගන්ගන් කිඹන එක ිළිතඵ තභ  ග  විගේචනඹ 

තිගඵන්ගන්. නමුත් ගම් බහණ්ඩහගහයඹ ගනොගඹකුත් නලව 

ගේලඳහරන වහඳෘති වහ  මුදල් විඹදම් කයන එක ගම් යපප 

ගරොකු ගළපලුක් ගරහ තිගඵනහ. ඒක නිහ ඊේධභනඹ ඈවශ 

ඹනහ; රුිළඹර ඵහල්දු ගනහ. ගම්හ තභ  ගළපලු. භවරු 

කිඹනහ, "න්න අර්ථික ඝහතකගඹෝ තළන ඈන්නහ" කිඹරහ. 

ත භවරු කිඹනහ, "නළවළ, ඒ අර්ථික ඝහතකගඹෝ ගභතළන 

ඈන්නහ" කිඹරහ. අර්ථිකඹ ඝහතනඹ කයනහ කිඹරහ කිඹන්ගන් 

නලව වහඳෘති වහ මුදල් විඹදම් කිරීභ . ඒ තුිතන් යගට් 

ඊේධභනඹ ළඩි ගනහ; රුිළඹර ඵහල්දු ගනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, එක්ගකෝ මුදල් ඳනගත් 

89න ගන්තිඹ ිළිතඳදින්න ඕනෆ. එගවභත් නළත්නම් නීතිඹ 

ගනස කයන්න ඕනෆ. ගභොකද, නීතිඹක් ම්ඳහදනඹ කයන ගකොප 

කහප වරි ඕනෆ වුු නිහ ඔගවඉ නීති ම්ඳහදනඹ කගශඉ  නළවළ ගන්.  

ආත්ත ලගඹන්භ ගම් ගළන කල්ඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. ගජ්.අර්. 

ජඹර්ධන හිපපු ජනහධිඳතිතුභහ, මුදල් ආභතියඹහ වළටිඹප ඈන්න 

ගකොප තභ  ගම් නීති ගගනහගේ.  භහ ළයදි නළවළ කිඹහ භහ 

හිතනහ. ිළ භව ඵළංකු නිර්භහණඹ කශ සථහප, ගඳොඩ්ඩක් 

ඳසප ඹමු. ආ  ගම් භව ඵළංකු නිර්භහණඹ කගශඉ? ඈසය 

තිබුගණ් ගඳෞේගලික ඵළංකු . භව ඵළංකුක් කිඹරහ එකක් 

තිබුගණ්  නළවළ. භව ඵළංකු ඈසයගරහභ නිර්භහණඹ කගශඉ 

1950 දී . භහ හිතන්ගන් ර් අතර් යණසිංව- 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගජෝන් එක්සපර්. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

No, John Exter was the Governor. John Exter became 

the Governor because, I think, Sir Arthur Ranasinghe, if I 

am not mistaken, refused to take the job.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

He was the Secretary to the Treasury. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

That is correct. He was the Secretary to the Treasury. 

එතුභහ කිේහ, "භප භව ඵළංකුගේ ඳශමුන ධිඳති ධුයඹ බහය 

ගන්න ඵළවළ" කිඹරහ. ගජෝන් එක්සපර් ආගභරිකහගන් තභ  

රංකහප එක්ක අගේ. ගම් භව ඵළංකුගේ නිර්භහතෘ ධිඳතියඹහ 

ආගභරිකන් ජහතිකගඹක්. ඔහුගේ දර්ලනඹප නු තභ , ඒ 

monetarist view එකප නු තභ  භව ඵළංකු ගම් යගට් 

නිර්භහණඹ කගශඉ.  

ආත්ත ලගඹන්භ වරි රසන කථහක් තිගඵනහ. ගරු 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ගම් දසර නම් ගම්හ ගන්ගන් 

නළවළ. ද ගභොන ආභති ගකගනකුගේ වුණත් වහඳෘතිඹක් විෘත 

කයන්න ඉප ඩහ ගරොකු ගකගනක් ගිගඹෝතින් -ජනහධිඳතියඹහ 

ගවෝ යගට් නහඹකඹහ ගිගඹෝතින්-  ඒ යගට් නහඹකඹහ තභ  ගගොඩක් 

ගරහප ප්ර්ධහන අයහධිත මුත්තහ ඵප ඳත් න්ගන්. Either the 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

President or the Prime Minister becomes the chief guest, not 

the person who is really involved with the project. නමුත් භභ 

කිඹරහ ගඵොගවොභ රසන ගදඹක් ගොඹහ ගත්තහ. ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභනි, 1950 දී භව ඵළංකු විෘත කශ ගරහගේ 

ප්ර්ධහන අයහධිත මුත්තහ ූයගේ, ගජ්.අර්. ජඹර්ධන මුදල් 

ආභතිතුභහ . ම.එස. ගඉනහනහඹක භළතිතුභහ ගභළතියඹහ වළටිඹප 

එඹප වබහගි වුණහ.  නමුත්  එතුභහ ගභළතියඹහ වුණත් විගලඉෂිත 

අයහධිත මුත්ගතක් විතය . ගජ්.අර්. ජඹර්ධන භවතහ තභ  

මුදල් ආභතියඹහ වළටිඹප හිටිගේ. එතුභහ එතගකොප කිඹපු  

කථහක් තභ  ගභන්න ගභඹ. Hon. Minister, what the Hon. 

J.R. Jayewardene said - it is very interesting - was this: “I 

trust that you …”, meaning the Central Bank, “…will 

remember that money was made for man, and not man for 

money”. What was he trying to say? 

ඒ දසර එතුභහප තිබුණහ, Keynesian දළක්භක්. වරිද? ිළ 

කවුරුත් දන්නහ ගජ්.අර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ භවළලි 

වහඳහයඹ නිර්භහණඹ කශ සථහගත් Keynesian දළක්ගභන් ඒ 

ළඩ කපයුත්ත කශ ඵ. ඈවත ප්ර්කහලගඹන් එතුභහ කිඹන්ගන්, 

"භව ඵළංකු මුදල් නිර්භහණඹ කයරහ තිගඵන්ගන් මිනිහ 

ගනුගනි" කිඹරහ . නළතු මුදල්රප බගේ, මුදල් වහ මිනිහ 

ගනො, මිනිහ වහ මුදල් කිඹරහ  කිඹන්ගන්. So, what he was 

trying to say there, Sir, was that the monetary policy must be 

implemented in such a way that you can bring development 

and welfare for the people. ඒක තභ  එතළනින් කිඹන්න 

වදන්ගන්. ඒක තභ  Keynesian දර්ලනඹ කිඹරහ ඳ ගගොඩක් 

දුයප තර්ක කයන්ගන්. නමුත් -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභන්රහ 

ඹන්ගන් ගජ්.අර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහගේ අර්ථික දර්ලනගේ 

කිඹන එක තභ  භහ ගම් කිඹන්න වදන්ගන්. ඔඵතුභහ ඒක 

ිළිතගන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක ගවො . යදක් නළවළ. නමුත් 

ගරු ආභතිතුභනි, ම.එස. ගඉනහනහඹක භළතිතුභහ ගභොකක්ද කිඹහ 

තිගඵන්ගන්? එතුභහ හද කය තිගඵනහ. එතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, 

"භව ඵළංකුගේ මුදල් කශභනහකයණඹ වරිඹප කගශඉ නළත්නම් ති 

විලහර ඊේධභනඹක් එන්න පුළුන්; එගවභ වුගණොත් ජනතහප 

විලහර ජීන ඵයක් ඳළපගන්න පුළුන්" කිඹරහ.  ඒ හගේභ ග 

කීභකින් යුතු භව ඵළංකුක් ඳරිඳහරනඹ කයන්ගන් ගකොගවොභද 

කිඹන එක ඒ කහරගේ තිබුු ගඩොමීනිඹන් යපල් න කළනඩහ, 

ඕසග ලිඹහ, නසීරන්තඹ හගේ යපල්ලින් ඳප ඈගගන 

ගන්න ලව  කිඹරහ තිගඵනහ. දළන් එතළනදී තභ  ගම් 

තහකහලික දහකහලික ත්තිකහයගම් ප්ර්ලසනඹ එන්ගන්.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීලතුභහ, ඔඵතුභහප ගරහ තිගඵනහ ගන්. භප 

විනහඩිඹක් ගදනහද? භහ anecdote එකක් කිඹන්ගන්.   

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔේ, කිඹන්න. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Lord Keynes කථහ කයන ගභන් කිේහ, “In the long run, 

we are all dead” කිඹරහ. එ තගකොප එතුභහගේ ප්ර්ධහන ියවහ න 

Joan Robinson කිේහ, “Yes, but not all at the same time” 

කිඹරහ. ඒ හගේ එතුභහගේ Keynesian දර්ලනගඹන් තභ  ්රීන 
රංකහ නිදවස ඳක්ගේ ිළ හුඟක් දුයප අර්ථික ක්රිපඹහලිඹ කස 
කගශඉ.  

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගඵොගවොභ ගවො . 
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්ගඉ දන්නහ, විගලඉගඹන් ටී.බී. ඈරංගයත්න 

භවත්භඹහගේ ඊඳගේලකරු වළටිඹප සිටිඹහ කළගල්ගභ ව- 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රහල් ජඹර්ධන. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes. They were Keynesians.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒක වරි. ඔඵතුභහ කිඹපු Lord Keynesගේ anecdote එකප 

ඳසගඉ භහ තත් anecdote එකක් කිඹන්නම් ගකෝ. You know, 

we studied what is called "intertemporal utility functions". 

What that means is, we are concerned not only about this 

generation, but also about the next generation. එතගකොප ගම් 

generation එගක්දී ණඹක් ගත්ගතොත් ඒ ණඹ ගගන්න ගන්ගන් 

ඉශඟ generation එකප. That is the intertemporalness of the 

problem of debt. දළන් කහප ගවෝ කිඹන්න පුළුන්, "ණඹ ගන්න 

එගක් කිසි ළරැේදක් නළවළ; ිළ ණඹ යගගන ගම් කහරගේදී, ග  

වුරුදු වගේදී ිළ ළගඩ් කය ගන්නහ" කිඹරහ. ග  වුරුදු 

වගේදී ිළ ළගඩ් කය ගත්තහප ඉශඟ වුරුදු වගේදී තභ  ඒක 

ගගන්න ගන්ගන්. ගරු ආභතිතුභනි, එතළනදී තභ  ිළ 

ඈතහභත්භ ඳළවළදිලි කිඹන්ගන් ගේලඳහරනඹකින් ගතොය ිළ 

ඈතහභත්භ බුේධිභත් ගම් ණඹ ගන්න ඕනෆ කිඹරහ. භහ නළතත්  

ග  argument එකප එන්නම්. එතගකොප ගම් තහකහලික 

ත්තිකහයභ දහකහලික ත්තිහයභ මභ තුිතන්  මුදල් නීති ඳනගත් 

89ළනි ගන්තිඹ මු මුගේ ඊල්රංඝනඹ නහඹ කිඹන එක භහ 

ඈතහභත්භ ග කීගභන් ඔඵතුභහප කිඹනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ආත්ත ලගඹන්භ එදහ භව 

ඵළංකුගන් බහණ්ඩහගහයඹප ගම් මුදල් දුන්ගන් ආ ? එතගකොප 

භව ඵළංකුගන් බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් තුිතන් යජඹප ණඹ දුන්ගන් 

නළවළ. වරි ගන්.  ගභොකද, 1962 හිපපු භව ඵළංකු ධිඳතියඹහ 

තභ  ම.ඩේලිේ. යහජඳතියණ භළතිතුභහ. ගරු ආභතිතුභනි, එතුභහප 

කථහ කයරහ තිගඵනහ Public Accounts Committee එකප. 

ර්තභහනගේ ඔඵතුභහ බහඳති න, භහ හභහජික න Public 

Accounts Committee එකප 1962 දී කථහ කයරහ, -ඒ කහරගේ 

භන්ත්රීලරු වරහ තිගඵන්ගන් ළදගත් ප්ර්ලසන - භව ඵළංකුගේ 

ධිඳතිතුභහගගන් වරහ තිගඵනහ, " ධිඳතිතුභහ, ඔඵ ගම් මුදල් 

ච්චු ගමින් බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් රඵහ ගන්ගන් ආ ?" කිඹරහ. 

දළන් ඒක ගභගවභගන් ගන්ගන්. බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් ඈදිරිඳත් 

කයන්ගන් යගට් කහගගන් ගවෝ ණඹක් යගගන, ඒ ණඹ තුිතන් 

ගභොකක් ගවෝ ංර්ධන වහඳහයඹක් ගවෝ එදිගනදහ ජීත් න්න 

ලව මුදල් රඵහ ගළනීභප . එතගකොප භභ ග  නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභහගගන් ණඹක් ගත්ගතොත් බහණ්ඩහගහය බිල්ඳතක් 

වළටිඹප එතුභහගේ HSBC ඵළංකුගන් Bank of Ceylon එකප ඒ 

මුදල් ඹන එක විතය  ගන්ගන්. එතගකොප මුදල් භළමභක් 

ගභතළන සිේධ ගන්ගන් නළවළ.   
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නමුත් භව ඵළංකුගන් ණඹක් ගන්නහ කිඹන්ගන් මුදල් 

භළමභක්. ගභොකද භව ඵළංකුප විතය  පුළුන්කභ තිගඵන්ගන් 

මුදල් ච්චු ගවරහ බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් තුිතන් යජඹප ණඹක් 

ගදන්න. ඒ ගේ ගනොකශ යුතු  කිඹන තළන ඈරහ තභ  ගගොඩහක් 

දුයප ගම් නීති ම්ඳහදනඹ වුගණ්. ම.ඩේලිේ. යහජඳතියණ භවතහ 

කිඹරහ තිගඵනහ,"ගරු භන්ත්රීලතුභනි, කළභළත්ගතන් තභ  භප ගම් 

ණඹ ගන්න සිදු ගන්ගන්, ණඹ ගත්ගත් නළත්නම් සිඹඹප 8 දක්හ 

ගඳොලී නුඳහතඹ ඈවශ දහන්න ග ." කිඹරහ. ඒගකන් 

ංර්ධනඹප රුකුරක් ගන්ගන් නළවළ කිඹරහ එදහ කිඹරහ 

තිගඵනහ. ගභොන යජඹක් වුණත්, ගභොන ධිඳතියගඹක් වුණත් 

අර්ථිකගේ ලවතහප ඩහ මුදල් නිර්භහණඹ කයනහ නම් 

භසත මිර ඈවශ ඹනහ. ඒකප තභ  ිළ ඊේධභනඹ  කිඹන්ගන්. 

රුිළඹර ඵහල්දු ගනහ. එගවභ නළත්නම් ංිකත ඩු ගරහ 

රුිළඹගල් ගඹ කඩහගගන ළගපනහ. ගම්ක ඈතහභ ළදගත් 

ගදඹක්. ිළ ගවොප ගත්රුම් ගන්න ඕනෆ, ගභොකක්ද ගභතළන 

ගන්ගන්, ආ  එගවභ ගන්ගන් කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, භභ කළභළති  වුරුදු 

එකවභහයක් අඳසප ඹන්න. 2011දී ගගවුම් ගලඉ ර්බුදඹ 

 ගකොගවොභද නිර්භහණඹ වුගණ්? ගකොගවොභද ඒක නිර්භහණඹ 

වුගණ්? ඒක නිර්භහණඹ මභප ගවඉතු හධක වුගණ් ගභොකක්ද? 

ගවඉතු හධක වුගණ් කවුද? ඒකප ග කි යුත්ගත් කවුද? ඳහඩු 

රඵන යජගේ අඹතනරප විලහර ගර ණඹ දීගභන්, නහසතිකහය 

යජගේ වහඳෘතිරප ණඹ දීගභන්, කෘත්රි භ ගර ගඳොලී නුඳහතඹ 

ඩු කිරීගභන්, ශීඝ්රගගඹන් අර්ථිකගේ මුදල් ප්ර්භහණඹ ළඩි 

කිරීගභන්, - monetary growth was exceedingly high, it went 

up to about 35 per cent - අනඹන ළඩි කිරීගභන්, ඳනඹන ඩු 

මගභන්, රුිළඹගල් ගඹ කෘත්රි භ තඵහ ගළනීභ තුිතන් රුිළඹර 

ප්ර්භහණඹ මභප ඈඩ ගනොදීගභන්, විගේල ංිකත ගගශ ගඳොශප 

විකුණරහ, හනගේදී විගේල ංිකත කඩහගගන ළටීගභන් 

රුිළඹර තිවිලහර ගර ඵහල්දු වුණහ. ආගභරිකහනු ගඩොරයඹප 

හග ක් රුිළඹර, රුිළඹල් 110 ඈරහ රුිළඹල් 130 ගන ගතක් 

ඵහල්දු වුණහ. ගම්ගකන් ගභොකක්ද වුගණ්? ගම්ගකන් වුගණ් 

ජනතහප තිවිලහර ඳවයක් ළදුු එක . ඒකත් එක්ක සිඹලුභ 

ගේල්ර මිර ඈවශ ගිඹහ. ඈන්ධන මිර ඈවශ ගිඹහ. විදුලි බිර 

ඈවශ ගිඹහ. ගත් ගකෝ ඳගේ මිර ඈවශ ගිඹහ. ගෆස  මිර ඈවශ ගිඹහ. 

ළලි ගරොරිගේ මිර ඈවශ ගිඹහ. වළභ ගේභ ඈවශ ගිඹහ.  

ගරු විභල් මයංල ආභතිතුභහ ගම් දසර කිඹනහ, ඒකප 

ගවඉතු අර්ථික ඝහතකඹන් රුිළඹර ප්ර්භහණඹ කිරීභ  කිඹරහ. 

අර්ථික ඝහතක ක්රිපඹහලිඹප ඊදහවයණඹක් වළටිඹප එතුභහ දීරහ 

තිගඵන්ගන් රුිළඹර ප්ර්භහණඹ කිරීභ . ජඹසුන්දය තභ  ගම් 

රුිළඹර ප්ර්භහණඹ කගශඉ කිඹනහ. එතුභහ ශඟදී සිංවර 

ඳත්තයඹකප දීපු interview එකක් භභ කිගඹේහ. එතුභහ කිඹනහ, 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් බහගේදී රුිළඹර සිඹඹප තුනකින් ප්ර්භහණඹ 

කයනහ කිඹරහ කිඹන ගකොප භව ඵළංකුගේ ධිඳති නිහඩ් 

කේයහල් භවතහ ඔළුගේ ත ගව ගත්තහ කිඹරහ. භව ඵළංකුගේ 

ධිඳතිතුභහ ඒ ිළිතඵ දළන ගගන හිටිගේ නළවළ කිඹනහ. එතුභහ 

කිඹනහ, 2015, 2016 ගන ගකොප අණ්ඩුප විඳක්ඹප ඹන්න  

සිේධ ගන්ගන් කිඹරහ. ගම් අර්ථික ක්රිපඹහලිගේ කඩහ ළටීභ තුශ 

දළන් සිඹඹප 8ක, 9ක අර්ථික ර්ධනඹක් නළවළ ගන්. දළන් 

අණ්ඩු කිඹන විධිඹප අර්ථික ර්ධනඹ සිඹඹප 6ප විතය ඩු 

ගරහ. ඒ කඩහ ළටීභප ගවඉතු තභ  අර්ථික ඝහතකඹන්ගේ 

ක්රිපඹහලිඹ. ආ  රුිළඹර ඵහල්දු වුගණ්? ගභොකක්ද ඒකප ගවඉතු? 

භභ විග්රාව කයපු විධිඹප ජඹසුන්දය , කේයහලු  ගදන්නහභ            

ඒකප ග කිඹන්න ඕනෆ. ගභොකද ගභතළන තිගඵන්ගන් 

බහණ්ඩහගහයගඹන් විඹදම් කිරීභ ව ඒ වහ භව ඵළංකුගන් මුදල් 

රඵහ දීභ  - accommodating monetary policy.  

අර්ථික විදවහ වදහයපු ගකගනක් ගවොප ගම් ිළිතඵ 

දන්නහ. ගභතළන ගදඳළත්ගත්භ ළරැදි තිගඵනහ. එකක් තභ  

බහණ්ඩහගහයඹ ඳහඩු රඵන අඹතනරප ණඹ දීභ. ගනක් එක 

තභ  යජඹ නලව සුදු ලි  finance කිරීභ.  තත්  එකක් තභ  

අනඹන ඵදු ඩු කිරීභ. ගරු ආභතිතුභනි, ගම් සිඹල්ර සිදු කයන්න 

කවුද මුදල් රඵහ දුන්ගන්?  If it is not accommodating monetary 

policy, there is no way that this can be done.  

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Thank you very much, Hon. Member. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

How much time do I have, Sir? 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have exceeded your time.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Give me two or three minutes, I will wind up.  

We have to be very concerned. කවුද, ගම් මුදල් රඵහ 

දුන්ගන්? එගවභ නම් ගම් ප්ර්තිඳත්තිඹ ක්රිපඹහත්භක කයන්ගන් භව 

ඵළංකුගන්; Treasuryගඹන් ගනොග . නමුත් භව ඵළංකුගේ 

ධිඳතියඹහ ගළන එක ගදඹක් භහ කිඹන්න ඕනෆ. භව ඵළංකුගේ 

රහබඹ අණ්ඩුප ගදන ගකොප වළභ වුරුේගේභ හගේ මුදල් - 

cash - තභ  ගදන්ගන්. ජිත් නිහඩ් කේයහල් ධිඳතිතුභහ ගභය 

තීයණඹක් ගගන තිගඵනහ, ඒ මුදල් ගනුප බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් 

ඩු කිරීභක් සිේධ කිරීභප. භහ එඹ කිගඹේහ. එඹ තභ officially 

ඈදිරිඳත් කයරහ නළවළ. භහ හිතන වළටිඹප එඹ ඈතහ බුේධිභත් 

ක්රිපඹහලිඹක්. ඒ ිළිතඵ -ඹම් කිසි විධිඹකින් මරව විනඹ අයක්හ 

කය ගන්න කය තිගඵන ඊත්හවඹප- එතුභහප ග  ප්ර්ලංහ ඳශ 

කයනහ.  

භප නිඹමිත කහරඹ න් නිහ භගේ කථහ ඈක්භනප 

නත්න්න කිඹහ ග  නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ කිඹනහ. 

හනගේදී - 

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහප නිඹමිත ගේරහ න් ම තිගඵන නිහ  

ඔඵතුභහගේ කථහ නතය කයන්න කිඹන්ගන්.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

That is right. So, I will wind up now.  

භප ත විනහඩිඹක් ගදන්න, I will wind up. Therefore, we 

have to be very careful because we have to have financial 

discipline. To bring financial discipline, in 1949 the Hon. 

J.R. Jayewardene brought in the Monetary Law Act. 

Please refer to Section 89 of that and ensure that the 

Central Bank does not accommodate the Treasury  in 
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wasteful expenditure. If you do that, the people will 

ultimately suffer.  

Thank you very much.   
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භහතවතුභහ - නළත. 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භන්ත්රීලතුභහ - නළත. 

ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භහතවතුභහ. 
 

[.බහ. 12.07] 
 

ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண - துமநபகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, අර්ථික ගඉහ ගහසතු 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, සුයහඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳත, යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන) 

ඳනත් ගකටුම්ඳත ව විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳත ඹන ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් වතය  ගදන ය කිඹළමගම් 

විහදඹප ගන්නහ ගම් සථහගේදී ග  මුදල් වහ ක්රමභම්ඳහදන 

නිගඹෝජව භහතව, ඒ හගේභ ග  ගජවසධ භහතව යත් 

මුුගභ භළතිතුභහ  ඒහ ිළිතඵ කරුු කහයණහ ගඵොගවොභ 

ඳළවළදිලි ඈදිරිඳත් කශහ.  

ගභභ සථහගේදී විඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයමින් ග  
අචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහ කරුු ඳළවළදිලි කශහ. භහ 
එතුභහප සතුතින්ත නහ, විගලඉගඹන්භ විදුලි ංගේල 
ංගලෝධන ඳනත් ගකටුම්ඳත ගළන යජඹප එතුභහගේ ප්ර්හදඹ ඳශ 
කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන්. ගවො ගේ දළක්කහභ ගවො  කිඹන්න එතුභහ 
ඳසුඵප වුගණ් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් එතුභහප දළගනන ගේ 
එතුභහ ප්ර්කහල කශහ.  විදුලි ංගේල ළඩ ිළිතගශ ග්රාහමීඹ භට්පභප 
ගරහ ගගන ඹෆභ වහ බහණ්ඩහගහයඹප රළබිඹ යුතු මුදල් ඩු 

කිරීභක් කය ගගන, යගට් ංර්ධනඹප න්නිගේදනඹ ප්ර්ධහන 
හධකඹක් ඵප ඳත් කය ගගන තිබීභ ගළන විඳක්ඹත් ඳප 
ඹවඳත් ප්ර්තිචහය දළක්මභ ම්ඵන්ධගඹන් භහ එතුභහප සතුතින්ත 
නහ.   

ඒ විතයක් ගනොග . එතුභහ  භව ඵළංකු ම්ඵන්ධත් දවස 
ප්ර්කහල කශහ. ඔඵතුභහ ප්ර්කහල කශහ, භව ඵළංකු විසින් 
බහණ්ඩහගහයඹප ගගවිඹ යුතු ඵදු ගගමම්  ම්ඵන්ධ. ඒ මුදල් 
ගගමම් ම්ඵන්ධ ලව කහයණහ ඈදිරිඳත් කයමින් ඔඵතුභහ 
ආහුහ, " ගම් රහබ රඵන භව ඵළංකු හගේ තළනක් ගම් ඵදු ඳළවළය 

වරින්ගන් ආ ?" කිඹරහ.  ආත්ත ලගඹන්භ ඔඵතුභහගේ 
ප්ර්කහලඹත් එක්ක යගට් භතඹක් ආති ග , භව ඵළංකු හගේ 
තළනක් ඵදු ඳළවළය වරිනහඹ කිඹරහ. ඒ භතඹ තභ  යපප ඹන්ගන්. 
ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ගම් කහයණඹත්  ිළ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි භතක් 
කයන්නප ඕනෆ.  ඔඵතුභහ ගඳන්හ දුන්නහ, භව ඵළංකු විසින්  
රඵන රහබඹ මිලිඹන ගණනහක් කිඹරහ. ඒ රඵන සිඹලුභ රහබඹ 
හනගේ දී එකතු න්ගන් යජගේ භව බහණ්ඩහගහයඹප .  ඒ 
නිහ -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ඳසු ඳළවළදිලි කයන්න.  වර් ද 
සිල්හ භන්ත්රීලතුභහගේ කථහගේ දී  භව ඵළංකුගේ ධිඳති ජිත් 
නිහඩ් කේයහල් භළතිතුභහගේ නභ ළඩිපුය කිඹවුණහ. ඒ හගේභ 

මුදල් භහතවහංලගේ ගල්කම්, අචහර්ඹ පී.බී. ජඹසුන්දය 
භළතිතුභහගේ නභත් විටින් විප කිඹවුණහ.  හභහනවගඹන් ගම් 
විධිඹප එභ නම් කිඹමභප ගවඉතු හධක න්ගන් ඹම් ීනතිකහක්, 
එගවභ නළත්නම් ඹම් බිඹක් -  

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ආභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ගදන ගතොයතුරු තභ  ිළ 

කිඹන්ගන්.  

 
ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගවො , භභ එතළනප එන්නම්.  

භව ඵළංකුත්, ඒ හගේභ මුදල් භහතවහංලඹත් ගකගයහි 
අර්ථික විගලඉඥඹකු න ඔඵතුභහ බිඹක් ආති කය ගන්නප එඳහ. 

යගට් ංර්ධනඹ, ඹටි තර ඳවසුකම්  දිඹත් කයමින් ඳප යජඹක් 

විධිඹප යගට් ජනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු න ංර්ධනඹ ආති 

කයන්නප පුළුන් තත්ත්ඹක් ආති නහඹ කිඹන එක ිළ 

ඔඵතුභහප ගම් සථහගේ දී ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි භතක් කයන්නප 

ඕනෆ.  

ද  ගම් ඵදු ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගළන කථහ කයනගකොප යත් 

මුුගභ ආභතිතුභහත් ගම් කහයණඹ ගළන ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි 

වන් කශහ.  ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, "භතප තිත" ළඩ 

ිළිතගශ ම්ඵන්ධගඹනුත්, ඒ හගේභ ගම් යගට් භත් ඳළන් 

ඳරිගබෝජනඹ  ම්ඵන්ධගඹනුත් ගනොගඹකුත් සථහර සිදු න 

ගනොගඹකුත් විගේචන ගළන ඳප වන්නප රළබිරහ තිගඵනහ.  

ඳසුගිඹ දිගනක ප්ර්ධහන පුත්ඳතක වන් ගරහ තිබුණහ,                  
්රීන රංකහගේ ඒක පුේගර භත්ඳළන් ඳරිගබෝජනඹ ලීපර් 11.2ක් 

ඹනුගන්. ඹම් ඹම් සථහර  විදෝත් ව මුද්රිටත භහධව තුිතන් 

එළනි හර්තහ ඳප දකින්නප රළබුණහ.  නමුත් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

ආති සුයහ ඵදු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ංඛවහ ගල්ඛන නු                    

්රීන රංකහගේ ඒක පුේගර භත්ඳළන් ඳරිගබෝජනඹ ලීපර් 2.75ක 

ප්ර්භහණඹක් කිඹන එක  නිළයදි ගතොයතුය න්ගන් කිඹන 

කහයණඹත් ගම් ගේරහගේ දී භතක් කයන්නප ඕනෆ, ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභනි.  ගභොකද ගවඉතු, භහින්ද යහජඳක් තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ 2005 ගනොළම්ඵර් භහගේ 19 ළනිදහ ගම් යගට් 

ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹප ගම් යජඹ බහය ගත්තහප ඳසු සුයහඵදු 

ගදඳහර්තගම්න්තු වයවහ ංචහයක භණ්ඩරගේ "ඒ" ගේඉණිගේ 

ංචහයක නිහඩු නිගක්තනඹකප වළය එකභ භත් ඳළන් 

ඵරඳත්රයඹක්ත් රඵහ දීරහ නළවළ. ංචහයක භණ්ඩරගේ "ඒ"  

ගේඉණිගේ නිහඩු නිගක්තනඹකප නිහර්ගඹන් භත්ඳළන් 

ඵරඳත්රයඹක් ආතුශත් ගනහ.  එභ ංචහයක නිහඩු නිගක්තනඹ 

ඹත් න්ගන් "ඒ" ගේඉණිඹප නම් ඒ තිගඵන නීති රීති නු  එඹප 

භත් ඳළන් ඵරඳත්රයඹක්  ති ගනහ. ඒ වළගයන්නප ගම් ය 

ගණනහ ආතුශත - 2005 සිප 2013 ගනකන් - එකභ භත් ඳළන් 

ඵරඳත්රයඹක්ත් ග  අණ්ඩුගන් රඵහ දීරහ නළවළ   කිඹන එක 

ිළ ගඵොගවොභ ගකීභකින් කිඹනහ, ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභනි.  

ඈතිවහගේ හිපපු කිසිභ ජනහධිඳතියගඹකුප, 

ජනහධිඳතිරිඹකප ඳවහ කයන්න ිළ කථහ කයන්ගන් නළවළ. 

ිළ යජඹකප ඳවහ කයන්න කථහ කයන්ගන් නළවළ. නමුත් ඳප 

එක කරුණක් කිඹන්න සිේධ නහ. ඈතිවහගේ ඹම් ඹම් ංඛවහ 

ගල්ඛන වහ දත්ත රඵහ ගළනීගම්දී ඳළළතුු වළභ අණ්ඩුක්භ; 

ඳතින වළභ අණ්ඩුක්භ ඒ කහරරදී තභන්ගේ ගේලඳහරන 

මිත්රයඹන්ප, ගේලඳහරනඥඹන්ප ගනොගඹකුත් ගරහල්රදී 

ගභළනි ගේල් රඵහ දීරහ තිගඵනහඹ කිඹන එක ඳප 

ගඳගනනහ. ඒක ිළ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි භතක් කයන්න ඕනෆ, 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. ඒක තභ  ඈතිවහගේ 

තත්ත්ඹ. නමුත් භහින්ද ිකන්තනඹ තුිතන් "භතප තිත" කිඹන 

ළඩ ිළිතගශ ඈදිරිඳත් කය ද න ගකොප එඹ ඈතහභත්භ ග 

කීභකින් ඈටු කයරහ තිගඵන ඵ ඳප ඳළවළදිලිභ කිඹන්න 

පුළුන්කභක් තිගඵනහ. ඹවඳත් භහජඹක්, ඒ හගේභ 

ගුණගරුක භහජඹක්, ඒ හගේභ ධවහඳනඹ රඵන දරු ිළරික් 

ගම් යපප දහඹහද කිරීගම් ගකීභ තභ  ද ඳප ඳළරී තිගඵන්ගන්.  

699 700 
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ඳසු ගිඹ ඹ ළඹ ගල්ඛනඹ ඈදිරිඳත් කයපු සථහගේදී ඒ ඹ 

ළඹ ගල්ඛනඹ තුිතන් ගගනහපු ගඹෝජනහ නු ගම් ඹම් ඹම් මුදල් 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් ංගලෝධන හිත  ද ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුප 

ඈදිරිඳත් කයන්ගන්. විගලඉගඹන්භ අර්ථික ගඉහ ගහසතු 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත ගත්තත්, ඒ හගේභ යහඹ ව 

ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත 

ගත්තත්, ද එදහප ළඩිඹ ය ගට් අර්ථික භර්භසථහන ලක්තිභත් න 

කහර කහනුක් ඵප ඳරිර්තනඹ ගරහ තිගඵනහ. 

විඳක්ගේ භන්ත්රීලතුභන්රහප ිළ භතක් කයන්න ඕනෆ, ඉගේ ිළ 

භත්තර යහජඳක් ජහතවන්තය  ගුන් ගතොටුගඳොශ විෘත කශ ඵ. 

කටුනහඹකින් ගුන් ඹහනඹප නළඟරහ ඉප ඳසගඉ භත්තලින් ඒ 

ගුන් ඹහනගඹන් ගගොඩ ඵළවළරහ එන්න කිඹරහ විඳක්ගේ සිටින 

භන්ත්රීලරුන්ප ිළ අයහධනහ කශහ. කටු ගස තිබුු ඒ ම්පර්ණ 

ඳරියඹප; ඒ ප්ර්ගේලඹප හීනඹක් ගරහ තිබුු; පුංික දරුගෝ 

ගකොස ගකොශ ගදක, තුනක් එකතු කයරහ ගකගල් ඵඩ කෆල්රකප 

ගවරහ තභන් plane එකක් ඊඩ ඹනහ කිඹරහ කිඹපු ගම් පුංික 

දරුන්ප ළඵෆපභ වස ඹහත්රයහක් - plane එකක්- දකින්න ද 

පුළුන් ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ තභ  නහගතගේදී ඒ 

දරුගකුප කිළතහන්යගඹකු න්න,  ගුන් ගඉහ භහගභක 

රැකිඹහක් රඵන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ද ආති කයරහ තිගඵනහ. 

ඒ හගේභ ඒ දරුන්ප ගුන් ඹහනහක සිඹලු කපයුතු ගළන 

වදහයන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ද ආති කයරහ තිගඵනහ. ගම්හ 

දළකරහ තුටු න්න. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඳභණක් ගනොග , 

විඳක්ඹ වළටිඹප තමුන්නහන්ගඉරහ වළගභෝභ නහගතගේ කදහ 

වරි දක අණ්ඩුක් ගළන හිතනහ නම්, එදහප ඒ ගන්න අණ්ඩු 

එක යහඹකප සීභහ ගනොවිඹ යුතු . එක ගුන් ගතොටුගඳොශකප 

සීභහ ගනොවිඹ යුතු . එක ධිගේ ව භහර්ගඹකප සීභහ ගනොවිඹ යුතු . 

ඳරිගණක ඳහවිච්ික කයන ගම් යගට් දරු ම්ඳත ළඩි විඹ යුතු . ඒ 
හගේභ භහජගේ ජංගභ දුයකථන, ගෘවසථ දුයකථන ඳහවිච්ික 

කයන ංඛවහ ළඩි විඹ යුතු . භභ හිතන්ගන් ගම් තුිතන් තභ  

යපක අර්ථිකඹ ලක්තිභත් ගමින් යප ඈදිරිඹප ගගන ඹන්න 

පුළුන්කභක් ආති න්ගන්.  

භත්තර ග  න ගුන් ගතොටුගඳොශ විෘත කශහප ඳසගඉ 

ග  සුජී ගඉනසිංව භන්ත්රීලතුභහ, දඹහසිරි ජඹගඉකය භන්ත්රීලතුභහ 

සිටින හින්දහ ගභොනහ වරි විගේචන තිගඹ  කිඹරහ භභ 

ඵරහගඳොගයොත්තුගන් හිටිඹහ. භභ හිතන්ගන් තභ ගුන් 

ගතොටුගඳොශ ගළන මුකුත් කිේගේ නළවළ. 

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ද  කිඹන්ගන්. 

 
ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ද  කිඹන්ගන්. ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ගම් 

ගදඳශභ කථහ කයරහ න් වුණහභ ිළිතතුරු කථහ කයන්න  

භභ ද ඵරහගඳොගයොත්තුගන් හිටිගේ. නමුත්  ගේරහනින් භගේ 

කථහ අයම්බ කයන්න සිදු වුු නිහ  එතුභන්රහප ිළිතතුරු 

ගදන්න භප සථහක් නළති  ගනහ. නමුත් ගවප වරි කභක් 

නළවළ, භභ ඒ ලව ිළිතතුරු ටික ගදනහ කිඹන කහයණඹත්  ගම් 

සථහගේදී භතක් කයන්න ඕනෆ.  

ගභොකද ගවඉතු,  ගම් අර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයනහ හගේභ, 

තමුන්නහන්ගඉරහගේ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹත් ලක්තිභත් කයරහ 

ගදන්නත් ඳප ලව ගරහ තිගඵනහ.  

ගභොකද, ඳප විඳක්ඹක් ලව . ගවො විඳක්ඹක්; 

ලක්තිභත් විඳක්ඹක්; කළඩිච්ච නළති විඳක්ඹක් වදන්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ තභ - [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ. නළවළ. ගම් ඳළත්ගත් වුරක් 

ගන්ගන් නළවළ. ගම් ඳළත්ගත් කිසි ගදඹකප වුරක් ගන්ගන් 

නළවළ. ඒ ගළන ඵඹ ගන්න එඳහ. භවය ගරහප ගභගවඉ පුංික 

ප්ර්ලසනඹක් ආති වුණත් ඒක ඊගේප ආති වුගණොත්  වප ඈය . 

ඔඹ ඳළත්ගත් ඒහ තභ  දිේගළසසිරහ ඹන්ගන්. ඔඹ ඳළත්ගත් ආති 

න ප්ර්ලසන අත්භ ගණනහක් ඹනහ. ගභොකද, ගවඉතු? නහඹකඹහ 

ගවන්ගන් හීතර ගළහිල්රක්. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ. නළවළ. කිසි 

ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. එගවභ කිසිභ ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. හභහනවගඹන් 

ගනෝන  භවත්තඹ  තය ප්ර්ලසන නළති ගගදයක් තිගඵනහද? 

එගවභ ගනොග . නමුත් ඔඹ ප්ර්ලසන ඉප ඩහ බඹහනක . 

ගඳගනනහ ගන් ඔඹ ගදගඳොශපභ ගවන ගළහිල්ර. භභ 

භහතෘකහගන් ිළප ඹනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඉගේ ඵළසිල් ආභතිතුභහ අගේ නළත්ගත් ගභොකද? 

 
ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena) 

ඵළසිල් ආභතිතුභහ ඉගේ ගකොශම-කටුනහඹක ධිගේ ව 

භහර්ගගේ නිරීක්ණ කපයුත්ත වහ ගිඹහ. [ඵහධහ කිරීම්] ිළ 

එගවභ . [ඵහධහ කිරීම්] ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. ිළ හභහනවගඹන් ළඩ 

කයන ඹ. ිළ ළඩ  කයන්න ඕනෆ. ගභොකද, ඉශඟප විෘත 

කයන්න  තිගඵන්ගන් ඒ භහර්ගඹ.  

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒහප කරඵර ගන්න එඳහ.  

 
ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

කරඵර ගන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] භභ ආහුගොත් එගවභ 

ඔඹ ගදන්නහප-  [ඵහධහ කිරීම්] 

එතුභහ ළඩ කයනහ. ඔඹ,  ප්ර්ලසන නිර්භහණඹ කයන්න කයන 

ඊත්හවඹක්. ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ගම්කප ගවඉතු 

ගභොකක්ද, හභහනවගඹන් කථහක් තිගඵනහ, ප්ර්ලසනඹක් ආති 

ගරහ තිගඵන තළන ඈන්න ගකනකුප ඕනෆ කයන්ගන් තත් 

තළනකත් ප්ර්ලසනඹක් නිර්භහණඹ කයන්න . දළන් ඔඹ ගගදය ප්ර්ලසන 

තිගඵනහ. ග  ගගදය ප්ර්ලසන නළවළ. ඔඹ ගගදය ප්ර්ලසන තිගඵන 

නිහ ග  ගගදයත් ප්ර්ලසන ආති කය ගත්තහභ තභ  

 ඔඹගගොල්රන්ප කහරකණ්ණි තුපක් රඵන්න පුළුන් න්ගන්. 

නමුත් ඒ කහරකණ්ණි තුප රඵන්න වම්ඵ ගන්ගන් නළවළ. ග  

ගගදය ප්ර්ලසන නළවළ. ග  ගගදය ගවො . ඒගක් කිසිභ වුරක් 

න්ගන් නළවළ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ආ , ඵළසිල් යහජඳක් ආභතිතුභහ අගේ නළත්ගත්?  
 

ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඵළසිල් ආභතිතුභහ අගේ නළත්ගත් ගභොකද කිඹරහ වන්න 

ඈසයගරහ,  ඔඵතුභහ ඔඵතුභහගේ නහඹකඹහගගන් වන්න, 

ඳල්ගරවහ ඹප කඳන්ගන් ආ  කිඹරහ.  මුලින්භ ඒක වරහ 

ඈන්න. මුලින් ගිහිල්රහ ඔඵතුභහගේ  නහඹකඹහගගන් ඒක වරහ 

ඈන්න.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඵළසිල් ආභතිතුභහ අගේ නළත්ගත් ආ  කිඹරහ කිඹන්න. 

 
ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena) 

ඒක භභ කිඹන්නම්. යක වරහ භප ඊත්තය දීරහ ඈන්න. 

එතගකොප භභ ඔඵතුභහප ඒක කිඹරහ ගදන්නම්. ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ග  යගට් ජනතහ ගනුගන් ිළ 

ග  ගකීභ ව යුතුකභ ඈටු කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, විගලඉගඹන්භ  අර්ථික 

ගඉහ ගහසතු ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන ගකොප ද ගම් න විප 

ග  යගට්  කයන්නප ඵරහගඳොගයොත්තු න අර්ථික ළඩ ිළිතගශ 

තුශ ංචහයක වහඳහයඹ ඈතහභත්භ ලක්තිභත් කිරීභප ලව කයන 

ක්රමභගේදඹන් කස කය ගගන ඹනහ. විගලඉගඹන්භ ඔඵතුභහ 

ගහල්ර දිසත්රි ක්කඹ නි ගඹෝජනඹ කයන ගකගනක්. ගහලු ඳහය 

අශ්රිදත ඔඵතුභහගේ භළතියණ ඵර ප්ර්ගේලඹ තුශ  එදහ 2009 භළ  

භහගේ 19 ළනිදහප ගඳය ංචහයක වහඳහයගේ නිඹළලුු 

ජනතහප සිේධ වුගණ් ගභොකක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහප දකින්න 

රළබුණහ. ඩු ගණගන් තභන්ගේ වහඳහරික සථහනගේ ර ට් බිර 

ගගහ ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඊදහ ගරහ තිබුණහ. ංචහයක නිහඩු 

නිගක්තන වරහ දළම්භහ. ංචහයක නිහඩු නිගක්තනර රැකිඹහ 

කශ ඹප කයන්න ගදඹක් නළති වුණහ. ඔවුන් ගිහිල්රහ කුලී ළඩ 

කයන්න රළවළසති වුණහ. නමුත් ද ගම් න විප රංකහප 

ංචහයකඹන්ගේ ඳළමිම ගම් ඈතහ ශීඝ්රග ර්ධනඹක් ආති ගරහ 

තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. එගවභ නම් ංචහයක 

වහඳහයඹ දියුු කිරීභ වහ ංචහයක වහඳහයඹප වවුල් ගන 

ගඳෞේගලික ංලඹ ලක්තිභත් කිරීභ ග  යුතුකභක් ගනහ. ඒ 

හගේභ ංචහයකඹන් රංකහප ඳළමිගණන විප ඔවුන්ගේ සිත් ආද 

ගන්නහ ූය භනයම් ඳරියඹක් ආති කිරීභ ග  ගකීභක් ඵප 

ඳරිර්තනඹ ගනහ. ිළ ඒක කශ යුතු  , ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභනි. ිළ ංචහයක ගවෝපරඹක් වළදුහප භදි. ඒ 

ප්ර්ගේලගේ තිගඵන ඹටිතර ඳවසුකම් දියුු කයන්න ඕනෆ. භහර්ග 

ඳේධතිඹ වදන්න ඕනෆ. ගයශ ිළරිසිදු තඵන්න ඕනෆ. 

ංචහයකඹන් ඹන එන ග  යගට් ංසකෘතිඹ විදවහඳහන සථහන 

දියුු කයන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ ංචහයක වහඳහයඹ ඳත්හ ගගන 

ඹෆගම්දී ඵරඳහන ඵදුර ංගලෝධනඹක් කයන්න ඕනෆ. ඒ තුශ 

තභ  ඳප ගම් වහඳහයඹ ලක්තිභත් කයන්න පුළුන්කභක් 

රළගඵන්ගන්. එදහ  ිළ දළක්ක  භඩකරපු, ත්රි කුණහභර මුහුදු 

තීයඹන් -ඳහසිකුඩහ, කල්කුඩහ ළනි- නිකම්භ නිකම් මුහුදු 

ගයශල් ගර  තිබුගණ්.  

ංචහයක වහඳහයඹ ද දළඩි ගර ඒ ප්ර්ගේලර වහ ත ගරහ 

තිගඵනහ. වි දයහ ගත්ත එල්ටීටීඉ ංවිධහනඹප, ගේළුිළල්ගල් 

ප්ර්බහකයන්ප එදහ වුරුදු 13, 14 ද්රලවිඩ ජහතික දරුහගේ තප 

අයුධඹක්  ගදන්න පුළුන් වුගණ්  ඔවුන්ප අර්ථික ලක්තිඹක් 

තිබුගණ් නළති නි .  ඒ ඳළතිර  ංර්ධනඹ දිවහ ඵරපු නළති 

නි . ඒ නිහ ඒ එල්ටීටීඉ ංවිධහනඹප ලක්තිභත් ගන්න ගල්සි 

වුණහ. නමුත් ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, නළත කදහකත් 

එල්ටීටීඉ ත්රයසතහදඹක් ගම් යප තුශ බිහි ගන්න පුළුන්කභක් 

නළවළ.  ඒ ප්ර්ගේල ංර්ධනඹ ගරහ, ංචහයක වහඳහයඹ දියුු 

ගරහ, ඹටිතර ඳවසුකම් ආති ගරහ තිගඵනහ. දකුණප, 

ඵසනහහියප හගේභ ඹමප රළගඵන ංර්ධනඹ ඊතුයප, 

නළ ගඟනහියප යගගන ගිඹහභ ඒ ප්ර්ගේලර  ත්රයසතහදඹක් ඈසභතු 

ගනොගන ඳරියඹක් ආති කයන්න පුළුන්. න්න ඒ තත්ත්ඹ 

ආති කිරීභ  තිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ප්ර්මුඛ 

ග  යජගේ ගකීභ කිඹන එක ිළ ගම් සථහගේදී භතක් 

කයන්න ඕනෆ.  ඒ නි  ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, 

විගලඉගඹන්භ ංචහයක වහඳහයඹ ගකගයහි නළඹුරු න 

වහඳහරික ප්ර්ජහ  ලක්තිභත් කිරීභපත් ලව කයන ළඩ ිළිතගශ 

ිළ දිඹත් කයගගන ඹන්ගන්.  

විගලඉගඹන්භ විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳත තුිතන් ිළ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්, ගම් යගට් 

න්නිගේදනඹ ලක්තිභත් කිරීභ .  ද ්රීන රංකහ තුශ ජංගභ 

දුයකථන ඳහවිච්ික කයන  ංඛවහ 203,24,070ක ප්ර්භහණඹක්. ඒ 

හගේභ න්තර්ජහර වහ ඉගම්ල් බහවිතහ කයන ප්ර්භහණඹ 

9,42,461ක්. සථහය දුයකථන බහවිතහ කයන ිළරි 34,49,391ක් 

ගනහ. ගම් නු  ඳප පුළුන් ගරහ තිගඵනහ වළභ ගකනකු 

තයභ න්නිගේදනඹ ලක්තිභත් කයන ළඩ ිළිතගශ ක්රිපඹහත්භක 

කයන්න.  ඳප භතක  ඈතිවහගේ ඹම් ඹම් සථහරදී ගෘවසථ 

දුයකථන ඳවසුකම් රඵහ ගන්න  ගේලඳහරනඥඹකුගේ ඊදේ ගන්න  

සිේධ වුණහ.  ඒ ඹ ඳසගඉ ගිහින් තභන්ගේ ඈල්ලුම් ඳත්රයඹ ප්ර්මුඛතහ 

ගල්ඛනඹප ආතුශත් කයන්න සිේධ වුණහ. භභ තළඳළල්, විදුලි 

න්ගේලන ව ඊඩයප ංර්ධන නිගඹෝජව ආභතියඹහ වළටිඹප 

කපයුතු කයන කහරගේ ගන්! ජනතහ ිළ ශඟප ආවිල්රහ 

ගඳෝලිගම් ඈරහ කිඹන්ගන් දුයකථනඹක් රඵහ ගදන්න කිඹර . 

"විදුලි ංගේල ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ලිඹහඳදිංික වුණහ, ඳප 

දුයකථනඹක් යගගන ගදන්න" කිඹරහ ආභතියඹහ, නිගඹෝජව 

ආභතියඹහ ගහප ගිහිල්රහ දුයකථන ඳවසුකම් ඈල්රන 

තත්ත්ඹක් ආති ගරහ තිබුණහ. ද ඒ තත්ත්ඹ නළවළ, ගරු 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. ගරෝකගේ දියුුත් භඟභ ඳප 

පුළුන් ගරහ තිගඵනහ ඒ තත්ත්ඹ ගම් යප තුශ සථහිළත 

කිරීභප. ගම් වළභ ගදඹක් තුිතන්භ තිගරු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහගේ භහින්ද ිකන්තනඹ තුිතන් ජනතහප රඵහ 

දුන් ඒ ගකීභ  ඈටු කයන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ිළ  ආති කය 

තිගඵනහ.  

 ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඉගේත් තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ භතක් කශහ ණඹ ගළනීගම් කහයණඹ ම්ඵන්ධ. 

ග  ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහ ිළ ණඹ  ගන්න එක ගළන ගම් 

ගරු බහගේ කරුු ඈදිරිඳත් කශහ. ිළ ණඹ ගන්නහ. ගඵොගවොභ 

ඳළවළදිලි ඉගේ තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ, ණඹ යගගන 

යගට් ජනතහප කන්න දීරහ නළවළ කිඹරහ. ණඹ යගගන කන්න 

දීරහ, ඒ ණඹ ඵය ළඩි ගරහ යප අර්ථික ලගඹන් ගිරහ ඵසින 

තත්ත්ඹකප  ළගපන්න ිළ ඈඩ ගදන්ගන් නළවළ. ිළ ණඹ 

යගගන තිගඵන්ගන් ය ගට් ඈදිරි නහගතඹ ගනුගන් ලව 

කයන ළඩ ිළිතගශප .  ත දලක ගදක තුනක් ඹන ගකොප යප 

අර්ථික ලගඹන් ගගොඩ නඟන ළඩ ිළිතගශප  ිළ ණඹ 

යගගන තිගඵන්ගන්. ිළ යහඹල් වදනහ;  ගුන් 

ගතොටුගඳොශල් වදනහ; ධිගේ ව භහර්ග වදනහ; විදුලි ඵරහගහය 

වදනහ; ංචහයක වහඳහයඹ දියුු කයනහ.  

ධීය වහඳහයඹ ලක්තිභත් කයනහ. වළභ ගභකභ ඈන්න 

මිනිසුන් සඹං රැකිඹහරහීනන් වළටිඹප නඟහ සිටුන්න ලව ළඩ 

ිළිතගශ ලක්තිභත් කයමින් ඳ ගම් ගභන ඹනහ. න්න ඒ 

ගකීභ ගළන  ඳ ගම් සථහගේදී භතක් කයන්න ඕනෆ ගරු 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. ඳ ඒ ගකීගභන් ිළප ගිහින් 

ඈතිවහගේ ගනත් අණ්ඩු හගේ ඒ ලිඹහ දීපු ලිඹවිල්ර භතක 

කය ළඩ කය නළවළ. "භහින්ද ිකන්තන", "භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි 

දළක්භ" කිඹන ළඩ ිළිතගශල් තුිතන් ඳ ග  ංර්ධන 

ක්රිපඹහදහභඹ ඈදිරිඹප ගගන ඹනහ.  

භප ත විනහඩිඹක් ගදන්න ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි. 

තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්ර්මුඛ ග  අණ්ඩුගන් ඒ ගකීභ 

වරිඹහකහය ඈ ටු ග  කිඹරහ ජනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

ජනතහ ගඳන් ඵරහගඳොගයොත්තු ගන, ඔවුන් ගඳන් ඈල්රන, ඒ 

ලවතහ ඈටු කයන්න ඳ ඵළඳී සිටිනහ.  
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2013 භහර්තු 19 

හන ලගඹන් භභ ගම් කහයණඹත් භතක් කයන්න ඕනෆ. 

ද ඊගේ ගරු නුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ එතගනෝල් සප්රී්තු 

කන්ගට්නර් ගදකක් ිළිතඵ ඈදිරිඳත් කයපු ප්ර්ලසනඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඳ එගගල්භ ක්රිපඹහත්භක වුණහ. විගලඉගඹන්භ 

යහඹ විඹඹ බහය භහතවයඹහ වළටිඹප ගභඹ දළනගත් විගභ 

සුයහඵදු ගදඳහර්තගම්න්තුප, ඒ හගේභ ගර්ගු ධවක්යඹහප භභ 

ගඳෞේගලික දුයකථනගඹන්  දළනුම් දුන්නහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

ලව කයන කපයුතු ගොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභනි, ඳ සුයහඵදු ගදඳහර්තගම්න්තුප ඈතහභ 

සතුතින්ත ගනහ. ඔවුන් ආවිල්රහ ඒ ඳළමිණිල්ර 

ම්ඵන්ධගඹන් ගොඹහ ඵරහ, ලව කපයුතු කයරහ ඒ ත් 

ඩංගුප ගළනීම් කශහ.  කවුරු ගවෝ ගකගනක් ගම් ළරැදිරප 

ම්ඵන්ධ ගනහ නම්, ඒ ළරැේද කගශඉ කුභන පුේගරගඹක් 

වුණත්, තයහතියභ ගනොඵරහ ඒ ලව ගේල් කයන්න, ඔවුන් යගට් 

නීතිඹ ඈදිරිඹප ගගන ඹන්න ඳ කළඳ ගනහඹ කිඹන කහයණඹ 

භභ භතක් කයනහ. ගම් සිඹලු ඳනත් ංගලෝධන ඈදිරිඳත් න්ගන් 

යගට් ජනතහ ගේ ලවතහරප ව ජනතහගේ යුතුකම්, ගකීම් 

ඈ ටු කයන්න .  ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, භප කහරඹ රඵහ 

දීභ ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහප සතුතින්ත ගමින් භගේ කථහ 

න් කයනහ.  

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඳහර්ලිගම්න්තු කපයුතු ිළිතඵ කහයක බහගේ රැසමභක් 2013 

භහර්තු භ 19 න ඟවරුහදහ, එනම් ද දින ඳසරු 3.30ප ගරු 

කථහනහඹකතුභහගේ නිර කහභයගේදී ඳළළත්මභප නිඹමිත ඵළවින් 

ඉප ඳළමිණ වබහ ව න ගර ගරු භික භන්ත්රීලන් සිඹලු ගදනහප 

ගභ න් දළනුම් දීභප කළභළත්ගතමි.  

බහගේ ළඩ කපයුතු ඳස රු 1.00 න ගතක් ත්හිපනු 

රඵනහ. 

 

රැසමභ ඉප නුකර තහකහලික ත්හිටුන රදින්, .බහ. 
1.00ප නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ ( ගරු මුරුගේසු චන්ද්රලකුභහර්  
භවතහ) ගේ බහඳතිත්ගඹන් නළත ඳත්න රදී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றம இமடறபொத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்பொ. குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

[ரண்புறகு பபைரகசு ெந்றகுரர் ] மனம கறத்ரர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed,  
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair. 

 
[1.00 p.m.] 

 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am more 

than surprised to find that the Members of the Opposition 

are evading these Bills which are before the House. Many 

Opposition Members were listed to speak before me but 

none of them were present here. I do understand their 

attitude because they do not want the Government to 

attain progress economically, socially or otherwise.  

Sir, it is only yesterday that we had the miracle, I 

should say, of a new international airport being opened in 

the City of Mattala, in the Hambantota District, our Hon. 

Speaker’s Electorate. Now, that is a remarkable feature 

because the “Mahinda Chintana - Vision for the Future”  

''ලුත් ්රීන රංකහක් - සුඵ නහගතඹක්''  very clearly refers to 

this.     

භහින්ද ිකන්තනගේ හුඟක් ගේල් ගළන වන් ගරහ 

තිගඵනහ. යගට් අර්ථිකඹ  නංහලීභ, දහචහයඹ අයක්හ කිරීභ, 

සිඹලුභ  ජහතීන්ගේ ව අගම්ර  ංහිඳිඹහ, ප්ර්ගතිඹ ගනුගන් 

කපයුතු කිරීභ ගළන එහි වන් නහ. ශභහ ඳයපුගර් රීමඩහ 

ගකෞලරවඹ  නංහලීභ ිළණි යප  පුයහභ ජහතවන්තය රීමඩහංගන 

අයම්බ කය තිගඵනහ. එඳභණක්   ගනො ඒහප  සිඹලු යුරින් 

ඊදවු නහ. ප්ර්හවන කපයුතු  දියුු  කය  තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, තමුන්නහන්ගඉ 

නිගඹෝජනඹ කයන ඊතුරු ප්ර්ගේලගේ  ගකොටින් විසින් විනහල කශ  

දුම්රිඹ  භහර්ග ඹථහ තත්ත්ඹප ඳත්  කය තිගඵනහ. සිල්ඳය 

ගකොපන්  ගරහගගන ගිහින්  ඵංකර් වදහගගන වුරුදු 30ක්  පුයහ 

ගම් යගට්  සනරීත්ඹ, එක්ත්බහඹ නළති කයරහ යප ගදකඩ 

කයන්නප  ගය  දළර ඒ කෲය, භෘග කකුල් ගදගක් ගකො ටින් කශ 

විනහලගඹන් ගම් යප මුදහ ගගන තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජව  කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ  ද ගභභ  

යජඹ ඳ යගට් භවහ භහර්ග ඳේධතිඹ දියුු කය තිගඵනහ. ගරු 

නිගඹෝජව  කහයක බහඳතිතුභනි,  ද ඔඵතුභහ A-9 ඳහගර් ඹන විප  

නිකම් සර්ගඹප ඹනහගදෝ කිඹහ හිගතනහ ගන්ද?  ගයෝභඹ 

තභ   ඳහයල් ෆදීභ -භහර්ග ඳේධති ඈදි කිරීභ- ම්ඵන්ධගඹන් 

ඈතිවහගේ ප්ර්සිේධ ගරහ තිබුගණ්. ගයෝභ ඈතිවහගේ ඊච්ඡතභ 

දියුු ඳයදහ ද ග  පුංික රංකහ වහසකභක්  කය තිගඵනහඹ 

කිඹන එක ිළ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු තුිතන්  ඈතහභ න්ගතෝගඹන් 

යපපත්, ගරෝකඹපත් ගවිත කයනහ.  ගකොටින්  විනහල  කගශඉ 

කහගේ ගේගඳොශද? කහගේ ම්ඳත්ද? කහගේ දරුන්ද?   

විගලඉගඹන්භ ඊතුගර් ද්රලවිඩ ජනතහප ගකෝච්ිකර ඹන්න 

පුළුන්කභක් තිබුගණ් නළවළ.  දළන් ඒ ප්ර්ගේලගේ ගකෝච්ික ඳහය වදහ 

ගගන ඹන ඵ ිළ දළක්කහ.  ඒ හගේභ ත්රි කුණහභරඹ, භඩකශපු 

අදී ප්ර්ගේලරප ඹන්න එදහ ගවො ඳහයල් තිබුගණ් නළවළ.  එදහ 

ගකොශම සිප ගහල්රප  ඹන්නප ඳළඹ ගදකක් තුනක් ගත වුණත්  ද 

ඒ ගභන  ඹන්නප  expressway එකක්  තිගඵනහ. ද ගකොට්පහ  

ප්ර්ගේලගඹන් ඹනගකොප  භළගල්සිඹහගේ  ගභන් කයනහ   හගග  

ඳප වළ  ගඟන්ගන්; ජර්භනිගේ ගභන් කයනහ  හගග  ඳප 

වළ ගඟන්ගන්. ඊඩිනුත්, ඹටිනුත් ඳහයල්. සුයපුයක් හගේ වරිභ 

රසණ . භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ද භවහභහර්ග  

ඳේධතිඹ  තුිතන් අලසචර්ඹත්  රංකහක් ඊදහ කය දී තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ තභ  ගඳොතුවිල් සිප ගකොශමප එන භහර්ගඹත්. ද 

භනම්ිළටිඹ ඳහරභ ගකොච්චය රසණප වදහ තිගඵනහද කිඹහ 

ඵරන්න. ඈසය ගකෝච්ිකඹ , යථහවන  ගභන් ඳතඹක ඹන්ගන්.  

ඒ හගේභ තභ  හරච්ගච්ගන -ඕට්පභහඩි   නභළති සථහනගඹන් 

ගකෝිකිකඹ එනගකොප ගේට්ටු වනහ.  එතගකොප  නික් ඳහගර් 

ඹන හවන නත්හ ගගන ඈන්න ඕනෆ. භවය ගරහප ඳළඹ 

කහරක්, බහගඹක්  ඳභණ හවන නත්හ ගගන ඈන්නප සිේධ 

ගනහ. ගේට්ටු ළහුගේ නළත්නම්  සුගන් සුන්.   

ග  හිපපු ආභති එම්.එස.එස. මීර් ලි භළතිතුභහගේ භළදිවත් 

මගභන්  ගභොන තයම් අලසචර්ඹත්, රසණ ඳහරභක් එහි වදහ 

තිගඵනහද?   ිළ ඒ ගළන  එතුභහප සතුතින්ත  ගන්න  ඕනෆ.  

සඳහඤසඤ ගේලඹප ගිහින්  එතුභහ අධහය රඵහ ගළනීගම් භහර්ගඹ 

ඊදහ කය දීගභන් ඳසු  යජඹ  ගනුගන් ගරු ඵළසිල් යහජඳක් 

ආභතිතුභහ විසින්  ඒ කපයුතු සිඹල්ර දළන් නිභ කය තිගඵනහ.  

භනම්ිළටිඹ ඳහරභ විෘත කගශඉ තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ .   

භත්තර ගළන කිඹන්නප  වුභනහ කයන්ගන්ත් නළවළ. ද                 

්රීන රංකහගේ ව රසණ .  ජනහධිඳතිතුභහ  කිඹහ සිටිඹහ:  "ගුන් 

ඹහනහ  වගඉ ිළඹහය කයන  දළකුම්කළු දර්ලනඹ ඵරහ  ග  ද 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

දරුන්ප න්ගතෝ  න්නප පුළුන්"!  භහින්ද ිකන්තනගේ  

ගම්හ වන් කය  තිගඵන වළටි ඵරන්න. ද ගම් ගළරරිගේ ඳහල් 

ශභ න් විලහර ංඛවහක් ඈන්නහ. භහින්ද ිකන්තනඹ වළභ  

ඳහරකභ වළභ ශභගඹක්භ කිඹන්න ඕනෆ; කප ඳහඩම්  කයන්න 

ඕනෆ. අලසචර්ඹත් ්රීන රංකහක් නිර්භහණඹ කයන, ඔඵ වළභගේ 

නහගතඹ  තියහය කිරීගම්  භවහර්ඝ ළඩ ිළිතගශක් භහින්ද 

ිකන්තනඹ තුිතන්  ගභොනප යපප ගවිත කය තිගඵනහද?  

භහින්ත ිකන්තන ඈදිරි දළක්ගම් 13 න ිළටුගේ භත්තර                       

්රීන රංකහගේ ගදන ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ ගළන  වන් 

කය තිගඵනහ. ඒ හගේභ භහින්ද යහජඳක් යහඹ වළදුහ. යහඹ 

වදන විප ගරක් ගළන කිේහ. දළන් ඒ ගර ගගනිහින්  තිඹහ 

තිගඵනහ සිරිගකොගත්.  විඳක් නහඹකතුභහ ආතුළු සිරිගකොගත් 

ඹ සිඹලු ගදනහභ ගම් බහගේ වළභ තිසගඉභ කථහ කයන්ගන් 

ගරක් ගළන; නළක් ගළන ගනොග . ඒ ඹප වුභනහ කයන්ගන් 

ගල්. සිරිගකොතප එක ගරක් භදි නම් ිළ රළවළසති  ගල් සිඹඹක් 

වුණත්, දවක් වුණත් ඹන්න. ගභතළන ඈන්න ග  ගරු ඈන්දික 

ඵණ්ඩහයනහඹක නිගඹෝජව ආභතිතුභහත් ඒක නුභත කයනහ. 

භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි දළක්ගම් 27 ගනි ිළටුගේ වන්  නහ, 

යහඹක් ගභන්භ ලුතින් ගුන් ගතොටුගඳොශක්ද රංකහගේ ඈදි 

න්ගන් ඹපත් විජිත ධිගඹන් ඳසු  කිඹහ.  

ගරෝකගේ වළභ තළනභ ගම් හගේ ගුන් තර ිළහිපන්ගන් 

නළවළ. ආගභරිකහගේ ගජෝන් එෂස.ගකනඩි ගුන් ගතොටුගඳොශ 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ ප්ර්ංලගේ ඩිගගෝල් ජනහධිඳතියඹහගේ නමින් 

ගුන් ගතොටුගඳොශක් තිගඵනහ. ගජෝර්දහනගේ කිං හුග න් ව 

වුදි යහබිඹහගේ කිං ෂවඩ් කිඹරහ ගුන් ගතොටුගඳොශල් වළදුණහ. 

ඒ හගේභ තභ  චහන්ගි ගුන් ගතොටුගඳොශ. සිංග පරුගේ තිගඵන 

ඈතහභත්භ රසණ ප්ර්ගේලඹක චහන්ගි තභ  එභ ගුන් 

ගතොටුගඳොශ ිළහිපහ තිගඵන්ගන්. දියුු න ඕනෆභ යපකප 

international airports ගදකක් තිගඵන්නප ඕනෆ. ගභඳභණ කල් 

තිබුගණ් කටුනහඹක ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ ඳභණ . දළන් 

ඒක ඈතහභත් රසණප වදරහ තිගඵනහ. ග  ප්ර්ණහභඹ එහි 

බහඳති ප්ර්න්න වික්රමභසරිඹ භළතිතුභහප ිළරිනභන්නප කළභළති .  

ගම් තින් එතුභහ ගනහ ගඉඹක් කයනහ. ඒ හගේභ තභ  ග  

කභල් යත්ත්ගත් භවත්භඹහ රඵහ ගදන දහඹකත්ඹ.  ඒ හගේ 

ගසු නිරධහරි භවත්රු   ඈතහභත්භ ගවොඳින් දක්කමින් ළඩ 

කයනහ. ශළදිඹහකින්, භවන්සි  ගරහ ළඩ කයනහ. ඒ හගේභ 

භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි දළක්ගම් වන් ගනහ, කිගරෝ මීපර්  04ක 

දිගින් යුතු ගුන් ඳථඹක් හිත භත්තර ගුන් ගතොප රංකහගේ 

ගදන ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ  කිඹහ. එදහ  භහින්ද 

ිකන්තනගඹන් ඒ ඵ කිේගේ - election manifesto - එකප . ද 

එඹ ඈසප ගරහ හන .  

"දකුගණ් ංචහයක කර්භහන්තගේ ප්ර්ර්ධනඹප ගභන්භ 

අගඹෝජන ව ංර්ධන කරහඳර ර්ධනඹපත් ගභභගින් කදිභ 

සථහක් ඊදහ නු ආති ඵ භභ විලසහ කයමි" ඹනුගන් ගම් 

ගඳොගත් ලිඹහ තිගඵනහ. ද ආවළප ගඳනිරහ ගවොප ඵරරහ 

න්ගතෝ විඹ වළකි දර්ලනීඹ ගුන් ගතොටුගඳොශ දළන් රංකහගේ 

දකුු ගකශගර් -භහගම් පුයගේ-  භත්තර ප්ර්ගේලගේ වදරහ 

හන . ගරෝකඹ දළන් ගභඹ වන් කයන්ගන් “City of 

Mattala” කිඹරහ. Air Arabia ඈසගල්රහභ අහ. රංකහහසී 

සිඹලු ජනතහප න්ගතෝ විඹ වළකි තත් කහයණඹක් කිඹන්නප 

ඕනෆ. 

The person who piloted the Air Arabia plane was a Sri 

Lankan. So, you can see to what extent  Sri Lanka has 

advanced even in piloting planes. The Sri Lankan pilots 

and crew can man any flight anywhere in the world. 

තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ද "ගඩ්ලි නිේස" ඳත්තයඹප  ගභගඉ 

කිඹරහ තිගඵනහ. "Daily News" of Tuesday, March 19, 2013 

states, “Let our children fly above us”.   ඳත්තයගේ ඒ ිළිතඵ 

ිළංතයඹක් දහරහ තිගඵනහ. It also states, “China’s special 

representative at MRIA…” ිළ ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතවන්තය 

ගුන් ගතොටුඳශප BIA කිඹනහ හගේ ගරෝකඹ ගම් ගුන් 

ගතොටුගඳොශ MRIA ලගඹනු  වඳුන්න්ගන්.  

It further states under the caption “The pride of 

Ruhuna and gateway to prosperity”, I quote: 

“Opening the gateway to the country’s prosperity and adding a 
golden chapter to Sri Lanka’s aviation history, President Mahinda 

Rajapaksa yesterday opened the Mattala Rajapaksa International 

Airport (MRIA). MRIA, the second international airport of the 
country was commissioned amidst pomp and pageantry in the 

historic city of Hambantota.” 

ිළ සිඹලු ගදනහභ ගිඹහ.   යප ළසිඹන් ලගඹන් ජනතහපත් 

ිළ අයහධනහ කශහ. යගට් ජනතහ දියුු කයහ ඹෆභ භිප්ර්හඹ කය 

ගගන තිගඵනහ. ඒ ඹප ඒ ිළිතඵ අලහක් තිගඵනහ. ඒ ඹ 

විසින් ගතෝයහ ඳත් කය ගත්ත විරුේධ ඳක්ගේ භන්ත්රීලරුන්ප ගම් 

හගේ දියුුක්- 

They do not want to see development of the country 

in that fashion. Today's "Daily News" also reports under 

the caption “China’s special representative at MRIA 

launch, Mattala symbol of close Sino-Lanka friendship”, 

I quote: 
 

“Addressing the inauguration of the country’s second international 

airport, Mattala Rajapaksa International Airport (MRIA), Chinese 
Political Consultative Conference Vice President Luo Fuhe said 

China always respects the sovereignty and social and economic 

well-being of other nations. He said China encourages its 
entrepreneurs...”  

ඊගේ ඳහන්දය ඒ ගුන් ගතොටුඳශ විෘත කයන සථහගේදී 

භප ඹම් ගදඹක් භතක් වුණහ. ගම් ලුත් වුරුේද ඊදහ න 

සථහගේ ජනහධිඳතිතුභහගේ ඳහර්ලිගම්න්තු කපයුතු ගල්කම් 

කුභහයසිරි ගවට්ටිගේ භළතිතුභහ ඳප සුඵ ඳළතුභක් එහ  තිබුණහ.  ඒ 

ගුන් ගතොටුඳශත් භඟ ංන්දනඹ කයන විප ගභඹ ගභොන 

තයම් කහගරෝිකතදළ  කිඹරහ ඵරන්න. ඊගේ ඳහන්දය ඳ  

චභත්කහයජනක ඳරියඹ ගද ඵරනහ. ගභන්න ඵරන්න 

කුභහයසිරි ගවට්ටිගේ භළතිතුභහ හිමිදිරිඹ ගළන ර්ණනහ කශ වළටි.  

 
"දුක් තළවුල් ංකහ තළය 

සිත් තන්  ගොම්නසින් ඈිළගරන..... 

ත් සිඹක් සිඹඳත් පුබුදුන 

නළවුම් හිමිදිරිඹ භේබිභප ඳළමිණ !" 

 ගභොන තයම් රසනද ඒ දර්ලනඹ? එදහ ඊගේ ඳහන්දය ගභන්න 

ගම් අකර්ම ඹ දර්ලනඹ තභ  ඳ භත්තරදී දුටුගේ. අලසචර්ඹත් 

රංකහක් ිළබිදීගම් භහර්ගඹ ඒ තුිතන් ඳ දළක්ගක්. The English 

translation of that verse states, I quote: 
  

“The dawn, 
That drives woes and grief away 

embraces Mother Lanka 

and fills minds with immense pleasure  
injecting life to countless lotus to bloom.” 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භභ එඹ ගදභශ 

බහහගනුත් කිඹන්න ඕනෆ ගන්.     
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"துங்கமபபெம் க்கங்கமபபெம் மகறட்டு  

ணங்கள் கறழ்ச்ெறரல் ததரங்கற றபெம் 

தனதபொ ரமகமப னச் தெய்றக்கும்  

புத்ம்புற அறகரமன ரகத்றற்குப் புனர்ந்ர!"  

இவ்ரபொ குரெறநற தயட்டிரக அர்கள் ர்றத் துள்பரர்.  

இந் ரட்டிரன எபை தரரற அதறறபைத்ற - ததரபைபரரப் 

புட்ெற ற்தட்டுக்தகரண்டிபைக்கறன்நது. இந் ரத்றல்ரன் 

ரன் என்மநச் தெரல்ன ரண்டும். அரது ங்கலமட 

க்கள் இப்ததரலது தெபதரக்கறரண எபை றமனமக்கு 

ந்றபைக்கறன்நரர்கள். இன்பொ தகரலம்தறலுள்ப றர்கலம் 

பஸ்லிம்கலம் ெறங்கபர்கலடன் ெரரணரக ரழ்கறன் 

நரர்கள்; ங்கலக்குத் ரமரண தரறல்கமபச் தெய்கறன் 

நரர்கள்; ரறதத்றல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள்; றரக்கமப 

டத்துகறன்நரர்கள். அரரம் ரகரறல்கள், தரடெரமனகள் 

ரதரன்ந ல்னர இடங்கபறலும் றரக்கள் மடததபொகறன்நண. 

ஆணரல், தன்ணறந்றரறரன இபைக்கறன்நர்கள் ன்ண 

தெய்கறன்நரர்கள்? ரர்கமபத் தூண்டிறடுகறன்நரர்கள்! 

இவ்ரபொ இந் ரர்கலக்கு ஞ்சூட்ட ரண்டரம் ன்பொ 

கமனஞரக இபைந்ரலும் ெரற, கமனச்தெல்றரக இபைந்ரலும் 

ெரற  ரன் றழ்ரட்டுத் மனர்கபறடம் ரகட்டுக்தகரள்ப 

றபைம்புகறன்ரநன். உங்கலமட அெறல் ரதரரட்டத்துக் 

கரக, அந்த் றழ் க்கலமட ரக்குகமபப் ததபொற்கரக 

லங்கள் அங்ரக தச்ெறபம் தரனகர்கமப றநச் 

தெய்ரலர்கள்! ன்பொ ரன் ரகட்கறன்ரநன். இபொறறல் அன் 

தனரதனன்கமப அததறக்க ரண்டி பைம் ன்தமபெம் 

ரன் இங்கு கூநறக்தகரள்ப றபைம்புகறன்ரநன்.  

ඵරන්න, දළන් ඈන්දිඹහගන් බුේධිභත් ඹ එනහ; 

ධවහඳනඥගඹෝ එනහ. ගභගවඉ "ගේල් විරහ" එකප ව "කම්ඵන් 

විරහ" එකප ඒ ගගොල්ගරෝ වබහගි ගනහ. ඒ ඹප කිසිභ 

වහනිඹක් සිේධ ගනහද? ඒ කිසිභ ගකනකු ගත ගල් 

කළපඹක්ත් මසි කයරහ තිගඵනහද? ද ගභන්න ගම් විධිඹප 

"සුඩර් ඔිත"  එගක් දහනහ. භවය විප "සුඩර් ඔිත" ගම් යප ගිනි 

තඵන්නප ගය ෆඹම් දයනහ ගන්න පුළුන්.   

அரது இன்பொ அர்கள் இந் ரட்மட ரறக்கப் 

தரர்க்கறன்நரர்கள்! ஆணரல், அர்கலம் இந் ரட்டில் 

ரழ்கறன்நர்கள்! அந்ப் தத்றரறமகறன் உரறமரபர் 

ெதன் ர அர்கபறடம் ரன் அன்பொம் இது குநறத்துச் 

தெரல்லிபெள்ரபன். எபைபமந ஏர் அதரத்றலிபைந்து 

அமபெம் 'சுடர் எபற' தத்றரறமகமபெம் கரப்தரற்நறன் 

ரன் ன்ந பமநறல் அர்கலக்கு ஞரணம் தறநப்தற்கரக 

ெரகர ணப்தரன்மபெடன் ல்ன புத்றறகமபச் 

தெரல்கறன்ரநன்.  

இன்பொ இந் ரட்மடப் தறரறப்தற்கரக ெம்தந்ன் ர 

அர்கலம் சுரஷ் தறரச்ெந்றன் அர்கலம் ரம 

ரெணரறரஜர அர்கலம் தஜணலரவுக்குச் தென்நறபைக்கறன் 

நரர்கள். அது ப்தடிரது டக்கும் ன்பொ அர்கள் 

தெரல்கறன்நரர்கள். "தஜணலர குநறத் இந்ற அநறக்மக ஈத் 

றர்கலக்குச் தெய்பெம் தச்மெத் துரரகம்" ன்பொ அங்ரக 

மரகர தெரல்கறன்நரர். ன் இப்தடிச் தெய் ரண்டும்? 

இந் ரட்டில் அன்பொ ரதரரட்டம் டந்து றழ் க்கலக்கு 

றரகல்ன. ஆபெம் ரங்கற தங்கரறகலக்கு 

றரகத்ரன் அந்ப் ரதரரட்டம் மடததற்நது. றர் 

கலக்கு றரக மடததற்ந ணற உரறம லநல்கள் தற்நற 

அங்ரக அர்கள் கமக்கறன்நரர்கள்.  

தகப குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கரப, அன்பொ 

கரத்ரன்குடிறல் தரலமகறல் ஈடுதட்டுக்தகரண்டிபைந்ர் 

கமபபெம் நரவூரறல் ெறபொதறள்மபகமபபெம் றடுமனப் புலிகள் 

தகரன்ந றம் தற்நறக் ரகலங்கள்! அந் ரத்றரன ரங்கள் 

அங்கு ஏரடரடிச் தென்ரநரம். தெய்த் அலிமரயறர் 

தபனரண, ம்.பீ. அர்கலம் ம்படன் இபைந்ரர். நர 

வூரறரன அந் க்கள் அலண்ம் இபைந்ரர்கள். 

அப்ததரலது அங்கு எபை பரட்டி தன்ததட்டிதரன்மநத் 

தூக்கறக்தகரண்டு ங்கபறடம் ஏரடரடி ந்ரர். அந் ஊர் 

க்கள் ரம் அங்கு தென்நரல் கரமனறரன தரல் அப்தம் 

பைரர்கள். அமத்ரன் அர் அங்கு தகரண்டு பைகறன்நரர் 

ன்பொ ரங்கள் றமணத்ரரம். ஆணரல், அந்ப் தரறகபறணரல் 

றபொ கறறக்கப்தட்டுக் குடல் தபறரநற றமனறல் எபை 

தச்மெப் தரனகன் அந்ப் தன்ததட்டிறதள் கரப்தட்டரன். 

அமணப் தரர்த் ணக்கு எபை ர கரனம் ெரப்தறடக்கூட 

படிரல் ரதரணது. இமப் தற்நற ல்னரம் ன் 

தஜணலரறல் ரதெக்கூடரது? அந்னரமறரன 34 

தறக்குகமபக் தகரன்நரர்கள்! அந்ப் தறக்குகள் ணறர்கள் 

இல்மனர? அர்கலக்கரகவும் ரங்கள் குல் தகரடுக்க 

ரண்டும். ங்ரக ணறரதறரணம் தென்நது? இன்பொ 

தறதரகதமட கன் தகரல்னப்தட்டமப் தற்நறக் 

கூபொகறன்நரர்கள்! ஆணரல், நரவூரறரன, கரத்ரன்குடிறரன, 

அறஞ்ெறப்ததரத்ரமணறரன, தள்பறத்றடலிரன ற்பொம் 

மண இடங்கபறரன அந்த் ரய்ரர் இன்ணபம் 

அலகறன்நரர்கள்! அதுரத்றல்ன, அண்மறல் இடம்ததற்ந 

எபை தரமனக்கரட்ெறச் தெவ்றறரன புலிகரபரடு இபைந் எபை 

ததண்ற தெரல்கறன்நரர், "ன்தமட கமண அர்கள் 

தறடித்துச் தென்பொறட்டரர்கள்" ன்பொ.   து இரணுத்றரன 

ரெர்ப்தற்கரகப் தத்து துக்குக் கலழ்ப்தட்ட தறள்மபகமபபெம் 

அர்கள் தறடித்துச் தென்நறபைக்கறன்நரர்கள். ெம்தந்ன் ர 

அர்கள் தஜணலரறரன ன்  இமபெம் தெரல்ன படிரது? 

ன்பொ ரன் இந்ச் ெமதறரன ரகட்க றபைம்புகறன்ரநன்.  

இன்பொ ரழ்ப்தரத்றலிபைந்து துத்ப்தட்ட பஸ்லிம் 

கபறன் கரறப் தறச்ெறமண ற்பொம் ல்மனப் தறச்ெறமண தற்நற 

ல்னரம் தறஸ்ரதறக்கப்தடுகறன்நது. இன்பொ அர்கலக்குரற 

கரறகமப ெம்தந்ன் ர அர்கள் ன் அபந்து 

தகரடுக்கக்கூடரது? ன்பொ லறரக டக்கறன்ந ன் அன்புக் 

குரற ண்தர் தகப தெல்ரெர அர்கபறடம் 

ரகட்கறன்ரநன். இதுதற்நறக் கமனச்தெல்றரர, கமனஞரர 

ன் ரகட்கக்கூடரது? பஸ்லிம்கள் ன்ந பமநறரன 

ரழ்ப்தரத்றலிபைந்து அர்கமபத் துத்றடித்ரர்கள். 

அர்கலம் ணறர்கள்ரரண!   

ஸ்ரீனங்கர பஸ்லிம் கரங்கறவன் ஸ்ரதகத் மனர் 

ம்.ச்.ம். அஷ்ஃப் அர்கபறன் அெறலில் ணக்கு உடன் 

தரடு கறமடரது. அதுகுநறத்து அன்பொ ந் ரலம் 

இச்ெமதறல் ர்க்கம் புரறந்றபைக்கறரநன். ஆணரல் தறன்ணர் 

அர் றகவும் தண்ற புத்றபெடன் ரஜந்ற ரலறறரன 

ெறந்றத்துச் தெற்தட்டரர். அற்கரக அபைமட ததர் 

னரற்நறரன தறப்தடும்.  அரது, அன்பொ ெரகரர் 

ம்.ச்.ம். அஷ்ஃப் அர்கமப, "டக்மகபெம் கறக்மகபெம் 

ரெர்த்து ஈத்ம அமப்ரதரம், ங்கரபரடு ந்து 

ரெபைங்கள்!" ன்பொ தறதரகன் அமத்ரதரது அர் அற்கு 

படிரது ன்பொ தெரல்லிறட்டரர். "ரன் உங்கரபரடு ரெ 

படிரது; இந் ரட்டின் மண தகுறகபறரன - ெறங்கபப் 

தகுறகபறரன - பஸ்லிம்கள் ரழ்கறன்நரர்கள்; அர்கலக்கு 

ந்றரண ஆதத்தும் ந்துறடக்கூடரது. அணரல், 

ரங்கள் பலரட்டு க்கரபரடும் ரெர்ந்றபைக்க ரண்டும்" 

ன்பொ அர் தெரன்ணரர். இதுரன் இரஜந்ற அெறல்!  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, please wind up now. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is a lot of time and only another two or three 

speakers. So, give me another five minutes. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I can give you only two more minutes.  

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I will take five more minutes. - [ Interruption.] 

Those Members have taken an Oath not to help, directly 

or indirectly, create a separate State. But, what they are 

doing in Geneva is, violating our Constitution. It is 

against the Oath they have taken. They want a separate 

State. That is a violation of the Oath they, including the 

Hon. Sampanthan, have taken in this House. Therefore, 

Sir, they have to be tried in a court when they come back. 

They are acting against the Constitution of Sri Lanka and 

are being unpatriotic at the highest level.  It is sedition. 

இப்தடிப் தரர்க்கும்ததரலது, அர்கலக்கு றரகத்ரன் 

ரங்கள் றெரம ரற்தகரள்ப ரண்டும். ரன் என்மநக் 

ரகட்கறன்ரநன். ெம்தந்ன் ர அர்கள் இங்கறல்மன; அர் 

ந்ரல் தறல் தெரல்னட்டும்! இந்றரறரன, றழ்ரட்டில் 

தபறபைம் றழ்ப் தத்றரறமககபறல் இமண லட்டும்! 

அங்ரக டக்கறன்நமகமப ன் தஜணலரறல் லங்கள் 

தெரல்னக்கூடரது? ரட்மடப் தறரறப்தற்கு தபறரட்டுக்குச் 

தென்பொ தறெரம் தெய்கறன்ந எபைம அந் ரட்டுக்குள் 

லண்டும் பைற்கு அந் அெரங்கம் இடபறக்குர? 

இந்றர அல்னது றழ்ரட்டு அெரங்கம் அற்கு உடன் 

தடுர? கரறரற லர்ப் தறச்ெறமணம டுத்துக் தகரள்லங்கள்! 

றழ்ரட்டு க்கள் லரறல்்னரல் ரடுகறன்நரர்கள். 

அமப்தற்நற அர்கள் ரதெட்டும்! அர்கலக்கு ஈத் றர் 

கமபப் தற்நற ன்ண தரறபெம்? இங்ரக றர்கள் ல்ன 

பமநறரன ரழ்கறன்நரர்கள். ரல்றர, கும்தரதறரகறர, 

கம்தன் றர ற்பொம் தகரலம்பு றழ்ச் ெங்கத்றரன புத்க 

தபறபட்டு றரக்கள் ன்பொ த்மணரர றரக்கள் இங்கு 

பைடரபைடம் மடததபொகறன்நண. இமண ரன் அன்பொம் 

தெரன்ரணன்.  

தகப குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கரப! 

ரங்கள் இங்ரக றகவும் அகரக, எற்பொமரக ரழ்கறன் 

ரநரம். ஆணரல், ெறனர் ெறன அெம்தரறங்கமபச் தெய்து 

றடுகறன்நரர்கள். இங்ரக தரபைங்கள்! ரற்பொ பன்றணம் - ரர்ச் 

17ஆம் றகற - தபறரண 'சுடர் எபற' தத்றரறமகறரன 

இவ்ரபொ எபை தெய்ற தறசுரகறறபைக்கறநது:  

 

“ததபத் தறக்கு லது ஞ்மெறல் ரக்குல் - ஞ்ெரவூர் ததரற 

ரகரறலுக்கு தென்ந இனங்மகமச் ரெர்ந் ததபத் தறக்கு 

எபைர் லது ரற்பொ ரக்குல் டத்ப்தட்டுள்பது. ட 
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ரதர் ஞ்ெரவூர் ததரற ரகரறலுக்கு ஆய்வுக்கரகச் தென்பொள் 

பணர். இர்கலள் இனங்மகமச் ரெர்ந் ததபத் தறக்கு 

எபைபைம் இபைந்துள்பரர் ணத் தரற ந்மடுத்து இந்த் 

ரக்குல் ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பது. ரம் றர் கட்ெற, றழ் 

ரெப் ததரதுவுடமக் கட்ெற, .ற.ப.கறணர் உள்பறட்ட றழ் 

அமப்தறணர் ஆகறரரர் இந்த் ரக்குமன டத்றபெள்பணர். 

ெம்தத்றல் 12 ரதர் மகது தெய்ப்தட்டுள்பணர்.” 

ரங்கள் இமணக் கண்டிக்கறன்ரநரம். ரரக 

இபைந்ரலும் அர் எபை ணறர்! லற ரகரரறப் ரதரரடுகறன்ந 

அர்கரப, இந் அறரத்மச் தெய்னரர?  

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, please wind up now. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me five more minutes, Sir. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You have already taken three minutes more. Please 

wind up now. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me another two minutes then. 

The Muslims  wear the Hijab. That is a part of the 

religion. That cannot be changed. Other problems can be 

tackled and it has been tackled properly. We are also 

happy about the whole turn of events.  

Now what is happening? What is the concept of 

Hijab? You can ask the Hon. Sooriyapperuma,  he will 

tell you. What is the Hijab? The first concept is  to 

conceal the body. It is a universal dress. Not only for the 

Muslims, but for all. What is happening in Sri Lanka? 

Father-daughter, uncle-niece, teacher-student, ගම් තයම් 
ඳචහය ආති න්ගන් ආ ? ආ තභ  ඒකප ගවඉතු න මුඛව 
කහයණඹ.  

The second concept is manners, behaviour.  Safeguard 

manners before building up a moral  society.  

A Buddhist Bhikku has been attacked in a railway 

station in Egmore Railway Station, Madras. What is the 

right they have? Tamil Nadu people are daily coming 

here. I ask "Are you trying to provoke the Sinhalese in 

this country against the Tamil Nadu people?" Do not do 

these foolish things. Selvarajah never did that. 'ந்ம' 

S.J.V.  Chelvanayagam, never did that.  

அர் ெரத்வீகப் ரதரரட்டத்ம ரத்றந்ரன் டத்ற 

ணரர்; அதுவும் ெறங்கபர்கலக்கு றரக அல்ன.  ஸ். 

டதறள்பே.ஆர்.டி. தண்டரரக்க அர்கரபரடு தெய் 

உடன்தடிக்மக இத்துச் தெய்ப்தட்ட தறநகு...- 
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නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you very much, Hon. Azwer. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me another half a minute, Sir.   

- டட்லி ரெணரரக்க அர்கரபரடு ரதச்சுரர்த்மக்கு 

ந்ரர்; அர்  படிரதன்பொ  தெரல்னறல்மன.  

இந் ரட்டிரன ரழ்கறன்ந பஸ்லிம்கள் - 'அபு' - 

எலக்கத்ரரடு யறஜரமத அறரர்கள். அமண ரரலும் 

றபொத் படிரது. றபொத்துற்கு த்ணறக்கவும் கூடரது. 

அப்தடிச் தெய்தர்கள் அெரங்கத்துக்கு றரபறகள்! அர்கள் 

தபறரட்டுச் ெக்றகலடன் ரெர்ந்து சூழ்ச்ெறறல் ஈடுதட்டிபைக் 

கறன்நரர்கள். அற்கு இந் அெரங்கம் எபைக்கரலும் இடம் 

தகரடுக்கரது. ஆகர, அன்புக்குரற பஸ்லிம் ரய்ரர்கள், 

ெரகரரறகள் தப்தடத் ரமறல்மன. லங்கள் ங்கரது 

மரதரல் யறஜரப் அறபெங்கள். 

 
[.බහ. 1.24] 

 

ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, මුදල් ක්ගඉත්රයඹප දහශ  

ංගලෝධන ඳනත් ගකටුම්ඳත් වතයක් ද ඈදිරිඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. ආත්තපභ ගත්ගතොත්, ගම් ංගලෝධන ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් නිළරැදි ඳහර්ලිගම්න්තුප ඈදිරිඳත් කය ගන්න මුදල් 

භහතවහංලඹප ඵළරි වුණහ. මුදල් ආභතියඹහ ගනත් ගනත් 

භහතවහංලර ළඩ ඵරන්න, ඒහ ධීක්ණඹ කයන්න ඹනහ, 

ධවහඳන භහතවහංලඹප ගිහිල්රහ ධවහඳන ආභතිරුන් ව 

නිරධහරින් ළඩ කයන්ගන් ගකොගවොභද කිඹරහ ගොඹහ ඵරනහ, 

තභන්ගේ භහතවහංලගේ ළඩ ටික වරිඹප කය ගන්න ඵළරි. ද 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුප ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් නිළරැදි අකහයඹප 

ඈදිරිඳත් කය ගන්න ඵළරි වුගණ් මුදල් ආභතියඹහගේ ළරැේගදන් 

කිඹන එක ඈතහ ඳළවළදිලි ඔ පු ගරහ තිගඵනහ. මුදල් 

ආභතියඹහ තභ  ග  යගට් මරව ක්ගඉත්රයඹ ිළිතඵ ප්ර්තිඳත්ති 

ම්ඳහදනඹ කයන්ගන්. යපක් විධිඹප ගත්තහභ, ද ගම් යගට් 

ර්බුදඹපභ ගිහින් තිගඵන්ගන් අර්ථික ක්ගඉත්රයඹ ව මරව 

ක්ගඉත්රයඹ . අර්ථික කපයුතු ිළිතඵ භහතවහංලඹත්, මරව කපයුතු 

ිළිතඵ භහතවහංලඹත් ගවොඵනු රඵන ඹගේ දුර්රතහ තභ  

ආත්තපභ ගම් ර්බුදඹප ප්ර්ධහන ගවඉතු.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ ඹ ළඹ 

ඈදිරිඳත් කයපු ගරහගේ ගරු මුදල් ආභතිතුභහ සිඹඹප 3කින් 

රුිළඹර ඵහල්දු කයනහ කිඹරහ ඉප ඳසගඉ ඳහර්ලිගම්න්තුපත් 

කිඹන්ගන් නළති රුිළඹර මුළුභනින් ඳහ ගන්න ඈඩ වළරිඹහ.        

්රීන රංකහගේ මුදගල් ගඹ ද න ගකොප ගවොපභ ඵහල්දු ගරහ 

තිගඵනහ. ඒ ඵහල්දු මභ නිකම්භ සිේධ වුණහ ගනොග  ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. ඒ ඵහල්දු කිරීභ සිේධ කගශඉ, 2009 

ජලි භහගේ 16ළනි දහ ජහතවන්තය මරව යමුදරත් භඟ ත්න් 

කයපු ගිවිසුභත් එක්ක . එදහ ගඩොරර් බිලිඹන 2.6ක ණඹ මුදර 

ගළනීභ වහ ජහතවන්තය මරව යමුදගල් ඊඳගදස ක්රිපඹහත්භක 

කයන්න ්රීන රංකහගේ අණ්ඩු ඵළඳුණහ. ධියහජව විගයෝධඹක් ගළන 

ගකො  තයම් කථහ කශත්, ඵපහිය විගයෝධඹක් ගළන ගකො  තයම් 

කථහ කශත් ජහතවන්තය මරව යමුදගල්, ගරෝක ඵළංකුගේ අර්ථික 

මගරෝඳහඹඹන් කුයක් නෆය, ඈසිළල්රක් ඳහිළල්රක් නෆය 

ක්රිපඹහත්භක කයන අණ්ඩුක් තභ  ගම් තිගඵන්ගන්. ද යගට් 
අර්ථිකඹ තුශ ඵයඳතශ කඩහ ළටීභක් ආති ගරහ. ඒ කඩහ ළටීභප 

ඊත්තය විධිඹප විවිධ ක්ගඉත්රයරප ඵදු ඳනන්ගන්, විවිධ ගඉහ 

වහ ඹ කයන ගහසතු ළඩි කයන්ගන් තභන්ගේ ළරැදි අර්ථික 

ප්ර්තිඳත්තිඹ ගම් යගට් ජනතහ භත ඳපන්න . ගම් යගට් දු ඳත් 

ජනතහගේ ඊ ඳළන්න වතිකගේ, ගම් යගට් දු ඳත් ජනතහගේ 

විහව වතිකගේ, ගම් යගට් දු ඳත් ජනතහගේ භයණ වතිකගේ 

ගහසතු ළඩි කයන්ගන් ඒ ළරැදි අර්ථික ප්ර්තිඳත්තිඹ ගම් යගට් 

ජනතහ භත ඳපන්න . ද ගම් ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵන විවිධ 

මරව ඳනත් ගකටුම්ඳත් වයවහත් සිේධ ගන්ගන් ඒකභ තභ .  

එදහ රුිළඹගල් ගඹ ඵහල්දු ගන්න ඈඩ වළරිඹහප ඳසගඉ 

අණ්ඩු කිේහ, ග  යගට් ඳනඹනරප ළඩි අදහඹභක් රඵහ 

ගන්න පුළුන්, ඳනඹන ළඩි ගන ගකොප යගට් අදහඹභ ළඩි 

ගනහ කිඹරහ. නමුත් ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, එගඉ 

රුිළඹර ඵහල්දු කශහප ඳසගඉ ග  යගට් අනඹනඹ ව 

ඳනඹනඹ ිළිතඵ ංඛවහ ගල්ඛන විලසගල්ණඹ කගශොත් වරි 

ඳළවළදිලි ඔ පු ගනහ ඳනඹන අදහඹභ ළඩි ගරහ නළවළ 

කිඹරහ. ආත්තපභ ගත්ගතොත්, අනඹන විඹදභ ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ. ඳ ඳනඹන අදහඹභ ළඩි කශහ නම් ග  යගට් 

නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ, ඒ නිසඳහදනඹ ගරෝක ගශ ගඳොශප 

ගිහිල්රහ ඒ තුිතන් ග  යගට් අර්ථිකඹ ඈසයවප ඹන්න ඕනෆ. 

නමුත් එගවභ ගදඹක් සිේධ වුගණ් නළවළ.  

ගම් යගට් කවුරුත් දන්නහ ද ගම් කථහ කයන ගභොගවොත න 

ගකොප එක් ඳළත්තකින් ඈන්ධන ගහසතු -ගඳට්රභල්, මල් මිර- ළඩි 

කය තිගඵන ඵ. ඒ ළඩි කිරීභත් එක්කභ ගවප නිේදහ ඵස ගහසතු 

ළඩි ගනහ. ගප්ර්ඉල් භහගේ මුර ඈරහ විදුලිඹ ගහසතු ළඩි 

ගනහ. ඒ විතයක් ගනොග . ගම් න ගකොප ගශ ගඳොගශඉ 

වහල් භළසන් කිගරෝ එකක් රුිළඹල් 950 , 1,000 . වරිඹප 

ගණන් වදරහ ඵළලුගොත් වහල් භළසගකු රුිළඹල් 1.50 . වහල් 

භළසගකු රුිළඹල් 1.50ක් වුගණ් ආ ? හිපපු ගභන් වහල් භළසන් 

ගණන් ළඩි වුගණ් ආ ? යුේධගඹන් ඳසගඉ භවහ සුයංගනහ කථහ 

කිඹරහ සිහින ගඳන්නරහ ඳප කිේහ, යගට් නිසඳහදනඹ ළඩි 

කයන්න පුළුන්, කෘෂි කර්භහන්තඹ දියුු කයන්න පුළුන්, ධීය 

කර්භහන්තඹ නඟහ සිටුන්න පුළුන් කිඹරහ.           

වළඵළ  ද ගනගකොපත්  ගම් යගට් ජනතහප කන්න 

ගදන්ගන්  භන්නහයගම්, කල්ිළටිගේ  එගවභ නළත්නම් නළ ගඟනහිය 

ගයගශඉ ගේරන  වහල්භළසන් ගනොග .  තහ රන්තගඹන්  

ගගගනන වහල්භළසගෝ . තහ රන්තඹප ඳසු ගිඹ කහරගේ 

ගංතුය අහ.  

 
ගරු භන්ත්රීලයගඹක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 

Foreign   ඵඩු.  
 
ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

Foreign   ඵඩු.  තහ රන්තඹප  ගංතුය අහප ඳසගඉ එගවන් 

ගගන්න වහල්භළසන්ගේ  මිර ළඩි වුණහ. යුේධගඹන්  ඳසගඉ  

යගට් නිසඳහදනඹ ළඩි  කයන්නප තිබුු නගි සථහ ඳ 

ඳළවළය වළය තිගඵනහ.   යගට් නිසඳහදනඹ ළඩි   කයන්ගන් නළති  

යපක අලසචර්ඹත් අර්ථිකඹක් වදන්නප ඵළවළ. ඒක තභ   ගම් 

ඔ පු ගරහ තිගඵන්ගන්. ය ප ගට්පභ මුහුද තිඹහගගන  ඳසු ගිඹ 

2012 වුරුේදප   ඳ ිළප යටින් භහළු ගගන්මභ වහ  රුිළඹල් 

මිලිඹන 16,000ක් විඹදම් කය තිගඵනහ.  

ද  ගරු  යත් මුුගභ ආභතිතුභහ කිඹනහ, සීනි 

ගගන්න්න ගරොකු මුදරක් විඹදම් කයනහඹ කිඹහ. ඔේ. ගිඹ 

වුරුේදප විතයක්  ිළප යටින්  සීනි අනඹනඹ කයන්න  රුිළඹල් 

මිලිඹන 47,000ක්  ඳ විඹදම් කය තිගඵනහ. ගම්හ ගම්  යගට්  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

දු ඳත් ජනතහගේ ල්ලි. ඒ ඵය භදිහප ත සීනි ආභති 

 ගකගනකුත් ඳත් කය තිගඵනහ. ඒ ආභතිතුභහගේ නඩත්තුත් 

දළන්  ගගන්න ගන්ගන් ගම් යගට් හභහනව ජනතහප . ඒ 

විතයක් ගනොග . ිළපයටින් වහල් ගගන්න්ගන් නළවළ  කිඹහ භව 

ගරොකුප පුයහගජ්රු කිේහ. නමුත් ඳසු ගිඹ වුරුේදප  රුිළඹල් 

මිලිඹන 2,000ක වල් ගම් යපප අනඹනඹ කය  තිගඵනහ.  

ගභළනි තත්ත්ඹක් තුශ ගම් අණ්ඩු යගට් නිසඳහදනඹ ළඩි 

කිරීභ වයවහ යගට් තරුණ තරුණිඹන්ප රැකිඹහ ඊත්ඳහදනඹ 

කයන්න ඒ වයවහ යගට් අර්ථිකඹ ඈවශ නංන්න  ක්රිපඹහ භහර්ග ය 

ගගන නළවළ  කිඹන එක ඈතහ ඳළවළදිලි .  

අර්ථික  මගරෝඳහඹඹන් කස න්නප  ඕනෆ එතළනප . යපක  

අර්ථිකඹ අලසචර්ඹත් අර්ථිකඹක් ඵප ඳරිර්තනඹ කයන්නප 

නම්  කශ යුතු න්ගන් යගට් නිසඳහදනඹ ළඩි කයන එක .  ඒ 

නිසඳහදනඹප  ජනතහ වබහගි කය ගන්න  එක .  ඒ විතයක් 

ගනොග . ඒ ජනතහ වබහගිත්ඹ භත ගගොඩ නළ ගඟන 

අර්ථිකගේ ප්ර්තිරහබඹන්  ගම් යගට් සිඹලු ජනතහප හධහයණ 

ගඵදී  ඹන්නප  ඕනෆ. එළනි හධහයණ අර්ථික ක්රිපඹහලිඹක් සිේධ 

ගනහ නම් ග  යගට් ඵඩු මිර ඈවශ ඹන්ගන් නළවළ.  

වහල්භළසකුගේ මිර රුිළඹල් 1.50ප ඈවශ නඟින්ගන් නළවළ.  

ගතල් මිර ගම් හගේ ව ඊප නඟින්ගන් නළවළ.  විදුලි බිර ගම් 

විධිඹප ළඩි කයන්න  ඕනෆ නළවළ. එදහ විදුලි බිර ළඩි කයේදී,   එදහ 

ගඳට්රභල්, මල් මිර ළඩි කයේදී හිපපු ආභතිරු  යගට් ජනතහප 

ඳට්පඳල් තවඹ කිේහ. වළඵළ  දළන්  ගරු චම්ිළක යණක හිපපු  

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ආභතිතුභහ ඈරිදහ ඳත්තයඹකප කිඹහ 

තිගඵනහ, විදුලි බිර ළඩි ගන්න  ප්ර්ධහන ගවඉතු ගන ගභොකත් 

ගනොග , රුිළඹර ඵහල්දු කශ නිහ ; රුිළඹගල් ටිනහකභ   නළති 

වුු නිහ ;  ඒ නිහ  ඳ ගන්න ගතල් ටිකප  ඳප ළඩිපුය විඹදම් 

කයන්න සිේධ වුු නිහ  කිඹරහ. ග  විදුලිබිර ළඩි කයන්න 

ඒක ප්ර්ධහන ගවඉතුක් වුණහඹ කිඹනහ. ගවඉතු ගගොඩක් තය ඒක 

එක ප්ර්ධහන ගවඉතුක්.  එතුභහ  භහතවහංලගඹන් ගිඹහ ප ඳසගඉ දළන් 

එගවභ කිඹනහ. දළන් ඈතින් ගඳොඩි කරකිරීභකින්ගන් ඈන්ගන්. 

ගභොකද, එතුභහප ගන් කය තිගඵන්ගන් මුළු භසත ඹ 

ළගඹන්භ සිඹඹප 0.04 . ඳවුගල් හභහජිකඹන්ප - ඹරහප,  

භල්ලිරහප- ඹ ළගඹන් සිඹඹප 54ක් ගන් ගනගකොප,  

තහක්ණ, ඳර්ගේණ වහ ඳයභහුක ඵරලක්ති භහතවහංලඹප 

ගන් ගරහ   තිගඵන්ගන් සිඹඹප 0.04 . ඈතින් කනගහටු . ඒ 

කනගහටු ප්ර්කහල ගන්න  ආත්ත කිඹනහ.  

රුිළඹගල් ගඹ  ඵහල්දු  කගශඉ ගන ගභොකක්ත් නිහ 

ගනොග . ජහතවන්තය මරව යමුදගල්  ඊඳගදස භත . ඒ ඊඳගදස 

ක්රිපඹහප නඟන්න  තභ  රුිළඹගල් ගඹ  ඵහල්දු කගශඉ. රුිළඹගල් 

ගඹ ඵහල්දු කශහප ඳසගඉ තභ  ගම් ය ගට් අර්ථිකඹ එන්න 

එන්නභ කඩහ ළගපන්න ඳපන් ගත්ගත්. ඒ ප්ර්තිඳත්තිභඹ තීන්දු  

ගත් ආභතිරු, ඒ  ප්ර්තිඳත්තිභඹ තීන්දු ගත් කළබිනට් භණ්ඩරඹ ද  

තභතභන් ගකීගභන් නිදවස ගන්න  එක එක්ගකනහප ගඵෝරඹ  

ඳහස කයනහ. නිකම් වක ඈන්න නිරධහරින්ප ගඵෝරඹ ඳහස 

කයනහ. නිරධහරින්ප ගඵෝරඹ ඳහස කයරහ ළඩක් නළවළ. ගම් 

ළයදි අර්ථික ප්ර්තිඳත්තිභඹ තීන්දු ගත් භසත කළබිනට් 

භණ්ඩරඹභ- ප්ර්ධහන ලගඹන් මුදල් ආභතියඹහ වහ අර්ථික 

කපයුතු ිළිතඵ ආභතිරු-  ගම්කප ගකිඹන්න  ඕනෆ.  ඒ ගකීභ 

බහය ගන්ගන් නළති ඔඹ අලසචර්ඹඹප ඹන්නප ඵළවළ. යගට් 

ජනතහප ආත්ත දළන ගන්න  තිඹක් තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ආත්ත ලගඹන්භ ගම් 

තත්ත්ඹ ආතුගශඉ තභ  ද ග  යගට් අර්ථිකඹ  ම්පර්ණ ණඹ 

භත යහ ඳතින අර්ථිකඹක් ඵප ඳත් ගරහ තිගඵන්ගන්. 

ජහතවන්තය මරව යමුදගරන් ණඹ ගළනීභ ඳපන් ගත් ගරහගේ 

ඈරහ  දිගින් දිගප ඌජුභ අණ්ඩු භළදිවත් ගරහ ණඹ ගත්තහ. 

දළන් අණ්ඩු ලුත් ඊඳක්රමභඹක් ඳහවිචික කයනහ. ගකොශඹ  වරහ 

අණ්ඩුගේ ගනත්  අඹතන වයවහ ණඹ ගන්නහ.  රංකහ ඵළංකු, 

භවජන ඵළංකු, ඈතිරිකිරීගම් ඵළංකු ඳහවිච්ික කයරහ අණ්ඩු එක 

එක වහඳෘතිරප  ණඹ ගන්නහ.  

ඒ ණඹ යගත්තහප ඳසු අණ්ඩුගේ ණඹ ප්ර්භහණඹ ඩුගන් 

ගඳන්න්න පුළුන්. වළඵළ , රංකහ ඵළංකුගේ ණඹ ප්ර්භහණඹ 

ළඩි . භවජන ඵළංකුගේ ණඹ ප්ර්භහණඹ ළඩි . ගනත් 

අඹතනර ණඹ ප්ර්භහණඹ ළඩි . එතගකොප අණ්ඩුප කිඹන්න 

පුළුන්, ිළ ගත්ත ණඹ ප්ර්භහණඹ ඩු , ඵළංකු තභ  ණඹප 

යගගන තිගඵන්ගන් කිඹහ. වළඵළ , ද ගම් අණ්ඩු ඈතහ 

ඳළවළදිලි   කයන්ගන් ගභොකක්ද? ගකොශඹ වරහ රංකහ ඵළංකු, 

භවජන ඵළංකු ඳහවිච්ික කයරහ අණ්ඩුගේ ඵළංකු ටික ඳහවිච්ික 

කයරහ එක ඳළත්තකින් විගේල ණඹ ගන්නහ. ගනක් ඳළත්ගතන් 

ගම් යගට් දු ඳත් ජනතහ භවන්සි ගරහ වම්ඵ කයරහ ඵළංකුගේ 

දභන මුදල් ටික භවහ ඳරිභහණගඹන් ඳහවිච්ික කයනහ. එගවභ 

ගකොශඹ වරහ ගන්න ණඹ ප්ර්භහණඹ ද ගේගගඹන් ඈවශ ගිහින් 

තිගඵනහ. එගවභ ණඹ යගගන ගභොනහද කය තිගඵන්ගන්?  

සර් භන්ත්රීලතුභහ භවහ පුයහගජ්රුගන් භත්තර  ගුන් 

ගතොටුගඳොශ ගළන කථහ කශහ. ඒක ද ග  යගට් අර්ථික 

ංර්ධනගේ ප්ර්මුඛතහ  ගදන්න ඕනෆ එකක් ගනොග . ඒක ඈතහ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ. තභන්ගේ හීනභහනඹන් තභන්ගේ 

ඊන්භහදඹන් ගභොනහ ගවෝ තිගඵන භහනසික අඵහධඹන් තුයන් 

කය ගන්න, තභන්ගේ නභ ඳත්හ ගන්න කයන ළඩලින් ග  

යගට් හභහනව ජනතහ තත් භවහ ණඹ ඊගුරක ඳළපගරනහ. 

භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ ආසතගම්න්තු කගශඉ කීඹපද? ගඩොරර් 

මිලිඹන 209ප. ගඩොරර් මිලිඹන 209ප ආසතගම්න්තු කයරහ ඒ 

209න් ගඩොරර් මිලිඹන 190ක්භ ණඹ. රජ්ජ . ඕකද, අලසචර්ඹඹ? 

ණඹප මුදල් යගගන ගුන් ගතොටුගඳොශල් වළදු  කිඹන එක 

අලසචර්ඹඹක්ද? මිලිඹන 19  අණ්ඩු දළම්ගම්. මිලිඹන 190ක්භ 

ණඹ. ගඳොලිඹත් එක්ක ඒ ණඹ ගගන්න ගන්ගන් ගම් යගට් 

ජනතහප . ඒ මුදල් ටික භදි වුණහප ඳසගඉ ත  ගඩොරර් මිලිඹන 

80ක් ඕනෆඹ කිඹහ ඳසු ගිඹ දසර කළබිනට් ඳත්රි කහ දළමුහ. ඒ 

භතය විඹදම් ආ ? ප්ර්චහයක විඹදම්, cutout ගවන්න, ඳත්තය 

දළන්මම් දභන්න, ංදර්ලන ඳත්න්න අදී ලගඹන් ඒ භතය 

විඹදම්ර ඵයත් ගම් යගට් ජනතහ භත ඳපනහ. ගන්,   ගගදය 

ඹන්න ඵස එකක් නළතිවුණහභ, ඳහගර් ඵස එක නළතිවුණහභ, ඵස 

ගහසතු ළඩි වුණහභ භ වන්ප පුළුන්  ඵස ගවෝල්ට් එකප ගරහ 

ඊඩ ඵරහගගන, ව ගඉ ඹන සුේදහගේ  ගල්න් එක දිවහ ඵරහගගන 

ඈන්න. ඒ  ගල්න් එක දිවහ ඵරහගගන හිටිඹහභ ගගදය ඹන ඵස 

ගහසතු ඩු ගනහද? නළවළ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ ණඹ යගගන 

ගතල් මිර ළඩි කයරහ, ඵස ගහසතු ළඩි කයරහ හභහනව දු ඳත් 

ජනතහ ඵස ගවෝල්ට් එගක් තයභං කයරහ දළන් සුයංගනහ නිල් 

වක් ගඳන්නහ. නිල් ව ගකොගවොභත් තිගඵනහ. ගම්හ 

අලසචර්ඹඹ ගනොග . ගම්හප අලසචර්ඹඹ කිඹරහ කිඹනහ නම් ඒ, 

අලසචර්ඹඹ ගළන වරිඹප දන්ගන් නළති භන්ත්රීලරු . 

 ඒ විතයක් ගනොග . ගම් ණඹ ම්පර්ණගඹන්භ ගත්ගත් 

චීනගේ එක්සීම් ඵළංකුගන්. ගම්හප සිඹඹප 7.4 ගණ ගන් ගඳොලිඹ 

ගගන්න ඕනෆ. ඒ ගඳොලිඹ ගගන්ගන් හිංක දු ඳත් 

ජනතහගේ  ගතල් මිර ළඩි කයරහ, ඵ සිකරගේ ත්රීල මරයගේ 

ගහසතු ළඩි කයරහ. ඵස රිගේ, දුම්රිගේ ගහසතු ළඩි කයරහ. 

ගගදයප එන විදුලි බිර ළඩි කයරහ. ඒ විතයක් ගනොග . භහතය 

ඈරහ ගඵලිත්තප ඹන ගර්ල් ඳහගර් දුය කීඹද? නිළයදි 

ගත්ගතොත් කිගරෝමීපර් 26.75 . දශ ලගඹන් කිේගොත් 

කිගරෝමීපර් 27 . ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් 

කිගරෝමීපර් 27 වදන්නත් ණඹ ගත්ගත් ගකොගවන්ද? චී නගේ 

එක්සීම් ඵළංකුගන්. ඒ එක්සීම් ඵළංකුගන් ගඩොරර් මිලිඹන 278ක් 

ණඹ යගගන තිගඵනහ. ඒ ගඩොරර් මිලිඹන 278 ගත්ගතොත් ගම් 

භහතය-ගඵලිත්ත ගර්ල් ඳහගර් එක කිගරෝමීපයඹක් වදන්න 

ගඩොරර් ගකෝටිඹක් විඹදම් කයනහ. ඒ කිඹන්ගන් රුිළඹල්ලින් 

ගත්ගතොත් රුිළඹල් ගකෝටි 130ක් විඹදම් කයනහ, භහතය-

715 716 

[ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ] 
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ගඵලිත්ත ගර්ල් ඳහගර් එක කිගරෝමීපයඹක් වදන්න. වරිඹප 

ගඵදරහ ඵරන්න, ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි.  

හභහනවගඹන් ගත්ගතොත් එක කිගරෝමීපයඹකප සිල්ඳය ගකොප 

1,500ක් විතය තිගඵනහ. හභහනවගඹන් ඩි එකවභහගර් දුරින්; 

ගම් ඈන්න ඳහල් ශභ  වරිඹප ඩිඹ තිේගඵොත් ඒ ශභ න්ගේ 

ඩිඹ තඵන ඳහ පවන්ර  දුරින් සිල්ඳය ගකොපඹක් තිගඵනහ. 

හභහනවගඹන් එක කිගරෝමීපයඹකප සිල්ඳය ගකොප 1,500ක් 

තිගඵනහ. ගණන් වදරහ ඵරන්න, ගරු නිගඹෝජව කහයක 

බහඳතිතුභනි . ඒ දුම්රිඹ භහර්ගගේ සිල්ඳය ගකොප ගදකක් තය දුය 

වදන්න -ඩි එකවභහයක්  වදන්න- ගම් එක්සීම් ඵළංකුගන් ණඹ 

යගගන රුිළඹල් රක් 86ක් විඹදම් කයනහ. කල්ඳනහ කයරහ 

ඵරන්න. එක්සීම් ඵළංකුගන් ණඹ යගගන තිගඵනහ. සිල්ඳය 

ගකොප ගදකක් තය දුය වදන්න රුිළඹල් රක් 86ක් ඹනහ. 

ඩිඹක්  තිඹන  ගකොප රුිළඹල් රක් 86ක් ඹනහ. ඉ ශඟ ඩිඹප 

රුිළඹල් රක් 86 . වරිඹප ගත්ගතොත් සිල්ඳය ගකොප එක්දවස 

ඳන්සිඹක දුය ප්ර්භහණඹ -කිගරෝමීපයඹක දුය - වදන්න ගම් හ 

මුදරක් විඹදම් කයනහ. ආ  ගම්? ගම්ක තභ  අණ්ඩුගේ ගකොමිස 

භහෆිඹහ. ණඹ ගන්න ගභච්චය අලහ ඒක . රංකහගේ දුම්රිඹ 

ගදඳහර්තගම්න්තු භහතය ඈරහ ගඵලිත්තප ඹන ගර්ල් ඳහය 

වදන්න කිගරෝමීපයඹකප ආසතගම්න්තු කගශඉ කීඹද? 

කිගරෝමීපයඹකප රුිළඹල් රක් ඳනස වතය .  

ෆීලික්ස ආභතිතුභහ ප්ර්හවන ආභති ගරහ හිපපු කහරගේ 

රංකහගේ දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්තු කිේහ, එක කිගරෝමීපයඹක් 

රුිළඹල් රක් ඳනස වතගයන් වදන්න පුළුන් කිඹරහ.  

ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහප ඒ ගළන භතක ආති. ජඳහනගඹන් ආවිල්රහ 

සුනහමිගඹන් විනහල වුු ගර්ල් ඳහය වදන්න කීඹක් කිේහද? වුරුදු 

එක වභහයක් ඕනෆඹ කිේහ, ජඳන් භහගභ. භප භතක වළටිඹප 

ගඩොරර් මිලිඹන එකසිඹ ඳනවක් ඈල්ලුහ. එගවභත් කිඹරහ වුරුදු 

එක වභහයක් ඕනෆඹ කිේහ. නමුත් ග  යගට් දුම්රිඹ ගඉකගඹෝ 

ඔඵතුභහත් විසභඹප ඳත් කයමින් දස ඳනස වගඹන් ඒ දුම්රිඹ ඳහය 

වදරහ ගඳන්නුහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගඉකගඹෝ විතයක් ගනොග , 

ඈංජිගන්රුගෝ කවුරුත් භළදිවත් ගරහ. ඔඵතුභහත් මුර දී "ඵළවළ, 

ඵළවළ" කිඹරහ -  

 
ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගඉහ භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததரர - ெபக ரெமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

තවඹ කිඹන්න එඳහ. 

 
ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඔඵතුභහප පුදුභ හිතුණහ. ඔඵතුභහගේ ආස ගගඩි ගදක ඊඩ ගිඹහ, 

ගම්ක කය ගන්න පුළුන් ගේවි ද කිඹරහ. ග  ගඉකගඹෝ, 

ඈංජිගන්රුගෝ- [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ, ගම්ක  ආත්ත 

කථහ. ඈංජිගන්රු භවත්රු, ගඉකගඹෝ, තහක්ණ නිරධහරින් 

ආවිල්රහ කිේහ, "නළවළ, ිළ ග කීම් ඵහය ගන්නම්" කිඹරහ. ඉප 

ඳසගඉ ඔඵතුභහ එකඟ වුණහ. න්ගතෝ , දුම්රිඹ ඳහය වදරහ 

ගඳන්නුහ.  

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භභ තභ  එහි නිර්භහතෘ. 

 
ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

Right.  ඔඵතුභහප ඒ ගගෞයඹ ගදන්නම් ගකෝ. ඔඵතුභහප ඒ 

ගගෞයඹ ගදනහ. කභක් නළවළ. ගඉකගඹෝ ගනොග , ගම් 

සිල්ඳය ගකොප ආේගේ, ගල් ආේගේ. ගභතුභහ. කභක් නළවළ, ඒ 

ගගෞයඹ එතුභහප ගදනහ.  

 
ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒගක් නිර්භහතෘ ගම්කප ත ඊසනහ. 

 
ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

නිර්භහතෘ. වරි  කභක් නළවළ. ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භළතිතුභහ තභ  

ඒගක් නිර්භහතෘ. වරි, එගවභ කිඹමු ගකෝ. එතුභහ නිර්භහතෘ ගරහ 

ඒ ගර්ල් ඳහය වළදුහ නම්, ආ  ගම් සිල්ඳය ගකොප ගදකක් තය දුය 

වදන්න රුිළඹල් රක් සවඹක් ළඹ න්ගන්? ඔඵතුභහත් 

කළබිනට් භණ්ඩරගේ ඈන්නහ ගන්. ඔඵතුභහ එහි නිර්භහතෘ කිඹරහ 

ඔඵතුභහභ කිඹනහ නම්, ඔඵතුභහ කළබිනට් භණ්ඩරගේ 

ආභතියගඹක් විධිඹපත් ඈන්නහ නම්, ඔඵතුභහ ප්ර්ලසන කයරහ 

වන්න ගකෝ ආ  ගභච්චය ණඹ ගන්ගන්, ආ  ගභච්චය  විඹදම් 

කයන්ගන් කිඹරහ. ඔඵතුභහ ත්දළකීගභන් එඹ කිඹරහ ගදන්න 

ගකෝ. ඔඵතුභහභ ගඳන්නුහ ගන් ළඩ. ළඩ ගඳන්පු ගකගනකු 

විධිඹප ඔඵතුභහප පුළුන්, ව ඹ තිගඵනහ, ගම්ක ඔ පු කයරහ 

ගඳන්න්න. ඔඵතුභහප ඒක කයන්න ඵළවළ. ආ ? ඔඵතුභහ ඒ 

කහර්ඹඹ කගශොත් ඔඵතුභහප භහජ ගඉහ භහතවහංලඹත් නළති 

ගනහ. ඒ ගළන ිළ දන්නහ. ඒ ගළන ිළ නුකම්ඳහ කයනහ. 

ඒක ඔඵතුභහගේ ප්ර්ලසනඹක් ගනොග . ඒක තභ  ගම් මුදල් 

භහතව ධුයඹ දයන කය ගවෝ විධහඹක ජනහධිඳතියගඹකු තු 

අලසචර්ඹත් ඵරඹ. අලසචර්ඹත් අර්ථිකඹක් ගනොග  ගම් 

තිගඵන්ගන්. අලසචර්ඹත් ඵරඹ ඳහවිච්ික කයනහ. ඒ ඵරඹ 

ඳහවිච්ික කයරහ ගම් හ විලහර ණඹක් යගගන ග  යගට් ජනතහ 

තත් කඵගරන් ිතඳප ආද ට්පනහ. ගකොශම - කටුනහඹක 

ධිගේ ව භහර්ගඹ ගළන  ඔඵතුභහ දන්නහ ගන්. ගරු ෆීලික්ස 

ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ ජහ-ආර ප්ර්ගේලඹ වයවහ ගන් 

ගම් ධිගේ ව භහර්ගඹ ඹන්ගන්.  

2013 ගඳඵයහරි භහගේ 15 ළනිදහ දහපු කළබිනට් 

ඳත්රි කහගන් ගභගවභ කිඹනහ. මුදල් ආභතියඹහ තභ  ගම් 

කළබිනට් ඳත්රි කහ දභන්ගන්. දුය කිගරෝමීපර් විසිඳව  දලභ ප . 

අන්න ලගඹන් ිළ කිගරෝමීපර් විසිවඹක් කිඹරහ කිඹමු ගකෝ. 

ඒ කිගරෝමීපර් විසිවඹ වදන්න විඹදභ රුිළඹල් මිලිඹන 

ඳනසගදදහස තුන්සිඹ ස . එක කිගරෝමීපයඹකප රුිළඹල් 

මිලිඹන ගදදහස තිව .  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ කිඹන්ගන් ඩි තුනක් 

වදන්න රුිළඹල් රක් විසිඑක . ගම්ක තභ  තත්ත්ඹ. 

චීනගඹන් ණඹ ගන්නහ. ණඹරප ගඳොලී ගගනහ. ඒ ගඳොලී 

ගගන්න ගම් යගට් ජනතහගේ ගතල් මිර ළඩි කයනහ. කන 

වහල්භළසහ එක  ඳනව දක්හ ළඩි කයනහ. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වළභ අණ්ඩුක්භ ණඹ ගන්නහ. 
 

ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

වළභ අණ්ඩුක්භ ණඹ යගගන තිගඵනහ. ප්ර්ලසනඹ 

තිගඵන්ගන් ඒක ගනොග . වළභ අණ්ඩුක්භ ණඹ ගන්න එක 

ආත්ත. වළඵළ  ගම් හගේ කිසිභ අණ්ඩුක් ණඹ ගත්ගත් නළවළ, 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. 1950 ඈරහ ිළ ණඹ 

යගගන තිගඵනහ. 1950 දී ිළ ගත්ත මුළු ණඹ ප්ර්භහණඹ රුිළඹල් 

ගකෝටි වළපඳව  දලභ වතය . [ඵහධහ කිරීභක්] 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please!  Hon. Alhaj  Azwer, please sit down. 
 

ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

2005 න ගකොප ිළ ගත්ත ණඹ ප්ර්භහණඹ රුිළඹල් ගකෝටි 

ගදරක් විසිගදදහස ගදසීඹ තිසවතය . 2005 දක්හභ ිළ ගත්ත 

මුළු ණඹ ප්ර්භහණඹ රුිළඹල් ගකෝටි ගදරක් විසිගදදහස ගදසීඹ 

තිසවතය .  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු විජිත ගවඉයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

Okay. I will wind up my speech. 2010 න ගකොප රුිළඹල් 

ගකෝටි වහයරක් ඳනසනදහස විසිවතයක් ණඹ යගගන 

තිගඵනහ. 2011 දී රුිළඹල් ගකෝටි ඳන්රක් දවතුන්දවස තුන්සිඹ 

තිසපක් ණඹ ය ගගන තිගඵනහ. 2012 න ගකොප රුිළඹල් 

ගකෝටි වඹරක් වළපදහවක් යගගන තිගඵනහ. 

ඒ කිඹන්ගන් ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, 2005 න 

ගකොප  තිබුු ණඹ ප්ර්භහණඹ හගේ තුන් ගුණඹක්, ණඹ ප්ර්භහණඹ 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ, ගම් වුරුදු වත ආතුශත. ඒක අලසචර්ඹඹද?  

ඒක භවහ විලසකර්භඹක් ද? 2005 ගත්ත මුළු ණඹ ප්ර්භහණඹ හගේ 

තුන් ගුණඹකින්  ණඹ ප්ර්භහණඹ ළඩි මභ අලසචර්ඹඹ ද? ඒක පුදුභඹ 

ද? ඒක පුදුභඹ  ගනොග . රජ්ජහ න්න ඕනෆ. ඒක 

ඵංගකොගරොත්කභ. ඒක  ඵංගකොගරොත්කගම් න්තිභ ගකශය. 

ඒක අර්ථිකගේ අලසචර්ඹඹ ගනොග . ඒ නිහ ගම් හ විලහර ණඹ 

කන්දයහක් ගරහ යගට් ජනතහගේ ඵඩු මිර ළඩි කයරහ, ගතල් 

මිර ළඩි කයරහ, ගවප නිේදහ විදුලි බිර ළඩි කයරහ, ජනතහ 

කඵගරන් ිතඳප ට්පනහ. ය ගඳෞේගලික ඵස හිමිඹන්පත් දළන් 

කිඹරහ තිගඵනහ, රඵන වුරුේගේ ඳශමුන දින න ගකොප වළභ 

ඵස එගක්භ රහ නිල් ඳහප ගහන්න කිඹරහ.   ඒ ඵස යථ හිමිගඹෝ 

ඈන්ධන ගහසතු ළඩි මභ නිහ අණ්ඩුගන් වනහධහයඹක් 

ඈල්රනහ. වනහධහයඹක් ඈල්රන ඵස යථ හිමිඹන්ප දළන් 

ගභොකක්ද දුන්ගන්? "ඊමරහ පුළුන් නම් ඵස ගහසතු ළඩි 

කයඳල්රහ" කිඹරහ කිේහ. එගවභත් කිඹරහ දළන් කිඹනහ, නිල් 

ඳහප ගහන්නත් කිඹරහ. නිල් රැල්ර ආවිල්රහ. දළන් ඵස එකපත් නිල් 

රැල්ර ආවිල්රහ. නිල් රැල්ර ඵස එකප ගිඹහභ රුිළඹල් රක්ඹක් 

විතය ඹනහ, ඵස එගක් තීන්ත ගහන්න. ඒකත් ල්රන්ගන් 

හභහනව භඟී ජනතහගගන්. ඵස ගහසතු double, triple  ගනහ. 

ඒක නිහ ගම්ක අලසචර්ඹඹ ගනොග . ගම්ක රජ්ජහ න්න ඕනෆ 

කහයණහක්.  ණඹ යගගන ජහතවන්තය  මරව යමුදගල් ඳදඹප 

නපරහ ඒ නු ගම්  යගට් අර්ථිකඹ ඵංගකොගරොත් කයරහ,  විනහල 

කයරහ තිගඵනහ. ඒගක්  ප්ර්තිපර භත තභ  ගම් අර්ථික ඵදු 

එන්ගන්. ගම් ඵදු ඳනරහ ගහසතු ළඩි ගන්ගන්. ඒ නිහ ගහසතු 

ළඩි කයන එකප,  ගම් ඵදු ඳනන එකප ග  විරුේධත්ඹ ිළ 

ප්ර්කහල කයනහ.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Felix Perera. 
 

ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ    
(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භප ගකො  තයම් ගේරහක් තිගඵනහද? 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You have 25 minutes.  
 

[.බහ. 1.45] 

 
ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගඉහ භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததரர - ெபக ரெமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
භභ විජිත ගවඉයත් භන්ත්රීලතුභහප පුංික ඊත්තයඹක් ගදන්නත් 

ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහගේ ෘත්තීඹ මිති නහඹකඹහ භහනඩු. 

භහනඩුගගන් වන්න, ගර්ල් ඳහය වළදුගේ ගකොගවොභද කිඹරහ. 

සුනහමිඹ අපු  ගරහගේ - 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගඳොතකුත් ගළහුහ.  

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඔේ, ගඳොතකුත් ගළහුහ. සුනහමිඹ අපු ගරහගේ භභ ෘත්තීඹ 

මිති සිඹල්රක්භ එකප එකතු කශහ. තමුන්නහන්ගඉරහගේ 

ෘත්තීඹ මිති, ්රීන රංකහ නිදවස ඳක්ගේ ෘත්තීඹ මිති ගඉයභ 

එකප එකතු කය ගගන ඵහය තුනක් වුණහ. කළුතය ගඵෝධිඹප  

එක , කන්ගද විවහයඹප  එක , භහතයප  එක . භභ 

කගතෝලිකගඹක් වුණත් භභ කිේහ, බහය ගන්න කිඹරහ. ඒ 

විධිඹප භහනසිකත්ගඹන් න්නේධ කයරහ- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න.  ගද ගඹෝ ද? ගද ඹන්ගේ ගරඩ  වළගදනහ ගන් 

කහප කහපත්. ඳළගඳොර හගේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගම්ක වගන්න 

ගවොප. එගවභ බහය ගරහ, ඵස එකසිඹ ගණනක සිඹලු ගදනහභ 

එකප යගගන ගිහින් එක තළනක තිඹරහ, non-stop ගභනක් 

ගිහින් තභ  ඒ ගර්ල් ඳහය වළදුගේ. වළඵළ   ිළ එඹ වළදුගේ 

ගභගවභ . ිළ  ඵළලුහ, භව ඳහය තිගඵනහ. භව ඳහගයන් එවහ 

ඳළත්ගත් ගර්ල් ඳහය. භව ඳහයප ගභොකුත් ගන්ගන් නළති ගර්ල් 

ඳහය ආමරිරහ. ඒකප ගවඉතු?  භප තිගඵනහ, ICTAD 

registration එකකුත්. භභ ඒ දසර constructions  කයරහ 

තිගඵනහ. ඵරපුහභ ඒ තළන්ර ගඳොශ  soft. එඹ ඩහ ගවොප 

ලක්තිභත් කයරහ  ගර්ලි පීලි එශන්න පුළුන් නම් ප්ර්ලසනඹක් 

නළවළ  කිඹන එක කිේහ. නමුත් සිේනල් දභන්න ඳප ඵළරි 

ගිඹහ. ඩු ගණනින් ඒ කපයුතු කශහප සිේනල් ටික දළම්ගම්  නළවළ. 

ගඵෝක්කුරප ගභොකුත් ගරහ තිබුගණ් නළවළ. තුය ටික ගිහින් 

තිබුණහ. ඒ ගඵෝක්කුභ නළත ඳහවිච්ික කශහ. තමුන්නහන්ගඉරහ 

කිඹන නවහඹගේ වළටිඹප ඔඹ ගර්ල්ඳහයර මිර ගණන් ළයදි . 

ගඵෝක්කු දභන්න ඕනෆ,  ඳහරම් දභන්න ඕනෆ, සිේනල් වදන්න 

ඕනෆ. ඒහප තභ  ළඩි ිළරි ළඹක් ඹන්ගන්. කිගරෝමීපයඹක 

ගණන පුංික -[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වුනිඹහගේ ඈරහ ඕභන්තප ගර්ල් ඳහය වළදු ගේ ්රීන රංකහ දුම්රිඹ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ගඉක භවත්තුරු විසින්. ඒකප ගිඹ ගණන 

කීඹද? 
 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඒක භභ දන්ගන් නළවළ. භභ දුම්රිඹ ආභති ගනොග  ගන් දළන්.   

ේභඹ ඳහවිච්ික ගකරුගොත් කය ගගන ඹන්න පුළුන් ගඵොගවෝ 

ගේල් තිගඵනහ. නමුත් ද තිගඵන තත්ත්ඹ වළටිඹප 
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තහක්ණඹත් ඕනෆ ගරහ තිගඵනහ. ඒක  ප්ර්ලසනඹ. එතගකොප 

තහක්ණඹ ඳප ිළටින් ගන්න ගනහ. තහක්ණඹ නිකම් 

ගදන්ගන් නළවළ. Computer  එකක් ගත්තහභ රුිළඹල් එක් රක් 

ගණනක් ගනහ. Fridge එකක් ගත්තහභ රුිළඹල් 35,000 . 

එන්න එන්න නළගනෝ තහක්ණික ඊඳකයණ  පුංික  ගන්න පුංික 

ගන්න ඒහගේ  මිර ධික . නමුත් ප්ර්හවනඹ ගරගවසි . ිළ ඒ 

ඳළත්ත භතක කයනහ. ගකගඉ ගතත් භභ කිඹන්න කළභළති , 

ද - [ඵහධහ කිරීභක්] තත්ඳයඹක් ඈන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

කිඹන්ගන් "ගකොප ගභොඩ්ල්- ශඟ ිළක "  කිඹන එකද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] "දිග ගභොඩ්ල් තල්ලු සපහර්ට්."  අ! කභක් නළවළ, එගවභ 

හිතහ ගන්න.   

ද ගරෝක අර්ථිකඹ කඩහ ළටිරහ තිගඵනහ. භභ 

තමුන්නහන්ගඉරහප භතක් කයන්නම්, අර්ථිකඹ ගළන 

තමුන්නහන්ගඉරහ කිඹනහ ගන්. 2008  ගරෝක අර්ථිකඹ කඩහ 

ගගන ළටුණහ. Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, Merrill Lynch ආගභරිකහගේ ගම් ඵළංකු එකක්ත් තභ  

වරිඹප ආයරහ  නළවළ.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒහ private ඵළංකු.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඵ රහ ගනොග , ගම්හ ආත්ත. ග  private අඹතන කඩහ 

ළටිරහත් ඒගගොල්රන්ප වන දීරහ ිළ ඒහ ඳයහ ගත්තහ. 

ගරහන් එක ළටුණහ; ිළ වන දුන්නහ.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ළටුගණ් නළවළ. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගභොකද, ළටුගණ් නළත්ගත්? බිංදුප ඵළසහ. ිළ ඒක ඳයහ 

ගත්තහ. ඒ හගේ ප්ර්ලසන ගගොඩක් තිගඵනහ. ආත්තභ කථහ කයනහ 

නම්, ිළ දන්නහ ඈන්දිඹහත් එක්ක ඵරේදී ද ග  යගට් 

ගගශ ගලඉඹ ළඩි ම  තිගඵන ඵ. ිළ ඈන්දිඹහගන් ඵස 

ගගන්නහ; දුම්රිඹ ගගන්නහ, three-wheelers ගගන්නහ. 

ිළ ඈන්දිඹහප ගභොනහද export කයන්ගන්? ිළ චීනඹප 

ගභොනහද export කයන්ගන්? ගම් ග ශ ඳයතයඹ නළති කය 

ගන්න පුළුන් ක්රමභගේද ිළ වළදුගොත්, ක්රම ඵදු ගනුප ඌජු ඵදු 

ගවොප ගත්ගතොත් ඳප පුළුන් අර්ථිකඹ ගගොඩ නඟන්න. ිළ 

දන්නහ 1974 දී රංකහගේ තිබුු ඵදු ප්ර්තිඳත්තිඹ ස තක්ගඉරු 

ක්රමභඹක් කිඹහ. භභ ඵදු ගගන්න ඕනෆ නම්, භභ භ තභ  ඵදු 

ටිනහකභ තක්ගඉරු කය ගන්ගන්. භභ තක්ගඉරු කයරහ, භභ භ 

ගගන්න ඕනෆ. ඒ ස තක්ගඉරු ඵදු ප්ර්තිඳත්තිඹ නිහ ග  යපප 

එන්න තිගඵන මුදල් ටික තභත් ගකොගවඉ ගවෝ තළන්ඳත් ගරහ 

තිගඵනහඹ කිඹන එක තභ  භගේ භතඹ. ඒක නිහ ඵදු 

ප්ර්තිඳත්තිඹ වරිඹප ක්රිපඹහත්භක කයන්න ඕනළ. ස තක්ගඉරු 

කයේදී තමුන්ගේ වදතින්භ නළගඟන ලවතහක් ගඉ රකරහ, 

ඊඳඹන මුදරප ගළශගඳන ඳරිදි ඵදු ගගමභ තක්ගඉරු කය ගගන, 

ගගමභප ිළ සදහනම්ද කිඹන ප්ර්ලසනඹ  භතු නහ. ඒක තභ  

ආත්ත. තමුන්නහන්ගඉරහ දන්නහ ගන් ඈසය සුේදහගේ කහරගේ 

ඵලු ඵේද කිඹහ එකකුත් තිබුු ඵ. ද ඒහ නළවළ ගන්. ද යහ රඵහ 

ගළනීභප ගවක් භළද ගළනීභප කහලඹ රහ දී තිගඵනහ. ඒක 

ගවොද, නයකද? එන්.එම්. ගඳගර්යහ භළතිතුභහත් ගඳොල් ගවක් භළද 

ගන්න ය දුන්නහ. ගවඉතු, ද  භත්ඳළන්ලින් ගභොනහද 

ගන්ගන් කිඹරහ දන්නහ ගන්. හිතකය භත්ඳළන් ඳහනඹ 

කිරීගභන් ද විලහර ලගඹන් මිනිසුන් ගරඩ ගනහ. ආගභරිකන් 

ගඩොරර් මිලිඹන- 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ය ල්රපු containers ගදක කහගේද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භහ නම් දන්ගන් නළවළ. ගිහිල්රහ ව ගන්න ඕනෆ කහගේද 

කිඹරහ.  

ආත්තභ කිඹනහ නම්  ග  ල්ලි විලහර ප්ර්භහණඹක් නහසති 

ගරහ ඹනහ. ඈන්දිඹහගත්, රංකහගත් ගගශ ඳයතයඹ ඈතහ 

බඹහනක විධිඹප දළන් ගනස ගමින් ඹනහ. භත්ඳළන් ගළන කථහ 

කයේදී භහ කිඹන්න කළභළති  ගම් කහයණඹ. ඳප භත්ඳළන්ලින් 

ඵදු අදහඹභ එන්ගන් කීඹද? ග  රංකහගේ භත්ඳළන් ගරවි ළල් 

ර්ග කිහිඳඹක් තිගඵනහ. එහි ගතොග ගගශ භධවසථහනඹප 

කිඹන්ගන් යබි 3 -ඵරඳත්රය ක්රමභහංකඹ- කිඹරහ. ඒ ඹපගත් ගරවි 

ළල් 59ක් තිගඵනහ.  ඒ ගරවි ළරකින් හර්ෂික ඵරඳත්රය ලුත් 

කිරීගම් ගහසතු ලගඹන් කීඹද රළගඵන්ගන්? රුිළඹල් රක් 5 ; 

ගතොග ගගශහභප වම්ඵ ගන්ගන් රුිළඹල් රක් 5 . ඒ ඵරඳත්රය 

ගහසතු ළඩි කයන්න කිඹරහ භහ කිඹනහ. සිංග පරුගේ නම් 

වුරුදු ගදගකන් ගදකප bars ගන්ගේසි කයනහ. රංකහගේ 

ගදන්ගන් ඳයම්ඳයහප. ඉශඟප wine stores තිගඵනහ 1,078ක්.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ආභතිරු කී ගදගනකුප තිගඵනහද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඒකප ඈතින් කයන්න ගදඹක් නළවළ.  

දළන් ඵරන්න ඊදහවයණඹක් ලගඹන් කිේගොත් wine stores 

තිගඵනහ 1,078ක්. හර්ෂික ඵරඳත්රය ලුත් කිරීගම් ගහසතු 

ලගඹන් කීඹද ගන්ගන්? භව නගය බහ ප්ර්ගේලර රුිළඹල් රක් 

3 . නගය බහ ප්ර්ගේලර රුිළඹල් රක් 2 . ගනකුත් 

ප්ර්ගේලර රුිළඹල් 150,000 . ද ගඉයභ bars ටික supermarkets 

යගගන. ඒ ඹ රඵන ගශවි අදහඹභ ඈතහ ඈවශ භට්පභක 

ඳතිනහ. ඔවුන්ප භහඹකප රුිළඹල් රක් 4ක්, 5ක් ගගනහ. 

ඒ යජඹප රළගඵන්න තිගඵන ඵදු අදහඹම්. ඒහ ඒගගොල්ගරෝ ගඵදහ 

ගන්න ක්රමභඹක් වදහ ගගන. ඒහ කශභනහකයණඹ කයන්න කිඹරහ 

භහ විගලඉගඹන්භ ඈල්රහ සිටිනහ. 

ඉශඟප ඊතුරු ප්ර්ගේලඹ ගනිමු. ග  යගට් වළභ  ප්ර්ගේලගේභ යහ 

තළඵෆරුම් ගන්ගේසි කයනහ. නමුත් ඊතුරු ප්ර්ගේලගේ  යහ 

තළඵෆරුම් ගන්ගේසි කිරීභක් නළවළ. දළන් ඊතුරු ඳශහත නිදවස 

කයරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ඒ ප්ර්ගේලගේ ඳත්හ ගගන ඹන යහ 

තළඵෆරුම් ගන්ගේසි කයන්න. ග  යගට් භවය ප්ර්ගේලර 

ංචහයක කරහඳ තිගඵනහ. තල් ගවක් භළද ගන්න ය 

දුන්නහභ, ඳප පුළුන් ඒ විඹඹප දහශ ගම්භහනඹක් වදරහ 

ංචහයකඹන්පත් ගඳන්න්න. භහතගල් ඳළත්ගත් කුළුඵඩු ර්ග 

රහ ගඳන්න්න තිගඵනහ හගේ ගඳන්න්න පුළුන්. ඒ 

හගේ කශභනහකයණ කහර්ඹඹන් යහියඹක් ඳප කයන්න ගනහ 

අර්ථිකඹ වදහ ගන්න.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගනක් කහයණඹ තභ  ඵදු ගගන ඹප ආති ිළිතගළනීභ. 

විගලඉගඹන්භ ඒගගොල්රන්ප යප්ර්හද ඕනෆ; භහජ ිළිතගළනීභක් 

ඕනෆ. ද භහජගේ ඔවුන්ප ිළිතගළනීභක් නළවළ. ඊදහවයණඹක් 

ගනිමු. ිළ කිඹනහ, ර්ඳ ගදහ කිඹරහ. ර්ඳ ගදහ කිඹන්ගන් 

ර්ඳඹන්ප ගඵගවත් කයන ගකගනකු ගනොග  ගන් ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. ර්ඳ ගදහ කිඹන්ගන් ර්ඳගඹෝ 

දසප කශහභ ගඵගවත් කයන ගකනහප. නමුත් භහජගේ ිළිතගළනීභ 

ගභොකක්ද? කළඩුම් බිඳුම් ගද භවතහ ඵළංකු කඩනහද, ගගල් 

කඩනහද? නළවළ. ලරීයගේ කළඩුම් බිඳුම්රප ගදකම් කයනහ. 

නමුත් ඔගවොභ තභ  ර්ථකථනඹ තිගඵන්ගන්. ගම් ර්ථකථන 

තිගඵන තුරු භහජ ිළිතගළනීභක් නළවළ. නිඹමිත ඳරිදි  ඵදු ගගන 

ඹප වන ගදනහ නම්, හවන permit එකක් ගදනහ නම්, 

ගනොගඹකුත් ගේල් ගදනහ නම් ගවො . රක් ඳවකප ඵදු 

ලගඹන් ගගන්ගන් සිඹඹප වතය . භගේ භතකගේ වළටිඹප 

රක් තිගවන් ගවෝ ඳනගවන් එවහ තභ  සිඹඹප 25ක් ගගන්න 

ඕනෆ ගන්ගන්. සිඹඹප 25ක් ගගේහප කභක් නළවළ. වළඵළ , 

භහජගේ ිළිතගළනීභක් තිගඵන්න ඕනෆ. ඵදු වරිඹහකහය 

ගනොගගමභ නිහ ෘජු ඵදු ගනුප ක්රම ඵදු ගන්න යජඹප සිදු 

ගරහ තිගඵනහ.  

තමුන්නහන්ගඉරහ මල් ගළන කථහ කයනහ. ත වුරුදු 

ගණනහකින් ගඳට්රභල් මල් හගේ ඈන්ධන නළත්තප නළති  

ගනහ ගන්. ග  හිපපු ආභතිතුභහ ඒ ගළන ගවො ර්ථකථනඹක් 

දුන්නහ. ිළ ගභොනහද කයන්ගන්? ඳප හුශං ටික තිගඵනහ. ඳප 

ජරඹ තිගඵනහ. ිළ ගනත් ක්රමභලින් ගම්ක වදහ ගන්න ඕනෆ. 

එගවභ නළතු විගේචනඹ කයරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ. ණඹ ගන්ගන් 

ගභොකපද? තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉගේ කිේහ ිළ ණඹ ගන්ගන් 

කන්න ගනොග  කිඹරහ. ිළ ණඹ ගන්ගන් ංර්ධන කපයුතු 

කයන්න . ංර්ධනඹ කයපු ඳභණින් එක දකින් ප්ර්තිපර 

රළගඵනහ නම් ගභොනහ කයන්න ඵළරිද?  ගම්හ දීර්ඝ කහලීන 

ඹන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ගඉරහ එදහ තිවිලහර විඹදභක් දයරහ ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු වළදුහ.  ද ඒක ඳහඩුක් ගරහ තිගඵනහද? 

භන්ත්රීලරුන් ගණන 225ක් වුණහ න් ඳසගඉ ගම්ගක් ලවතහ 

ත දුයපත් ආති වුණහද, නළති වුණහද, භදි වුණහද, ළඩි වුණහද? ඒහ 

ගළන කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ. එදහ භවළලිඹ වදේදී ිළත් 

තමුන්නහන්ගඉරහ විගේචනඹ කශහ,  ඔච්චය ගරොකු වහඳෘතිඹක් 

වදන්ගන් ගභොකපද කිඹරහ. එදහ සිගභන්ති ගකොට්පඹ කීඹද, ද 

සිගභන්ති ගකොට්පඹ කීඹද? ඒහ තභ  ිළ කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ. 

එභ නිහ නහගතඹ ගනුගන් කයන අගඹෝජන ඳහඩුක් විධිඹප 

රකන ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් ඒ ළයදි ප්ර්තිඳත්තිඹ ත 

වරින්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහගේ ළයදි ප්ර්තිඳත්තිඹ ත් වරින්න.  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ කිඹන්ගන් ගවොයකම් ගනොකය ඈන්න කිඹරහද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

නළවළ. ගවොයකම් ගනොකය ඈන්න ගනොග . ඔඵතුභන්රහ ය 

ඵස ගිනි තිඹපු ඒහ නිහත් ඳහඩුක් ගරහ තිගඵනහ. ඒ තුිතන් 

අර්ථිකඹ කඩහ ළටීභ නිහ ඳහඩුක් ගරහ තිගඵනහ ගන්. 

තමුන්නහන්ගඉ කෘෂිකර්භ, ඳ්ධ ම්ඳත්, ඈඩම් වහ හරිභහර්ග ආභති 

ගරහ ඈන්ගදේදී එක ළක් වදන්න ඊත් කීඹක් තිබුණහද? 

ිළත් ගිඹහ, තමුන්නහන්ගඉගේ ඊත්ඹක් ඵරන්න. දවස ගණන් 

ගගනළල්රහ, ළ කඳරහ, ළ වදරහ, කෆභ දීරහ ගභොන විගඩභක් 

ගකරුහද? ගේලඳහරන ප්ර්චහයඹ වහ ඒහ ලව . ිළ කයන 

ගේල් මිනිසසු දළන ගන්න ඕනෆ. ිළං කළගට්කප ල්ලි දහන්ගන් 

ගකොගවොභද? ිළං කළගට්ප ේගදප ල්ලි දහන්න ඕනෆ. ිළං කළගට්ප 

රුිළඹල් 50, 100 ගකොශ දහන්ගන් නළවළ ගන්. යපක අර්ථිකඹ 

නංේදී ජනතහ දළනුත් කයරහ, ජනතහ ලක්තිභත් කයරහ 

කපයුතු කයන්න ඕනෆ.  

භභ ඉගේ ගිඹහ ධිගේ ව භහර්ගඹ ඵරන්න. මුලින් ගකොශම - 

කටුනහඹක ධිගේ ව භහර්ගගේ ළඩ  කගශඉ ගකොරිඹන් භහගභක්. 

ඒක යේදහ ගත්තහ. යේදහ ගත්තහප ඳසගඉ තභ  චීනඹප ගදන්න 

සිදු වුගණ්. චීනඹ ගනොග  ඈසගල්රහභ ඈදි කිරීම් ගකරුගේ. 

ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහත්, භභත් ඒ ඳහගර් ංචහයඹ 

ගකරුහ. ගිහිල්රහ ඵරන්න ඳහරම් කීඹක් දහරහ තිගඵනහද කිඹරහ.  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කදහද ගිගේ? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගිඹ ඈරිදහ ගිගේ. ඳහරම් කීඹක් දහරහ තිගඵනහද කිඹරහ 

ඵරන්න.  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භත්තර ගුන් ගතොටු ගඳොශප අගේ නළවළ?  

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භභ භත්තරපත් ගිඹහ, එතළනපත් ගිඹහ.  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන ආභතිතුභහ ඳළවළදිලි කිේහ, 

ඵළසිල් ආභතිතුභහ භත්තර ගුන් ගතොටු ගඳොශ විෘත කයන එකප 

අගේ නළත්ගත් එතුභහ කටුනහඹක ධිගේ ව භහර්ගඹ ඵරන්න ගිඹ 

නිහ කිඹරහ. දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ ඒක ඵරන්න ගිගේ තිඹකප 

කලින් කිඹරහ.  

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

එදහ ගනොගිඹ ගකොපක් ඵරන්න එතුභහ ගිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ධිගේ ව භහර්ගඹ තභ වදරහ ඈය නළවළ ගන්. ගගෝසතු භහඹප 

ඈසගල්රහ වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ තීන්දුකප ආවිල්රහ 

තිගඵනහ. එතගකොප තමුන්නහන්ගඉරහත් ඒගක් ඹන්න ගකෝ.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

තමුන්නහන්ගඉ ඵළලුගේ ගකොගවඉද? 
 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භභ ඵළලුගේ ගකශය. ගම් ඵදු ප්ර්තිඳත්තිඹ තමුන්නහන්ගඉරහ 

විගේචනඹ කිරීභ ගළන ිළ ඈතහභත් කනගහටු ගනහ. ගම් 

ගරෝකගේ තිගඵන අර්ථික ඳහතඹ ගකො  කහපත් ගත්රුම් 

ගන්න පුළුන් ගන්. ගම් අර්ථික ඳහතඹ නිහ ගරෝකගේ යපර 

අර්ථිකඹ ළටිරහ  තිගඵන්ගන්. නමුත් ිළ ඒ තයභපභ ළටුගණ් 

නළවළ. ්රීසසිඹ ගළන ඵරන්න, තහ රන්තඹ ගළන ඵරන්න, 
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2013 භහර්තු 19 

ආගභරිකහ ගළන ඵරන්න, සඳහඤසඤඹ ගළන ඵරන්න, ගනක් 

යපල් ගළන ඵරන්න. ඒ විධිඹප වළභ යපකභ අර්ථිකඹ ළටී 

ගගන, ළටී ගගන ඹනහ. නමුත් ිළ ගඳොගවොය වනහධහයඹ 

දීගභන් ග  කෘෂි අර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයරහ තිගඵනහ. 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගදන්න යජඹප කීඹක් විඹදම් ගනහද? 

ධවහඳනඹ වහ යජඹප කීඹක් විඹදම් ගනහද? කල්ඳනහ කයරහ 

ඵරන්න. ිළප යටින්  ගඵගවත් ගගගනන්න විතයක් ගඩොරර් ගකෝටි 

500ක් ිළ විඹදම් කයනහ. ධවහඳනඹ ළඩිගඹන් දීරහ 

හක්යතහ සිඹඹප 97ක් දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. කවුරුත් 

ගම්හ ගළන කල්ඳනහ කයන්ගන් නළවළ ගන්.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

හක්යතහ ළඩි ගරහ නළවළ. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ. වළභ ගකනකුපභ ලිඹන්න, කිඹන්න 

පුළුන්. ඔඵතුභහ නීතිඥගඹක් වුණහප නික් ඹපත් ලිඹන්න, 

කිඹන්න පුළුන්. ඔඵතුභහප නඩු එන්ගන් නළත්ගත් ඒ මිනිසුන්ප 

ගභොශඹ තිගඵන නිහ.  "භභ ළයදිකහයඹහ"  කිඹහ ගනොකිඹන්න ඒ 

ගගොල්රන්ප භනක් ඳවශ ගරහ තිගඵනහ. "භහ ළරැේදක් කගශඉ 

නළවළ"  කිඹන වළඟීභ තිගඵන නිහ ඒ ගගොල්ගරෝ නීතිඥගඹක් 

ල්රහ ගන්නහ. එභ නිහ තභ  ඔඵතුභහපත් ළඩක් තිගඵන්ගන්. 

එගවභ නළත්නම් ඔඵතුභහත් ගේගශනහ.  

භහ ඔඵතුභහප ගම් ිළිතඵ ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. ග  

රක්සභන් ගගනවියත්න ආභතිතුභහප සීනි කර්භහන්ත ංර්ධන 

භහතවහංලඹ බහය දීරහ තිගඵනහ. සීනි ගගන්විඹ යුතු ප්ර්භහණඹ 

ගකොඳභණද කිඹහ එතුභහ කිඹහ දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහ 

නිහර්ඹගඹන්භ ඒ කපයුත්ත කයනහ. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතුභහ සීනි ගගන්නහද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

නිහර්ඹගඹන්භ එතුභහ ඒ කපයුත්ත කයනහ. රංකහගේ සීනි 

නිසඳහදනඹ කයනහ. ඊක් ගසලින් සීනි නිසඳහදනඹ කයනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ ළඩිපුයභ දළකරහ තිගඵන්ගන් එතුභහ නිදි කියන එක . 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

නළවළ, නළවළ. එතුභහ නිදි කියන්ගන් නළවළ. 

තමුන්නහන්ගඉරහගේ ඳක්ඹ තභ  ළඩිගඹන්භ නිදි කියන්ගන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහ සුදු සීනි තභ  ළඩිගඹන් වදන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, එතුභන්රහ ගභොනහ 

කථහ කශත්, ආත්ත ලගඹන්භ කිඹනහ නම් ග  යගට් ඳළළති 

යුේධඹ දිනපු නිහ ද භහනසික වනඹක් ආති ගරහ තිගඵනහ 

ගන්. භහ ද ඊඳහධි ප්ර්දහගනොත්ඹකප වබහගි වුණහ. දළන් 

ගරෝකගේ 10 ගදනකුගගන් එක් ගකනකුප භහනසික අතතිඹ 

තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගකොගවඉද? රංකහගේද? කවුද ඕහ 

කයන්ගන්? ඔඹ N G Oරහ වයවහ ඕහ කයන්ගන්. 

තමුන්නහන්ගඉරහගේ ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීලතුභහගගන් 

වන්නගකෝ, ගභොකද කයන්ගන් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

වන්නගකෝ, ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීලතුභහගගන්.  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ජිනීහ ගිහින් ගක්රහම් කිඹරහ, ගක්රහම් කිඹරහ යප විනහල කශහ. 

ආත්තභ කිඹනහ නම් ඒ හගේ ගද්රලෝහිගඹෝ ඈන්ගන් 

තමුන්නහන්ගඉරහගේ ඳළත්ගත්. [ඵහධහ කිරීභක්] ගභදහ ඳහය 

නත්තරප ගිහින් එල්ටීටීඉ එක ඵරරහ අහ. එල්ටීටීඉ එක ඵරන්න 

ගිඹහ. එල්ටීටීඉ එකප තෆගිත් යගගන ගිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්ගඉරහගේ ඳක්ගේ නහඹකගඹක්. [ඵහධහ කිරීම්]  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගදභශ ඩඹසගඳෝයහගේ 

ඵරහගඳොගයොත්තු තිගඵන්ගන් ගේලඳහරන විඳුභක් ගනොග , 

ගකගඉ ගවෝ ගනභ යහජවඹක් රඵහ ගන්න . ගනභ යහජවඹක් 

රඵහ ගළනීභප කයන ගම් ප්ර්ඹත්නගේදී ග  ඹ එක්ත් න්න 

ඕනෆ. ග  ඹ කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ, ගම් දිනහ ගත්ත නිදවසින් 

යප ංර්ධනඹ කයන්න නම් නහගත අගඹෝජනඹක් කයන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ. ඊදහවයණඹක් ලගඹන් ිළ ධවහඳනඹප විඹදම් 

කයනහ. ගම් යගට් ධවහඳනඹප රුිළඹල් මිලිඹන 1,000කප ඩහ 

විඹදම් කයනහ. තමුන්නහන්ගඉරහප කිඹන්න පුළුන් ඒක 

විඹදභක් කිඹරහ. ධවහඳනඹප විඹදම් කයන එක විඹදභක් කිඹරහ 

තමුන්නහන්ගඉරහප ර්ථ කථනඹ කයන්න පුළුන්. ඒක 

අගඹෝජනඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] රුිළඹල් මිලිඹන 1,025ක් විඹදම් 

කයන එක විඹදභක්ද? [ඵහධහ කිරීම්] ධවහඳනගඹන් ගකොගවොභද 

ගවන්ගන්? [ඵහධහ කිරීම්] අණ්ඩු ගකොගවොභද ගවොයකම් 

කයන්ගන්? අණ්ඩු ගවොයකම් කයන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

කවුද ඒ?  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආභතිරු. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

නම් කිඹන්නගකෝ කවුද කිඹරහ. නම් කිඹන්න කවුද කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] කවුද, කවුද? 

 
ගරු භන්ත්රීලයගඹක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 

අණ්ඩු ඳක්ගේ සිඹලු ගදනහභ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අණ්ඩුගන් ඔඵතුභහප ගකොඳභණ ගගන්න තිගඵනහද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භප?   
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අණ්ඩුගන් ඔඵතුභහප ගකොඳභණ ගගන්න තිගඵනහද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භප ගගන්න තිගඵන එක භහ ඵරහ ගන්නම්ගකෝ. ඔඵතුභහ 

කයදය ගන්න ඕනෆ නළවළ ගන්. [ඵහධහ කිරීම්] භප ගගන්න කිසි 

ගදඹක් නළවළ. භප ආති භහගභක් නළවළ. එභ නිහ -[ඵහධහ කිරීම්] 

ද කථහප ගඵොගවොභ ඵහධහ සිේධ වුණහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භහ කිඹන්න කළභළති , 

ගඳොල් යක්කුර තභ  ගභතගනෝල් නළත්ගත් කිඹරහ. 

හභහනවගඹන් ගභතගනෝල් මිලිලීපර් 5,000කප -[ඵහධහ කිරීම්] 

ගභතගනෝල් තභ  නළත්ගත්. එතගනෝල් තිගඵන්න ඕනෆ. 

එතගනෝල් ව ගභතගනෝල් කිඹහ ගකොපස ගදකක් තිගඵනහ ගන්. 

එතගනෝල් තිගඵන්න ඕනෆ. ගභතගනෝල් නළවළ. 

තමුන්නහන්ගඉරහප භහ ඒකත් කිඹරහ ගදන්නම්. C2H5OH කිඹන 

එක තභ  එතගනෝල්ර chemical formula එක. ඒක දළන 

ගන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. එතගනෝල්ර විදවහත්භක සත්රයඹ 

ඒක .  

ඉශඟප ආගභරිකහගේ ගම්හ ගඳයන්ගන් cornලිනු , -   
 

ගරු භන්ත්රීලයගඹක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 

ගළරරිගේ ඳහල් ශභ  ඈන්නහ. 
 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

කභක් නළවළ. ශභ  හිපපුගදන්. [ඵහධහ කිරීම්] රංකහගේ 

යහලින් ගඳයන එකප ආත්ත ලගඹන්භ ගභතගනෝල් එන්ගන් 

නළවළ.  

"යහ" විතය  ගවොභ ගේ. ඒ නිහ තභ  ිළ ගවක් භළද ගන්න 

සථහ ගදන්ගන්. ගඵොන්න, යහ ගකෝ ඳඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළ ගනොදන්නහ 

කහයණඹක් තිගඵනහ. යපල් ධහනව නිසඳහදනඹ කයනහ ගන්. 

ධහනව නිසඳහදනඹ කශහභ දීර්ඝ කහරඹක් තිඹහ ගන්න ඵළවළ. 

තිරික්ත නිසඳහදනඹක් අහභ, ධහනව ටිකක් කල් ගිඹහභ, ඒහගේ 

ගුල්ගරෝ වළගදනහ. තත් ගනොගඹකුත් ගේල් වළගදනහ. 

ගකොගවොභ ගඵඩහ ගකරුත් ගඳෝණඹ ඩු නහ. ඒ නිහ 

ගඵොගවෝ දියුු යපල් ඒහගඹන් spirit වදරහ තිඹහ ගන්නහ. 

යක්කු ඳයණ ගන්න, ගන්න ගණන් ගන්. ආත්තපභ එගවභ . 

 න් ඳයණ ගන්න, ගන්න ගණන්. If it is 20 years old or 35 

years old,  එතගකොප ගණන ළඩි නහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] භවය 

යපල් ඳතින්ගන් ගම් ක්රමභගේදලින්. තමුන්නහන්ගඉරහප ගම්ක 

ළරැදි ගන්න පුළුන්. ිළ ගභෝඩගඹෝ කිඹරහ හිතන්න එඳහ. 

භවය විප ගම්ක ළරැදි ගන්න පුළුන්. නමුත් ගඵොගවෝ යපර-  

 
ගරු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ (සීනි කර්භහන්ත 
ංර්ධන  භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் தெதணறத்ண - ெலணறக் மகத்தரறல் 

அதறறபைத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ ආභතිතුභනි, යනිල් වික්රමභසිංව 

භවත්තඹහත් එගවභ . ඳයණ ගන්න, ඳයණ ගන්න ගණන් 

ඹනහ. 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගණන් ඹනහ ගන්? ඒක ගන් එතුභහ ඈත් කයරහ දභන්ගන් 

නළත්ගත්. අයක්හ කයරහ තිගඵනහ, vat එකක දභහ ගගන.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඳයණ කයපු ගකනහභ තභ  ඒ කිඹන්ගන්. 
 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ආගභරිකහගේ ගම්ක කයන්ගන් cornලින් ව rye කිඹන 

ධහනවලින්. රංකහගේ ගම්ක කයන්ගන් "යහ"ලින්. 

ගභතගනෝල්ලින් තභ  එක එක සු විරවුන් වදන්ගන්. Spirit, 

spray කයන paints කිඹන ගම් ඔක්ගකොභ වදන්ගන් 

ගභතගනෝල්ලින්. ආත්ත ලගඹන්භ අර්ථික ලගඹන් තිරික්ත 

නිසඳහදනඹක් රළබුණහභ ඒ නිසඳහදන අයක්හ කය ගන්න නම් ගම් 

ක්රමභ තිගඵන්න ඕනෆ. ගඵොගවෝ ගදගනක් කිඹනහ, ගම්ක ළරැදි  

කිඹරහ. නමුත් අර්ථික ඳළත්ගතන් ගන යපල් කශභනහකයණඹ 

කයන්න ගම්හත් ඊඳගඹෝ ව කය ගන්නහ. දළන් කළසිගනෝ 

ඵරන්න.  
 

ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Spirit ගගනළල්රහ යක්කු වදන්ගන් කවුද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

Spirit ගගනළල්රහ යක්කු වදන එක ළරැදි . 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

කවුද කයන්ගන්? 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

කවුරු වරි කයනහ නම් ඒක ළරැදි . ළරැදි ගේ ළරැදි . ළරැදි 

ගේ ළරැදි  කිඹන එක කිඹන්න ඕනෆ ගන්.  

ජඳහනඹ, බුරුභඹ, විඹට්නහභඹ කිඹන ඔඹ ඔක්ගකොභ යපල් 

කයන්ගන් ගභොකක්ද? ඒ යපලුත් තිරික්ත නිසඳහදනලින් spirit 

වදරහ තිඹහ ගන්නහ. ද භවය යපර ඒ හගේ ක්රමභ තිගඵනහ. 

ග  යපර ගගොවිඹහප තිරික්ත නිසඳහදනඹක් තිබුණහභ, මිර 

ඳවශ ගිහිල්රහ ගදළනි තහගේ එභ ගගොවිඹහ ගහ කයන්ගන් 

නළවළ. ඒ යපර එගවභ ගනොග . ඒ තිරික්ත නිසඳහදනඹ 

සුයක්ෂිත කයන්න, තුරු නිසඳහදන කයන්න ක්රමභගේද තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගනක් කහයණඹ 

න්ගන්, තහක්ණික ඵදු ක්රමභඹක් වදහ දීරහ දළන් තත් ඵදු 

වනඹක් දීරහ තිගඵනහ. ඒගකන් තහක්ණික ගේල්රප 

ගරොකු වනඹක් රළගඵනහ. ITPPO system එගකන් 

telecommunicationරප ඵදු ඩු කයරහ තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගඉරහ දන්නහ, දළන් ගඵොගවෝ වහඳහරිකගඹෝ ඵඩු 

මිරදී ගන්ගන් mobile telephone එක on කයරහ . Mobile 

telephone එක on ගකරුගොත් දඹුල්ගල් එශලු මිර තිගඵනහ; 

ගකොශම එශලු මිර තිගඵනහ. 
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ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දළන්  ගඳන්න්න, මිර ගණන්. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

භහ ශඟ දළන් mobile telephone එක නළවළ. එිතඹප එන්න, 

ඕනෆ නම් ඒ මිර ගණන් භභ ගඳන්න්නම්. භහළු මිර තිගඵනහ. 

දඹුල්ගල් එශලු මිර තිගඵනහ. තඹුත්ගත්ගභ එශලු මිර 

තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ගම් තහක්ණඹප ඵදු වන රඵහ ගදන්න 

ඕනෆ. ගම් විහිළුක් ගනොග . එිතඹප අගොත් ආත්තපභ භභ ඒ 

මිර ගණන් ගඳන්න්නම්. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Minister, you have one more 

minute.  
 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ද භගේ ගරහ කෆහ. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, what is the point of 

Order?  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එතුභහ තව ප්ර්කහල කයනහ. Sir, the Hon. Minister is 

misleading the House. He says that they introduced the 

vegetable prices into mobile phone networks. I am the 

one who did it.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. You carry on, Hon. 

Minister. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගභොකක්ද කිඹන්ගන්? 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ  ඒ ක්රමභඹ ඳපන් ගත්ගත්. අණ්ඩු ගනොග . වුරුදු 

පකප කලින් භභ තභ  ඒක කගශඉ. 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඔඵතුභහ කයරහ තිගඵනහද? 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ තභ  කගශඉ. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඈතින් ගඵොගවොභ ගවො . ඒක ගන්න්නම් භභ කිේගේ, mobile 

telephone එගක් තිගඵනහ කිඹරහ. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ තභ  කගශඉ. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

කවුරු ගකරුහද භභ දන්ගන් නළවළ, mobile telephone එගක් 

තිගඵනහ කිඹරහ  කිේගේ. ඔඵතුභහ කරඵර න්ගන් ආ ? 
 

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නුන්ගේ ශභ න්ප ඊ ඳළන්න ගදන්න වදන්න එඳහ, ගරු 

ආභතිතුභනි. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now.  
 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගරු තරතහ තුගකෝයර භන්ත්රීලතුමිඹ, ඔඵතුමිඹ භහ රඟප 

එන්න ඕනෆ නළවළ. වර් භන්ත්රීලතුභහ ශඟප ගිහිල්රහ ඵරහ ගන්න. 

භහ ශඟප එන්න ඕනෆ නළවළ. ය යම්ගඵෝ භන්ත්රීලතුභහ ශඟප 

ගිහිල්රහ ඵරහ ගන්න. ගරහ න් නිහ භගේ කථහ 

ගභගතකින් නතය කයනහ. ගඵොගවොභ සතුති . 

[.බහ. 2.09] 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භහ ගඵොගවොභ 

න්ගතෝ නහ ග  ගජවසධ ආභතියඹකු න - ගජවසධ 

ගනොග ,  ගජවසධ ගන්න ඈන්න. ළඩ ගඳන්න්න ගඳන්න්න 

ගජවසධ නහ. ඒක  සිදු ගන්ගන්-  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහගේ කථහගන් ඳසු භප කථහ කයන්නප රළබීභ ගළන. 

විගලඉගඹන්භ ද ඈදිරිඳත් කය තිගඵන ඳනත් ගකටුම්ඳත් විලහර  

ගණනක් ගේඉසධහධිකයණගේ භිගඹෝගඹප රක් ගරහ තිගඵනහ. 

ගම් ගවඉතු භත භවය කහයණහ ිළිතඵ භහ කථහ කයන්න 

ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් නළවළ.  නමුත්  ද යප තුශ අර්ථික 

ලගඹන් ආති ගරහ තිගඵන ප්ර්ලසන ගණනහක් ගළන මලික 

ධහනඹ ගඹොමු කයන්න  භහ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

729 730 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඳශමුගන්භ යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත ිළිතඵ කථහ කයන්න භහ 

කළභළති . වි ගලඉගඹන්භ එභ ඵදු ංගලෝධනඹ කිරීගභන් සිදු 

න්ගන්, ඛනිජ ගතල් ගභගවයුම්රදී ගඵඩහ කිරීභ, කස කිරීභ, 

ලුත්ළඩිඹහ කිරීභ, ගඉහ කිරීභ ගවෝ ඳනඹනඹ කිරීභ වහ 

බහවිත කිරීභ වහ ඵන්ධිත ඳවසුකම් ආති ඊඳකයණ, ගභරම්, 

ද්රලව, ඳහරිගබෝගික යහඹ වහ ගුන්ගතොටුඳර ඵේගදන් නිදවස 

කිරීභ . එක ඳළත්තකින් යජඹප ගභ න් හසිඹක් රළගඵනහ නම් 

කභක් නළවළ. වළඵළ , භප ගත්ගයන වළටිඹප නම්, වම්ඵන්ගතොප 

යහගේ ලුතින් වදන්නප වදන ගතල් ගුදම්, නළත්නම්  ඒ ලුත් 

වහඳෘතිරප දහශ අගඹෝජන අදහඹම් ඵේගදන් නිදවස කිරීගම් 

ළඩ ිළිතගශකප තභ  ගම් අණ්ඩු ඹන්ගන්. ආත්ත ලගඹන්භ 

ලුත් අගඹෝජන  එනගකොප, ඒ අගඹෝජනරප ලව ඳවසුකම් 

ටික සදහනම් කයන්න තභ  ගම් ළඩ ිළිතගශ කස කයන්ගන් 

කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ඒක නළවළ   කිඹරහ කවුරු වරි 

කිඹනහ නම්, කරුණහකයරහ භප ගම් සථහගේ ඊත්තයඹක් 

ගදන්න. ඒ ඊත්තයඹ ළදගත් ග  කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ.  

වම්ඵන්ගතොප යහගඹන් සදහනම් වුගණ්ත් නළේරප ගතල් 

ළඳයීභ ඳපන් ගන්න . ඒක තභ  මුලික යමුණ වුගණ්.  නමුත් ඒ 

ළඩ ිළිතගශ ඳළත්තකින් තිඹරහ, යහඹප ගකිතන්භ නළේ 

ගගන්න ළඩ ිළිතගශකප අණ්ඩු ගිඹහ. එගඉ නළේ ගගන්මගම් 

ළඩ ිළිතගශක් ක්රිපඹහත්භක ූයණත්, එහි ප්ර්තිපරඹ වුගණ් 

ගභොකක්ද? ඒ යහඹප වුරුේදකපභ ආවිල්රහ තිගඵන්ගන් නළේ 

25ක් විතය. ඒ අපු නළේ ගළනත් ගොඹරහ ඵරපුහභ, භභ හිතන 

විධිඹප  ළලි  ගගනහපු  නළේ 10ක් විතය තිගඵනහ. ගනක් ඒහත්  

අර්ථික ලගඹන් ළදගත් න ඒහ ගනොග .  ගකොශම යහඹප  

ඵහන්න තිගඵන හවන වම්ඵන්ගතොප යහඹප යගගන ගිහිල්රහ 

ඵහරහ, වම්ඵන්ගතොටින් අඳසු ගකොශමප ගගගනනගකොප 

හභහනවගඹන් රුිළඹල් 15,000කින් විතය  ත්රීල මල් එකක මිර ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ.  හභහනවගඹන් ගඳොඩි කහර් යථඹකප රුිළඹල් 

60,000ක් විතය ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඈතින් ගකොශම   යහඹක් 

තිගඹේදී, ගම් හවන ටික වම්ඵන්ගතොප යහඹප යගගන ගිහිල්රහ, 

වම්ඵන්ගතොටින් අඳසු ගකොශමප ගගන ඒභප  කල්ඳනහ කයන 

ගභොශඹක් කවුරුවරි පුේගරගඹකුප තිගඵනහ නම්, ඒ ිළිතඵ 

නළත ගදඳහයක් හිතන්න  සිේධ නහ.  

ඉගේ විෘත කයපු භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ ම්ඵන්ධගඹන් 

ගත්ගතොත්,  ඒකභ තභ   සිේධ ගමින් තිගඵන්ගන්. ඒ ගුන් 

ගතොටුගඳොශ විෘත කයපු ගභන්  එක ඳහයපභ භභ ඒ ගළන ගදොස 

කිඹනහ ගනොග . ගම් ළඩ කයන එක ගවො . වළඵළ  කයන්න 

තිගඵන්ගන් ගම්හ ගනොග . භභ ඒක  වළභ ගේරහගේභ 

කිඹන්ගන්,  ජනතහ ඈල්රන ංර්ධනඹ එකක්, අණ්ඩු ඵගරන් 

ඳපන ංර්ධනඹ  ත එකක් කිඹරහ. කදහත් ගම් යගට් 

මිනිසසු කිේගේ නළවළ, වම්ඵන්ගතොප යහඹක් ඈදිකයරහ, නළේ ටික 

එතළනප ගගගනන්න කිඹරහ.  වළඵළ , අණ්ඩුක් විධිඹප 

තමුන්නහන්ගඉරහ එගවභ තීන්දුක් ගත්ත එක ගවො . ඒකප 

කභක් නළවළ. නමුත් ප්ර්ලසනඹ තිගඵන්ගන් ගම්ක . කවුද ගම් මුදල් 

ම්ඵන්ධගඹන් ගකීභ බහය ගන්ගන්?  ගම්  අගඹෝජන ගනුගන් 

ග  යගට්  හිංක දු ඳත් ම්භරහ, තහත්තරහගේ දරු න්ප, 

නහගත ඳයම්ඳයහප  ත වුරුදු 30,40ක් ඹනගතක් ගම් ණඹ 

ගගන්න සිේධ න තත්ත්ඹක් ද ආති ගරහ තිගඵනහ.  

භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ ගත්තහභ, භත්තර ගුන් 

ගතොටු ගඳොගශන් රහබ රඵන විධිඹක් ගළන ගම් අණ්ඩු කල්ඳනහ 

කයරහ තිගඵනහද? භභ ඳසු ගිඹ තිගේ ඳළළති COPE එගක්දීත් 

ගම් ගළන ප්ර්ලසන කශහභ කිේගේ, 2026 ය නගකොප භත්තර 

ගුන් ගතොටුගඳොගශන් රක් දවඹක ගනඟක් එවහප ගභවහප 

කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු නහ කිඹරහ  . 2026 දී රක් 10ක 

ගනඟක් භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොගශන් ඹන්න 

ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  තභ  2013 ය ගත ගන්ගන්.  2013 

ගර් ඈරහ ත වුරුදු 10කුත් ගිහිල්රහ, තත් වුරුදු 03ක් 

ගිඹහභ  රක් 10ක ගනඟක් භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොගශන් එවහ 

ගභවහ ඹන්න  ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

 ිළ දන්ගන් නළවළ ඒක ඈසප ග ද නළේද කිඹරහ. ක්රිපඹහ දහභඹ 
ඒක . වළඵළ , ිළ ඒකප ගගන්න වදන මුදර ගකොච්චයද? ඒක 
තභ  ිළ ඵරන්න ඕනෆ. දළන් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ යකප 
ගුන් ගභන් හය 30,000ක්. යකප ගභන් හය 30,000ක් 
ඵරහගඳොගයොත්තුක් තිඹහ ගගන ගම් ළඩ ිළිතගශ කස කයනහ 
කිඹරහ තභ  ගම් ගගොල්ගරෝ කිේගේ. 30,000ක් ගනොග , 
3000ක් ගන්න ආති. ගකොගවොභ ඒ ගභන් හය ක්රිපඹහත්භක 
කයනහද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. නමුත් දශ ලගඹන් ගත්තහභ  
එක දිනකප ගභන් හය 82ක් එවහප ගභවහප ඹන්න ඕනෆ. ඒ 
කිඹන්ගන් ගුන් ඹහනහ 41ක් එන්න ඕනෆ. 41ක් අඳසු ඹන්න 
ඕනෆ. දළනප තිගඵන තත්ත්ඹ ඵළලුහභ කටුනහඹකප දිනකප 
ගුන් ඹහනහ 65ක් එනහ; ගුන් ඹහනහ 65ක් ඹනහ. ගම්ක තභ  
කටුනහඹක තිගඵන තත්ත්ඹ. කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොශප     
්රීන රංකන් එඹහර්ර න් එගක් ගුන් ඹහනහ 35 තහක් එනහ. 
මිහින් එඹහර් එක වඹ තහක් ඹනහ. ඒ නු, දකප එවහප 
ගභවහප ගභන් කයන ගුන් ඹහනහ 65න් 41ක්භ ්රීන රංකන් 
එඹහර්ර න් එගක් ගුන් ඹහනහ ව මිහින් එඹහර් එගක් ගුන් 
ඹහනහ. කටුනහඹක තත්ත්ඹ ඒක . භභ ගම් කිඹන්ගන් ද 
තත්ත්ඹ.  ්රීන රංකන් එඹහර්ර න් ව මිහින් එඹහර් කිඹන 
අඹතන ගදගක් ගුන් ඹහනහ 41ක්  කටුනහඹක සිප ක්රිපඹහත්භක 
ගනහ. ඒහ ග  රංකහගේභ ගුන් භහගම් ගදකක ඹහනහ. ඈතිරි 
ගුන් ඹහනහ 24 තභ  ගනක් යපලින් එන ඒහ. ඹම්කිසි 
විධිඹකින්  ඳප  රහබඹක් රළගඵනහ නම් න්න ඒ වයවහ තභ  
ඳප රහබඹක් රළගඵන්ගන්. ගම් කටුනහඹක තත්ත්ඹ.  ඒ තය 
ඈන්දිඹහනු භහගම්ර ගුන් ඹහනහ ගදකක් එනහ. එඹහර් ඈන්දිඹහ 
භහගභ, එඹහර් ඈන්දිඹහ එක්සප්ර්ස එගක් ගුන් ඹහනහ. ඒ 
ගගොල්රන්ගේ ගුන් ඹහනහ එන්ගන් දිනකප එක තහ . 
කටුනහඹකප ජහතවන්තය ගුන් භහගම්රප ඹත් ගුන් ඹහනහ 
21  එන්ගන්. ඈන්දිඹන් එඹහර්ර න්- 

 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එඹහර් ඈන්දිඹහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එඹහර් ඈන්දිඹහ එක දළන් නළවළ ගන්. ගම් විධිඹප ඵළලුහභ 

ගුන් භහගම් 20න් 9   ග  යපප එන්ගන්. ඒක හභහනවගඹන් 

තිගඵන ගුන් භහගම්ලින් ඩකපත් ඩු තත්ත්ඹක්.  

ඒ හගේභ යකප කටුනහඹකප ඹන එන භඟී ංඛවහ 

මිලිඹන වඹ . ඒ මිලිඹන වඹ  වහ රංකහගේ කටුනහඹක ගුන් 

ගතො ටුගඳොගශඉ terminals වතයක් තිගඵනහ. හීතෲ ගුන් 

ගතොටුගඳොශ ගත්ගතොත් යකප ඹන එන භඟීන් ංඛවහ මිලිඹන 

65ක්. ඒ ඹ වහ terminals  වඹක් තිගඵනහ. භත්තර ගුන් 
ගතොටුගඳොගශන් භඟීන් මිලිඹන එකක් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ 

නම්,  -ඒ දින කහනු භභ දන්ගන් නළවළ - ඒ මිලිඹන එක 

ගනුගන් ිළ රුිළඹල් ගකෝටි 2646ක් භත්තරප විඹදම් කයනහ. 

ජනහධිඳතිතුභහ ගඳොඩි කහරගේ හිතන්න ආති කදහ වරි දක 

එතුභහ තභන්ගේ ගගම් ගුන් ගතොටුගඳොශක් ඈදි කයනහ කිඹරහ. 

එගවභ කශහ නම් කභක් නළවළ. ඒක ගවො . භභ ංගතෝ 

ගනහ ඒකප. එතුභහ ගඳොඩි කහරගේ හිතන්න ආති භභ 

නහඹකගඹක් වුගණොත් කදහ වරි භත්තලින්- 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ භප විනහඩිඹක් ගදන්න. 

731 732 

[ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ] 
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ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගවො , ඔඵතුභහ කිඹන්න. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ කිඹන ගණන් හුඟක් ළයදි . ගකොගවොභ වුණත් 

රංකහප ගදළනි   runway එකක් වදන්න ඕනෆ. කටුනහඹක වරි, 

ඔඵතුභහප ඊදේක් වළටිඹප භභ ගම් කිඹන්ගන්. ඒ ගදළනි 

runway එකප ඹන විඹදභ ගකොගවඉ වළදුත් ඳප දයන්න   

ගනහ. ඒ නිහ ඒක  න් කයරහ  කිඹන්න ගකොච්චය විඹදම් 

නහද කිඹරහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි. භභ ගභගවභ කිඹන්නම්. ගදළනි runway එක ගළන භභ 

ගභගවභ කිඹන්නම්. භභ ඔඵතුභහප ගභන්න ගභගවභ තර්කඹක් 

ගගනහගොත්, ඔඵතුභහ ඒකප එකඟ ගනහද  කිඹන්න. ද 

රංකහගේ [ඵහධහ කිරීභක්] ගදගදගනකුප ඈඩ ගදන්න ඵළවළ.  

රංකහප ගදළනි runway  එකක් ලව  කිඹමු. ගම් එන - 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ගළන හද විහද නළවළ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි, හද විහද නළවළ  කිඹමු.  

ගම් ංචහයක වහඳහයඹ තුිතන් දළනප එන්ගන් රක් 10 .  

රක් 10පත් ඩු . ආගභරිකහගේ, එංගරන්තගේ ඈන්න ග  

ගදභශ ජනතහ රංකහප ආවිල්රහ ඹහඳනඹප ඹන එකත් ගණන් 

ගන්ගන්  ංචහයක න් විධිඹප . ඒ හගේභ ගභගවප ආවිල්රහ  

අඳසු transit ඹන ඹත් ංචහයක න් විධිඹප  ගණන් ගන්ගන්. ඒ  

ඔක්ගකෝභ එක්ක ගණන් ඵළලුහභ රක් 10 .  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

2016 න ගකොප ග  යමුණ රක්- 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඹ කථහභ තභ  වම්ඵන්ගතොප යහඹ 

වදන ගකොපත් කිේගේ. ගභොකක්ද විභල් මයංල භවත්තඹහ 

කිේගේ? නළේ 400ක් ඹනහ කිේහ, වම්ඵන්ගතොප pass කයරහ. ද 

ඩුභ තයමින් නළේ 4ක්ත් යහඹප ගගන්හ ගන්න පුළුන් ගරහ 

තිගඵනහද? ඩුභ තයමින් එක දකප එක නළක්ත් ගගන්හ 

ගන්න තමුන්නහන්ගඉරහප පුළුන් ගරහ තිගඵනහද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒක තභ  භභ කිඹන්ගන්.  ගම් ඹන විඹදභ ගවොඹහ ගන්න 

ඹම් කිසි විධිගේ ක්රමභගේදඹක් තිගඵන්න ඕනෆ. ඒක  භභ 

කිඹන්ගන්. SriLankan Airlines එ ගක් බහඳතිතුභහ interview 

එකක් දීරහ කිඹහ තිගඵනහ, තල්භසුන් ඵරන්න පුළුන්, ඹහර 

ගනෝදවහනඹ ඵරන්න පුළුන්, ගම් හගේ ගගොඩක් කහයණහ නිහ 

ංචහයක න් දකුණප ගගන්හ ගන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒක 

ගවො . වළඵළ  ඔඵතුභන්රහ දළන ගන්න ඕනෆ ද- 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, තමුන්නහන්ගඉරහගේ කහරගේ තභ  

භත්තරප ළතපුම් ගදකක් එවහ-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි, වරි. ිළ ඵරහගඳොගයොත්තු වුගණ් ජහතවන්තය- [ඵහධහ 

කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. ඔඵතුභහ වගගන ඈන්නගකෝ. ගරු 

ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ ඥහනඹ ගළන භභ ගඵොගවොභ න්ගතෝ 

නහ. ප්ර්ලසනඹ තිගඵන්ගන් ඒක ගනොග .  ත airport එකක් 

වදහ ගන්න ඊභනහ කයනහ නම් domestic airport එකක් වදහ 

ගන්න තිබුණහ. දළන් ද ගභොකක්ද ඔඵතුභන්රහ කයන්ගන්?  ඳප 

කිඹන්ගන් භත්තලින් ඵළවළරහ අඳසු ගකොශමප එන්න කිඹරහ .  

ිළ සිංග පරු ඹන්න දළන් භත්තරප ඹන්න ඕනෆ. හභහනවගඹන් 

ඳළඹ 3කප කලින්  airport  එගක් ඈන්න ඕනෆ. එතගකොප ගභගවඉ 

ඈරහ highway එගක් ගිඹත් වම්ඵන්ගතොපප ඹන්න දළනප ඳළඹ 

තුනවභහයක්  ඹනහ. එගවභ ඵරන ගකොප ිළ ඳළඹ 08කප කලින් 

ගභගවන් ඹන්න ඕනෆ, වම්ඵන්ගතොපප ඹන්න. මීප කලින් ඳප  

ගභගවඉ ඈරහ කටුනහඹකප ඳවසුගන් ඹන්න පුළුන්කභ 

තිබුණහගන්. දළන් ගභොකක්ද ගම් ගරහ තිගඵන්ගන්? නික, වළභ 

මිනිගවකුපභ එගවභ ඹන්න ඵළවළ.  දළන්  ගභොකක්ද සිේධ ගරහ 

තිගඵන්ගන්? ද යත්භරහගන් ඈරහ භත්තරප ඹන්න රුිළඹල් 

3,500ක්, 4,000ක් ඹ කයන ගඳොඩි jet ඳහවිච්ික කයන්න 

ඔඵතුභන්රහප සිේධ ගරහ තිගඵනහ. ගභොකක්ද, ගම් ඔඵතුභන්රහ 

කයන්ගන්? දළන් ඳප ආගභරිකහ ඹන්න, සිංග පරු ඹන්න, 

යුගයෝඳඹප ඹන්න ඕනෆ වුණහභ යත්භරහනප ගිහිල්රහ 

යත්භරහගනන් ඵඩු ටිකත් pack කයගගන භත්තරප ඹන්න ඕනෆ.  

දස එකවභහයකප කලින් රෆසති ගන්න ඕනෆ ගම් ළගඩ්ප. 

 ඈතින් ගභගවභ ංර්ධනඹ කයනහ ඩහ ගවො - [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔළුක් තිගඵනහ නම් කල්ඳනහ කයන්න එඳහඹළ. 

භනසගහතගන් ගම්.  Domestic airport එකක්  තිබුණහ නම් 

ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. ගකොශඹින් ඵළවළරහ භත්තරප ගිහින් භත්තර 

domestic airport එගකන් ඵළවළරහ ගිහිල්රහ ත්තු ඵළරි  නම් ඕනෆ 

ගදඹක් ඵරහගගන එන්න පුළුන්. තමුන්නහන්ගඉ නුයඑිතගේත් 

දළන් domestic airport එකක් වදහ ගන්න. නමුත් ප්ර්ලසනඹ 

තිගඵන්ගන් ගම්ක .  [ඵහධහ කිරීභක්] ගන්! භභ ඔඵතුභහප කයදය 

කගශඉ නළවළ.  එතගකොප - 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ිළ airports 05ක් වදනහ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි. 05ක් වදහ ගන්න. ගවො , ගවො .   ඵහන්න planes නළති 

එක  ප්ර්ලසනඹ. කඩදහසිලින් වදර  ඹන්න ගන්ගන්. ගඳොඩි 

එවුන්ප ගිහින්  රුංගල්  රින්න  ගන්ගන්.  
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භවළලිඹ වදන ගකොප- 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භවළලිඹ වදන  ගකොප ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ද  ගරෝකගේ ඇත යපල්රප ඹන්න  planes නළති ඈන්නහ. 

733 734 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඹන ප්ර්භහණඹ ඩු ගරහ  තිගඵන්ගන්. ආ  ඒ?  මුළු ගරෝකගේභ 

තිගඵන අර්ථික ඳහතඹ නිහ. ඒ හගේභ ගුන් ගභන්ර විඹදම් 

ළඩිකභ නිහ. ඒ නිහ මිනිසසු  ඵරනහ ශඟ ශඟ තිගඵන 

යපල්රප ඹන්න. ඔඵතුභහ ගම් ගතොයතුරු කිඹහ ඵරන්න. 

ඔඵතුභහ කිඹන පුේගරගඹක්ගන්.  භප ප්ර්ලසනඹක් නළවළ, භත්තර 

ඵළරි නම් ඕනෆ තළනක  වදහ ගත්තහප. ග  යගට් හිංක, දු ඳත් 

මිනිසසුන්ප ගදන්න තිගඵන වන ටික නළති කයර  ගම් සිඹලු 

ගේල් කයන්ගන්.  අහක් තිගඵනහ නම් භත්තර airport  එක 

විතයක් ගනොග , ළංග්රි රහත් එගවඉ වදහ ගන්න, රංකහගේ 

ගනුයත් එගවඉ කයන්න. ඔක්ගකෝභ කය ගන්න. වළඵළ  ගම් යගට් 

දුක් විඳින මිනිසසුන්ප ගදන්න තිගඵන  වන ටික කඳන්න එඳහ. 

ගිඹ ගනොළම්ඵර් භහගේ ඈරහ ගම් න තුරු භෘේධි වනහධහය 

දීරහ නළවළ. මිලිඹන 6,800ක්. ලත ඳවක් ගගහ නළවළ ගම් න තුරු. 

ගගොවි විේහභ ළටුඳ ගගහ නළවළ 95,000කප. ග  චන්ද්රලගඉන 

නිගඹෝජව ආභතිතුභහ ඡන්ද කහරගේ විතයක් ගිහිල්රහ එගවඉ 

එක්දවස ගණනකප නිඹං වනහධහය දුන්නහ. භභ COPE එගක්දී  

නිරධහරින්ගගන් ආහුහ, "ගකොගවොභද නුයහධපුයගේ විතයක් 

ගගේගේ, ගනක් ඹප නිඹඟඹ අගේ නළේද?" කිඹරහ.  

ඒ  නිරධහරින් කිේහ, ආභතිතුභහ කිඹපු නිහ ගගේහඹ කිඹහ.  

එතගකොප භභ  ආහුහ, "එගවභ නම් අගඹත් ගගන්න ත ආභති 

ගකගනක් කිඹන්න ඕනෆද?" කිඹහ. ගගොවි විේහභ  ළටු  ක්රමභඹ වළභ 

ගකගනක්භ දහඹක ගරහ කයපු එකක්. ඡන්දඹ නිහ නුයහධපුයඹප  

විතයක්   ගගොවි විේහභ ළටු   දුන්නහ.  භභ ආහුහ,  එගවභ නම් 

ඉශඟප ඹම ඳශහ ගත් ඡන්දඹක් තිගඵනගකොප ඹමප;  භධවභ 

ඳශහ ගත් ඡන්දඹක් තිගඵනගකොප භධවභ ඳශහතප; දකුු ඳශහ ගත් 

ඡන්දඹක් තිගඵනගකොප දකුණප අ දී ලගඹන්ද  ගගොවි විේහභ 

ළටුඳ ගදන්ගන් කිඹහ.  එතගකොප එගවභ නම්  ගගොවි විේහභ  ළටුඳ 

ගන්න ඡන්දඹක් එන්න  ඕනෆ.   

දළන් ඉශගප  ඔඵතුභන්රහගේ කපයුතු ගළන ඵරන්න. භහර්තු 19  

ළනි දහ G90506 දයන Air Arabia  ගුන් ඹහනඹක් එනහ. ඒක  

හජහ ඵරහ ිළපත් ගරහ ඹනහ. ඒක  කටුනහඹක ඈරහ භත්තරප 

ආවිල්රහ, භත්තලින්  හජහරප ඹනහ. ඒ එකක්.  භහර්තු   25 

කටුනහඹකින් ිළපත් න චීන ගුන් ඹහනඹත් භත්තලින් කයකරහ 

ඵළංගකොක් වයවහ ගඵ ජිං ඵරහ ිළපත් ගනහ. ඒ නික් එක. 

ඉශඟප භහර්තු 26, 27, 29  දින තුගන් ගුන් ගභන් තුනක් 

තිගඵනහ.  ඒහ නිඹභ ගුන් ගභන් තුනක්.  ''කටුනහඹකින් භහර 

දි න ඵරහ ඹන SriLankan Airlines ගුන් ඹහනහ තුනක් 

භත්තරප ගගොඩ ඵහ ඹිත භහර දි න ඵරහ ිළපත්නු රළගේ'' 

කිඹහ  වන් ගන්ගන්.   ඈතින් ගම්ක පුදුභ කථහක්.  ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගුන් ඹහනගේ ගයෝද ගදක 

ආතුශප ගන්නගකොපභ  අගඹත් ඳවශප දභන්න ගනහ.  ගුන් 

ඹහනඹ ඈවශප ගිහිල්රහ ටික ගරහක් ඹනගකොප ගයෝද ගදක 

ආතුශප ආකිගශනහ. ඒ එක්කභ -භත්තරප ඹනගකොප- අගඹත් 

ගයෝද ගදක එිතඹප  දභන්න ගනහ. ගම්ක වරිඹප private bus 

එකක්  හගග .  භහතය වයවහ  ගකොශමප ඹනගකොප ගහල්ගරනුත් 

ඵසරහ ඹනහ හගේ ළඩක් තභ  ගභතළනදි ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ගම්ගකන්  සිේධ ගන්ගන්  ගභොකක්ද? භහර දි නප 

ඹන ්රීන රන්කන්  ගුන් ඹහනහරප භත්තලිනුත් ගගොඩ ඵහරහ 

ඹන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. කවුද ගම්හගේ ගකීභ බහය ගන්ගන්? 

කීඹක් ඹනහද ගම්හප?  එක හභහනව ගුන් ගගොඩ ඵෆභකප 

ගඳන් කීඹක් ළඹ ගනහද?  රක් ගණනක් ඈය .  එතගකොප 

ගම් ඳහඩු රඵහ තිගඵන SriLankan Airlines  තත්  ඳහඩු රඵනහ. 

Mihin Lanka එක තත් ඳහඩු රඵනහ. දළන් ගභතනදි කිේහ, 

භත්තර නත්තරක්ඹ කිඹහ. භත්තර නත්තරක් ගනොග , ල්භත් 

ගරහ   තිගඵන්ගන්. ගම්ක තභ  ද  සිේධ ගමින් තිගඵන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  ගකොල්ගරක්  motorcycle 

එකකප ගතල් ටිකක් ගව ගගන ගිහින් තභන්ගේ ගෆු ශභඹහ 

ඵරරහ එනහ හගේ  ළඩක් තභ  ගම් ගන්ගන්. ආ ? ගභතළනින් 

ගිහිල්රහ භත්තලින් ඵහිනහ. භත්තර ඈරහ අඳහු භහරදි නප 

ඹනහ.  භභ ඒක  වන්ගන්. කරුණහකය ගම්ගක්  plan එක 

ගභොකක්ද කිඹහ කිඹන්න. ගම්ගකන් ගභොකක්ද සිේධ ගන්ගන්? 

ගනොගයොච්ගචෝගල් හගේ තත්  කයච්චරඹක් වදහ ගත්තු එක 

විතය  ගම්ගකන් සිේධ ගන්ගන්. ත ටිකක් කල් ගිඹහභ 

ඔඵතුභන්රහ කිඹහවි, ගනොගයොච්ගචෝගරත් ිළ ඳයනහඹ කිඹහ.  

ඉශඟප ත ටිකක් කල් ගිඹහභ  කිඹහවි, භත්තරත් ඳයනහඹ 

කිඹහ. භත්තරත් වදපු ඹපභ -චීන්නුන්පභ- ඳයහවි. චීන්නුන්ප 

තභ  ගම්ක ඳයන්න ගන්ගන්. ආ ?  ගම්ක වදන්න ගත්තු ණඹ 

ගගන්න ඵළරි වුණහභ ඳප  විලහර ර්බුදඹකප ඹන්න  ගනහ. 

ඔඵතුභන්රහ ජඳහනඹප ගිහින් වුයදු 40ක soft loan එකක් 

ගගනහහ. ඒකප කභක් නළවළ. ඒ මුදල් ගඹොදරහ කයන කපයුතු 

ගළනත්  කිඹන්න ඕනෆ.  විජිත ගවඉයත් භන්ත්රීලතුභහ කිේහ,  භහතය-

ගඵලිත්ත ගර්ල් ඳහගර් එක කිගරෝ මීපයඹක් වදන්න ගකොච්චය 

ළඹ ගනහද  කිඹරහ. ගම් ල්ලිරප ගභොනහද ගන්ගන්? ිළ 

ඒක  වන්ගන්. ඒක තභ  ගභතළන තිගඵන ප්ර්ලසනඹ. ත ති 

ගදකකින් විතය  භත්තර ගළන භභ අගඹත් කථහ කයන්නම්. ගුන් 

ඹහනහ ගභන්  ගළන විසතය ටික  තප ගත්තහභ  භත්තලින් ඵහින 

ඒහ ටික කිඹහගගන ඹහවි. භත්තරප ඹනකම් ගිහිල්රහ, භත්තලින් 

ඵළවළරහ අඳහු ගභගවඉ එනහ.  භත්තලින් ත්තරප ඹනහ. ඒක 

තභ  ද  සිේධ ගමින් තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

කිලිගනොච්ික ඹනහඹ කිඹහ භළදච්ිකගඹ ගිඹහ හගග . 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක කිේගේ භභ ගනොග . ඒක භප  දහශ නළවළ.  

ඔඵතුභන්රහ  ඊඳහධිධහරින්ප  ඳත්මම් දුන්නහ.  ද නගකොප ලුත්  

ළඩ ිළිතගශක් කස කය තිගඵනහ.  දළන් ඒ ගගොල්රන්ප වමුදහ  

පුහුුක් ගදන්න ඹනහ. වමුදහ පුහුු වහ ඹහභප දහශ 

බහණ්ඩ රළ සතුක් එහ තිගඵනහ. ඒ නු ගගගනන්න  තිගඵන 

ගේල් දළක්කහභ ඵඩ, ඳපු ඳත්තු ගනහ. ගභොකද, ඒ එක 

ශභගඹකුප රුිළඹල් 10,000  වම්ඵ ගන්ගන්. ගම්ඳව  

දිසත්රි ක්කගඹන් තභ  ඒක ඈසගල්රහභ ඳපන් ගන්න ඹන්ගන්. 

ගභොකක්ද ඒකප කිඹන්ගන්? [ඵහධහ කිරීභක්] යප නගන නිල් 

රැල්ර?  නළවළ, නළවළ.   නිල්ර නගන සර්ණ කිකිණි යහගේ.  ඒක 

තභ   කිඹන්න  තිගඵන්ගන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න, 

භභ කිඹහ ගදන්නම්. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් 

ගම් ගගොල්රන්ප ගගගනන්නඹ කිඹහ තිගඵන  බහණ්ඩ රළ සතු 

ඵරන්න.  ත් දිග කමි ගදක , ත් ගකොප කමි ගදක , දිග 

කලිම් ගදක . ගකොප කලිම් වත , කලිභප ගළශගඳන          

ඵඳින ඳටි එක .  

ඉශඟප ඊඳහධිධහරිනිඹන් වහ ගේන්න කිඹපු ඵඩු භභ දළන් 

කිඹන්නම්. හරි ගදක , හරිඹප ගළශගඳන ඳහවන් යුගල් එක , 

ටී ර්ට්ස, ගඩනිම් කලිම් ලව ඳරිදි. දිග කලිම්, ගවුම්, ේරවුස 

ලව ඳරිදි. ඉශඟප ගකොට්ප, ගභට්ප, ආ ආතිරිලි. ගම්හ 

training එකප යගගන ඹන්න ඕනෆ. කවුද ගම් ඹ? ග  

ඊඳහධිධහරින්, යජගේ ගඉඹප ඵහ ගත්ත කට්ටිඹ. ගම් ඹප 

රුිළඹල් 10,000  වම්ඵ න්ගන්. ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහප භභ 

කිඹන්නම්. කරුණහකයරහ ගම්හ ගළන ගවොඹහ ඵරන්න. මුදල් 

භහතවහංලගේ ගල්කම්තුභන්රහ දළන් නිරධහරින්ගේ භළදිරිගේ 

ඈන්නහ ගන්. ඔඵතුභන්රහ  ගම්හ ගළන ගවොඹහ ඵරන්න.  භගේ 

අනගේ, ඳඬුසනුයප ගිහින් භභ ගවොඹහ ඵළලුහ. ගරු 

ආභතිතුභනි, ඒ ශභ  ඳදවිඹප දභහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන් 

නුයහධපුයඹපත් එවහ. ගම් එක ශභගඹකුප රුිළඹල් 10,000  

රළගඵන්ගන්. ඒ ශභගඹකුප ගඵෝඩිම් ගහසතු ලගඹන් රුිළඹල් 

735 736 

[ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ] 
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6,500ක් ඹනහ. ම්භහ තහත්තහ නීඳ ගරහ ඒ ශභඹහ ගගදය 

අගොත් ය රුිළඹල් 10,000න් 350ක් කඳනහ. ඈන්න ගඵෝඩිභප 

රුිළඹල් 6,500ක් ඹනහ. එතගකොප ඒ ශභඹහප ඈතුරු න්ගන් 

කීඹද? ගම් ඹගගන් භවරු ඵළපු ඹ. ඒ භවය ඹප ශභ  

රළගඵන්නත් ඈන්නහ.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්ගඉරහ ඊඳහධිධහරින්ප ගභොනහද කගශඉ?  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගභගවභ  ගරු ආභතිතුභනි. ගම්ක ඹම් ක්රමභගේදඹක් නු 

කයන්න තිබුණහ ගන්. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභන්රහ ඊඳහධිධහරින්ප ගභොනහද දුන්ගන්?  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ දන්නහ. ගදන්න පුළුන් නම් ගදන්න ඕනෆ. නළත්නම් 

ගනොදී ඈන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] වරි. ගරු ආභතිතුභනි, ගදන්න 

පුළුන් නම්  දුන්නහප කභක් නළවළ. ගදන්න ඵළරි ඒහ දීරහ තභ  

ගභගවභ ගරහ තිගඵන්ගන්. ගම් ගදන්න ඵළරිමගම් ප්ර්තිපරඹ. 

ගභච්චය ගණනකප ිළ ගදන්න කිේගේ නළවළ. භභ ගිහින් නඩු 

දළම්ගම් නළත්නම් ඔඹ එක්ගකගනකුපත් රැකිඹහ වම්ඵ න්ගන් 

නළවළ. ඔඵතුභන්රහ රැකිඹහ දුන්ගන් ගඳෞේගලික ්රීන රංකහ නිදවස 

ඳක්ගේ ඊඳහධිධහරින්ප.  එගවභ  දුන්ගන්. භතක තිඹහ ගන්න. 

ඔඹ 58,000කප දුන්ගන් භභ ගිහින් ගේඉසධහධිකයණගේ නඩු දභපු 

නිහ . නළත්නම් වම්ඵ ග . ඔඵතුභන්රහ ඔගවොභ ගදන්ගන් 

නළවළ.  

ගභගවභ දුන්නහප ඳසගඉ ඒ ඹප ගභොකක්ද කගශඉ? න්තිභප 

ගම් ඹ ඵඩු රළ සතු යගගන ඹන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ ගම්ක 

ගවොඹරහ ඵරන්න.  කරුණහකයරහ ඒ ඹගේ ගම්රප ඳත්මම් ටික 

ගදන්න. ඒක  ඳ ඈල්රන්ගන්.   
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභන්රහගේ කහරගේ එකභ ඊඳහධිධහරිගඹකුපත් 

යසහක් දුන්නහද?  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගභතුභහත් හිපපු අණ්ඩු තභ  ඌණ එක  දලභ ගදකප- 

[ඵහධහ කිරීභක්]  ඈන්න, ඈන්න. කරඵර ගන්න එඳහ. 1998 දී 

ගභතුභහ අණ්ඩු ඳළත්තප ගිහින් ගභොකක්ද වදනහ කිේගේ? ඳහප 

ඳහප තිගඵන ගේදුන්නක් වදනහඹ කිේහ. ඒ ගේදුන්න වදන්න 

තභ  ගභතුභහ  1998 දී ග  ඳක්ගේ වඹ ගදගනක් එක්ක 

අණ්ඩු ඳළත්තප ගිගේ. එගවභ ගිහිල්රහ 2001 ගන ගකොප ඳප 

බහය දුන්ගන් ඌණ එක  දලභ ගදකක අර්ථිකඹක්. භතක තිඹහ 

ගන්න. ඒගක් ඊඳහධිධහරින්ප රැකී යක්හ ගදන්න ඵළවළ. ආ ? ණඹ 

ප්ර්තිලතඹ 105ප. අර්ථික ර්ධනඹ ඌණ එක  දලභ ගදකප ගිහින් 

තිබුු අර්ථිකඹක් තිබුගණ්.  එගවභ අර්ථිකඹක් තිබුගණ්. 

 ද ඳප ත කහයණඹක් ගළන කථහ කයන්න තිගඵනහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්] භප ඵහධහ කයන්න එඳහ. ඵරන්න, ඉගේ ගඳගර්දහ 

දින ගදකකදී තමිල්නහඩුගේදී ග  වහමුදුරුන්ප ඳවය දුන්නහ. 

තමිල්නහඩුගේ න්තහදීගඹෝ ඳහයප ඵළවළරහ ග  යටින් ගිඹ 

න්දනහකරුන්ප ඳවය දුන්නහ.  ග  ගගෞයම ඹ සහමීන්ද්රලඹන් 

වන්ගඉප ඳවය දුන්නහ. ගම්හ දළක්කහභ සිංවර ගඵෞේධඹන් න 

ඳප වරිභ ගේදනහක් දළගනනහ. කවුද ගම්හ ආති කගශඉ? ගම් 

රංකහ ආතුගශඉ මුසලිම් ජනතහප ඈන්න ගදන්ගන් නළවළ.  

"වරහල්" කිඹරහ එකක් ඳපන් ගත්තහ. ඒකප අණ්ඩුගේ 

වගඹෝගඹ තිබුණහ. ඒකප අණ්ඩුගේ වගඹෝගඹ තිබුගණ් නළවළ 

කිඹරහ කවුරු වරි කිඹන්න ඵරන්න භප? භභ ඒක ඔ පු කය 

ගඳන්න්නම්. තමුන්නහන්ගඉරහ ආභතිරු එක්ගකගනක් 

ගදන්ගනක් කිඹ , "ගන් ඳ නම් ඕහප  නළවළ, ඳ ේද නළති 

හිටිඹහ, ඳ දන්ගනත් නළවළ" කිඹරහ. වළඵළ  අණ්ඩු ගම් වරහල් 

ප්ර්ලසනගේදී- [ඵහධහ කිරීභක්] සර් භන්ත්රීලතුභහ ඈගන්න, කෆ 

ගවන්ගන් නළති. ගම් මුසලිම් ජනතහ ගනුගන් කථහ 

කයන්ගන් නළති  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සිංවර ගඵෞේධඹන් විධිඹප ඳ මුසලිම් ජනතහ ගනුගන් කථහ 

කයනහ. භභ  කිඹන්ගන් මුසලිම් ජනතහප ගද්රලෝහිගඹෝ ගන්න 

එඳහඹ කිඹරහ.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Dayasiri Jayasekara, please wind up now.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ත විනහඩිඹක් ගදකක් ගන්නහ.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ඔඵතුභහප ත විනහඩිඹක් ගදන්න පුළුන්.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ත ගරහ තිගඵනහ. TNA එගක් ම්ඳන්දන් භන්ත්රීලතුභහගේ 

විනහඩි 5ක් භප ගන්න කිේහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ප්ර්ලසනඹ ආේදහප 
ඳසගඉ ගභොකද වුගණ්? රංකහ ආතුගශඉ මුසලිම් ජනඹහප විරුේධ 
දළළන්ත ර්බුද, ප්ර්ලසන භතු වුණහ.  

ගම්හ ිළටුඳ සිටිගේ කවුද? ගම්හප ඊඩ ගගඩි දුන්ගන් කවුද? 
ගම් සිදුමම් ළපලීභප ගඳොලීසිඹප ත ගවන්න ඵළරි න විධිඹප 
ළශළක්ූයගේ කවුද? ඳ වන්ගන් ඒක . ගඳෝසපර් ගවන්ගන් 
ගඳොලීසිගඹන්. ගම් හගේ ගේල් කයන ගකොප ගභොකද ගන්ගන්? 
භභ සිංවර න්තහදිගඹකුත් ගනොග ; ගදභශ න්තහදිගඹකුත් 
ගනොග ; මුසලිම් න්තහදිගඹකුත් ගනොග . භහ ඒ සිඹල්රප 
විරුේධ . භහ එදත් කිේගේ ඒක . ඳ සිඹලු ගදනහ එකප ජීත් 
ගන්න ඕනෆ ගම් යගට්. තමුන්නහන්ගඉරහ දළන් ගභොකක්ද කයරහ 
තිගඵන්ගන්? ගම් ආති ගරහ තිගඵන ප්ර්ලසනඹත් එක්ක ිළ ජිනීහ 

භහන හිමිකම් කමිටුප ඹන ගකොප ආති න තත්ත්ඹ 
ගභොකක්ද? භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ එදහ ඉේහඹරඹප විරුේධ 
ඳරසතීනඹත් එක්ක එකතු වුණහ. එතුභහ කිේහ, මුසලිම් ගවෝදය 
යපරප ිළ වගඹෝගඹ ගදන්න ඕනෆ කිඹරහ. ද ගභොකක්ද සිේධ 
ගමින් තිගඵන්ගන්? ජිනීහ භහන හිමිකම් කමිටුගේදී ඳප 
විරුේධ ගගගනන ගඹෝජනහරප මුසලිම් යපල් සිඹල්ර 
වගඹෝගඹ ගදන්ගන් නළති තළනකප ද තල්ලු ගමින් තිගඵනහ. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ආ  ඒ? ඒකප ගවඉතු ගරහ තිගඵන්ගන් ගනත් ගදඹක් ගනොග . 
ගම් කයන කපයුත්තප විරුේධ ගම් යප ආතුගශඉ අණ්ඩුක් 
විධිඹප ඹම්කිසි ිළඹයක් ගත්ගත් නළවළ කිඹරහ ඒ යපල් සිඹල්ර 

විලසහ කයන එක  ගවඉතු. ද ගනක් ඳත්තයරත් දහරහ 
තිබුණහ, දකුු ඈන්දිඹහගේ ඳවය දීභප ගදභශ න්තහදින් විතයක් 
ගනො මුසලිම් න්තහදිනුත් වගඹෝගඹ ගදනහ කිඹරහ. ගම්ක  
දළන් ගභඹ තල්ලු ගරහ තිගඵන තළන. ද ගභොකක්ද සිේධ ගරහ 
තිගඵන්ගන්? ිළ ද්රලවිඩ ජනතහප අදගය . ිළ වළභ දහභ 
කිඹන්ගන් කරුණහකය ද්රලවිඩ ජනතහ යපන්න එඳහ කිඹරහ .  

තමුන්නහන්ගඉරහගේ අණ්ඩු, දවතුන්න අණ්ඩුක්රමභ 
වසථහ ංගලෝධනඹප එවහ ඹනහ කිඹරහ; Thirteen Plus 
කිඹරහ; දවතුන්න අණ්ඩුක්රමභ වසථහ ංගලෝධනඹප එවහ ගිඹ 

ඵරඹක් ගදනහ කිඹරහ ගදභශ ජනතහ රැටීගම් ප්ර්තිපරඹ තභ  
දළන් ගම් ආති ගමින් තිගඵන්ගන්. තමුන්නහන්ගඉරහගේ 
ජනහධිඳතිතුභහ ඈන්දිඹහප ගිහිල්රහ ගඳොගයොන්දු වුණහ, දවතුන්න 
අණ්ඩුක්රමභ වසථහ ංගලෝධනඹප එවහ ගිඹ ඵරඹක් ගදනහ 
කිඹරහ. දළන් ඈන්දිඹහ එඹ මින් සිටිනහ. ඈන්දිඹහ ද ප්ර්කහල 
කයන්ගන් ගභොකක්ද? දකුු ඈන්දිඹහගේ ඈන්න කරුණහනිධි, 
ජඹරලිතහ ආතුළු ඹ ගිහින් කිඹනහ, රංකහප විරුේධ ගගගනන 
ගඹෝජනහප ඈන්දිඹහ වගඹෝගඹ දිඹ යුතු , එගවභ 
ගනොවුගණොත් ිළ ගවප ඊගේ  න් ගනහ කිඹරහ. ගම්ක 

දළළන්ත ර්බුදඹක්. කවුරු වරි හිතනහ නම් ගවප ඊගේ, නිේදහ 
ඊගේ ගම්හ ගඉ  කය ගන්න පුළුන් කිඹරහ, තමුන්නහන්ගඉරහප 
සිේධ ගරහ තිගඵන්ගන් ගරොකු ළරැදීභක් කිඹරහ භහ කිඹන්න 
කළභළති . ගම්හ ද ගණගන් එනගකොප ිළ දිගින් දිගප 
අණ්ඩුප කිේහ, කරුණහකය ගම්කප විරුේධ ඹම්කිසි ිළඹයක් 
ගන්න කිඹරහ. ගභොකක්ද සිේධ වුගණ්? මුසලිම් ජනතහ කළරහ 
කිේහ, මුසලිම් නහඹකඹන් කළරහ කිේහ ිළ තමුන්නහන්ගඉරහ 
ඵරහ ගන්නහ, යඑන්පී එකත් එක්ක එකතු ගන්න එඳහ කිඹරහ. 
එච්චය  කිේගේ. ගන එකක් ගනොග  කිේගේ.  

යඑන්පී, ්රීන රංකහ ගයදඹ ගනොග  ගභතළන තිගඵන ප්ර්ලසනඹ. 

ගභතළන භසත මුසලිම් ජනතහප ප්ර්ලසනඹක් තිගඵනහ. ගභතළන 

භසත ගදභශ ජනතහප ප්ර්ලසනඹක් තිගඵනහ. වුරුදු ගණනක් 
තිසගඉ ග  යගට් සිංවර, ගදභශ, මුසලිම් ජනතහප එල්ර ූය 

තර්ජනඹප එගයහි නළඟිපරහ, ඳ ඔක්ගකෝභ එකතු ගරහ ඒ 
ර්බුදඹ ගද ඹගන් කිඹරහ න් කය දභහ තිගඵන ගරහක් 

ගම්ක. ත්රයසතහදඹ හන . නමුත් ගදභශ ජනතහගේ ප්ර්ලසන 
විරහ නළවළ. ගදභශ ජනතහ ඳළවළය ගගන ඹෆම්, භර්දනඹ කිරීම්, 

ඔවුන්ගගන් කයන ඳිතගළනීම්, ඔවුන්ප කයන ඳවය දීම් තභ ඈය 
නළවළ. ඒ නිහ ඳ කිඹන්ගන් කරුණහකය ඈන්දිඹහත් එක්ක 

එකතු ගරහ දළන්ත් ගම්කප විඳුභක් ගදන්න කිඹරහ . 
ඈන්දිඹහගේ භධවභ යජඹත් එක්ක කථහ කයන්න.  

භභ දළක්කහ ගවශ ඊරුභගේ ග  චම්ිළක යණක භවත්භඹහ 
කිඹහ තිගඵනහ, ඈන්දිඹහගේ ඹන එක නතය කයන්න කිඹරහ; 
දකුු ඈන්දිඹහගේ ඹන එක නතය කයන්න කිඹරහ. ඒක පුදුභ 
කථහක්. ඒ කිඹන්ගන්, න්දනහගේ ඹන එක නතය කයන්න 
කිඹන එක . ගවඉතු, එගවඉදි ගවන නි . දළන් ඒකද විඳුභ? 

ගවප නිේදහ ගම් සිංවර න්තහදින් ගිහිල්රහ ළල්රත්ගත් 
ගකෝවිරකප, ගදකකප ඳළනරහ පහරිරහ  ගදගදනකු යගගන 
ගිහිල්රහ ගිනි තළබුගොත් තමුන්නහන්ගඉරහ ගභොනහද කිඹන්ගන්? 
ගම් ජහතිහදි රැල්ර දළන්ත් භර්දනඹ කයන්න කපයුතු කයන්න 
කිඹරහ  ඳ ඈල්රන්ගන්. ගම්ක ගල්සිගඹන් නතය ගන ළඩක් 
ගනොග . ගම්ක ඈතහ ඈක්භනින් ගිනි තිඹන්න පුළුන් ළඩක්. 
දකුු ඈන්දිඹහගේ ද්රලවිඩ ගේලඳහරනඥඹන්ප ඳ කිඹන්න 
කළභළති , කරුණහකය ගඵොය දිගේ භහළු ඵහන්න රෆසති ගන්න 
එඳහ කිඹරහ. ග  සිංවර ජනතහප එගවඉදි හිරිවළය කයන ගකොප, 

ග  වහමුදුරුරුන්ප ඳවය ගදන ගකොප රංකහගේ සිංවර 
ගඵෞේධඹහ ඵළරි ගරහත් ගිහින් ළල්රත්ගත් ඈන්න ගදභශ 
ජනතහප හිරිවළය කයන්න ඳපන් ගත්ගතොත් කවුද ග කිඹන්ගන් 

ඒකප? ගභන්න ගම් තළනප ගම් ප්ර්ලසනඹ ඊග්රා ගරහ  තිගඵන්ගන්. 
 "ජිනීහ, ජිනීහ" කිඹන ගකොප, ඔඵතුභන්රහ වළභ දහභ කහප වරි 
ගචෝදනහ කයරහ නිකම් ඈන්නහ; කහප වරි කෆ ගවරහ නිකම් 
ඈන්නහ. Channel 4 එකප නඩු දභනහ කිේහ ගකගවිතඹ 
යඹුක්ළල්ර භවත්භඹහරහ. භභ කිඹනහ දභපු නඩු ගකොගවඉද 

තිගඵන්ගන් කිඹහ කරුණහකය කිඹන්න කිඹරහ. භවහ ගරොකුප 
කිඹනහ ජිනීහ එගක් ඈදිරිඳත් කයන ඒහ තවඹ කිඹරහ. 
තවඹ නම් ඔ පු කයන්න. ඵළරි නම් නිකම් තවඹප ඒ හගේ 
කථහ ගනොකිඹහ ඈන්න. Channel 4 එකප විරුේධ නඩු දභනහ 
කිඹපු ගම් අණ්ඩුගන් භහ වන්න කළභළති  කදහද Channel 4 
එකප නඩු දභන්ගන් කිඹරහ. Channel 4 එකප ඳසගඉ තත් 
එකක් එනහ. Killing fields ගනොග . තත් එකක් එනහ 
ඉශඟප.     

ගම්හ ද ගණගන් ගගනළවිත් ගඳන්න විප දකුු ඈන්දිඹහ 

යත් ගනහ. ඉශඟප දකුු ඈන්දිඹහගේ න්තහදිගඹෝ ඊත්හව 

කයනහ ග  හිංක ම්භරහ  තහත්තරහප ඳවය ගදන්න; 

වහමුදුරුරුන්ප ඳවය ගදන්න. ඒක ඳපන් ගත්ගත් 

ගේලඳහරනඥ  න්ගගන්. භභ කිඹනහ කරුණහකයරහ ගම්කප ත 

ගවන්න කිඹරහ. ගරොකු විනහලඹකප  ිළ ඹන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ඵරන්න, ද 

ගම් යගට් තිගඵන  අර්ථික ර්බුදඹ. ද යප ආතුගශඉ අර්ථික 

ර්බුදඹක් තිගඵනහ. ද ගභොකක්ද කයන්ගන්? තමුන්නහන්ගඉරහ 

ජහතික ගරොතරැ  භණ්ඩරගේ තිබුණ ල්ලි රුිළඹල් මිලිඹන 

702ක් ගන්නහ. ඒ හගේභ රුිළඹල් මිලිඹන 800ක් විදුලි ංගේල 

නිඹහභන ගකොමින් එගකන් -ගපලිගකොම් එගකන්- ගන්නහ. 

තිගඵන ල්ලි ටික ඹටින් දිනහ.  විභල් මයංල භවත්භඹහ 

කිඹනහ, අර්ථික ඝහතකගඹෝ ඈන්නහ කිඹරහ. ගම් අණ්ඩුගේ 

ආභතිරු තමුන්නහන්ගඉරහ. තමුන්නහන්ගඉරහ තභ  කළබිනට් 

එගක් ඈන්ගන්. කළබිනට් එගක් ඈන්න නහඹකඹහ ජනහධිඳතිතුභහ. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Dayasiri Jayasekara, please wind up now.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භප ත එක විනහඩිඹක් 

රඵහ ගදන්න. කළබිනට් එගක් ඈන්න ආභතිරුන් තභ  මුදල් 

භහතවහංලගේ ගල්කම්තුභහ ඳත් කයන්ගන්; ඳත් කයන්න 

නහඹකත්ඹ ගදන්ගන්. කළබිනට් එක හමහික ග කිඹන්න 

ඕනෆ. නමුත් කළබිනට් භණ්ඩරඹ හමහික ග කිඹන්නප ඕනෆ 

සථහගේදී විභල් මයංල භවත්භඹහ ආවිත් කිඹනහ, අර්ථික 

ඝහතකගඹක් ඈන්නහ කිඹරහ. පී.බී. ජඹසුන්දය භවත්භඹහප  

එගවභ කිඹන්ගන්. තමුන්නහන්ගඉරහ දන්නහ, ගප්ර්ඉභදහ 

භවත්භඹහගේ කහරගේ ඳහසකයලිංගම් භවත්භඹහ හිටිඹහ. ඉශඟප 

හිටිඹහ ඒ.එස. ජඹර්ධන භවත්භඹහ. ඒ සිඹලුභ ගදනහ කයන්ගන් 

ජනහධිඳතිරු කිඹන විධිඹප ළඩ කිරීභ. ඒක  කයන්ගන්. දළන් 

ගභොකක්ද ගරහ තිගඵන්ගන්? දළන් න්තිභප පී.බී. ජඹසුන්දය 

අර්ථික ඝහතකඹහ ගරහ. අර්ථික ඝහතකඹහ පී.බී. ජඹසුන්දය නම්, 

ඒ අර්ථික ඝහතකඹහ ඳත් කයන්ගන් කවුද? අර්ථික ඝහතකඹහ ඳත් 

කශ ඹ ගළන ග කිඹන්ගන් කවුද? න්න එතළනප තභ  ද ිළ 

ඳත් ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ භභ කිඹන්ගන් කරුණහකයරහ 

දළන්ත් නිළයදි භහතප ගම් අර්ථිකඹ යගගන ඹන්න කිඹරහ . 

තමුන්නහන්ගඉරහ භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ වද ; 

තමුන්නහන්ගඉරහ වම්ඵන්ගතොප යහඹල් වද ; ත ත ගේල් 

වද . නමුත් ඒහගේ ඵය හිංක දු ඳත් මිනිසුන්ගේ ිළප ඊඩප 

ළගපනහඹ කිඹන එකත් භතක් කයමින් භගේ චන සල්ඳඹ 

න් කයනහ. ගඵොගවොභ සතුති . 
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ගරු රුන්දික ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அபைந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  ගම් ංගලෝධන ඳනත් 

ිළිතඵ දවස ප්ර්කහල කිරීභප සථහ රහ දීභ ිළිතඵ 

ඔඵතුභහප සතුතින්ත ගනහ.  

භප ගඳය කථහ කශ ග  කුරුණෆගර දිසත්රි ක් ඳහර්ලිගම්න්තු 
භන්ත්රීල ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භළතිතුභහ භතු කශ කහයණහ 
කිහිඳඹකප ිළිතතුරු ගදන්නප ඕනෆ කිඹරහ භප හිතුණහ. ගුන් 
ගඉඹ ගළන, ගුන් ගතොටුගඳොශ ගළන, විගලඉගඹන් භත්තර ගුන් 
ගතොටුගඳොශ ගළන එතුභහ ඹම් ඹම් කරුු භතු කශහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් යගට් සිවිල් ගුන් 
ගඉහ ඈතිවහගේ තිබුු ගරොකුභ සිහිනඹක් තභ  ඉගේ ිළ 
විෘත කශ භත්තර ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ. ද ගරු 
දඹහසිරි ජඹගඉකය භන්ත්රීලතුභහ කිඹනහ නම් ගම්ක යහජඳක් නභ 
දභහ ගළනීභක්, එගවභ නළත්නම් තභන්ගේ ප්ර්ගේලගේ ගුන් 
ගතොටුගඳොශක් ඈදි කය ගළනීභප පුංික කහරගේ තිබුු සිහිනඹක් 
හක්හත් කය ගළනීභක් කිඹරහ ඒක ම්පර්ණගඹන්භ තවඹක්. 
එගවභ සිහින තිගඵනහ. නහඹක න්ප එගවභ සිහින තිබුණහප 
කභක් නළවළ. ඒක ගවො . නමුත් ගභතළන එතළනින් එවහප ගිඹ 
දළළන්ත ටිනහකභක් තිගඵනහ. ඉගේ විෘත කශ ගුන් 
ගතොටුගඳොශප සිවිල් ගුන් ගඉහ ඈතිවහගේ විලහර ටිනහකභක් 
තිගඵනහ. ග  යගට් කටුනහඹක ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ 
ඈදි කශහප ඳසු ඒ  වයවහ ගම් යපප රළබුු හසි යහියඹක් 
තිගඵනහ. භභ හිතනහ 1950 ගණන්ර සිප ගම් ගුන් 
ගතොටුගඳොගශන් රළබුු airport tax එක විතයක් එකතු කයරහ 
ඵළලුහ නම් ගම් යගට් ත ගුන් ගතොටුගඳොශල් කිහිඳඹක් 
වදන්න පුළුන් මුදරක් ග  යපප එකතු වුණහ කිඹරහ. ඉප 
භතය ගර්ගු වයවහ, ගනත් ගගශ වහඳහය වයවහ ව ජහතික 
ගුන් ගඉඹ ව ගනකුත් ගුන් ගඉහන් වයවහ දළළන්ත 
මුදරක් ගම් ගුන් ගතොටුගඳොශප එකතු ගරහ තිගඵනහ. ඒ මුදල් 
සිඹල්ර න්තිභප බහණ්ඩහගහයඹප  එන්ගන්. ඒ මුදල්  
බහණ්ඩහගහයඹ වයවහ ගනත් ගනත් වහඳෘතීන්රප ගඹොදනහ.  
එගවභ ගඹොදන්ගන්  නළති වම්ඵ කශ සිඹලු මුදල් සිවිල් ගුන් 
ගඉගේභ තිබුණහ නම් තත් ගුන් ගතොටුගඳොශල් යහියඹක් 
වදන්න තිබුණහ. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ග  
නහඹකඹහප ගකොන්දක් තිබුණහ ගම් ගුන් ගතොටුගඳොශ වදන්න. භභ 
ෘත්තිගඹන් ගුන් නිඹමුගක්. 

භභ  ගම් කහයණඹ  කිඹන්නප  ඕනෆ. ගම් ගළන දන්ගන් නළති, 
කථහ කයනහ. කථහ කයරහ ඹනහ. ද ග  යපප එන ගුන් 
ඹහනහර  ව ග  යගපන් ිළප න ගුන්  ඹහනහර  භතය 
ඈන්ධන  ප්ර්භහණඹක් ගගන ඹන්න  ඕනෆ.  ඒ ඳප  විකල්ඳ  ගුන් 
ගතොටුඳශක්, භතය ගුන් ගතොටුඳශක් නළති නිහ . ගභවහප land   
කයන aircraft,  ගභගවන් take off   කයන aircraft විලහර ඈන්ධන 
ප්ර්භහණඹක් ගගන ඹනහ ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි.  
ආ ? වදිසි ලවතහක් වුගණොත් ගම් යගට් තත් ගුන් 
ගතොටුඳශක් නළති නිහ ඈන්දිඹහප ඹන්නප  ඕනෆ. ඈන්දිඹහප  
ගිහින්  land කයරහ, ගගොඩ ඵළසමගම් ගහසතු ගගරහ, තත්   
විලහර මුදරක් දීරහ නළත තහක් ඈන්දිඹහගේදී ඒ දළළන්ත 
ඈන්ධන ප්ර්භහණඹ  පුයහ ගගන  ඹනහ. ගභවහප  භතය ගුන් 
ගතොටුඳශක් ගනොතිබුු නිහ, වළභ දහභ ගභවහප එන ඹන වළභ 
ගුන් ඹහනහක්භ ඈන්ධන වහ විලහර මුදරක් ළඹ කයනහ. ඒක 
ගුන් නිඹමුගෝ සිඹලු ගදනහභ දන්නහ. ඒක ජහතික ගුන් 
ගඉගේ ගුන් නිඹමුගෝත්  දන්නහ. ජහතවන්තය ගුන් ගඉහගේ 
නිඹමුගෝත් දන්නහ. විකල්ඳ ගුන් ගතොටුඳශක් නළති නිහ ගම් 
යපප එන්නප තිබුු විලහර මුදරක්  නහසති වුණහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භප  එළනි සථහක් 
එශඹුණහ. ඵළංගකොක් නුය සිප රංකහප  එනගකොප  රංකහගේ 
ගුන් ගතොටුඳගශඉ  කහරගුණික තත්ත්ඹ ගවො නළවළ  කිූය නිහ  
ඈන්දිඹහගේ ට්රි චුයහඳලි, ඈන්දිඹහගේ ට්රි ළන්රපම් කිඹන ගුන් 

ගතොටුඳශරප  ඳ ගුන් ඹහනහ ගගන ගිහින්  තිගඵනහ. ඒ වහ 
දළළන්ත මුදරක් නහසති ගරහ තිගඵනහ. ගභතළන ආවිත් 
ගභතුභන්රහ තව කථහ කයනහ; කරුු කහයණහ දන්ගන් 
නළති කථහ කයනහ. ගම් දත්ත දුන්නු ඹත්   එක්ක ඈසගල්රහ 
ගම් ගගොල්ගරෝ  කථහ කයන්න  ඕනෆ. භත්තර ගුන් ගතොටුඳශ ඈදි 
කිරීභ  තුිතන් ගම් යපප රළගඵන අර්ථික හසිඹ ඈතහ විලහර .  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ද තත් කහයණහක් 

කිේහ. ගුන් ගතොටුඳශක් ඈදි කශ ගභන්භ  ගුන් ඹහනහ එන්ගන් 

නළවළ. ගම් ගුන් ගතොටුඳශ  market  කයන්න  ඕනෆ.  ඳ එගවභ 

කිඹන්ගන්, ගම් ගුන්   ගතොටුඳගශඉ  ටිනහකභ ගළන හිතරහ .   එක 

ඳළත්තකින් ගභ න් සිවිල් ගුන් ගඉඹප ගරොකු හසිඹක් 

ගනහඹ කිඹහ ඳ කිේහ. ගනක් ඳළත්ගතන් වම්ඵන්ගතොප 

කිඹන්ගන් ගකොගවඉ ද? ඳ පුංික කහරගේ ඵළේගේගභ නකථහ 

කිඹනගකොප  වම්ඵන්ගතොප මිනිසසුන්ගේ  ජීන තත්ත්ඹ -

සිිතඳුගේ,  ඵබුන්ගේ  ජීන යපහ- ඒ  නකථහ තුිතන් දළක්කහ.   

වම්ඵන්ගතොප කිඹන්ගන් දුසකය ඳරියඹක් තිගඵන ප්ර්ගේලඹක්. ඒ 

කහරගේ තරුණ ිළරිස  භත්තර ගංජහ ළේහ. කුයක්කන් කහරහ, 

කළකිරි කහරහ  ජීත් ගච්ච  මිනිසසු. ඒ දුසකය ඳරියඹත් එක්ක, 

ඒ කර්ක බිභත් එක්ක තභන්ගේ ජීවිතඹ ගළප ගහ ගත් මිනිසසු. 

ඒ මිනිසුන්ප ගම්ක ගරොකු සිහිනඹක්. දළන් ඒ මිනිසුන්ගේ සිහිනඹ 

ළඵෆ ගනහ, ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. ආ   භහ 

එගවභ කිඹන්ගන්?  ඳප ගකොච්චය සිහින තිබුණත් ඳ ගරෝකඹ  

දකිනගකොප තභ , ගරෝකඹත් එක්ක එකකු ගනගකොප තභ  

ඳප දියුු ගන්න   හිගතන්ගන්. භත්තර  ගුන් ගතොටුඳශප  

භ වන් එනගකොප, එතළනින් ග  භ වන් ඹනගකොප, ජහතවන්තය 

 ගරෝකඹත් එක්ක ග  ගරෝකඹ ම්ඵන්ධ ගනගකොප  

වම්ඵන්ගතොප කර්ක බිගම් ජීත් න දු ඳත්  හිංක ගගොවි 

ජනතහ  ගම් ගරෝකඹ දකිනගකොප,  ඒ ගරෝකඹත් එක්ක  එකතු 

න්නප ඒ ජනතහප සිහින ආති ගනහ;   අකල්ඳභඹ ගනක් 

ආති ගනහ. ගම්ක දළළන්ත වි රඹක් ගරු නිගඹෝජව කහයක 

බහඳතිතුභනි.  1989 කහරගේදී එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  විලහරභ 

තරුණ ංවහයඹක් කගශඉ වම් ඵන්ගතොප ප්ර්ගේලගේ . ඔඹ ප්ර්ගේලඹ 

තභ   ගම් යගට් ඳන්ති ඳයතයඹ නිහ; භවය ගරහප ආති වළකි 

ඹගේ වළකිඹහන් දළකරහ, ඒ ඹප තිගඵන ගේල් දළකරහ 

තභන්ප ඒ ගේල් නළති නිහ ආති වළකි ඹ භඟ නයගඹන් 

තරුණ කළයිත ආති ගච්ච ප්ර්ගේලඹ.  ඔඹ හගේ තළනක ගුන් 

 ගතොටුඳශක් ආති නගකොප,  න ගරෝකඹත් එක්ක ඒ ජනතහ 

මුහු නගකොප ආ  ඳ ඉර්වහ කයන්ගන්?   ඒක කයන්නප එඳහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොශ එක ඳහයපභ ගනොග , ක්රමභක්රමභගඹන් දියුු න්නප  

ඕනෆ. කටුනහඹක ගුන් ගතොටුඳශ අයම්බ කශ කහරගේත් 

එගවභ . කටුනහඹක ගුන් ගතොටුඳශ ආති ගනගකොප ග  යගට් 

යත්භරහන ගුන් ගතොටුඳශ තිබුණහ. ගනත්  ගනත් ගුන් 

ගතොටුඳශල් තිබුණහ. ගම් යගට් සිවිල්  ගුන් ගඉහ ඈතිවහගේ 
විලහර ගනක්  කටුනහඹක ගුන් ගතොටුඳශ වයවහ සිේධ වුණහ.  

කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොරත් එක්ක තභ  ගම්ඳව දියුු 

න්ගන්. කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොරත් එක්ක තභ  ඹම 

දියුු න්ගන්. කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොරත් එක්ක තභ  

ඊතුරු භළද ඳශහත, ග  ප්ර්ගේල දියුු න්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  ිළ ඉගේ භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොශ විෘත කයන සථහප ගිඹහ. භත්තර ගුන් 

 ගතොටුගඳො ගශඉ ඈරහ ආල්ර ළල්රහඹ, ඵණ්ඩහයගර ප්ර්ගේලඹප 

ඹන්න ගතන්ගන් ඳළඹ , එකවභහය . එතළන ඈරහ ඳහසිකුඩහ, 

භඩකශපු ප්ර්ගේලඹප ඳළඹ  එකවභහය . ගහල්රප, භහතය ප 

ඳළඹ , එකවභහය . ධිගේ ව භහර්ග වළදුහභ ගතන කහරඹ ඉපත් 

ඩහ  ඩු ගනහ. දකුු ඳශහත කිඹන්ගන් විලහර ප්ර්ගේලඹක්. ඒ 

හගේභ උ ඳශහත,  භධවභ කඳුකයඹ දියුු මභ වහ ගම් ගුන් 

ගතොටුගඳොශ නිහර්ගඹන්භ ගවඉතු ගනහ. ඒ නිහ ේගේගඹන් 

කථහ කයන්න එඳහ. ගම්ක ගම් යගට් ඈතිවහඹ ගනස කය න 

යුගඹකප ඹන ගභනක්.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ඹ වම්ඵන්ගතොප 

යහඹ ගළන කථහ කයනහ. තමුන්නහන්ගඉරහ ගරෝක සිතිඹභ 

යගගන ඵරන්න.  රංකහ කිඹන්ගන් ගරෝක සිතිඹගම් වරිඹපභ 

භළද තිගඵන යපක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරෝක සිතිඹගම් වරිඹපභ භළද 

තිගඵන ගම් යපප ඳවිතන් තිගඵන්ගන්  ත භවහ හගයඹ , ගරු 

නි ගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. ගඳය ඳයදිග නළේරප ගඉහ 

ඳඹන්න, ඳවසුකම් ගන්න තභ  සිංග පරු යහඹ ආති කය 

තිගඵන්ගන්. නිදවසින් ඳසු  ග  යගට් කිසිභ නහඹකගඹකුප ගම් 

වම්ඵන්ගතොප යහඹ වදන්න ගකොන්දක් තිබුගණ් නළවළ. ද ගම් 

යහඹ වදරහ ගඳය ඳයදිග නළේරප ගඉහ ඳඹහ ඈදිරි කහරගේදී 

ගම් යහඹ තුිතන් දළළන්ත විගේල විනිභඹක් ග  යපප රඵහ 

ගන්න පුළුන් සථහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක 

තමුන්නහන්ගඉරහ කිේහ හගේ එක ඳහයපභ ගනොග . ගකොශම 

යහඹ වදරහ වුරුදු කීඹකප ඳසුද දියුු ගරහ තිගඵන්ගන්? ද 

දකුු ගකොශම යහඹ වදනහ, ගරු භන්ත්රීලතුභනි.[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

යහඹ පුළුල් කයන්ගන් ආ ? යහඹ දියුු ගන නිහ . යහගඹන් 

විගේල විනිභඹ රළගඵන නිහ . ඒහප කහරඹක් ගත ගනහ, ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. ගම් යහඹ වයවහ දළළන්ත මුදරක් 

ගම් යපප එනහ. ගම්ක තභ  ග  යගට් නහගතඹ. ඒක 

විගලඉගඹන් කිඹන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ද ඈදිරිඳත් කයන ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් සිඹල්රක්භ ඹ ළඹත් එක්ක ඈදිරිඳත් වුු ගඹෝජනහ 

වහ ම්ඵන්ධ ඒහ . ගම්හ සිඹල්රක්භ ම්භත කය ඈය . ගභහිදී 

එක කහයණහක් තමුන්නහන්ගඉරහ ිළ දළක්කහ. එනම් යහඹ ව 

ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳගත් 

තිගඵන්ගන් ඛනිජ ගතල් ගභගවයුම් ළඩි දියුු කිරීභ 

ම්ඵන්ධ . තමුන්නහන්ගඉරහ දන්නහ,  ග  යගට් ඛනිජ ගතල් 

ම්ඳත නළති ඵ. ිළ ද ඛනිජ ගතල් ගගේණ කපයුතු කයනහ.  

ග  යගට් ඛනිජ ගතල් ිළරිඳවදු කපයුතු තභ  කයන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, දඹහසිරි ජඹගඉකය 

භන්ත්රීලතුභහ ආහුහ, භත්තර ඛනිජ ගතල් ිළරිඳවදු කපයුතු හගේභ 

ඛනිජ ගතල් ඵන්ධිත ඳවසුකම් ළඩි කයන්න ඹනහද කිඹහ. ඔේ. 

ඒක ආත්ත. භත්තර ගුන් ගතොටු ගඳොගල් ඒ ගුන් ඹහනහරප 

නිහර්ඹගඹන්භ ඵන්ධිත ඳවසුකම් තිගඵන්න ඕනෆ.  ඒ හගේභ ඒ 

දකුු යහ ගේ ඵන්ධිත ඳවසුකම් තිගඵන්න ඕනෆ. ඒහ දියුු 

කයන්න ඕනෆ. ඒහප ලව කයන මුදල් ඳ ගවොඹහ ගන්න ඕනෆ. 

ඒ හගේභ ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, කටුනහඹක  ගුන් 

ගතොටු ගඳො  ගල් ව දකුු ගකොශම යහගේ ඳවසුකම් දියුු 

කයන්න ඕනෆ. ගම්හගේ භවය ඵන්ධිත ගුදම් වුරුදු ගණනහක් 

ඳළයණි . ගම් ගේල් දියුු කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ගම් ඹ ග  

යගට් අර්ථිකඹ ගළන කථහ කයනහ.  ගම් යගට් ඈතිවහගේ  යහජව 

ණඹ ව යහජව අදහඹභ භහන ූය ප්ර්ථභ සථහ ගභඹ . යහජව 

ණඹ කිඹන්ගන් ගභොනහද? පුනයහර්තන හගේ ගේල්. වළඵළ , 

ග  යගට් ප්ර්හේධන ණඹ ළඩි ම තිගඵනහ. ඒක ිළ ිළිතගන්නහ. 

ගභොනහපද ප්ර්හේධන ණඹ යගගන තිගඵන්ගන්? ප්ර්හේධන ණඹ 

යගගන  තිගඵන්ගන් තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ හගේ කන්න 

ගදන්න ගනොග . ප්ර්හේධන ණඹ යගගන තිගඵන්ගන් ගම් යප 

දියුු කයන්න . ගම් යගට් හරි ගඹෝජනහ ක්රමභ සිඹල්රක්භ 

ක්රිපඹහත්භක කයන්න; ග  ප්ර්ගේලගේ දළදුරු ඔඹ හගේ වහඳෘති 

ක්රිපඹහත්භක කයන්න; ඒ  හගේභ  විදුලිඵර ඊත්ඳහදන වහඳෘති 

ක්රිපඹහත්භක කයන්න තභ  ප්ර්හේධන ණඹ යගගන තිගඵන්ගන්.  

 ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඉශඟප ගම් ඹ 

ගනොගයොච්ගචෝගල් තහඳ ඵරහගහයඹ ගළන කථහ කයනහ. 

ගනොගයොච්ගචෝ ගල්  තහඳ ඵරහගහයඹ වදන්න තිබුගණ් මීප වුරුදු 

ගණනහකප ඈසගල්රහ . ගනොගයෝච්ගචෝගල් තහඳ ඵරහගහයඹ 

වදන්න තමුන්නහන්ගඉරහගේ නහඹක න්ප ගකොන්දක් තිබු ගණ් 

නළවළ. එක ංවිධහනඹකින් එඳහ කිඹේදි ඒක නත්නහ; අගමික 

ංවිධහන එඳහ කිඹේදි නත්නහ. ඈවශ ගකොත්භගල් වදන්න 

තමුන්නහන්ගඉරහගේ නහඹක න්ප ගකොන්දක් තිබුගණ් නළවළ. 

නමුත් ග  නහඹකඹහප ඒහ කයන්න පුළුන් වුණහ. එතුභහ ජර 

විදුලි ඵරහගහය වළදුහ.  

ඒ ජර විදුලි ඵරහගහයලින් ගදන්න පුළුන් ලක්තිඹ විදුලිඹ 

ඊත්ඳහදනඹප රඵහ ගදනහ. ඒ හගේභ ගනොගයොච්ගචෝගල් 

ඵරහගහයගේ ඹම් ඹම් ඩු ඳහඩු තිගඵනහ නම් ඒ ඩු ඳහඩු ගදළනි 

ව තුන්ළනි දිඹයර දී න් කයගගන නහගතගේ දී ජහතික 

විදුලි ඵර ඳේධතිඹප එ න් දළළන්ත ලක්තිඹක් ගගන එනහ. ඒ 

හගේභ තභ  හම්පර් විදුලි ඵරහගහයඹ ඈදි කයනහ. එක 

ඳළත්තකින් දළළන්ත හරි ගඹෝජනහ ක්රමභ, ත ඳළත්තකින් විදුලි 

ඵරහගහය, යහඹ, ගුන් ගතොටුගඳොශ,  ඒ වහ භඟභ ධිගේ ව භහර්ග 

ඈදි ගනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගවප නිේදහ න 

ගකොප ගකොශම ඈරහ නුයප ඹන ධිගේ ව භහර්ගඹ අයම්බ 

කයනහ. කඩත, එ ගේයමුල්ර, මීරිගභ, ගේපුස වයවහ නුය 

ධිගේ ව භහර්ගඹ ගභන් කයනහ. ඉශඟප  මීරිගභ, දම්ඳළරළස 

නගයඹ, හරිඹගඳොර වයවහ -ඹම ඳශහත වයවහ- ඊතුරු ධිගේ ව 

භහර්ගඹ ඈදි කිරීභ ගවප නිේදහ අයම්බ කයනහ. ගම්ක තභ  

ග  යගට් දියුු. තමුන්නහන්ගඉප කිඹන්න ඕනෆ, ග  ඹම 

ඳශහගත් මිනිසසු ගකොශමප එන ගකොප ළඩිගඹන්භ දුක් විඳින්ගන් 

ඔඹ කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොිතන් ඳසගඉ තිගඵන ගකොපගඉ දී 

ඵ. ිළ traffic එකප සීදු වන්දිගේ ඈන්නහ; කහන වන්දිගේ 

ඈන්නහ; භවඵහගේ ඈන්නහ; ත්තර ඈන්නහ. ජහ-ආර 

ඈන්නහ; ඳෆලිඹගගොඩ ඈන්නහ. වළඵළ  ගම් ධිගේ ව භහර්ගඹ 

වළදුණහප ඳසගඉ ඹම ඳශහගත් මිනිසුන්ප, කටුනහඹකින් එවහ 

ඳළත්ගත් ගම්ඳව දිසත්රි ක්කගේ මිනිසුන්ප, නුයහධපුයගේ, ඊතුරු 

භළද ඳශහගත් මිනිසුන්ප කටුනහඹකප ආවිල්රහ ධිගේ ව භහර්ගඹප 

අහප ඳසගඉ විනහඩි 15න් ගකොශමප එන්න පුළුන්. ආ  ගම්හප 

ේගේ කයන්ගන්? ආ  ගම්හප ඉර්වහ කයන්ගන්? ආ  ගම් 

ආහින් ගඳගනන ංර්ධනඹ   දකින්න ඵළරි? වුරුදු ගණනහක් 

තිසගඉ ගකොශම යහඹප ත තිේගේ නළවළ. වළඵළ  දකුු 

ගකොශම යහගේ ඈදිකිරීම් කපයුතු හන කයරහ ගවප නිේදහප 

එඹ විෘත කිරීභප  ඹන්ගන්. ගම්හ තභ  ප්ර්හේධන ණඹ යගගන 

කයරහ තිගඵන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, නික් කහයණඹ තභ , 

ගභතළන දී ගරු භන්ත්රීලරුන්  භව ඵළංකු ව ග  බහණ්ඩහගහයඹ 

තය ආති ගනුගදනු ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කශහ. 1949 ංක 58 

දයන මුදල් නීති ඳනගත් 89ළනි ගන්තිගේ ගභගඉ වන් 

ගනහ: 

"The Central Bank may make direct provisional advances to the 

Government to finance expenditures authorised to be incurred out 

of the Consolidated Fund:” 

ගම් ඳනගත් තදුයපත් ගභගඉ වන් ගරහ තිගඵනහ: 

 “Provided that every such advance shall be repayable within a 

period not exceeding six months,…” 

භවහ බහණ්ඩහගහයඹ ව භව ඵළංකු තය සිදු න ගනුගදනු 

ඈතහ ඈක්භනප ඒ ගදගගොල්ගරෝ තය ිළඹහ ගන්නහ. ගම් සිේධ 

කයන්නහ ූය ගනුගදනුර දී භවය ගරහ ප රහබ රඵන ගකොප ඒ 

ගේල්රප taxes එගවභ නළත්නම් ගභොනහ වරි surpluses 

තිගඵනහ නම් ඒ surpluses ඹ කය ගළනීගම් ක්රමභඹ ඒ 

ගදගගොල්රන්පභ තිගඵනහ. ගභතළන දී අර්ථික ගඉහ 

ගහසතුලින් නිදවස වුණහඹ කිඹරහ භව ඵළංකුත්, භවහ 

බහණ්ඩහගහයඹත් ඒ ගකීම්ලින් නිදවස ගන්ගන් නළවළ, ගරු 

743 744 

[ගරු රුන්දික ප්ර්නහන්දු භවතහ] 
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නි ගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. තභන් තය සිදු කයන 

ගනුගදනුර දී යගට් ජනතහප, යගට් අර්ථිකඹප ඳහඩුක් 

ගනොන විධිඹප ඒ ගේල් ඹ කය ගළනීගම් ක්රමභගේදඹ ඒ ඹ තුශ 

තිගඵනහ. යහජව අඹතනර ගනුගදනු කයේදී, යහජව 

අඹතනරප මුදල් දීරහ, භවහ බහණ්ඩහගහයඹ  මුදල් දීරහ ඒ 

ගනුගදනු කයේදී ඒ ඹ කය ගළනීම් ඒ විධිඹපභ කය ගන්නහ. ඒ 

හගේභ ඵදු  තිගඵනහ නම් ඒහ කිසිභ විධිඹකින් ඹ ගනොකය 

ගළනීගම් ක්රමභගේදඹක් නළවළ. ඒක ිළ ඳළවළදිලි කිඹන්නප ඕනෆ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, විගලඉගඹන්භ  ඳ 

ගභතළනදී යජඹප ප්ර්ලංහ කයන්න ඕනෆ, සුයහ ඵදු ගළන කථහ කයේදී 

ද ගම් කිතුල් ව  ගඳොල් නිසඳහදනලින් - 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! ඔඵතුභහප ත විනහඩිඹක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
ගරු රුන්දික ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அபைந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

වකුරු ව ඳළණි නිසඳහදනඹප හගේභ යහ කර්භහන්තඹප දීරහ 
තිගඵන වනඹ ඈතහභත් ගවො ගදඹක්. ගම් යගට් කිතුල් නිසඳහදන 
කයන්ගන් නළති, භදින්ගන් නළති කිතුල් ගස විලහර ප්ර්භහණඹක් 
තිගඵනහ. ඒ ඹප තභ  ගම් වනඹ දීරහ තිගඵන්ගන්. ගම්හ 
තභ  ගම් ඈදිරිඳත් කය තිගඵන ඳනත් ගකටුම්ඳත්ර 
න්තර්ගතඹ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, එක ඳළත්තකින් ඳ ගම් 
කහයණඹ ිළිතගන්නප ඕනෆ. යහඹ ව ගුන් ගතොටු ගඳොශ, ඛනිජ 
ගතල් ංගණ, ඒහර ඵන්ධිත ළඩිදියුු කයන්න ඕනෆ. නික් 
ඳළත්ගතන් ඵරන විප ගම් අර්ථික ගඉහ  ගහසතුලින් කහපත් 
කිසිභ වහනිඹක් ගන්ගන් නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, හන ලගඹන් 
internet ම්ඵන්ධගඹනුත් වන් කයන්න කළභළති .  ද ග  
යගට් ියවගඹෝ, ගතොයතුරු රඵහ ගන්න ඹ, න ගරෝකඹත් එක්ක 
ගතොයතුරු ගනුගදනු කයන ඹ විලහර ප්ර්භහණඹක් ගම් internet 
භඟ ගනුගදනු කයනහ.  

ද යජගේ ඵරහගඳොගයොත්තු, ෆභ අගමික සිේධසථහනඹකභ, 
එගවභ නළත්නම් ෆභ ග්රාහභ ගඉහ භකභ නළණර 
ිළහිටුන්න . එගවභ නම්  ගම්  internet  වහ ගහසතු ඩු කය 
තිබීභ ම්පර්ණගඹන් භවජනතහප ඳවසු රහ දීභක්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් අණ්ඩු, 
ජනතහගේ අණ්ඩු.  ගම් අණ්ඩු ගඳයශන්න විවිධහකහය 
කුභන්ත්රයණ එනහ. ගම් අණ්ඩු ගඳයශන්න විවිධහකහය ඵරගේග  
එනහ. ඳ තය තිගඵන ජහතික ංහිඳිඹහ, අගමික ංහිඳිඹහ 
නළති කයන්න එක එක ඵරගේග එනහ. වුරුදු තිවක යුේධඹක් 
නිභහ කයරහ අණ්ඩු නිකම් සිටිගේ නළවළ. ඊතුගර්  ජනතහ 
භතක කගශඉ නළවළ.  ගදන්න පුළුන් ංර්ධනඹ අණ්ඩු ඊතුයප 
රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ගම්හ විනහල කයන්න ඵරගේග එනහ. ඒක 
නිහ ිළ ජනතහගගන් ඈල්රනහ, ඈසීගභන් ඈන්න කිඹරහ. ගම් 
යප ඉශඟ වස්රාඹප ගගන ඹන්න ගම් ජනහධිඳතියඹහ  වළය ගන 
කිසිභ ගකගනක් නළවළ කිඹමින් භහගේ චන සල්ඳඹ න් 
කයනහ.  

[.බහ. 3.00] 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ගඹ කයනහ, භප  

චන සල්ඳඹක් කථහ කිරීභප සථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධගඹන්.  

භගේ මිත්රය ගරු ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීල රුන්දික ප්ර්නහන්දු 

භළතිතුභහගේ අගේගශීලි කථහප ඊත්තයඹක් දුන්ගන් නළත්නම් 

විඳක්ගේ භන්ත්රීලයඹකු ලගඹන් භහගේ කහර්ඹඹ  නිසිඹහකහය 

ඈසප කගශඉ නළවළ  කිඹරහ භභ හිතනහ. එතුභහ ආහුහ, 

කටුනහඹක ධිගේ ව භහර්ගඹප ආ  ඉර්වහ කයන්ගන් කිඹරහ. 

ගන්, ගදවිඹගන්!  ිළ ඉර්වහ කයන්ගන් නළවළ. නමුත් රුිළඹල් 

මිලිඹන 6,500කින් වදන්න පුළුන් ධිගේ ව භහර්ගඹ, රුිළඹල් 

මිලිඹන 45,800ක් විඹදම් කයරහ වදන  නිහ තභ  ිළ තයගේභ  

විරුේධත්ඹ ප්ර්කහල කයන්ගන්. රුිළඹල් මිලිඹන 6,500ක් ඹන 

එකප ඒ හගේ ප ගුණඹක් විඹදම් කයන්න ලවද?  ගභන්න 

ගම්ක තභ  ංර්ධනඹප තිගඵන ඵහධහ. රුිළඹල් 100ක් විඹදම් 

කයන්න ඕනෆ තළනප  ඔඵතුභන්රහ රුිළඹල් රක්ඹක් විඹදම් 

කයන නිහ ද යප ණඹ ඵරින් ගඳගශනහ. ඔඵතුභන්රහ කථහ 

කයන්ගන් රංකහ ල්ලි ච්චු ගවන භළෂිභක් හගේ කිඹරහ 

හිතහගගන. හිංක ජනතහ තභ  ඒ ල්ලි  ඔඵතුභන්රහප රඵහ 

ගදන්ගන්. ගම් ල්ලි වම්ඵන්ගතොටින් ගවෝ කහගේ ගවෝ 

ගඳෞේගලික බදරඹකින් ගවෝ එන්ගන් නළවළ.  ඒක තභ  ඳප 

තිගඵන දුක. ිළත් යප  ංර්ධනඹ කශහ. වළඵළ  ිළ යප 

ංර්ධනඹ කගශඉ ජනතහප කිසිදු  ඵයක් ඳපන්ගන් නළති. ද 

කිඹන්න, හභඹ රළබිරහ වුරුදු වතයක් ගිඹහ නම් ගකොගවඉද ඒ 

ප්ර්තිරහබඹ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. එදහ රුිළඹල් 190ප තිබුු ිළටි කිරි 

ඳළකට් එක ද රුිළඹල් 280 . එදහ රුිළඹල් 25ප තිබුු සීනි 

කිගරෝ එක ද රුිළඹල් 110 . එදහ රුිළඹල් 28ප තිබුු භූමිගතල් 

ලීපයඹ ද රුිළඹල් 89 , 90 . ගම්කපද යගට් ංර්ධනඹ 

කිඹන්ගන්? ඔඵතුභන්රහ ගඵොගවොභ දක් , යක වදනහ ගම්ක 

වදනහ කිඹරහ කිඹන්න.  ඔඵතුභන්රහගේ හක්කුගන් මුදල් 

යගගන ඒහ වදනහ නම් කභක් නළවළ. හිංක ජනතහගේ 

ල්ලිලින් තභ  ඒහ වදන්ගන්. නමුත් ඒ ජනතහ ගඵගවත් ටික 

ගන්න ගයෝවල් ද වරහ තිගඵනහ. ධවහඳනඹ රඵන්න 

ගඳෞේගලික ල්ලි ගේන්න ඕනෆඹ කිඹරහ  හිංක දරුන්ප 

හිංහ පීඩහ කයනහ. භතකද, ගවොයණ සිේධිඹ? හිංක කුඩහ 

දරුගක් තභන්ගේ ධවහඳන කපයුතු කය ගන්න ඳහරප 

ගගනඹන්න ල්ලි නළගත  කිඹරහ  ල්ළසිඹකුගගන් ගඳොල් 

ගගඩි පක්  ගත්ත සිේධිඹ?  ගවොයකම් කගශඉ නළවළ. "ගන්!  

භගේ ධවහඳනඹප ඵහධහක් ආති කයන්න එඳහ"කිඹරහ ආඹ 

කිේහ.  ගකෝ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් තිගඵන භහනුෂික  ඵ? ඒ නිහ 

ිළ කිඹනහ, ගරු රුන්දික ප්ර්නහන්දු  භන්ත්රීලතුභනි, කරුණහකයරහ 

ඉර්වහ ගභතළනප ගහන්න එඳහ කිඹරහ. ඔඵරහගේ දණඹ නළති 

කශහ නම්  ඉර්වහක් එන්ගන් නළවළ.  ඉර්වහගේ මුර තභ   ගම් 

තිගඵන දණඹ. කරුණහකයරහ ඒකප ඊත්තය ගදන්න.  

 
ගරු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ 
(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்ர) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

දණඹපද, ඉර්වහ? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔන්න ඕක තභ   කිඹන්ගන්. ඔඵතුභහප ඊත්තයඹක් නළත. 

රුිළඹල් මිලිඹන 6,500ක් ඹන තළනප රුිළඹල් මිලිඹන 45,800ක්  

විඹදම් කයන්න ඹනහ නම්  ඒ මුදලින් ඳහයල් එකක් ගනොග  

ඳහයල් පක්  වදන්න පුළුන්.  ඒක තභ  තිගඵන ප්ර්ලසනඹ.  

ගදගනි කරුණ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔේ, යත්ත්ත භන්ත්රීලතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහ  ඉගේ භත්තරප ගිහින් ේගේ ඈරහ රසනප 

නපරහ, එඹ විෘත කශහ. වරි.  ඒකප කිසි ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. ඔඵරහ 

මීප වුරුදු ගදකකප ඈසයගරහත් ගම් හගේ ගිහිල්රහ යහඹක් 

විෘත කශහ. ඒ විෘත කයපු යහඹප  භහ විසිඳවකපභ නළේ 

විසිවතය   ආවිත් තිගඵන්ගන්. ගම්කපද යගට් ංර්ධනඹ 

කිඹන්ගන්? කවුද  ඒ ඵය ඊසුරන්ගන්? ඔඵතුභන්රහද?  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඔඵතුභන්රහප තිගඵන ප්ර්ලසනඹ තභ  ංර්ධනඹ කිඹන්ගන් 

ගභොකක්ද කිඹරහ දන්ගන් නළතිකභ. ඔඵතුභන්රහ ඳහරභක් වද  

ගඟක් නළති තළනක. ඒකපද යගට් ංර්ධනඹ කිඹන්ගන්? එදහ 

වම්ඵන්ගතොප යහඹ විෘත කයන ගකොප ජනහධිඳතිතුභහ ගභොකක්ද 

කිේගේ? "වම්ඵන්ගතොප යහඹ ලින් දකප  නළේ 400ක් 

ඹනහ. ගභ න් සිඹඹප 10ක් අත් ඳප ආති" කිේහ.  ගන් 

භන්ත්රීලතුභනි, සිඹඹප 10 ගනොග , සිඹඹප දලභ 01ක්ත් ආවිල්රහ 

නළවළ ගන් එතළනප. ඈතින් ඒකපද ගම් යගට් ංර්ධනඹ 

කිඹන්ගන්? ඒ නිහ කරුණහකයරහ විහිළු ඳඹන්න එඳහ. 

ඔඵතුභන්රහප යගට් ංර්ධනඹක් කයන්න ඕනෆ නම් ජනතහප 

ඵයක් ඳපන්ගන් නළති කයන්න.  

Ensure that people do not carry the burden. If you 

carry the burden, go ahead. You have all the right to do 

anything and everything you want. But, unfortunately, at 

the expense of the people, you are living in a fool’s 

paradise. That is the problem.  

ිළ දළන් වම්ඵන්ගතොප යහඹ ගළන කථහ කයන එක 

ගභොගවොතකප  ඳළත්තකින් තිඹමු ගකෝ.  

ඔඵතුභන්රහ ඉගේ භත්තරප ගිඹහ, ලුතින් අයම්බ කයපු ගුන් 

ගතොටුගඳොශප. ඔඵතුභන්රහ ගිහින් විෘත කශහ. ඉප ඳසගඉ 

ගභොකක්ද කිේගේ? එතළන ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශක් විෘත 

කශහඹ කිේහ. හභහනවගඹන් එතළන සිදු කයන තිවිගලඉභ ගේ  

refuel කිරීභ කිඹනහ. නමුත් එතළන oil tank එකක් තිගඵනහද? 

ගරු බහගේ දළන් ආභතිරු ගදගදගනකු, තුන් ගදගනකු ඈන්නහ. 

ග  ජීන් කුභහයතුංග ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඉගේ එතළනප ගිහින් 

මුේදයඹකුත් issue කශහ. භහ ඔඵතුභන්රහප ග කීගභන්  කිඹනහ, 

ඒ ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොගශඉ oil tank එකක් නළවළ කිඹරහ. 

ඈතින් ගකොගවොභද ගතල් ගදන්ගන්? වගන්ද? එතළන ගඵඩහ 

කයන්ගන් ගභොනහද? ගතල් bowser ගදකක් ගකොශඹින් යගගන 

ගිඹහ. ඒ bowser එකක ගතල් ලීපර් 45,000ක් තිබුණහ. bowser 

ගදගක්භ ගතල් ලීපර් 90,000 . ලීපර් 10,000ක තත් bowser 

එකක් ගිඹහ. ඒ ඔක්ගකෝභ එකතු කශහභ ගතල් ලීපර් 100,000 . 

ඉගේ අහ "flydubai" aircraft එක. එතළනින් ඩුඵහ රප ඹන්න 

ගතල් ලීපර් 90,000ක් ගත්තහ. ඉප ඳසගඉ ඈතුරු වුගණ් ගතල් ලීපර් 

10,000 . ත ගුන් ඹහනඹක් ගතල් ගන්න ඕනෆ ගරහ එතළනප 

අහ නම් කිඹ , "ිළ ශඟ ගතල් නළවළ, තුය ඕනෆ නම් ගව ගගන 

ඳරඹල්රහ" කිඹරහ. ගම්කපද යගට් ජහතවන්තය ගුන් 

ගතොටුගඳොශක් විෘත කශහඹ කිඹන්ගන්? විිතරජ්ජහක් නළවළ.  

භත්තර ඈන් යුගයෝඳඹප ඹන්න ඩු ගණගන් ගතල් ලීපර් 

175,000ක් ඹනහ. නමුත් එතළන තිගඵන්ගන් ගතල් ලීපර් 

රක්ඹක් නම් ගකොගවොභද ඹන්ගන්? භත්තරප ආවිල්රහ, 

එතළනින් ගතල් ලීපර් රක්ඹක් යගගන, අඳහු කටුනහඹකප 

ආවිල්රහ ඈතුරු ගතල් ලීපර් 75,000 ගන්නද කිඹන්ගන්? ඒකපද 

යගට් ංර්ධනඹ කිඹන්ගන්? ඳප කිසි ගඉත්භ ලව නළවළ ගම් 

ගළන කුවකකභකින් කථහ කයන්න. ගම් කයන ඒහ ආති  

ගරෝකඹප ගඳන්න්න. කිසි ගඉත්භ කුවකකමින් ගතොය ිළ 

වනහ, වම්ඵන්ගතොප යහගඹන් හගේභ, ගම් ගුන් ගතොටුගඳොශ 

නිහ ළඩි වුු විඹදභ ජනතහප දයහ ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ. 

ගම්ක තභ  තත්ත්ඹ.  

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභන්රහගේ එකභ ගේ තභ  ගම් 

අණ්ඩු රැකීභ. ඒක රැක්ගක් නළත්නම් න්තිභප ගගදය ඹන්න 

ගේවි. නමුත් ඳප තිගඵන්ගන් යප අයක්හ කයන්න මික්, 

ඔඵතුභන්රහගේ දෂිත, කහර්ඹක්භ ව ඳවුල්හදඹ තිගඵන ගම් 

අණ්ඩු රැකීභ ගනොන ඵ ඳ ගම් සථහගේදී විඳක්ඹ 

ලගඹන් ග කීගභන් කිඹනහ. ඒහ තභ  ළඵෆ ංර්ධනඹප 

තිගඵන ඵහධහ. ඒහ  න් කයන්න. දණඹ නළති කයන්න. ළඵෆ 

ංර්ධනඹ ආති කයන්න. ප්ර්හේධන විඹදම් ඈතහ ධික . 

ඔඵතුභන්රහ ද කපයුතු කයන්ගන් සීමිත ම්ඳත් තිගඵන 

විධිඹප . ඉගේ ජනහධිඳති රසනප කිේහ, "ිළ ගම් ණඹ 

ගන්ගන් කන්න ගනොග " කිඹරහ. ආත්ත. කන්න ගනොග , 

ගජොලි කයන්න  ගන්ගන්. ඒක ඉප න්ත  ගන්.  

ගනොගයොච්ගචෝගල් විදුලි ඵරහගහයඹ වළදුහ. විදුලි බිර ඩු 

වුණහද? නළවළ. ඔඵතුභන්රහ දකුු ධිගේ ව භහර්ගඹ වළදුහ. 

ඒගකන් ජීන විඹදභ වහ ප්ර්හවන ගහසතු ඩු වුණහද? නළවළ. ඵස 

ගහසතු සිඹඹප 25කින් විතය ළඩි වුණහ. ඒ හගේභ  වම්ඵන්ගතොප 

යහඹ වළදුහ. එඹ ඈදිකිරීගභන් ගම් යගට් ජීන විඹදභ ඩු වුණහද? 

ඳනඹන ළඩි වුණහද? නළවළ. ඳනඹන සිඹඹප 4.1කින් ඩු වුණහ. 

ජීන විඹදභ ගිඹ වුරුේදප ඩහ සිඹඹප 10කින් ළඩි වුණහ. ත 

වුරුේදක් ඈදිරිඹප ගිහින් ළඳුහභ සිඹඹප 20.2කින් ජීන 

විඹදභ ළඩි ගනහ. එගවභ නම් ගකොගවඉපද ගම් ප්ර්හේධන විඹදභ 

ඹන්ගන්? 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ගකොශම 

දකුණ යහගේ breakwater එක ඈදි කය තිගඵනහ. ඒගකන් 

ගභොනහද ගරහ තිගඵන්ගන්? ගකොශම යහගේ ංර්ධනඹක් 

ආති ගරහ තිගඵනහද? දළන් Colombo South Container 

Terminal එක තිගඵනහ. ඒක ළඵෆක්. නමුත් 2011 වුරුේද 

එක්ක ඵළලුහභ සිඹඹප 4.1කින් ඳළමිගණන containers ප්ර්භහණඹ 

ඩු ගරහ තිගඵනහ. එගවභ නම් යගට් ංර්ධනඹ ගකොගවඉද 

තිගඵන්ගන්?  ඈතින් ිළ ගම්හ කිඹන්ගන් කුවකකභකින්ද? ගම් 

ළඵෆ ගේල්. ිළ ඒහ කිඹනගකොප, ිළ ''ගේල ගද්රලෝහිගඹෝ.'' ඒ 

ළයදි කයන ඹ, රංකහගේ ගකොඩිඹ ඵදහ ගගන ඈම, ඈම  ඈරහ  

''ගේල ගප්ර්ඉමිගඹෝ'' ගනහ.  ගම් විධිගේ ංර්ධනඹක් ගනොග  

ඳප ලව න්ගන්. ඳප ලව න්ගන් ළඵෆ ංර්ධනඹක් 

ආති න එක .  

ගම් අණ්ඩු ගදනකම් ගන්නහ. දළන් පුදුභ ංකල්ඳඹක් 

තිගඵන්ගන්. භව ඵළංකුගේ ධිඳති ජිත් නිහඩ් කේයහල් භව 

ගරොකුප කිඹ කිඹහ ඹනහ, ණඹ ගන්න ඕනෆ නළවළ භහරු ,  

යක වරි, ගම්ක වරි, ඳප US Dollar මිලිඹන 8,000ක් තිගඵනහ 

කිඹරහ. වළඵළ , ණඹක් ගන්න පුළුන් තළනක ලත ඳවක් තිබුණත් 

ඒක ගන්නහ. ගදනතුරු ණඹ ගන්නහ.  IMF එක එශරහ, අඳහු 

ඈමරහ  ගගනහහ.  දළන් කිඹනහ ණඹ ගදන්ගන් නළවළ කිඹරහ. ඉප 

ඳසගඉ කිඹනහ, ඳප ණඹ ඕනෆ නළවළ කිඹරහ. ජහතවන්තය මරව 

යමුදර ණඹ ගදන්න ගභවහප අගේ ඈල්ලීභක් කයපු නිහ. 

නළත්නම් ඒ ඹ රංකහප අදගයන් ආවිල්රහ ණඹ ගදනහද? 

නළවළ. ඒ හගේභ ගරෝක ඵළංකු කිඹනහ, "ිළ ගම් ණඹ 

ගදන්ගන් තමුන්රහගේ දණඹ ඩු කයරහ- 

The World Bank has basically emphasized that they 

will give loans only if you ensure that there is a cost-

benefit analysis on them,  good governance and 

corruption is reduced.   

One of today’s newspapers highlights that Sri Lanka 

has set a record of being the 79th worst country of 

corruption. So, day by day, the world is losing confidence 

in us. When the country is going through an absolute 

economic turmoil, when the country is technically 

bankrupt and repawned by this Government, they are 

basically looking at anything and everything  and trying 

to pay tomorrow’s loans from today’s borrowings.  

Then, they went to Japan to get loans but they are 

conditional loans.  They have not just promised this US 

Dollars 489 million to Mahinda Rajapaksa to do whatever 
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he wants. It was promised on the condition that good 

governance prevails, peace orientation and devolution of 

power takes place. If that is not the case they will reject, 

rebuff that. 

The world has suddenly found that there is a huge 

problem in Sri Lanka, that the Government of Sri Lanka 

is only working for nearly 157 Ministers and Deputy 

Ministers and not for the 21 million people living in the 

country. 

ගම්ක තභ  තිගඵන ප්ර්ලසනඹ.  

ගම් කථහ කයන ගභොගවොගත්ත් ජිනීහර ගරොකු ප්ර්ලසනඹක් 

තිගඵනහ. ිළ සිඹලු ගදනහභ ඒක යහශී ගරහ ඒක දිනන්න තිගඵන 

සථහක භහින්ද භයසිංව ගගම් චන්ඩිගඹක් හ ගේ කිඹනහ, 

"ඊමරහප  ඕනෆ එකක් කයඳල්රහ" කිඹරහ. ඔවුන් හිතනහ, 

රංකහගේ ඈගගන හ කිේහභ මුළු ගරෝකඹභ ආවිල්රහ ඒ 

ගගොල්රන්ගේ ඈසයව දණ ගවවි  කිඹරහ. ගභගවභ ගනොග , 

යපක් ඈදිරිඹප ගගන ඹන්න ලව න්ගන්. ඔඵතුභන්රහ ට්පන 

යගට් අර්ථිකඹ වදන්න තිගඵන්ගන් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹප . 

ජීන් කුභහයතුංග භළතිතුභනි, 2001 දීත් ඒක ගන් වුගණ්. 

ඔඵතුභන්රහ 2001දී සිඹඹප 2.1ක ඌණ අර්ථිකඹක් ආති කයරහ, 

අර්ථිකඹ කඩහ ට්පරහ අණ්ඩු ඳප දුන්නහ. ිළ නළත වදහ 

දුන්නහ. එදහ වදපු ඒ තල්ලුගන් තභ  තභ දුන්ගන්. 

ඔඵතුභන්රහ  ගභොනහ කශත් ඳප කභක් නළවළ. නමුත් 

න්තිගම්දී යගට් ජනතහප තභ  ඒ ඵය ඊසුරන්න ගන්ගන්. ඒක 

තභ  ඳප තිගඵන දුක.  

භභ ඈතහ ඕනෆකමික් ගම් කහයණඹ කිඹනහ. ගදනතුරු ගන්න 

අණ්ඩුප දළන් ඈන්දිඹහගන් රළගඵන්ගන් නළවළ; යුගයෝඳගඹන් 

රළගඵන්ගන් නළවළ; ආගභරිකහගන් රළගඵන්ගන් නළවළ. දළන් 

චීනඹත් හිතනහ, "ඹගකෝ, මුන්ප දීරහ ඈය , ඒත් කිසිභ ගකගශහි 

ගුණඹක් නළවළ" කිඹරහ. ඒකත් භහරු නිහ දළන් ජඳහනඹප 

ගිහිල්රහ කිඹනහ, "ගන්, ගදන්න පුළුන් ප්ර්භහණඹ ගදන්න" 

කිඹරහ. 2005 ජනහරි භහගේ ඳශමුළනි දහ න ගකොප  බිලිඹන 

1,784ක ණඹක් තිබුු යපක, ද ගම් කථහ කයන ගභොගවොත න 

ගකොප ම්පර්ණ ණඹ ඵය  බිලිඹන 6,900 දක්හ ළඩි ගරහ. 

Sir, the strange irony is that a country which had a 

total public debt of Rs. 1,784 billion as of 1st January, 

2005 is having a total public debt of Rs. 6,900 billion as 

of January, 2013. But, this type of increase in debt has not 

had a resultant increase in the asset ability of the country. 

No such thing has happened. Is the Government held 

accountable for what it is doing? They borrow money to 

pay yesterday’s loans. When the Government borrowed 

money at 8 to 9 per cent, we told them not do so 

especially regarding the HSBC loan and the ICICI loan. 

We told them that commercial borrowing to pay for social 

benefits cannot sustain itself and today, the Government 

is in a debt trap. The real development that has got to flow 

in and penetrate to people is stalled. Who is basically 

complaining about this? It is the innocent people of this 

country.  

ඒ නිහ තභ  ිළ ගභගවභ කිඹන්ගන්.  ජනතහ මුල් 

ගකොපගගන, ඒ ඹගේ ජීන විඹදභ ඩු කයගගන, ධවහඳනඹ 

සුයක්ෂිත කයගගන, ගයෝවල්රප ගිඹහභ ගඵගවත් තිගඵන 

ගයෝවරක් ඵප ඳත් කයගගන, යගට් භහන  තිහසිකම් 

අයක්හ කයගගන, ඹව ඳහරනඹක් ආති කයගගන, ජහතවන්තය 

ගරෝකගේ වගඹෝගඹ තිඹහගගන තභ  යගට් ංර්ධනඹක් ආති 

කයන්න ඕනෆ කිඹරහ ිළ ගම් සථහගේදී භතක් කයන්න 

කළභළති . ද ංගලෝධන ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගණනහක් ඈදිරිඳත් 

කය තිගඵනහ. අණ්ඩුගේ දක්තහ ද ඊගේ ඔ පු වුණහ ගන්ද? 

ඹ ළඹ න් ගරහ භහ තුනක් ගත ගරහ තිගඵනහ. නමුත් 

ගම්හ න්තිභ ඳළගේ ගගගනන්ගන්, ගභොනහද කයන්න 

තිගඵන්ගන් කිඹරහ ඒ ඹ දන්ගන් නළති නිහ . ඔඵතුභන්රහගේ 

දක්තහ විඳක්ගේ ළඩ කපයුතුරප ඵහධහක් ගන්න ඈඩ 

ගදන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ගඉරහප තිගඵන කපයුත්ත වරිඹප 

කයන්න ඵළරි නම් ද ඊගේ කශහ හගේ ඵරවත්කහයගඹන් 

කයන්ගන් නළතු, "ඔේ, ළරැේදක් තිගඵනහ" කිඹරහ ළරැේද 

ිළිතයගගන ඈදිරිඹප ඹන්න පුළුන් නම් න්න එතළන තභ  

භනුවබහඹක් තිගඵන්ගන්. තමුන්නහන්ගඉරහගේ ලක්තිඹ 

ඳහවිච්ික කයන්ගන්  ංක ගණිතඹප නු . "ඳප ගභන්න 

ගභච්චය භන්ත්රීලරු ංඛවහක් ඈන්නහ, ඒ නිහ ඊමරහ ඕනෆ 

එකක් කිඹඳල්රහ, ඳප ඕනෆ එකක් ිළ කයනහ."   කිඹනහ. 

ගභන්න ගම් හගේ තත්ත්ඹක් නිහ තභ  යප ගදදයන්න ඳපන් 

යගගන තිගඵන්ගන්.  

ගරු නභත්රීලඳහර සිරිගඉන ආභතිතුභහ කිඹරහ කිඹන්ගන් ිළ 

ගරු කයන ආභතියගඹක්. ද එතුභහ කිඹනහ, තභහප ජීත් මගම් 

වළකිඹහ ද ගරොකු ප්ර්ලසනහර්ථඹක් ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ිළ 

ිළිතගන්නහ. ද ඹන විධිඹප ආභතියගඹකුප ලිිළකරුගකුප 

තිගඵන ඵරතරත් නළවළ. එතුභහ එගවභ කිඹන්ගන් ඹම් 

විධිඹකින් ්රීන රංකහ නිදවස ඳක්ඹ අයක්හ කය ගන්න ඕනෆ 

නි . ගකොශම දිසත්රි ක්කගේ රැසමභකදී ඉගේ කුභහය ගල්ගභ 

ආභතිතුභහ ගභොනහද කිේගේ? ගම් ඳළත්ගතන් ඒ ඳළත්තප ඳළනපු 

ලි ටික ඵරරහ ගභොනහද කිේගේ? "මුන් ආවිල්රහ ගභොනහද 

කයන්ගන්, ග  ඳක්ගේ තිගඵන හයත්බහඹ නළති කයරහ -්රීන 

රංකහ නිදවස ඳක්ගේ තිගඵන ඒ හයත්බහඹ නළති කයරහ- 

නළත මුන් ඳනින ගභනක් තිගඵන්ගන්." ඹළ   කිඹන්න  කුභහය 

ගල්ගභ ආභතිතුභහප වළකිඹහක් තිබුු එක ිළ ගඹ කයනහ. 

එතුභහප එගවභ කිඹන්න වළකිඹහ තිබුණහ.  තහකහලික 

ගභතළනින් එතළනප ඳළන ඳළන, ගේලඳහරනඹ ගළන ප්ර්ලසන කය කය, 

යගට් ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ ශරහගගන, ඒකහධිඳති ඳහරනඹකප ගභන් 

කයමින් යප ඈදිරිඹප ගගන  ඹන්න පුළුන්ද කිඹන එක තභ  

තිගඵන ගරොකුභ ප්ර්ලසනඹ. ඒ නිහ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගගගනන 

එක ගනොග , ද ඳප ලව න්ගන්.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

No, no. There is a decision by the Hon. Speaker that 

he will not be allowed to take the Chair. When was that 

changed? 
 
ගරු ජීන් කුභහයණතුංග භවතහ (තළඳළල් ගඉහ 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு ஜலன் குரதுங்க - தரல் ரெமகள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 

Services) 
I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair. 
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නතුරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ මරහනගඹන් ඈත් 
වුගඹන්, ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்பொ அகனர, ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். 

அஸ்ர்  அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and  THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Member, you can continue with your speech. 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No. There is a decision by the Hon. Speaker. So, you 

cannot preside. Please tell as to when that decision was 

changed. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Member, I am presiding. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We cannot allow you to preside.  I questioned this 

before you took the Chair.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
You cannot question the Chair.  You proceed with 

your speech. 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are not questioning the Chair. We are questioning 

the Hon. Azwer. - [Interruption.] The Hon. Speaker has 

given an undertaking that you will not be in the Chair.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Member, you had better follow the Standing 

Orders.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Not the Standing Orders; the Hon. Speaker has given 

us a word.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
It was the Hon. Deputy Chairman of Committees who 

invited me to take the Chair. That is all.  I am a Member 

of Parliament. 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am not concerned of that. - [Interruption.] We have 

got an undertaking.  - [Interruption.] We are not going to 

allow this type of thing to go on in Parliament. - 

[Interruption.] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
There is no such Ruling given by the Hon. Speaker.  

Hon. Member, you carry on because I do not want to - 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry.  I am not going to carry on with my 

speech. We, as the United National Party, have a 

backbone.  We have been given an assurance and we 

need that to be carried out.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
You can take it up with the Hon. Speaker, please. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes. We will take it up with the Hon. Speaker. You 

have to suspend the House for that. We cannot allow this 

type of thing to go on.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Exactly. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Ajith P. Perera was humiliated by you. That is 

why you were removed from the Chair. - [Interruption.] 

That Ruling was given by the Hon. Speaker. There 

should be no subtle   -  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
I am kindly reminding you that you cannot question 

the Chair.   

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am not questioning the Chair.  I am questioning the 

Hon. Azwer.  
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මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
You cannot do that. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker has given us an assurance.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
The Standing Orders are very clear.  The Presiding 

Member has all the right that the Hon. Speaker has. -

[Interruption.]  Please set an example to others.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There is no need for me to set an example.  You 

should set an example from the Chair.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
There is a peaceful House listening to you.  Why do 

you not continue with your speech?  

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලතුභනි, රීති ප්ර්ලසනඹක් තිගඵනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභහ එදහ තීන්දුක් ගත්තහ. ඒ තීන්දු ගනස කය 

තිගඵනහද කිඹහ භහ දළන ගන්න කළභළති .  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
I have presided before. This is the third occasion. - 

[Interruption.] 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, no. But,-  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
At the previous Sessions also I presided.  You all were 

not present in the House at that moment to question it.  

Anyway, I am going by the Standing Orders, nothing else.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There is a sense of precedence that is created from 

what you are doing. - [Interruption.] 

මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
There is somebody in the Chair.  You carry on, 

please. If not, I will call upon the next speaker.  That is 

all.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry. You cannot take up this matter like a point 

of Order.  We want this matter to be referred to the Hon. 

Speaker. Suspend the House and let the Speaker give us a 

word on this matter.   
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
The point of Order is overruled. Please carry on.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No. This cannot go on like this. 

 
ගරු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் தெதணறத்ண)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne)) 

ගරු භන්ත්රීලයගඹක් මරහනගේ සිටිනහ. භගේ ගඳෞේගලික 

දව ගභඹ . ප්ර්ලසනඹක් තිගඵනහ නම් කථහනහඹකතුභහ ඳළමිණි 

ගරහක ඒ ගළන හකච්ඡහ කයන එක ගනභ කථහක්. එගවභ 

නළතු ගභඹ විහදඹප ඵහධහක් ගන්න ඈඩ ගදන්න ඵළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] එතුභහගේ නභ ගඹෝජනහ කයරහ එතුභහප හඩි ගන්න 

කිඹහ කිේහ ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] එිතගේ ඈන්න ගඉකගඹක් 

ගනොග  ගන් එතුභහ හඩි ගකගයේගේ. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please!  I can only ask you to carry on with 

your speech, Hon. Ravi Karunanayake.  That is all. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Presiding Member, I rise to a point of Order.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ගරු කථහනහඹකතුභහ තීන්දුක් 

ගත්තහ, ඔඵතුභහප මරහනගේ ඈන්න ගදන්ගන් නළවළ  කිඹරහ.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Member, the Hon. Speaker has not made such an 

announcement in the House. Anything of the sort you are 

now saying has not been announced by him.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථහනහඹකතුභහ එභ තීන්දු ප්ර්කහලඹප ඳත් කශහ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
When I asked about this, he said, "no order has been 

made".  So, Hon. Ravi Karunanayake, you can carry on 

with your speech now.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභහ එභ තීන්දු ප්ර්කහලඹප ඳත් කශහ.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
There is nothing new in this.  Hon. Ravi 

Karunanayake, please carry on. . - [Interruption.] 
 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
How can you be presiding all this time? - 

[Interruption.] 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Ravi Karunanayake, please carry on. 
  
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

It has been very categorically said and an assurance 

has been given to all of us. We cannot allow this type of 

thing to go on in Parliament.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

I have been telling you this over and over again. You 

kindly take it up with the Hon. Speaker. That is all. Now, 

you carry on with your speech.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

There is nothing to take up with the Hon. Speaker. He 

has given an assurance.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

If you continue in this vein, I have no alternative but 

to call upon the next speaker.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I am sorry. Do you think that you can allow 

Parliament to go on in the way you want? We are 

Members of Parliament. Just because you all have might, 

might is not right.  

ගරු ඩිේ ගුණගඉකය භවතහ (භහන ම්ඳත් ිළිතඵ 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு  டிபே குரெக - ணற பங்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

 
නළඟී සිටිගේඹ. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. DEW Gunasekara, please - එගවභ නම්  

3.30න ගතක් කල්දභන්න.  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඈඩ ගදන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීලතුභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

I have presided on three occasions during the recent 

Sessions. You can go through the Hansard. None of you 

were here to raise a matter like this. In any case, the Chair 

has all the right. You carry on with your speech. - 

[Interruption.] I suspend Sittings for five minutes. 
 
රැසමභ ඉප නුකර තහකහලික ත්හිටුන රදින්, .බහ. 

3.30ප නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහගේ බහඳතිත්ගඹන් නළත 
ඳත්න රදී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 3.30 றம இமடறபொத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்பொ. தறறச் ெதரரகர் அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 3.30 p.m. and then resumed,          

MR.  DEPUTY SPEAKER  in the Chair. 

 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

සතුති . ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභන්රහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹ යකින්න පුළුන් ළඩ ිළිතගශක් ආති 

කයන එක භහ ගඵොගවොභ ගඹ කයනහ. ඒ හගේභ Assistant 

Secretary-Generalපත් සතුතින්ත නහ. දළන් ඒහ න්. ගම් 

යගට් අර්ථිකඹ කඩහ ළටී තිගඵන සථහක ගම් බහගේ 

මරහනඹත් කඩන්න පුේගරඹකු එේ නිහ තභ  ිළ ගභතළන 

ප්ර්ලසනඹ ඳපන් ගත්ගත්. එදහ ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීලතුභහප 

ප්ර්ලසනඹක් ආති කයරහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ම්ප්ර්දහඹ නළති 

කයන්න වළදුහ. ද එඹ භතක් කයමින්, ඔඵතුභන්රහ ඹන ගභන 

ිළ ගඹ කයනහ.  ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ - 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order. 
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නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Dinesh Gunawardena. 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගරු 
කථහනහඹකතුභහ, ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ ව ගරු 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ ගනොභළති සථහක මරහනඹ 
ගළනීගම් Panel  එකක් තිගඵනහ. ඒ Panel  එකප ඳවහ කිරීභ 
සුදුසු නළවළ. එභ නිහ ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහප භහ 
ඈතහභ ගගෞයගඹන් කිඹනහ, ගභොන ප්ර්ලසන තිබුණත්, ඒහ විහ 
ගළනීගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹක් තිගඵනහ, එගඉ නළතු 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ මරහනඹ දයන තළනළත්තන්ප තභන්ප හිගතන 
ඳරිදි එක් එක් චන ඳහවිච්ික කිරීගභන් ගවෝ විගේචනඹ කිරීගභන් 
ශකින්න කිඹරහ. එඹ , ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, එභ සථහගේදී ගම් 

බහගේ හිපපු නළති ආභතියගඹක් ආවිත් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

කිඹනහ. ඔඵතුභහ කිඹන්න, භහ ගභොන චනඹද ඳහවිච්ික කයරහ 

තිගඵන්ගන් කිඹරහ. 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කථහ කයන්න දන්ගන් නළත්නම් ඈ ගන්න. [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ වන්ගන්, ඳවහ කශ චන ගභොනහද කිඹරහ . [ඵහධහ 
කිරීම්] ඳවහ කශ චන ගභොනහද? [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ 
හිතුභතඹප නිකම් කෆ ගළහුහ කිඹරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීම්] භහ වනහ, කථහ කයපු චන ගභොනහද කිඹරහ. [ඵහධහ 
කිරීම්] 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Dinesh Gunawardena, you can raise your point 

of Order.  
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, it is very clear. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ සිටිඹත්, නළතත් 

Chair එගක් සිටින තළනළත්තහප භන්ත්රීලයඹකු challenge කයනහ 

නම් ඒ භන්ත්රීලයඹහ "" ඹන්න දන්ගන් නළති ඵගඵක් කිඹන එක 

භහ කිඹනහ. 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Ravi Karunanayake. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු යවි 

කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකයරහ ගරු යවි 

කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහප කථහ කයන්න සථහ ගදන්න. 

[ඵහධහ කිරීම්] Hon. Members, the Hon. Ravi Karunanayake is 

on his feet. කරුණහකයරහ ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහප 

කථහ කයන්න ඈඩ ගදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] Order, please! ගරු 

භන්ත්රීලතුභන්රහ හඩි ගන්න. [ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකය ගරු 

භන්ත්රීලතුභන්රහ හඩි ගන්න. 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගවො ම්ප්ර්දහඹ. 

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 
 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The Hon. Member cannot challenge the Chair. - 

[Interruption.] 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ කථහ කයනහ. ආගවන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You cannot challenge the Chair. Whoever is in the 

Chair has to be respected by the House. - [Interruption.] 
 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීම්] Hon. 

Deputy Speaker, right is might, not might is right. Just 

because he shouts, it does not mean that we get 

frightened and sit down. All we did was, when his name 

was called to take the Chair, we opposed him.  But, he 

came and sat there. Who is disrespecting the Chair?  

When we said, “Do not come", he comes. That is the 

problem. He comes, sits and then chairs. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 
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ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, the Deputy Chairman of 

Committees who presided over there, called me to the 

Chair. He has all the right, and Sir, this Member chose to 

insult the Chair. I must bring to your notice that I was not 

removed by the Speaker.- [Interruption.] 
 

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Harin Fernando, what is your point of Order? 
 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, let me finish.  
        

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Harin Fernando, what is your point of Order? 
කරුණහකයරහ එක භන්ත්රීලතුගභක් එක ය කථහ කයන්න. ගම්ක 
ඳහර්ලිගම්න්තු. ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීලතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Hon. Deputy Speaker, we met the Hon. Speaker  last 

time when we were faced with this problem and the Hon. 

Speaker assured us that the Hon. Azwer will never take 

the Chair.  
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of Order.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගඉකය භවතහ 
(ரண்புறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, භන්ත්රීලයඹකු මරහනඹප 

ඳළමිගණන්න නම්, හභහනවගඹන් ිළ -බහගන්- ගඹෝජනහක් 

ගේන්න ඕනෆ. ගම් සථහගේදී බහගේ ගඹෝජනහක් නු 

ගනොග , සර් භන්ත්රීලතුභහ මරහනඹප ඳළමිණිගේ. එතුභහ 

ඵරවත්කහයගඹන් තභ  මරහනඹප ආවිල්රහ ඈ ගත්ගත්. 

ඵරවත්කහයගඹන් මරහනගේ ඈ ගළනීභ ම්ප්ර්දහඹ ගනොග . 

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහප 

ගගෞයගඹන් කිඹන්ගන්, ඵරවත්කහයගඹන් ගකගනකු 

මරහනඹප ආවිල්රහ ඈ ගන්නහ කිඹන්ගන් ඒක ඳප කයන 

ඳවහඹක්; ඳහර්ලිගම්න්තුප කයන ඳවහඹක් කිඹරහ . 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ. 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, please kindly listen to my point of Order. The 

Hon. Dayasiri Jayasekara is even challenging the Order 

made by the Deputy Chairman of Committees at that 

time. He invited me. I was never asked not to take the 

Chair. The Hon. Speaker has - [Interruption.] . 

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Sir, I was never asked by the Hon. Speaker not to take the 

Chair; no order has been made by the Hon. Speaker to 

that effect. Therefore, Sir, they were insulting the Chair at 

that time, and also now they are choosing to insult the 

Hon. Deputy Speaker who - 
 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Now, I have given enough opportunity to either side. 

Hon. Ravi Karunanayake, you continue with your speech.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I respect the Deputy Speaker for coming and taking 

the Chair and bringing respect to the Chair; we never 

disrespect the Chair. It was others who came and sat there 

and disrespected the House and that is the problem. I 

guess my good Friend's - a veteran speaker - amiable and 

generous disposition got somewhat perturbed. He came 

running and started shouting; I do not understand as to 

why he did so.  I am sure  sanity has prevailed now and 

his cooler thoughts are making him feel as to what he 

uttered.  All I say is, never mind. Everybody errs and it is 

human. Let us go forward. But, ensure that these types of 

things do not happen again. We are very conciliating as 

an Opposition. But, that does not mean we take any 

rubbish that you put in there.   

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ මරහනඹප 

ආවිල්රහ ගම් ප්ර්ලසනඹ විඳීභ ිළ ගඹ කයනහ. ගම් සථහගේදී 

ගරු බහප ගභළතිතුභහත්, හිපපු ගභළතිතුභහත්, සිඹලු ගජවසධ 

භන්ත්රීලරුත් ඳළමිණ සිටිනහ. ිළ ගභතළන ළදගත් ගදඹක් 

වනහ. ිළ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ගළන කථහ කයනහ. ද 

ජහතවන්තය ගරෝකඹ දිවහ ඵළලුහභ රංකහ හුදකරහගේ  ගභන් 

කයන්ගන්. රංකහප අදයඹ කශ, ඳප ඈතහභත් මිත්රයශීලී සිටි 
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ඈන්දිඹහ ද ගකොගවඉද සිටින්ගන්? එක්ත් ජහතීන්ගේ භහන 

හිමිකම් ිළිතඵ මුළුගේදී භහන  තිහසිකම් ිළිතඵ ගගනහපු 

ගඹෝජනහප නිදවසින් ඳසගඉ ඳශමුළනි තහප ඳප විරුේධ 

ඈන්දිඹහ ඡන්දඹ දුන්නහ.  

දත් විඳක්ඹක් ල ගඹන් ිළ අණ්ඩුප ඊදවු කයන්න ඹන 

සථහක අණ්ඩු කිඹනහ, ග  වගඹෝගඹ ඕනෆ නළවළ 

කිඹරහ. ඳප එගවභ කිේත්, එභ ඡන්දගඹන් දිනරහ එන්න 

රළගේහ කිඹරහ ිළ ප්ර්හර්ථනහ කයනහ. නමුත් ද ගම් කිඹන 

සථහගේදී ඈන්දිඹහපත් ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ආති ගරහ 

තිගඵනහ ගන්ද? ගම් කිඹන සථහගේදී ගරුතය ගඵෞේධ සහමීන් 

වන්ගඉරහ ගදනභක් ම්ඵන්ධ ඈන්දිඹහගේදී ආති ූය ප්ර්ලසනඹ ිළ 

ිළිතකුල් කයනහ. ඒ හගේභ එඹ තයගේ ප්ර්තික්ගඉඳ කයනහ. ඳ 

ගම් අණ්ඩුගන් වනහ, ගභගවඉ ගරොකුප ේද කය කය මුළු 

ගරෝකඹපභ තභන්ගේ නිගදොසබහඹ ප්ර්කහල කයන සථහගේදී 

ආ  ගම් අණ්ඩු ඈන්දිඹහප කථහ කයරහ ගම් සහමීන් 

වන්ගඉරහප වුු ගේ ගළන විභන්ගන් නළත්ගත් කිඹරහ. 

භවහගඵෝධි ංගභගේ සහමීන් වන්ගඉරහ ඈතහභත් නගි 

ගඉඹක් ඈන්දිඹහගේ කයනහ. එක ඳළත්තකින් කුරැසගඉ මුසලිම් 

ප්ර්ලසනඹක් ආති කය ගගන ගම් අණ්ඩු ගභගවඉ ගරොකුප 

දඟරනහ. ගනක් ඳළත්ගතන් වරහල් ප්ර්ලසනඹක් ඊසහ ගගන 

ඹනහ. ඉගේ භත්තර යහජඳක් ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ 

විෘත කයනගකොප  වළන්දෆගේ මයකළටිගේ ක්රිපසතිඹහනි ඳල්ලිරප 

ගවරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ත්තර  හින්දු ගේසථහනඹකප 

ප්ර්ලසන ආති කයරහ තිගඵනහ. ජහතවන්තය ගරෝකඹක් එක්ක 

භඟිතහක් ආති කය ගගන අගමික ප්ර්ලසන විඳීභ තිවිගලඉ . 

ග  යගට් ත්රයසතහදී ප්ර්ලසනඹක් ආති වුණහ. නමුත් කරුණහකය 

අගම් ප්ර්ලසන ආති කයන්ගන් නළතු ගභන් කයන්න ඕනෆ කිඹන 

එක කිඹන්න ඕනෆ.  

ගභළතිතුභහ, හිපපු ගභළතිතුභහ, ෂවුසි ආභතිතුභහ හගේ 

ඹගේ දවස ගගොනු කය ගගන අණ්ඩුක් විධිඹප ඹන්න පුළුන් 

නම් තිගඵන ප්ර්ලසන ඩු ගනහ මික් ළඩි ගන්ගන් නළවළ ගන්ද? 

ඒ නිහ ිළ වනහ, ද ඈන්දිඹහගේ සථහයඹ ිළිතඵ අණ්ඩු 

ගභොනහද කිඹරහ තිගඵන්ගන් කිඹහ. දළන් ගඳශඳහිත ඹනහ. නමුත් 

අණ්ඩුගන් ඒ ගළන ප්ර්කහලඹක් කයරහ තිගඵනහද? ඳ ජිනීහ 

ගළන කථහ කයනහ. මීප වුරුදු ගදකකප ඈසගල්රහ Labour 

GSP නළති ගන ගකොප ඳ කිේහ ආඟලුම් වහ ගම් යගට් ඵදු 

ඳනන්න එඳහ කිඹරහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ රඵහ දුන්, චන්ද්රිටකහ 

කුභහයතුංග භළතිනිඹරහ තවවුරු කශ Labour GSP  එක දළන් නළති 

ගරහ තිගඵන්ගන්. එ න් US Dollars 1,100 million යපප හිමි 

ගනහ. එදහ භව ඵළංකුගේ ධිඳති කිේගේ ගභොනහද? "ගභොන 

ිළසසුද, විඳක්ඹ හීන ගරෝගකක ඈන්ගන්" කිඹරහ කිේහ. ද 

හණිජ භණ්ඩරඹ කිඹනහ, රුිළඹල් බිලිඹන 145ක් රංකහප 

හිමි ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. රුිළඹල් බිලිඹන 145ක් කිඹන්ගන් 

රුිළඹල් ගකෝටි 14,500ක්. ගම්හ කජු ආපද? ගකොස ආපද? 

හිංක දු ඳත් ජනතහගේ භූමිගතල් මිරප ත රුිළඹල් 10ක් 

එකතු කයන්ගන් එභ වනඹ රඵහ ගන්න ඵළරි නිහ .  

ද ගන ගකොප ආඟලුම් කර්භහන්තලහරහ 271ක් ළහිරහ 

තිගඵන්ගන්. Two hundred and seventy one garment factories 

had been closed down because of the loss of Labour GSP 

that had been there. I am asking the Senior Ministers who are 

here, is this the way you take the economy to the cleaners at 

a time when every single cent is important to this country? 

You have a sense of arrogance to question the EU when you 

are beholden to them for giving the Labour GSP to you. You 

said, “No, we do not want that”. I do not want the country to 

be subservient, in any way, to any country to get its dues. 

But, when we get something, we have got to protect it. 

Today, if you had that Rs. 145 billion at the disposal of the 

exporters, you do not need to tax the people, increase petrol 

prices and to impose a 50 per cent increase on electricity 

charges, in turn increasing the cost of living, which is going 

up by the day. If you had that Rs. 145 billion, then you could 

have utilized the taxes on that in order to ensure that you 

give at least a 20 per cent salary increase to the private 

sector. Hon. Vasudeva Nanayakkara, I know you are very 

concerned about increasing the revenue. But remember, on 

the other side of the economy, you have got to reduce your 

cost. If you increase your cost and try to reduce your 

revenue, it would be a recipe for disaster and that is what is 

going on at this particular moment.  

දළන් ගම් කථහ කයන ගරහගේ භහ කිේහ හගේ ජහතිහදී, 

අගම්හදී ප්ර්ලසන භථඹකප ඳත් කයරහ යපප ඹම් විධිඹක ඈදිරි 

දළක්භක් හිත න්තහදී ගනොන ගේලඳහරන නහඹකත්ඹක් 

ලව . යගට් ගභළනි ගේල් ආති වුගණොත් ජිනීහලින් එන 

ඊත්තයඹ ග  යපප හිතකහරී ගන්න  ඵළවළ. ගම් සථහගේදී ිළ 

අණ්ඩුගන් ඈල්රනහ, කරුණහකය ගරෝකගේ යපල්ලින් 

ජිනීහ මුළුප ගගගනන ගඹෝජනහ රංකහප හිතකය න 

විධිඹප කපයුතු කයන්න ගදන්න එඳහ කිඹහ. ිළ කදහත් 

කිඹන්ගන් නළවළ ඒ යපර ලවතහ නු කපයුතු කයන්න 

කිඹරහ. රංකහගේ කීර්ති නහභඹ අයක්හ කයන්න කිඹන එක 

විතය  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ලගඹන් ඳ අණ්ඩුගන් 

ඈල්රන්ගන්. එළනි ප්ර්ලසන ආති ගන ගකොප න්තිභප මුළු 

ගරෝකඹභ රංකහ ගද ඵරන්ගන් ගභොකක් ගවෝ ප්ර්ලසනඹක් 

තිගඵන විධිඹප .  ගගම් චණ්ඩිගඹෝ හගේ කෆ ගළහුහභ මුළු 

ගරෝකඹභ ග  කකුල් ශඟ දණ ගව  කිඹරහ හිතන්න එඳහ. 

ගරෝකඹ තිගඵන්ගන් රංකහ ආතුගශඉ ගනොග , රංකහ 

තිගඵන්ගන් ගරෝකඹ ආතුගශඉ . 

 
ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵේධතහ භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர - ரெற தரறகள், 

ெபக எபைமப்தரட்டு அமச்ெர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ඔඹගගොල්රන් චණ්ඩි ඳහට් දහන්ගන්. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභන්රහ ගිහිල්රහ චණ්ඩි ඳහට් දහන්න. විභල් මයංල හගේ 

භහයහන්තික ඊඳහඹක් කයන්න. ආ , ඔඵතුභන්රහ ඵෆන් කී 

මන්රහප ගඳන්නුගේ? [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ගභතළන කෆ ගවරහ 

ළඩක් නළවළ. 

 
ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ිළ පුංික යපල්. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පුංික යපල් තභ . මීප ළඩිඹ පුංික යපල් මීප ළඩිඹ 

හර්ථකත්ඹක් රඵරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳප ළඩිඹ 

ගඳොඩි යපක් තභ  භහරදි න. භහරදි න මීප ළඩිඹ හර්ථක 

ගර තභන්ගේ ප්ර්ලසන විහ ගගන තිගඵනහ. යක පුච්චරහ, 

ගම්ක පුච්චරහ, ඵෆන් කී මන්ප ඵළණරහ, ජිනීහ ඹන යපල්රප 

ඵළණරහ, ආගභරිකහප මුකුළු කයරහ වරිඹන්ගන් නළවළ. ිළ 

761 762 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඔක්ගකෝභ භතක කයමු, ග  හිතත්භ ඈන්දිඹහත් එක්ක දළන් 

ගභොකක්ද සිේධ ගරහ තිගඵන්ගන්? ඈන්දිඹහ ිළත් එක්ක 

තයවහද? ගභොනහද ඒ ඹ කිඹන්ගන්? ඒ ගගොල්ගරෝ කිඹන්ගන් 

කරුණහකයරහ භහින්ද යහජඳක් ඵෆන් කී මන්ප කිඹපු ගේ 

කයන්න, ඔඵතුභන්රහගේ අණ්ඩුගේ කළබිනට් භණ්ඩරගඹන්භ ඳත් 

කයපු ඹ විසින් වදපු LLRC එක නු කපයුතු කයන්න, ජී.එල්. 

පීරිස ඈන්දිඹහගේ External Affairs Ministerප 2012 භහර්තු 

භහගේ කශ ප්ර්කහලඹ ක්රිපඹහත්භක කයන්න කිඹන එක . ඉප ළඩිඹ 

ගභොකුත් කිඹන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ තභන්ගේභ සහධීන 

ගකොමිභක් න LLRC එගක් තිගඵන ගේල් ක්රිපඹහත්භක 

කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ගම්හ ගළන ගඳන් වන්න එඳහ. ිළ  

ඈන්ගන් විඳක්ගේ ගන්. ඔඵතුභන්රහ ඳප චණ්ඩි ඳහට් දහරහ 

වරිඹන්ගන් නළවළ. ඔඹ චණ්ඩි ඳහට් ගිහිල්රහ Senator Kerryප 

දහන්න, ඕහ ගඩ්විඩ් මිලිඵෆන්ඩ්ප දහන්න. 

 
ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඈන්දිඹහත් එක්ක ග  රිඹහදුක් නළවළ. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ආ  නළත්ගත්? ද සහමීන්වන්ගඉ නභකප ඈන්දිඹහප 

ගිහිල්රහ ඈන්න ඵළවළ. 

 

ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ එගවඉ ඈන්න gangstersරහ කට්ටිඹක්. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒක තභ . ගභගවඉ ඈන්න gangstersරහ හගේ තභ . ගභගවඉ 

gangsters රහත් එක්ක ඵරන ගකොප කිසි ගනක් නළවළ. 
 
ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ හිතන විධිඹප 100ක් විතය ත් ඩංගුප යගගන 

තිගඵනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ත් ඩංගුප ගන්න එක ගඵොගවොභ ගවො .   ඈතින් ආ , 

අණ්ඩු ප්ර්කහලඹක් කයන්ගන් නළත්ගත්? විඳක්ඹ විධිඹප ිළ 

කිඹනහ, ගම් අණ්ඩු ඈතහභ රජ්ජහ වගත විධිඹප ළඩ කපයුතු 

කයනහ කිඹරහ. ගම් සහමින් වන්ගඉරහප කයපු ගගෞයඹ 

ගළන කිේගේ නළත්ගත් ආ ? ඒහ ගළන කිඹන්ගන් නළති නිදවගඉ 

ලේද නළති ඈන්ගන් ආ ?  ඔඵතුභන්රහ එක ඳළත්තකින් 

න්තහදඹ පුයනහ. ඉප ඳසු එඹප රළගඵන ඊත්තයඹ නු යගට් 

ම්පර්ණ භගිඹ නළති නහ. ය කිේහ හගේ එක ඳළත්තකින් 

මයකළටිඹ, වම්ඵන්ගතොප ඳල්ලි ිළච්චුහ.  ගනක් ඳළත්ගතන් 

කුරැසගඉ මුසලිම් ඳල්ලිඹ ිළච්චුහ.  ගනක් ඳළත්ගතන් ත්තර 

හින්දු ගකෝවිර.  ගභොකක්ද ගම් යගට් තිගඵන ප්ර්ලසනඹ?  ්රීන රංකහ 

කිඹන්ගන් හර්අගමික යපක්. ්රීන රහංකික නනවතහ තභ  එහි 

ළදගත්භ ගේ. එහි සිංවර, ගදභශ, මුසලිම්, ඵර්ගර්, භළගල් සිඹලු 

ජහතීන් සිටිනහ. ඒ නිහ ගම් හගේ ඳනත් ගගගනනහප ඩහ 

ළදගත් න්ගන් ගම්  යගට් භගිඹ ආති කිරීභ .  

භහ කිේහ හගේ ද ගම් යගට් ජීන විඹදභ ඩු කයන්නප 

ලව නම් තිගඵන input cost එක ඩු කයන්නප ලව . ද 
විදුලි බිර සිඹඹප 50කින් ළඩි කයන්නප වදනහ. භවජන 
ඊඳගඹෝ වතහ ගකොමිගභන් ිළ ගම් ගළන වනහ. විදුලි ඵර 
භණ්ඩරගඹන් ගම් විදුලි බිර ළඩි කයන්න කිඹනහ ලු. විදුලි බිර 
ළඩි කයන්න ලව නම් ඳප කිඹන්න, ගම් විදුලි බිර ළඩි 
කයන්න ලව න්ගන් ආ  කිඹරහ. ගම්ක දණඹද, 
කහර්ඹක්භතහද, නළත්නම් ගනක් යජගේ අඹතන විදුලි බිල් 
ගගන්ගන් නළතිකභද?  මුරව ර්බුදඹක් තිගඵනහද? එගවභ 
නළති නිකරුගණ් ඳප ආවිල්රහ කිේගොත් විදුලි බිර සිඹඹප 

50කින් ළඩි කයන්නප ඕනෆ   කිඹරහ, ඒක වරි ප්ර්ලසනඹක් නහ. 
ග  ෂවුසි ආභතිතුභහ එදහ ගතල් මිර ඩු කයන්නප ඕනෆ   
කිඹරහ ඈතහභත් ඕනෆකමින් පන් කශහ. න්තිභප එතුභහ 
ඳළත්තකප දභරහ, දළන් ගජවසධ ආභතියගඹක් ඵප ඳත් කයරහ 
තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහගේ අනඹත් ගදකප කඩරහ. 
 ගඹෝ! තිබුු අනඹත් නළති කයරහ තිගඵනහ.  භළද ගකොශම, 
ඊතුරු ගකොශම, ෂවුසි නභ නළති ්රීන රංකහ නිදවස ඳක්ගේ 
ගේලඳහරනඹ කයන්න පුළුන්ද? නුරින් පුේගරඹකු ගභතළනප 
ඳළන්න  කිඹරහ, ගභතළන තිගඵන ඡන්ද ටික ගන්න හිතනහ නම් 

තිගඵන ඡන්ද ටිකත් නළති ඹන එක  සිදු න්ගන්. න්න ඒ 
හගේ කපයුතු කයගගන ඹන එක ිළ ගඹ කයනහ. ඒක තභ  
ිළ කිේගේ, ිළ යප ගේයහ ගන්නම්, ඔඵතුන්රහ තභන්ගේ 
ඳක්ගේ කපයුතු කයගගන ඹන්න කිඹරහ.  ඳප ආවිල්රහ තිබුු  
ගවණඹ දළන් ඔඵතුභන්රහප ළදිරහ ඈය . ගම් හගේ 
ගජවසධගඹෝ, ඳක්ඹප ම්ඳතක් ඵප ඳරිර්තනඹ ගරහ තිබුු 
ඹප ද ගභොකක්ද සිදු ගරහ තිගඵන්ගන්? ගභළතිතුභහ ඈතහභත් 
නගි ගඉඹක් කය තිගඵනහ. භභ හිතන විධිඹප ගම්හ 
ඵරහගගන එතුභහ වඬනහ ආති, ගභොකක්ද ගම්  ඳක්ඹප ගන්ගන් 

කිඹරහ. ගම්ක තභ  ළඵෆ තත්ත්ඹ. ඒ නිහ තභන්රහ ඳක්ඹප 
ගභොනහ කශත් කභක් නළවළ, ය ගට් අර්ථිකඹත් එක්ක ගල්රම් 
කයන්න එඳහඹ කිඹරහ ිළ ගම් ගජවසධ ආභතිරුනුත් සිඹලු 
ගදනහගගන්භ ඈල්රහ සිටිනහ.  ඒ කිඹන ගභන්භ - [ඵහධහ කිරීභක්] 
ඔේ.  ඒ විතයක් ගනොග ,  භහ ගභතළනදීත් කිේහ ඩු ගණගන් 
එතළන ගතල් පළංකිඹක් නළවළ ගතල් ටික -  

Hon. Deputy Minister of Finance and Planning, Hon. 

Prime Minister, you need one million litres of oil stored 

at that international airport. Today, Mattala is not a 

normal, domestic airport. It has risen to the status of an 

international airport. So, it has to have the minimum 

standards that are expected of an international airport. 

But, you do not have one million litres of oil there; you 

have only 100,000 litres of oil, two bowsers. If one 

airplane comes and refuels, it would take a minimum of 

90,000 litres of oil, which happened yesterday to 

"flydubai". Thereafter, there would be no oil left for the 

rest of the airplanes that would come. So, how on earth 

can you call this "sustainable development"? This is 

"cosmetic development" at the expense of the people and 

this is what we are basically opposed to. This is just to 

have a display, to hit the headlines, which makes no sense 

in economic terms.  

Talking about cost reduction, I said, in India, the oil 

prices are coming down. Sri Lanka is the only country, 

when world oil prices come down, that increases its oil 

prices, not once or twice, but three times. Today, you can 

bring oil to the Colombo Port at Rs. 79 a litre and you are 

retailing it at Rs. 163. I do not need to point out that the 
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difference, the spread or the profit is used to cover the 

inefficiency, corruption, the hedging deal, all put together, 

and it is a fact that the Government is basically exploiting 

the situation. So, at least when the world oil prices come 

down, give that relative reduction or the benefit to the 

consumer. But, it is not happening. The "Ceylon Today" 

of 18th March, 2013 carried the caption "No reduction in 

fuel prices - LIOC" even though India reduced those by 

two Indian Rupees. Two Indian Rupees is Rs. 5 in Sri 

Lankan terms. That is a substantial reduction. Why is that 

not happening in our country? The reduction you have 

achieved in certain costs has been increased on the other 

side with additional Cabinet Ministers being appointed. 

Last time you increased oil prices to ensure that the 

increase in cost owing to the appointment of five new 

Cabinet Ministers and six Deputy Ministers is reimbursed 

by the people. Why should people reciprocate, and what 

have they got to do with the appointment of some 

inefficient Ministers? That is what we are asking.   

ඳප ලව න්ගන් ග  යප අයක්හ කිරීභ මික්, ගභළනි 

දක් අණ්ඩුක් අයක්හ කිරීභ ගනොග .   තමුන්නහන්ගඉරහ 

ගම් යප ංර්ධනඹ කිරීගම් නහභගඹන්  ද ගම් යගට් තිගඵන 

ල්ලි ටික සයහ කහරහ, ගම් යගට් අර්ථිකඹ කහඵහසිනිඹහ කයරහ 

තිගඵන සථහක් ගම්.  ඈතින් ිළ ගම් සථහගේ අණ්ඩුගන් 

ඈල්රනහ, කරුණහකය ගම්ක නත්න්න කිඹහ. යගට් අර්ථිකඹත් 

එක්ක විහිළු කයන්නප එඳහ. ද ජනතහප ජීත් න්නප ඵළවළ. 

භහගේ ළටුඳ සුභහනඹක් ජීත් න්නප භදි . ද නිදවස 

ධවහඳනඹ කිඹන එක නහමික ඳභණ  ඈතිරි ගරහ තිගඵන්ගන්. 

වළභ ඳහල් දරුකුපභ භහඹකප රුිළඹල් 500ක, 600ක මුදරක් 

ඳහරප ගගන එන්නප සිදු න තත්ත්ඹක් ආති කයරහ තිගඵනහ. 

චක්රම ගල්ඛ නිකුත් කයරහ  තිබුණහප ල්ලි  ගගනහගේ නළත්නම් 

ශභ න් ඈසගකෝගරප ගන්ගන් නළවළ. ද ගයෝවල්රප ගිගඹොත් 

ගඵගවත් නළවළ. ගම්ක තභ  ළඵෆ තත්ත්ඹ. ගම් ගළන කථහ 

කයන්න ගදන්ගනක්, තුන්ගදගනකුපත් ගකොන්දක් නළත්නම් ගම් 

කළබිනට් භණ්ඩරගේ 67 ගදගනක් තිඹහගගන ළඩක් නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි, ද ඈදිරිඳත් කය තිගඵන ගම් 

සුයහඵදු (ංගලෝධන)ඳනත් ගකටුම්ඳත ගළන කථහ කයනගකොප භභ 

ගම් ගළනත් වන්න කළභළති .  Customs එකප containers 

ගදකක් ආවිල්රහ තිගඵනහ. කවුද ගම්හ ගගනහගේ? කවුරු 

ගනුගන්ද ගගනහගේ? ද ගම් වහ ගනොගඹක් නම් ඳහවිච්ික 

කයනහ. භභ දන්නහ, රුන්දික ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීලතුභහ වරහ 

තිගඵනහ, ආ  ගම් භගේ නභ ඳහවිච්ික කයන්ගන් කිඹරහ. ඒ 

හිංක භන්ත්රීලරුන්ගේ නම් ඳහවිච්ික කයන්ගන් ආ ? ඒ හගේභ 

රක්සභන් ආභතිතුභහගේ නභත් ඳහවිච්ික ගරහ තිගඵනහ. ගම් 

හගේ කිහිඳ ගදගනකුගේ නම් ඳහවිච්ික කයරහ තිගඵනහ. ළඵෆ 

නභ ඈදිරිඳත් ගරහ නළවළ. කවුද -[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු භන්ත්රීලයගඹක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 

රක්සභන් ආභතිතුභහ කිඹනහ, එතුභහගේ ගනොග  ලු.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එතුභහගේ ගනොග  ලු.  භහතරින් ගනොග  ලු. පුත්තරගභන් 

ගනොග  ලු. පුත්තරගභන් කිේහභ මිල්ගයෝ  ආභතිතුභහගේ නභ 

ගෆගන්ගන් නළවළ. කිසි ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. එගවනම් 

කුරුණෆගලින්ද?  කුරුණෆගලින් නම් කවුද?  සිදු ගන්න ආත්ගත් 

ගභොකක්ද?  ඔඵතුභන්රහ නිවඬ සිටින්ගන් ආ ?  භවය ඹ 

ඳප ආවිල්රහ කිඹනහ, ගම්ක ගළන  කිඹන්න කිඹරහ. ගම්ක වරි 

ළඩක් ගන්. ඈතින් එගවභ නම්  රුිළඹල් ඳවක් තිගඵනගකොප 

ප්ර්ලසනඹක් ආති කයන ගම් අණ්ඩු, රුිළඹල් මිලිඹන 120ක් 

ගගන්න තිබුු එකප  රක් 20ක් ගගරහ ගම් ප්ර්ලසනඹ නිවඬ 

කයරහ තිගඵනහ ගන්ද? කවුද ගම් ිළටුඳ සිටින්ගන්? කහගේ නභ 

ඳහවිච්ික කයරහද ගම් කපයුතු කයන්ගන්?  

දළන් ඒ වළභ භන්ත්රීලයඹහභ තමුන් ගද ඵරනහ, ''භභ නම් 

ගනොග '' කිඹරහ. එගවභ නම් ගම් කිඹන්ගන් කවුරු ගළනද 

කිඹරහ කිඹන්න ආභතියගඹක් ඈදිරිඳත් ගනහද? ඳප ගම් ගළන 

දළන ගන්න ලව . ගරු ආභතිතුභහ ඊගේ කිේහ, ගම්ක 
ගවිතදයවු කය ගන්න ගදඳළත්තපභ ලවතහ තිගඵනහ කිඹරහ. 

නමුත් ආභතිතුභහ ගඵොගවොභ නිවඬ සරඳඹකින් කපයුතු 

කයනහ.  
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, දළන් ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ ගගන ඹනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්නහ කිඹන්ගන්? ගම් L/C  එක ඵළලුහභ 

දළන ගන්න පුළුන් ගන් කවුද L/C එක ඳහවිච්ික කගශඉ, L/C  

ආරි  ගේ කවුද කිඹරහ.  

 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

කවුද කිඹරහ නිඹභ ගරහප ගවිතදයේ කයනහ. 

තමුන්නහන්ගඉ කිඹන විධිඹප ඒහ කයන්න ඵළවළගන්. ගම්හප 

නීතිඹක් තිගඵනහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගන්, ඔඵතුභන්රහ කදහත් ිළ කිඹන ගේ කයන්ගන් 

නළවළගන්.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශඟදීභ ඒ ගළන ප්ර්කහලඹක් කයනහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රුිළඹල් මිලිඹන 120ක දඩඹක් ගවන්න තිගඵන සථහක 

රුිළඹල් රක් 20ක දඩඹක් ගවරහ වරිඹනහද? [ඵහධහ කිරීම්] කිසි 

රජ්ජහක් නළති හිංක මිනිසුන්ප ගන්න තිගඵන වහල්භළසගෝ 

කිගරෝක මිර රුිළඹල් 400 සිප 800 දක්හ ළඩි කයනහ.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දළනපත් ඒ ඳරීක්ණඹ කය ගගන ඹනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඈතින් ඳරීක්ණඹක් කයන්න ඕනෆද? ගම් ආභති කවුද කිඹරහ 

ද  කළබිනට් භණ්ඩරඹභ දන්නහ. ඔඵතුභහ දන්ගන් නළවළ.  
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ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, භභ දන්ගන් නළවළ. දන්නහ නම් ඳරීක්ණඹක් ඕනෆ 

නළවළ ගන්. 
 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 
 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

විනිභඹ ංචහ කයරහ ඳවුම් 3500ක් ගගනහගේ කවුද කිඹන එක 

ගවිත කයනහද? යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ කිඹනහද? 

Passport එකත් impound කයරහ තිගඵන්ගන්. ඒහ කයන්ගන් 

කවුද? 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගන්, ගම් සර් භළතිතුභහප - ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ භගේ නභ කිේහ. භභ වනහ- 

 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහගේ නභ කිඹන්න සථහක් රළබුගණ් නළවළ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, නභ කිේහ. ඒ විනිභඹ ඳරීක්ණඹ ඊහවිගේ 

තිගඵනහ. භභ ඵඹ නළවළ. ඒ විනිභඹ ඳරීක්ණඹ තිගඵනහ.  
 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

විනිභඹ ංචහ කයරහ passport  එකත් impound කයරහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

US Dollars මිලිඹන තුනක් යපප ගගනහහ. ගම් ප්ර්ලසනඹ වුරුදු 

වතයක් ආද ගගන ඹනහ. ද ඒකප ඊත්තය ගදන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් ආති ගරහ තිගඵනහ. භභ සර් භන්ත්රීලතුභහප 

කිඹනහ, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ යප්ර්හදරප ඹපත් ඒක ගභතළන 

කිඹන්ගන් නළති ගභතළනින් එිතඹප ගිහින් කිඹන්න කිඹරහ. භභ 

ඳවහ නඩුක් දභරහ ඔ පු කයරහ ගඳන්න්නම්. භළලිඵන් 

එගකන් බිසකට් ගවොයකම් කයපු එක හගේ ගනොග , ගම් 

ප්ර්ලසනඹ.  ගම්හ කිඹන්න ිළ ඵඹ නළවළ. ඔඵතුභහ ගචෝදනහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ. [Interruption.] 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Let the Hon. Member speak, Hon. 

Azwer. 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

He is  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගන්.  ිළ විනිභඹ ගවොයකම් කයනහලු.  ිළ  ගම් යපප  ල්ලි 

ගගගනනහ. ිළ වනහ ගභොකක්ද ඒගක් තිගඵන ළරැේද කිඹරහ. 

එතගකොප කිඹනහ ගවොයකම් කයනහ කිඹරහ.  

 
ගරු භන්ත්රීලයගඹක්  
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 

යප ඈඳි. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ. යප ඈඳි.  ගභොනහද කගශඉ නළත්ගත්? ගම් හගේ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භළලිඵන් එගකන් ඳන්නරහ තිගඵන්ගන්.[ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහ 

භහ ඈරක්ක කශහ. භභ කිඹනහ, ගම් යපප විගේල විනිභඹ 

ගගනහගේ භභ  කිඹරහ. ඒගක් තිගඵන ළරැේද ගඳන්න්න කිඹරහ 

භභ භිගඹෝග කයනහ.  

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, how long will you take?  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I will take as much time as you give me. 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have exceeded your time by about four minutes.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Well, the problem was created by your people, not our 

people.  
 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

There is no problem at all. You have lost the national 

- [Interruption.] 
 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Can you wind up now? 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Yes, certainly. If you say so, I will do that. But, give 

me just five minutes to bring it to a close. 

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Please wind up in two minutes.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I will try to do that.  

ගරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභනි,  භභ රඳහහිනිඹ ඵරහ 

ගගන ඈන්න ගකොප දළක්කහ ඔඵතුභහ කිඹනහ,  lipstick   ගහරහ   

කට්ටිඹක් ඈන්නහ කිඹරහ. එතළන ගරොකු කරඵරඹක් ආති වුණහ. 

ඒක ද ඳත්රයගේ හර්තහ කය තිගඵනහ. ගරු නිගඹෝජව 

කථහනහඹකතුභහ lipstick  ගළන කථහ කයරහ කහන්තහන්ප ඹම්කිසි 

ප්ර්ලසනඹක් ආති කශහ. ඒක ප්ර්ලසනඹක් කිඹරහ භභ හිතන්ගන් නළවළ. 

ඒගකන් තත් රසන ගනහ මික් ඩුක් ගන්ගන් නළවළ. 

ඒක එක්ගනකුප ඵරඳෆහ. ඔඵතුභහ වරිඹප කිඹරහ ආති. ඒ 

කථහගන් එක්ගකනකුප ප්ර්ලසනඹක් ආති වුණහ මික්, ගනත් 

ගකගනකුප ප්ර්ලසනඹක් ආති වුණහ කිඹරහ භභ හිතන්ගන් නළවළ. 

ඔඵතුභන්රහගේ අණ්ඩුත් lipstick   ගෆහ හගේ තභ  ගම් යගට් 

අර්ථිකඹ  ංර්ධනඹ කයන්ගන්. ඒ lipstick  ටික ගිඹහප ඳසගඉ 

ගභොගරො ගදඹක් නළවළ. වරිඹප ගඵොලිවුඩ් film  එකක් ගග . ඒ 

film  එකක්  ඳළඹ ගදකක් ඵළලුත් එක තළනකභ තභ  හිය ගරහ 

තිගඵන්ගන්. න්න ඒ හගේ ංර්ධනඹක් තභ  ඔඵතුභන්රහප 

තිගඵන්ගන්.  

ගනොගයොච්ගචෝගල් විදුලිඵරහගහයඹක් වළදුහ; විදුලි බිර ඩු 

වුගණ් නළවළ. භත්තර airport  එකක් වළදුහ; passengersරහ ළඩි 

ග ද කිඹරහ ිළ ඵරමු. වම්ඵන්ගතොප යහඹක් වළදුහ; එන 

containers  ප්ර්භහණඹ ඩු වුණහ මික් ළඩි වුගණ් නළවළ. ඒ 

හගේභ ගකොශම යහගේ ංර්ධනඹක් ආති වුණහ; ජීන විඹදභ 

ළඩි වුණහ මික් ඩු වුගණ් නළවළ.  

ගම් සථහගේ සුයහ ඵදු ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන විප ඈතහ  

ඕනෆකමින් භභ කිඹන්ගන් ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ගම් 

එතගනෝල් ගගන්මභ ගළන දන්නහ. නමුත් ගම්ක ඹපඳත් කයන 

අකහයඹක් තභ  තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ගම් සථහගේ ඈතහ ඕනෆකමින්, ගකීභකින් වනහ 

කහගේ ඕනෆකභ නිහද ගම් කහයණඹ ඹපඳත් කයන්ගන් කිඹරහ. 

ගම් යව දගන් ගදගකන් ගොඹහ ගන්න පුළුන්. ඒක භහරු 

නළවළ. L/C  ආරිගේ කවුද කිඹරහ ඳප කිඹන්න. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 

ඈදිරිඳත් වුගණ් කවුද කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ. ගම්කප 

රුිළඹල් මිලිඹන 120ක් දඩ ගවන්න ඕනෆ කිඹරහ ආභතියගඹක් 

තභ  ද භප කිේගේ. භභ එතුභහගේ කිඹන්ගන් නළවළ. ගභොකද, 

එතුභහ ඳප ඒක කිේ එක භභ ගඹ කයනහ. ඒ ගගොල්රන් 

කිඹනහ, ගන් ඳප ගරහ තිගඵන ගේ කිඹරහ. ්රීන රංකහ නිදවස 

ඳක්ඹප ගභළනි ිළපසතය පුේගරඹන් ආවිල්රහ ගම් හගේ 

ගේල් කයරහ  ්රීන රංකහ නිදවස ඳක්ඹ නළති වුණත් කභක් නළවළ. 

නමුත් යප නළති කයන එක තභ   ප්ර්ලසනඹ කිඹන එක ්රීන රංකහ 

නිදවස ඳක්ගේ පුේගරගඹක් භප කිේහ.  

 
නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුති . 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கபைரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භප ත මිනිත්තුක් ගදන්න. ගරහ තිගඵනහ ගන්.  

ඔඵතුභහගේ ඈල්ලීභ ඳරිදි ත මිනිත්තුකින් භභ න් 

කයන්නම්.  

The other issue I raise at this particular moment is 

about the oil tanks in Trincomalee. These oil tanks were 

leased out to the Lanka Indian Oil Company about 8 - 9 

years ago, maybe 10 years ago. Today, the Deputy 

Minister of Petroleum Industries, the Hon. Sarana 

Gunawardena, at an interview with a TV channel, 

mentioned that the Hon. Susil Premajayantha has brought 

in a Cabinet Paper to abrogate this Agreement and to take 

back the oil tanks. I am informed that the Chairman of the 

Ceylon Petroleum Storage Terminal Limited has been 

told to take these oil tanks back and negotiations are 

going on. Is this correct? At a time when you are trying to 

bring in changes in the field of oil industry, we ask you, 

is it correct? Is it sensible? When there is an investment 

in the country, you  are trying to create a problem by 

abrogating this Agreement. Worse so, is that you are 

basically dealing with an Indian company. At a time 

when we are trying to ensure  that we get  Indian support, 

are you trying to intensify the anti-Indian campaign that 

is going on? On one side you are bringing Chinese 

exporters and investors into this country and on the other, 

you are chasing away the Indian investors who have 

invested a  colossal amount of money, at a time when 

India is absolutely an essential friend of ours. So, we are 

asking, if the Deputy Minister of Petroleum Industries, 

the Hon. Sarana Gunawardena says that the Hon. Susil 

Premajayantha has put forward a Cabinet Paper to 

abrogate the oil Agreement, is this correct? If not, an 

apology should be made to LIOC or to the Indian 

Government for trying to create unwanted problems.  

So, all I want to say is, at the end of everything, the 

benefit should accrue to the people, not to an incompetent 

or a corrupt Government and that is what we, the United 

National Party, are very concerned because the economy 

of the country is in absolute dire straits. When this 

country’s economy is put to absolute test, we are the ones 

who have to resurrect this country and bring it back to  

normal order.  

Thank you, Sir.      
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Thank you. ගරු භනු නහනහඹක්කහය භන්ත්රීලතුභහ. 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 
නතුරු නිගඹෝජව කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹන් ඈත් 

වුගඹන්, නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்பொ 

அகனர, குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
[.බහ. 3.58] 
 

ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

කිහිඳඹක් ිළිතඵ හකච්ඡහ කයන ගම් ගභොගවොගත් කථහ 

කයන්නප සථහ රඵහ දීභ ගළන භහ ඔඵතුභහප  සතුතින්ත 

ගනහ. ඒ හගේභ ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහගේ දවස  

දළක්මගභන් ඳසු  දවස දක්න්න රළබීභ ගළනත් භහ තුටු ගනහ, 

එතුභහ දක්න රද දවස කිහිඳඹකප ඊත්තය ගදන්නප සථහ  

රළගඵන නිහ.   

යවි  කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ 

ගළන කථහ කගශඉ ේගේ වගත .  භත්තර  ජහතවන්තය ගුන් 

ගතොටුගඳොශ ඈදි කිරීභ තුිතන් රංකහ ආතුගශඉ ගභච්චය කල් 

ගනොතිබිච්ච, තත් ජහතවන්තය  ගුන් ගතොටුඳශක් ආති ම 

තිගඵනහ. රංකහගේ ප්ර්ධහන ලවතහක් ගච්ච ඒ ගුන් 

ගතොටුගඳොශ ද වදහ තිගඵනහ. ඒක භත්තරප ළඩක් නළවළ, 

වම්ඵන්ගතොපප ළඩක් නළවළ කිඹරහ යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීලතුභහ ද කෆ ගළහුත්,  එදහ "Regaining Sri Lanka" ළඩ 

පවන ආතුගශඉ  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ළල්රහගේ ගුන් 

ගතොටුගඳොශක් වදන්න ගඹෝජනහ  කයරහ තිබුණහ. දළන් භප  ප්ර්ලසන 

කිහිඳඹක් වන්න තිගඵනහ. එදහ එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ  

"Regaining Sri Lanka" ළඩ පවගන් ළල්රහගේ  ගුන් 

ගතොටුගඳොශක් වදන ගඹෝජනහක් තිබුගණ් නළේද? එගවභ 

නළත්නම් එළන්නක් තිගඵනහ  කිඹරහ ජනතහප කගශඉ  

ගප්ර්ෝඩහක්ද,  ගඵොරුක්ද? එළනි ගඹෝජනහක් තිබුණහ නම් ඒ 

ගුන් ගතොටුගඳොශ වදන්න ගන්ගන්ත් ගම් විධිඹපභ ණඹ 

යගගන . ඒක රංකහගේ ල්ලිලින් වදන්න ඵළවළ.  එගවභ 

නළත්නම් යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහගේ ගගදරින් ල්ලි 

ගගනළල්රහ ඒක වදන්න ඵළවළ. ඒක වදන්න ගන්ගන් විගේල ණඹ 

යගගන . එගවභ නළත්නම් යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ විගේල 

යපකින් විගේල විනිභඹ ගගනහහ හගේ ක්රමභඹකප ල්ලි 

ගගනළල්රහ ඒක වදන්න ඕනෆ.  යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ 

ගභොන ක්රමභඹකප ගම්ක වදන්න - [ඵහධහ කිරීභක්]  ේගේලගඹන් 

තභ  ගම් කථහ කයන්ගන්.   

රංකහ ඈතිවහගේ සර්ණභඹ යුගඹක් තභ  ගම් එශළඹුගණ්. 

දළන් රංකහගේ  තත් ගුන්  ගතොටුගඳොශක් අයම්බ ගරහ 

තිගඵනහ.  ගල්න් එකක් ද ඒ ගුන් ගතොටුගඳොශප එනහද 

කිඹරහ තභ  තමුන්නහන්ගඉරහ දළන් ගණන් වදන්ගන්.  දඹහසිරි 

ජඹගඉකය භන්ත්රීලතුභහ කිඹනහ, කටුනහඹකින් ඊඩප ගන්න  

 ගල්න් එකක ගයෝද ටික භත්තරප ඹන්න ගඳය කුශහ ගන්නත් 

ගරහ නළවළ කිඹරහ. ගම් ඹ ගම් කථහ කයන්ගන් ද තිගඵන 

තත්ත්ඹ  එක්ක .  වළඵළ , ගම් ගුන් ගතොටුගඳොශ වළදුගේ දප 

ගනොග . ගම් ගුන් ගතොටුගඳොශ වළදුගේ නහගතඹප . ගම් 

ගුන් ගතොටුගඳොශ වළදුගේ නහගතඹප මුහුණ ගදන්න ; නහගත 

අර්ථික ංර්ධනඹප මුහුණ  ගදන්න . තිස යක යුේධගඹන් 

ඳසු ිළබිගදන ්රීන රංකහගේ, අසිඹහගේ ගක්න්ද්රලසථහනඹ ඵප 

දසින් ද ර්ධනඹ ගන  ්රීන රංකහගේ ඹටිතර ඳවසුකම්  

ර්ධනඹ කය ගළනීගම් ඳප ලව තිගඵනහ. ංර්ධනගේ 

ඈවශභ තළනප ගිඹහප ඳසු ඒ ලවතහ ඳප දළගනනහ. 

කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොශප එන ගුන් ඹහනහ  ප්ර්භහණඹ  ළඩි 

ගරහ,  දළනප මිලිඹනඹ ඈක්භහ ඳළමිගණන විගේියකඹන් 

ප්ර්භහණඹත් ළඩි ගරහ, කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොගශහි traffic 

තත්ත්ඹක් ආති වුණහප ඳසු  භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශක් වදරහ 

ළඩක් නළවළ. ගකොශම යහඹ තිගඵේදීත්, ඈතිවහඹ  පුයහපභ, 

එක්ත් ජහතික ඳක් යුගගේ ගනොග  ඉපත් ඈසය ඈරහ 

වම්ඵන්ගතොප  යහඹක් වදන්න  ගඹෝජනහ කය  තිබුණහ. වළඵළ , 

වම්ඵන්ගතොප  යහඹ වදන්න පුළුන් වුගණ් භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහප විතය ; ගම්  අණ්ඩුප විතය . ඒ හගේභ ගම් 

ගුන් ගතොටුගඳොශ භත්තර ගනොග , මයවිර ගනොග   

වම්ඵන්ගතොප ප්ර්ගේලගේ ගකොගවඉ  වරි තළනක වදන්න වුභනහ 

තිබුණහ. වළඵළ , කහපත් ඒක කය ගන්න  ඵළරි වුණහ. ඒ 

පුළුන්කභ රළබුගණ් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ භහින්ද 

ිකන්තන ළඩ ිළිතගශ නු .  

චීනගඹන් ණඹ ගන්නහ කිඹරහ තමුන්නහන්ගඉරහ ගඵොගවොභ 

ගේදනහගන් කෆ ගවනහ. වළඵළ , යජඹ  ඒ ණඹ යගගන 

ජනතහප කන්න ගඵදහ දීරහ නළවළ. ගම් ණඹ යගගන ත කහගේ 

වරි කෆභප බීභප විඹදම් කයරහ නළවළ.  ගම් ණඹ යගගන 

තිගඵන්ගන් යගට් නහගතඹ ගනුගන්. යගට් නහගතඹ 

ගනුගන් තභ  ඒ මුදල් අගඹෝජනඹ කය තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ 

ගම් ගරහගේදී  ''එදහ ගේර'' බිසනස එකක් ගළන හිතන්න  

නයක . යවි  කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ  එගවභ  කථහ 

කයනගකොප ඳප  ටිකක් කනගහටු  හිගතනහ.  වහඳහරික  ප්ර්ජහ  

නිගඹෝජනඹ කයන, වහඳහරික  ප්ර්ජහ ගනුගන් කථහ කයන 

ගකගනක් තභ  යවි  කරුණහනහඹක භවත්භඹහ. එතුභහප වහඳහය 

ෆගවන ංඛවහක් තිගඵනහ. එතුභහ වහඳහය ිළිතඵ නීතිඹ 

ඈදිරිිළපත් කථහ ඵවප රක් ගනහ.  වහඳහය ගළන එතයම් දුයප 

දන්න ගකගනක් ගරහත් "එදහ ගේර" බිසනස  එකක් ගළන  තභ  

එතුභහ කථහ කයන්ගන්. නමුත් අණ්ඩුක් එගවභ  කය ගගන 

ඹන්න ඵළවළ. අ ණ්ඩුක් කය ගගන ඹනහඹ කිඹන්ගන් "එදහ 

ගේර" බිසනස  එකක් ගනොග . චීනගඹන් ද ගම් මුදල් ණඹප 

යගගන, ද ඒහ ඳහවිච්ික කයරහ, දභ ඒහගේ  ප්ර්තිපරඹ ගන්න 

ඵළවළ. ඒක  pavement business  එකප නම් ගවො . සඹං 

රැකිඹහ කයන ඊදවිඹ  එදහ ඊගේප කහගගන් වරි ණඹක් ගන්නහ. 

ත තළනකප ගිහිල්රහ ඒ රුිළඹල් 1000ප ඵඩු ටිකක් යගගන 

ආවිල්රහ, ඒ ඵඩු ටික විකුණරහ ගඳොලී මුදරහලිප රුිළඹල් 1100ක්, 

1200ක් විතය ගඳොලිඹත් එක්ක මුදලුත් ගේයරහ කීඹක් වරි 

යගගන ගගදය ඹනහ. ගගදය ගිහිල්රහ එදහ රළබුු මුදර කහරහ 

බීරහ ඈය කයනහ. අගඹත් ගවප ඊගේප ආවිල්රහ ත රුිළඹල් 

1000ක් ණඹප යගගන  ගඳොගශඉ ගශහම් කයනහ. වළඵළ , ඒ 

විධිඹප අණ්ඩු කයන්න ඵළවළ. ඒ ගරහගේභ ගම් අගඹෝජනර 

ප්ර්තිපරඹ ගන්න ඵළවළ. දීර්ඝ කහලීන අගඹෝජන තභ  ගම්  කයරහ 

තිගඵන්ගන්. චීනගඹන් ණඹ යගගන, දළළන්ත ංර්ධන  ළඩ 

ිළිත ගශක් එක්ක,  දළක්භක් ආති භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ 

වළගදනගකොප, වම්ඵන්ගතොප යහඹ වළගදනගකොප ඒ අශ්රිදත 

කර්භහන්තපුය ආති ගනහ; ඒ අශ්රිදත ගඉහ  ළඳගඹන සථහන 

කස ගනහ; ඒ අශ්රිදත  ංචහයක ප්ර්ගේලඹක් නිර්භහණඹ 

ගනහ. ඒහත් එක්ක තභ  ිළ නහගතඹප මුහුණ ගදන්ගන්.  

ංචහයක වහඳහයඹ වයවහ ගම් යප අසිඹහගේ ගක්න්ද්රලසථහනඹක්  

වළටිඹප ර්ධනඹ  කයන්න තභ  ගම් ලව කපයුතු සදහනම්  

කයන්ගන්.  ඒ නිහ ිළ  ඒහ ගළන  ළයදි විධිඹප ඵරන එක 

ළයදි .  

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹප ඵරඹප එන්න  වුභනහ ඵ ඳප 

ගත්ගයනහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹප ඵරඹප එන්න තිගඵන 

වුභනහ වහ ගම් යගට් ගකගයන ංර්ධන වහඳෘති දිවහ 
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ඳරැහින් ඵරන එක තභ  ඳප  තිගඵන ගළපලු. ගම් ංර්ධන 

වහඳෘති වයවහ යගට් ජනතහ අයක්හ කයන්න, යගට් ජනතහ 

ගනුගන් ගඳනී  සිටින්න  යජඹප ගකීභක් තිගඵනහ; 

යුතුකභක් තිගඵනහ. යගට් ඈදිරි ඳයම්ඳයහ ගනුගන්, යගට් 

ජනතහ ගනුගන් තභ  ගම්  සිඹල්ර  ගගොඩ නගන්ගන්. ගම්හ 

ගගොඩ නගන්ගන් ගවප දගඉ ඊඳදින දරුන්  ගනුගන්. එගවභ 

නම් යවි කරුණහනහඹක භන්තීතුභන්රහ ඉප විරුේධ කථහ කයන 

එක ළයදි . එතුභන්රහ දළනගන්න ඕනෆ ගම් සිඹලු ඈදි කිරීම්  

තුිතන්භ ිළිතබිඹු ගන්ගන් ග  යගට් දරුන්ගේ නහගතඹ ඵ.   

ඉශඟප භභ භතක් කයන්න කළභළති  ඵදු ළඩි මම් ිළිතඵ. 

ගභතුභන්රහ ඵදු ළඩි මභ ිළිතඵ කථහ කයනහ. ගතල් මිර ළඩි 

මභ ිළිතඵ කථහ කයනහ. ඔේ, භවය සථහරදී ගතල් මිර 

ළඩි කයන්න ගනහ. ගරෝක ගගශ ගඳොගශඉ ගතල් මිර ඈවශ 

ඹන ගකොප ඳපත් ගතල් මිර ළඩි කයන්න ගනහ. නමුත් 

ගරෝක ගගශ ගඳොගශඉ ගතල් මිර ඹම් සථහකදී තිඹප 

ගදකප එවහප ගභවහප ඊච්චහචනඹ වුණහප, ඒ සථහගන් 

සථහප ගතල් මිර ඩු කයන්න ඳප පුළුන්කභක් නළවළ. ඳ 

ඹම් කිසි මිර සත්රයඹක් ඳහවිච්ික කයමින් ගම් ළඩ කපයුතු කයන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ඈන්ධන කිඹන 

කහයණගේදී ඳ  වනහධහය විලහර ප්ර්භහණඹක් රඵහ ගදනහ. 

ධීයඹන්ප රඵහ ගදන වනහධහය, විදුලි ජනනඹ වහ රඵහ ගදන 

මුදර ඒ තය ඈතහභ ළදගත්. ඒ හගේභ නළත තහක් ඛනිජ 

ගතල් ංසථහප, ඛනිජ ගතල් කර්භහන්ත භහතවහංලඹ වහ 

රළබිඹ යුතු විලහර මුදල් ප්ර්භහණඹක් තිගඵනහ. ඳ ගම් සිඹල්ර දයහ 

ගන්නහ. ඒහ දයහ ගන්න ගභන් තභ  ගම් මිර ඹම් කිසි භට්පභක 

ඳත්හගගන ඹන්ගන්. නමුත් නික් ඳළත්ගතන් ඳ ජනතහප 

ගදන වන නත්රහ නළවළ. ජනතහප විදුලිඹ රඵහ දීගම්දී රඵහ 

ගදන වන ඈත් කය නළවළ.  ග  ගගොමන්ප රඵහ ගදන ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ නතය කය නළවළ. ග  ධීය ජනතහප රඵහ ගදන ඒ 

ගතල් වනහධහයඹ නතය කය නළවළ. ඳහල් දරුන්ප ගදන ගඳශ 

ගඳොත් ටික, නිර ආඳුම් ටික නතය කය නළවළ. ගම් වළභ ගදඹක්භ 

භඵය කය ගළනීභ තභ  අණ්ඩුක ගකීභ න්ගන්. යජඹක් 

විධිඹප භහින්ද ිකන්තන ළඩ ිළිතගශ ඹපගත් ඒ භඵයතහ ඳ 

අයක්හ කයනහ. එක ඳළත්තකින් ඵඩු මිර ඈවශ ඹන ගකොප, 

නික් ඳළත්ගතන් ඒ වනහධහය ඳ රඵහ ගදනහ. ඹම් ඹම් 

ක්ගඉත්රයඹන්හි ඵදු ඩු කයරහ, ළට් ඵදු ඩු කයරහ ඹම් ඹම් ඵදු 

භට්පම්රපත් වන රඵහ දීරහ ඊත්හව කයන්ගන් අගඹෝජන 

සථහ ළඩි කයන්න .  නිසඳහදනඹ ළඩි කයන්න . ඳනඹනඹ 

ළඩි කයන්න . ඒක තභ  ගම් ප්ර්තිඳත්තිඹ. එළනි ළඩ ිළිතගශක් 

ආති  ඳ ගභන් කයන්ගන්. ඒ නිහ එක සිේධිඹක් යගගන ඳප 

කථහ කයන්න ඵළවළ.  ගත්ත ණඹ ප්ර්භහණඹක් යගගන, වදපු ඳහගර් 

කහඳට් කිගරෝමීපයඹකප ඹන මුදර යගගන තර්ක කයන එක 

ළරැදි . ඉප ඩහ පුළුල් ඳ හිතන්න ඕනෆ.  

ග  වර් ද සිල්හ භන්ත්රීලතුභහ කරුු කීඳඹක් කිේහ. එතුභහ 

කිේහ, ගම් අර්ථිකඹ ළරැදි ඳහයක  ඹන්ගන් කිඹරහ. ඳප 

ගත්ගයන කහයණහ තභ  වර් භන්ත්රීලතුභන්රහප ඕනෆ විධිඹප 

ගනොග  ගම් අර්ථිකඹ ඹන්ගන් කිඹන එක. ගම් අර්ථිකඹ ගගොඩ 

නළංගන්ගන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ආතුළු ගම් යජඹප, 

ගම් කළබිනට් භණ්ඩරඹප, භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි දළක්භප 

නුකර . ගම් අර්ථිකඹ ඹන ගභන් භහර්ගඹ වර් 

භන්ත්රීලතුභන්රහප ඕනෆ විධිඹප ගභන් කයන්ගන් නළවළ. වර් 

භන්ත්රීලතුභන්රහප ඕනෆ විධිඹප අර්ථිකඹ ගභන් කයන්න ෆගවන 

කහරඹක් ඵරහ ඈන්න ගේවි; ෆගවන්න හීන ඵරන්න ගේවි. 

ගභොකද වර් භන්ත්රීලතුභහප කදහත් ගම් අර්ථිකඹ වසු රුන්න 

රළගඵන්ගන් නළති නිහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භව ඵළංකුගේ 

ධිඳතිතුභහගේ, මුදල් භහතවහංලගේ ගල්කම්තුභහගේ නම් වන් 

කයරහ භවය සථහරදී ඵයඳතශ විගේචන ඈදිරිඳත් කශහ.  ගම් 

ඹ පුේගරඹන් ගදන්ගනක් විතය . ඳ භසත අණ්ඩුක්. ගම්ක 

භසත යජඹක්. භසත යජඹක්, භසත අණ්ඩුක් විධිඹප තභ  

ගම් සිඹල්ගරෝභ තීන්දු ගන්ගන්. ඒ ඹ යජගේ නිරධහරින් විධිඹප  

තීන්දු ගන්ගන්. ඒ ඹ යජගේ නිරධහරින් විධිඹප  තීන්දු, තීයණ 

ක්රිපඹහත්භක කයන්ගන්.  ගේලඳහරනික ලගඹන් හමහික, එකභ 

ඵළම්භක් ආතුගශඉ තීන්දු ක්රිපඹහත්භක මභක් එහිදී සිදු න්ගන්. ඹම් 

ඹම් සථහරදී ඒ ිළිතඵ විගේචන කයන්න පුළුන්.  

ප්ර්ජහතන්ත්රයහදී ඳක්ඹක් විධිඹප ඒ විගේචනඹ කිරීගම්  තිඹ 

ග  ඳක්ඹ ආතුගශඉ තිගඵනහ. ගම් අණ්ඩු ආතුගශඉ තිගඵනහ. 

වළඵළ  ඒගකන් කිඹන්ගන් නළවළ ඒ ඹ හුදකරහ කයන්නඹ 

කිඹරහ. ඒ ඹ ගනභ යගගන ඒ ඹ කයපු ගේල් ළරැදි  

කිඹන්න ඳප ඵළවළ. ඒ සිඹලුභ ගේල් ිළ එකතු ගරහ 

අණ්ඩුක් විධිඹප සිේධ කයන කර්තවඹන්. ඒ ඊදවිඹ ද ගළන 

හිතරහ ගනොග  තීන්දු ගන්ගන්. ඒ ඹ වර් භන්ත්රීලතුභන්රහප 

ඕනෆ විධිඹප, යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභන්රහප ඕනෆ විධිඹප 

ගම් අර්ථිකඹ වසුරුන්ගන් නළවළ. ඒ ඹ ගම් අර්ථිකඹ 

වසුරුන්ගන් යගට් ජනතහප ඕනෆ විධිඹප . යගට් ජනතහ ගවප 

දගඉ ඵඩගින්ගන් ගනොතිඹන විධිඹප . ඳ තිස යක් තිසගඉ 

යුේධ කශහ. ඒ යුේධඹ න් කගශඉ ගම් යගට් ජනතහ 

ඵඩගින්ගන් තිඹන්ගන් නළති . නහගතගේදී ගම් යගට් 

සඹංගඳෝෂිත අර්ථිකඹක් බිහි කයන්න ංර්ධන යුේධඹක් සිේධ 

කයන ගම් ගරහගේ, ඹම් ඹම් සථහරදී ඒ අර්ථික 

විගලඉඥඹන් ඹම් ඹම් ගේල් ළරකිල්රප  ගගන ඒ තීන්දු, තීයණ 

යගන්නහ.  

ගම් තීන්දු තීයණ ගන්ගන් ගම් යගට් නහගතඹ ගළන සිතරහ . 

ද ගළන සිතරහ, ගවප ගළන සිතරහ, තත් භහඹක් ගළන සිතරහ 

ගනොග  ගම් තීන්දු තීයණ ගන්ගන්. තත් වුරුදු ගණනහක් 

ඈසයවප ගම් යප ගවොඳින් ඳත්හගගන ඹෆභ වහ තභ , ගම් 

යගට් ඈදිරි ඳයම්ඳයහ ගනුගන් සුඛිත මුදිත යහජවඹක් ඵප, 

අසිඹහගේ අලසචර්ඹඹ ඵප ගම් යප ඳත් කයන්න ලව නිහ 

තභ  ගම් තීන්දු තීයණ ගන්ගන්. ිළ ඊදහවයණඹක් ගනිමු. ගම් ඵදු 

ඩු කිරීම් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵන ගකොප ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ගකොඳභණ විගේචන අහද? වළඵළ  ගම් ගඹෝජනහ 

කයරහ තිගඵන්ගන් ගභොනහද? ඵවුය, බුල්ගඩෝය, ගග්රාඉඩ ර් අදිඹ 

වහ තිගඵන ඵදු  න් කයන්න කිඹරහ , එකතුකශ ගඹ භත 

ඳනහ තිගඵන ඵදු  න් කයන්න කිඹරහ . ආ  ගම්හ ඩු 

කයන්න කිඹන්ගන්? ගම්හ වයවහ ගගම් ඈන්න මිනිසුන්ප ගත 

ළරගන නිහ  එගවභ කිඹන්ගන්. ගගම් ඳහය වළගදන ගකොප, 

ගගම් ඳහගර් ළඩ ගකගයන ගකොප එහි ප්ර්තිරහබඹ ගගම් ජනතහප 

වම්ඵ ගනහ. ගගම් ඳහයල් වළගදන එක විතයක් ගනොග  

ප්ර්තිරහබඹ. ඹන්ත්රය සත්රය ඳළමිම භ වයවහ, ගභප -ළඩ කයන 

කහර්මිකඹහගේ ඈරහ ළභප- ඹම්කිසි ගතක් ළරගන නිහ 

තභ  ගම් හගේ ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵන්ගන්. ගම් 

ගඹෝජනහ කය තිගඵන ඵදු ඩු කිරීම් සිඹල්ර ගත්තහභ, ඒ වළභ 

එකකභ ඹම්කිසි වයඹක් තිගඵනහ. ඒ වළභ එකක්භ ඈදිරිඳත් 

කයරහ තිගඵන්ගන් යගට් ංර්ධනඹ ඈසයවප ගගන ඹන්න . 

නිසඳහදන අර්ථිකඹ ඈසයවප ගගන ඹන්න ඕනෆ කයන ගඹෝජනහ 

තභ  ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵන්ගන්.  

විගේල රැකිඹහර නියුක්ත ඹප ගම් යපප ආවිල්රහ වහඳහය 

අයම්බ කයන්න සථහ රහ දී තිගඵනහ. ඒ වයවහ ඊත්හව 

කය තිගඵනහ ිළප යප තිගඵන විගේල විනිභඹ ප්ර්භහණඹ රංකහප 

ගගන එන්න. ගනොගඹක් ගනොගඹක් ඊඳක්රමභ ඳහවිච්ික කයනහ. ගම් 

යප ඈසයවප ගගන ඹන්න ඕනෆ කයන ක්රමගභෝඳහඹඹන් විධිඹප  

ගම්හ ඳහවිච්ික කයන්ගන්. ඒ හගේභ, ඳ විගලඉගඹන් භතක් 

කයන්න ඕනෆ කහයණඹක් තිගඵනහ. ගම් වළභ සථහකදීභ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද? භහින්ද ිකන්තන 

ඈදිරි දළක්භ ඹපගත් ංර්ධනගේ ක්රිපඹහ දහභඹ ඈසයවප ගගන 

ඹමින් පුංික මිනිසුන්ප රකන්න ගම් වළභ සථහකදීභ ඊත්හව 

කයරහ තිගඵනහ. කුඩහ වහඹකඹහප ඈසයවප එන්න තභ  

ඈඩ කඩ වදරහ තිගඵන්ගන්. පුංික වහඳහරිකඹහගගන් ඳපන් ගගන 

773 774 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඒ පුංික වහඳහරිකඹහ එතළනින් ඈසයවප ගගන ඹන ළඩ 

ිළිතගශක් ගළන කල්ඳනහ කයරහ තිගඵනහ.  

වහඳහයඹක් ගනොකයන ගකනහප වහඳහයඹක් කයන්න ත හිත 

ගදන්න ගම් වළභ සථහකදීභ ළඩ කපයුතු කය තිගඵනහ. ඒ 

දිවහ තභ  එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ භන්ත්රීලතුභන්රහ ගඵොගවොභ 

ඳය ආසින් ඵරන්ගන්. ඒ ගළන ඳප කනගහටු . ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුණ එගවභ ඵළලුහප ඳප කභක් නළවළ. ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුණප තිගඵන ඳශපුරුේද ව ඔවුන්ගේ ක්රමභගේදඹප නු ඒ 

ඹ එගවභ ඵළලුහප කභක් නළවළ. වළඵළ  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 

කිඹන්ගන් ඉප ඩහ ගනස ඳක්ඹක්. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹප 

ඉප ඩහ ගවො ඈතිවහඹක් තිබුණහ. ද ඳප කනගහටු , ද 

එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඈතිරි ගරහ ඈන්න කණ්ඩහඹභප ජනතහ 

ම්ඵන්ධගඹන් තිගඵන කළක්කුභ ගභොකක්ද කිඹරහ හිතන ගකොප. 

ජනතහ ම්ඵන්ධගඹන් ද ඒ ඹප තිගඵන කළක්කුභ ඳප 

ඳළවළදිලි ගනහ. එගවභ කිඹන්න ගවඉතු ගභොකක්ද? ගම් යගට් 

ප්ර්ලසන ඈය ගන ගකොප; එක් ඳළත්තකින්, යුේධඹ න් කයරහ 

සිඹලු ප්ර්ලසන ඈය ගන ගකොප ඒ ඹ වරහල් ප්ර්ලසනඹක් යගගන 

ඵයඳතශභ ප්ර්ලසනඹ ගර එඹ ඈසයවප ගගන ඹන්න දළන් 

ඊත්හව කයනහ. ද ගම් සථහ න විප ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

හකච්ඡහ කයන්න ලව නළති තයභප ඒ ප්ර්ලසනඹ ඹම්කිසි 

භට්පභකප නිවිරහ ගිහින් තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න 

ඕනෆ, ඈන්දිඹහගේ සහමීන් වන්ගඉරහ ගදනභකප ප්ර්වහය එල්ර 

කිරීභ ිළ තයගේ ගවශහ දකින ඵ. යජඹක් විධිඹප ඳභණක් 

ගනොග , පුේගලික ිළ සිඹලු ගදනහ එඹ තයගේ ගවශහ දකිනහ. 

වළඵළ  ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කප වගගන සිටිඹහ කිඹරහ කවුරු වරි 

කිඹනහ නම් ඒක ළරැදි . ඒ වහ යහජ තන්ත්රි ක ගත යුතු ක්රිපඹහ 

භහර්ග ගම් න ගකොප ගගන තිගඵනහ ව ඈදිරිඹපත් ගනිමින් 

ඳතිනහ. ඒ හගේභ තභ  ඕනෆභ අගභකප, ඕනෆභ ජහතිඹකප, 

ඕනෆභ ඳහර්ලසඹකප තභන්ගේ අගභ රැකගන්න, තභන්ගේ අගභ 

ගනුගන් කථහ කයන්න  තිඹක් තිගඵනහ. ඒ හගේභ තභ  

ගඵොදු ඵර ගඉනහ ංවිධහනඹපත්  තිඹක් තිගඵනහ; මුසලිම් 

ංවිධහනරපත්  තිඹක් තිගඵනහ; ක්රිපසතිඹහනි ංවිධහනරපත් 

 තිඹක් තිගඵනහ. ිළ ඒ  තිඹ සුයක්ෂිත කයන්න ඕනෆ. 

එගවභ නළති ඒ ංවිධහනරප ගවන්න ත්, ඒ ංවිධහන අණ්ඩු 

භට්ටු කයන්න ත් ඳප පුළුන්කභක් නළවළ. ඒ ංවිධහනරප 

 තිඹක් තිගඵනහ තභන්ගේ අගභ අයක්හ කයගළනීභ 

ගනුගන් කථහ කයන්න. වළඵළ  භතක තිඹහගන්න ඕනෆ 

කහයණඹක් තිගඵනහ. ගම් සගඉ; ගම් භතහදඹ, ගම් හකච්ඡහ 

ඹන තුයතුගර්දී එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ න්නිගේදන ඵරකහගේ 

නහඹකඹහ ූය භංගර භයමය භවත්භඹහ සක්සභ ළඩ ිළිතගශක් 

ක්රිපඹහත්භක කශහ. ඒ ගභොකක්ද? ගඵොය දිගේ භහළු ඵහන්න ගවොප 

පුරුදු  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භවත්භඹහ ඳපන් ගත්තහ මුසලිම් ගම්භහනර මුසලිම් 

වහඳහරිකඹන්ප භයම ඹ තර්ජනඹ කයරහ ලියුම් ඹන්න. මුසලිම් 

වහඳහරිකඹන් බිඹ ේදන ංවිධහනහත්භක ළඩ පවනක් ඳපන් 

ගත්තහ. ඒ ළඩ පවන ක්රිපඹහත්භක කයරහ ඉප ඳසු දහ භහධව 

ඈසයවප ආවිල්රහ කිඹනහ, ගභන්න මුසලිම් ජනතහප ප්ර්වහය 

එල්ර කයනහ, ගම් වහ අණ්ඩු ග කි යුතු  කිඹරහ. ගම්ක 

ංවිධහනහත්භක කුභන්ත්රයණඹක්. ඒ හගේභ තභ  ජිනීහ මුළු 

ඳළළත්ගන ගම් සථහගේදී ගම් ගළපලු ඈසභතු කයරහ 

යගගන, ගම් ගළන ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කථහ කයරහ, ගම් ගළන විගේල 

යපර කථහ කයරහ, ගම්ක ජහතවන්තය භහධවඹප දීරහ, ගම් යපප 

තිගඵන වගඹෝගඹ ක්රමභක්රමභගඹන් ඩු කයන්න එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ ආතුළු විඳක්ඹ ක්රිපඹහත්භක ගනහ. යපප අදයඹප 

ගනොග  එගවභ කයන්ගන්. ඵරඹප තිගඵන කෆදයකභප  එගවභ 

කයන්ගන්. ිළ ඒක ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. ගරු යවි 

කරුණහනහඹක භවත්භඹහ කිේහ ගම් යපප අදගය  කිඹරහ. ඒ, 

යපප අදයඹ ගකගනක් ගනොග . ඵරඹප කෆදය ගකගනක්. ඒ 

ඵරඹප කෆදයකභ භතක කයරහ යපප අදගර් විධිඹප වළසිගයන්න 

කිඹරහ භතක් කයමින් භභ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුති .   
 

[.බහ. 4.13]  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගඵොගවොභ සතුති  ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. 

ළදගත් ඳනත් ගකටුම්ඳත් කීඳඹක් ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන 

සථහක් ගභඹ. භප ගඳය කථහ කයපු භන්ත්රීලතුභහ ග  ඳක්ගේ 

හිපපු භන්ත්රීලයගඹක්. එතුභහ කථහ කයන ගකොප භභ විභතිගඹන් 

ඵරහගගන සිටිඹහ, ගම් එතුභහද කථහ කයන්ගන් කිඹරහ.   

ගකගඉ ගතත්, එතුභහ මීප ගඳය කශ කථහ සීම එගක් ගට්  

කයරහ භගේ ශඟ තිගඵනහ. ඈතහ ගවො , ය විභල් මයංල 

ආභතිතුභහ කිඹනහ හගේ ගරෝකගේ ගනස ගනොන එකභ ගදඹ 

තභ  ගනසමභ. එතුභහ යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ ගළනත් 

කිේහ. ඒ භන්ත්රීලතුභහ ගළන කිඹන  විපත් එතුභහ කිේහ තභන්ප 

අදයඹ කයන ිළරි කිඹරහ.  ගකගඉ ගතත් ප්ර්තිඳත්ති ආති 

ගේලඳහරනඹ කයන්න පුළුන් නම් භහ හිතන්ගන් 

ගේලඳහරනඥඹකු ලගඹන් ගම් යප ගනුගන් කයන්න පුළුන් 

ඊතුම්භ ගදඹ එඹ  කිඹහ.  ඊතුම්භ ගදඹපත් ඩහ මලික ගදඹ එඹ . 

[ඵහධහ කිරීභක්] ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඳ ඔඹ 

නලව ගේල්රපභ ඊත්තය ගදන්න ඹන්ගන් නළවළ. භභ ඒ 

නිකභප කිේගේ. ගභොකද ඒ කථහ හ සිටින විප භහ භවිතඹප 

ඳත් වුණහ, ගම් කථහ කයන්ගන් එක කටින්භද කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, යහඹ වහ ගුන් 

ගතොටුඳශ ංර්ධන ඵදු (ං  ගලෝධන), අර්ථික ගඉහ ගහසතු 

(ංගලෝධන), ජහතිඹ ගගොඩනළ වගම් ඵදු (ං ගලෝධන), ඔට්ටු 

ආල්ලීභ ව සදු ඵදු (ංගලෝධන), එකතු කශ ගඹ භත ඵදු 

(ංගලෝධන), විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) කිඹන ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ගළන ග  අචහර්ඹ යත් මුුගභ ආභතිතුභහ දවස 

කීඳඹක් ප්ර්කහල කශහ.  ගරු ආභතිතුභනි, ඳ ස රුගේ කථහ 

කයන ගකොප  ඔඵතුභහ ගඵොගවෝ විප ගම් ගරු බහගේ නළවළ. 

ඔඵතුභහ කථහ කශහප ඳසගඉ  ඊගේ ඳළඹ කීඳඹක් ගරු බහගේ 

ඈන්නහ.  

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ සුයහ ඵදු ම්ඵන්ධ කිේහ. 

ඔඵතුභහ හභහනවගඹන් ප්ර්හගඹෝගික ආභතියගඹක්; 

භන්ත්රීලයගඹක්. භභ ඒක ගගොඩක් ගඹ කයනහ. ගේලඳහරන 

හසිඹක් ගනොරළබුණත්, ඔඵතුභහ හුඟක් ගරහප ප්ර්හගඹෝගික 

ලගඹන් ආත්ත  වන් කයන්න ඊත්හව කයන ඵ භහ දළක 

තිගඵනහ. වළඵළ  ඔඵතුභහ ගම් සථහගේදී ්රීන රංකහ නිදවස 

ඳක්ගේ අණ්ඩුක ඈරහ දයන දවස ම්ඵන්ධගඹන් භභ එකඟ 

න්ගන් නළවළ. වළඵළ  එතළන ඈරහ වරි ඔඵතුභහ එක්ත් ජහතික 

ඳක්ගඹන් රඵහ ගත්ත ඒ දළනුභ වහ ඔඵතුභහගේ දළනුභ, එක්ත් 

ජහතික ඳක්ගේ ප්ර්තිඳත්තිත් එක්ක  භහ හිතන වළටිඹප ගවො 

කහර්ඹ බහයඹක් ඈටු කයනහ. ඒ කහර්ඹ බහයඹ ගම් අණ්ඩුපත් ඹම් 

කිසි අකහයඹකින් කිඹහ ගදන්න ඔඵතුභහ විගලඉ ඊත්හවඹක් 

දයනහ. ඒගකන් ළඩකුත් ගනහ කිඹරහ භප ග නහ.  

ගරු ආභතිතුභනි, සුයහ ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන 

සථහගේදී ඔඵතුභහ කිේහ යගට් සුයහ බහවිතඹ ළඩි ගරහ 

තිගඵනහඹ කිඹරහ. ජනගවනඹ ළඩි ගරහ නිහ එගවභ 

775 776 

[ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ] 



2013 භහර්තු 19 

ගන්නත් පුළුන්. එත ගකොප නිහර්ඹගඹන්භ ළඩි ගනහ. 

ගම්හ නීති දභරහ, තවනම් කයරහ නත්න්න පුළුන් ගේල් 

ගනොග . ගරු ආභතිතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ඵදු ඳනේදි ඵදු 

ප්ර්භහණඹ ළඩි කයරහ ඒ ක්ගඉත්රයගේ ගඹදිරහ ඈන්න ඹ 

නධර්ඹත් න අකහයගඹන් ඵදු ඳනන්න පුළුන්කභක් 

තිගඹන්න ඕනෆ. නමුත් ගරු ආභතිතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහ මීප  

ළඩිඹ ගනස දවක් දළරුගේ.  එතුභහ භතප තිත කිඹරහ ඳපන් 

යගගන,- [ඵහධහ කිරීභක්]  ගභොනහ කිඹනහද භභ දන්ගන් නළවළ.  

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ (ඈදිකිරීම්, ඈංජිගන්රු ගඉහ, 
නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් භහතවතුභහ)  
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ - றர்ர, ததரநறறல் 

ரெமகள், வீடமப்பு, ததரது ெறகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
භභ දන්න කහයණඹක් කිඹන්නම්.  ක්රිපස ඩිගරොඳර්ස කිඹන 

අඹතනඹ විලහර නිහ වහඳෘතිඹක් අයම්බ කයන්න අහ.  

එක්තයහ භන්ත්රීලයගඹක්  Rs. 10 million ඈල්ලුහ කිඹරහ ද ඒගක් 

ඹ ඒ භන්ත්රීලතුභහගේ නභත් දභරහ ඳළමිණිලි කයරහ තිගඵනහ, 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption එගක්. 

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒක ගම්කප දහශ ගදඹක් ගනොග  ගන්. ඔේ, කභක් නළවළ.  

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ භන්ත්රීලතුභහප කිඹන්ගන් ක්රිපසගපන් කිඹරහ. එඹහගේ නභ 

ක්රිපසගපන්.  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ ඈගන්න. ක්රිපසගපන් ගළන කථහ කශ ගම් ආභතිතුභහ 

කථහ කයන ගකොප භප ආත්තපභ හිනහත් ඹනහ. 

 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

රජ්ජහ නළති කථහ කයනහ. ජනහධිඳතිතුභහප ජළක් එක 

ගළහුහ. 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

රජ්ජහ වගත . ගේලඳහරනඹ ඳපන් ගත්ගත් හිංක 

ජනතහ ගනුගන්. ද ගභොකක්ද කයන්ගන්, 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීම්] 
  

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ද කථහ කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] රංකහගේ ඈන්න 

ගඳොගවොත්භ පුේගරඹහ ඵප ඳත් ගරහ ගරු නිගඹෝජව කහයක 

බහඳතිතුභනි.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
 ගරු සුජී ගඉනසිංව භන්ත්රීලතුභනි, subject එකප දහශ කථහ 

කයන්න.  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රජ්ජහ නළති එතුභහ කථහ කයනහ. ද ගඳොගවොත්භ 

පුේගරඹහ ඵප ඳත් ගරහ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please allow him to speak. Hon. 

Sujeewa Senasinghe, please carry on with your speech. 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රජ්ජ . රජ්ජ . [ඵහධහ කිරීම්] 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of 

Order? 
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ඈතහභ ගකීගභන් 

කිඹනහ - 

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, that is not a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඈන්න, ඈන්න. ඔඵතුභහද තීයණඹ කයන්ගන්?  

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I will decide that. 

 
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගභතුභහ 
භගේ නභ වන් කයමින් විවිධ ගේ කිේහ. භප ඳවහඹක් න 
ගේල් තිබුගණොත් වළන්හඩ් හර්තහගන් ඈත් කිරීභප නිගඹෝග 
කයන ගර ඈල්රහ සිටිනහ. 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged from Hansard. Hon. Sujeewa 

Senasinghe, you carry on with your speech. 
 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තත් කහයණඹක් තිගඵනහ. භභ කිය ගේ ගළන- [ඵහධහ 

කිරීභක්]  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, මුුගභ ආභතිතුභහ 

වන් කශහ- [ඵහධහ කිරීභක්] Sir, you better stop him. ගම් භහළු 

කපල් ඳප නළවළ ආභතිතුභනි. ඈතින් නත්න්න ගඳොඩ්ඩක්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

රජ්ජහ නළේද? [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ත ටිකක් කථහ කයන්න ගකෝ.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, you carry on with your 

speech. Hon. Azwer, please sit down. 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඳගහ ගවන පුේගරඹහ 

තභ  ඳගහ ගවන ඵ දන්ගන්.  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ඵහධහ කිරීභක්]  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඔඵතුභහ ගළන ගනොග  කථහ කයන්ගන්; Sir, I did not mention 
any name. ගතො ිළඹ දභහ ගන්න එඳහ. ආභතිතුභනි, භභ කවුරු 
ගළනත් කථහ කගශඉ නළවළ.  

 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, again I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? 
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් යගට් භවජන ධනඹ 

ලතඹක් ගවෝ ගොයකම් කයරහ තිගඵන-[ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් 
ඈන්න, ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න.[ඵහධහ කිරීභක්] ආ  ගභොකද 
නලිඹන්ගන්? නිකම් "සියප" දභහ ගන්න කථහ කයන්න එඳහ.  

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I am sorry, Hon. Wimal Weerawansa, that is not a 

point of Order. Please sit down.  Hon. Sujeewa 

Senasinghe, you carry on. 
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ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I did not mention the name of any Minister.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ඔඵතුභහ subject එකප දහශ කථහ කයන්න ගකෝ, එක එක 

ගේල් වන්ගන් නළති. 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I did not mention the name of any Minister and you 

had better know - 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, why do you not speak to 

the subject matter please? 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I am speaking to the subject. So, let me speak. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You are creating problems. - [Interruption.] Hon. 

Azwer,  Hon. Wimal Weerawansa please sit down.  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, we know how certain Members and certain 

Ministers have done their businesses. There are certain 

people who came into politics without a cent and now 

they have become business moguls in the country. 
ආභතිතුභනි, රළජ්ජහ ගන්න ඕනෆ ඔඵතුභහ. 

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඔඵතුභහ ඳප කිඹන්න එන්න එඳහ. ිළ ලත ඳවක්ත් ල්රරහත් 
නළවළ, ල්රන්ගනත් නළවළ. ගේලඳහරනඹප අගේ දු ඳත් 
ජනතහගේ ගල්, රීරි භහංලලින්. ද ගභොනහද කයන්ගන්? 
රුිළඹල් රක් 1,500ක් ඳහවිච්ික කශහ තභන්ගේ ඡන්දඹප. රුිළඹල් 
රක් 1,500ක්. භප පුදුභ ගම්ක  ගරු නිගඹෝජව කහයක 
බහඳතිතුභනි. එක්ත් ජහතික ඳක්ගඹන් ඳළනපු ගදන්ගනක් 
තභ  ගට් ඈන්ගන්, ගදඳළත්ගතන්.  

 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? This is the last chance I 

will allow you to raise a point of Order.  

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

මිනිසසු ඳහයප ගත්ගත්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. දළන් ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

ඔඵතුභහ ගකිතන්භ attack කයන්ගන් නළති කථහ කයන්න. 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භප ගරහ ඕනෆ. භප 

දිගපභ ඵහධහ කශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You are running out of time. - [Interruption.] 

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

භභ ඔ පු කයනහ. 

 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරඩක් ගන්. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගභොකක්ද 

ගම්? කථහ කයන්න ගදනහද, නළේද? [ඵහධහ කිරීභක්]  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

හගේ ගභොනහ කථහ කයනහද දන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, please sit down.  Please 

allow the Hon. Member to speak. 

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Let me speak, Sir. 
 

ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Manusha Nanayakkara, what is your point of 

Order? - [Interruption.] 

 
ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
භගේ point of Order එක වන්න ගඳොඩ්ඩක් නිලසලේද 

ගන්න ගකෝ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Wimal Weerawansa, please sit down. There is a 

point of Order being raised by the Hon. Manusha 

Nanayakkara. What is your point of Order? 

 
ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
භගේ ගළපලු ගම්ක . ආත්තපභ ක්රිපස එගකන් මිලිඹන 10ක් 

ඈල්ලුහද, නළේද? ඈල්ලුගේ නළත්නම් නළවළ කිඹන්න. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I am sorry. That is not a point of Order. 
 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

අණ්ඩුප ගිගේ. ඳප කිඹන්න එනහ ඳගහ ගන්ගන් නළවළ කිඹහ. 

[ඵහධහ කිරීම්]  

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.   

 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීම්] ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  භගේ ගරහ  

ගදන්න.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sajin De Vass Gunawardena, what is your point 

of Order? - [Interruption.] Order, please! There is a point 

of Order being raised by the Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena. 
 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගරු විභල් මයංල 

ආභතිතුභහගේ  ගගෞයඹප වහනි න විධිඹප ගභතුභහ කථහ කශහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I have already given a ruling on that. So, if there is 

anything against the Standing Orders, that will be 

expunged from Hansard. 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ඒක තභ . දළන් ගභතුභහප කිඹන්න තිගඹන්ගන් එක ගදඹ .  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ඒක කිේහ නම් ඈය  ගන්.ඈල්ලුගේ නළත්නම් නළවළ කිඹන්න.  

ඒක කිඹන්ගන් නළති නිකම් ඈන්නහ.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, you continue with your 

speech. 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භහ ගළන භප අඩම්ඵය . 

ෆගවන භන්ත්රීලරුන්  ිළරික් භගේ කථහප ධහනඹ ගඹොමු 
කයමින් ඈතහ කශභනහකහරී භප ඵහධහ  කශහ. ගඵොගවොභ සතුති . 
විරුේධ ඳක්ගේ තරුණ භන්ත්රීලයගඹකු ලගඹන් භප 
න්ගතෝඹක් තිගඵනහ.  එක් ආභතියගඹක් -ඵංගකොගශොත් 
ආභතියඹහ- [ඵහධහ කිරීම්] අගඹත් ඳපන් ගත්තහ. භහළු කඩඹ 
හගග . [ඵහධහ කිරීම්]   

විගලඉගඹන්භ ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගරු 

මුුගභ භහතවතුභහ කථහ කශ ගදඹ ම්ඵන්ධගඹන් භභ  කථහ 
කගශඉ. එතුභහ කිේහ, භත්ඳළන් ඳහනඹ යගට් ඈතහ ඈවශ භට්පභක 
ඳතිනහඹ කිඹහ.  ගරු ආභතිතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහ වන් කගශඉ 
භතප තිත තඵනහඹ කිඹරහ . ඒ කිූය ගදඹත් භඟ ඔඵතුභහ කිූය 
ගදඹ ගළරගඳන්ගන් නළවළ කිඹහ භහ හිතනහ. ඳ ිළිතගන්නහ, 
යගට්  ංචහයක න්ගේ  ළඩි මභත් භඟ  යගට් ජනතහ ළඩි 
මභත් භඟ භත්ඳළන් බහවිතගේ ළඩි මභක් තිගඵන්නප පුළුන් 
කිඹහ.  

විගලඉගඹන් ගරු ආභතිතුභනි, ය containers ගදක 
ම්ඵන්ධගඹන් ඳ වන් කයන්නප කළභති .  ගම් containers  

ගදක ම්ඵන්ධගඹන් භහ ඔඵතුභහගේ ධහනඹ ගඹොමු   
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කයනහ. ගභහි සුයහඵදු ගදඳහර්තගම්න්තුප ඹත් ඵදු 
ප්ර්භහණඹකුත්, සකහගහය ංසථහප ඹත් ඵදු ප්ර්භහණඹකුත් 
තිගඵනහ. ගම් ඵදු ප්ර්භහණඹ විගලඉගඹන්භ ගරු ආභතිතුභනි, 
ගකෝටි 12ක් හගේ ප්ර්භහණඹක්. ගම් ඵදු ප්ර්භහණඹ ඹ කය ගන්නප  
ඕනෆ. ගම් ඵදු ප්ර්භහණඹ ඹ කය ගන්නහ ද නළේද  කිඹන ගදඹ 

ම්ඵන්ධ  ඔඵතුභහ නිහර්ඹගඹන්භ ඳප ඊත්තයඹක් ගදන්න 
ඕනෆ. ඒ හගේභ ගරු ආභතිතුභනි, ගම් ගනුගදනුප ම්ඵන්ධ 
ආභතියගඹක් ඈන්නහ නම්  - එහි වන් කය තිබුණහ, ප්ර්ඵර 
ආභතියගඹක් ගම් ඳසුඳ  ඈන්නහඹ කිඹහ- ඒ ම්ඵන්ධ 
ගොඹන්න යවස ගඳොලීසිඹප බහය කය නීතිගඹන් දඬුම් කයන්න  
ඔඵතුභහ කපයුතු කයන්නප  ඕනෆ.  ගම්  මුදර විලහර මුදරක්. ගම් 
containers ගදගක් ආඳුම් ගගනහහ ගනොග , කහර් ගගනහහ  
ගනොග  ආභතිතුභනි.  Containers  ගදකක ඵවහ නීති විගයෝධී 
ගදඹක් ගගනළල්රහ යගට්  අර්ථිකඹප අදහඹභක් ලගඹන් රඵහ 

ගන්නප පුළුන්    රුිළඹල් ගකෝටි 12ක් හගේ ප්ර්භහණඹක්-  
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භහ ගම් ගළන කලිනුත් 

වන් කශහ. ඳ  ගම්  ගළන ම්පර්ණ ඳරීක්ණඹක් කයනහ. 

ගභතුභහගේ කථහ භහ වගගන හිටිඹහ.  ගම් ගරහගේ  එක එක 

ආභතිරුන් ගම්කප ම්ඵන්ධ කය  ගළනීභ ඈතහභ හධහයණ . 

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ආභතිතුභනි, ඳ ඔඵතුභහගගන් ඈල්රහ සිටින්ගන් ගම්ක . 

ඵදු ක්රමභඹප නු ගඵෝතරඹප තභ  ඵදු ප්ර්භහණඹ ළගපන්ගන්. 
සප්රී්තු විලහර ප්ර්භහණඹක් ගගනළවිත් තිගඵන්ගන්. ගතොග ලගඹන් 
ගනොග .  Permission නළති ගගනහ ගදඹක් ගනොග .  ඒ ඵදු 
ප්ර්භහණඹ නිහර්ඹගඹන්භ ගකෝටි 12ක මුදල් ප්ර්භහණඹක් ගනහ.  
ඔඵතුභහ කිේ අකහයඹප   යපප රළගඵන්න තිගඵන මුදරක්. එඹ 
ඹ කය ගන්න ඔඵතුභහ   ඹම් කහර්ඹ බහයඹක් කයන්න. 

විගලඉගඹන්භ  ග  යගට් හක්යතහ වළකිඹහ ගළන ගරු 
ෆීලික්ස ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ වන් කශහ. රංකහගේ  හක්යතහ  
වළකිඹහ සිඹඹප 97ක් කිඹහ  එතුභහ කිේහ. එතුභන්රහ ගම් යගට් 
හක්යතහඹ   සිඹඹප 90 සිප සිඹඹප 97 දක්හ ඈවශ නංහ 
තිගඵනහඹ කිඹහ කිේහ. නළවළ ගරු ආභතිතුභනි, ගම් යගට්  
හක්යතහඹ සිඹඹප 91.6 . ඒ හක්යතහඹ වුරුදු  

ගණනහක් තිසගඉ තිබුු  ප්ර්භහණඹක්.  එක  ංගඹක් ඳභණක් 
එවහප ගභවහප ගන්න පුළුන්.  නමුත් විලහර ගනක් ගරහ 
නළවළ.  

 ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භත්තර ගුන්ගතොටුඳශ 
ෆදීභ ගළන ග  විරුේධත්ඹක් නළවළ. වම්ඵන්ගතොප යහඹ වළදීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් ඳ විරුේධ නළවළ. ද ග  විරුේධත්ඹ 
තිගඵන්ගන් ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම්හ ගළන 
කිඹන ගේල් ව ගම්හ කයන ක්රමභඹ ම්ඵන්ධ .  
වම්ඵන්ගතොප යහඹ වහ දයන විඹදභ බිලිඹන 130 .  ගම් 
විඹදභත් එක්ක වුරුදු තුනක් ඹනගකොප  අදහඹභ රඵනහඹ කිඹහ  
ඳප ගඳොගයොන්දු  වුණහ.  ඔඹ  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තිගඵන ආභතියගඹක් කිේහ,   වම්ඵන්ගතොප ලින් නළේ 
400ක් ඹනහඹ කිඹහ. ඒ නළේ 400න් නළේ 200කප ගතල් ගළහුහභ  

විලහර මුදල් ප්ර්භහණඹක් රඵහ ගන්න පුළුන්ඹ කිඹහ කිේහ. ගරු 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, වම්ඵන්ගතොප යහඹ වදහ වුරුදු 
තුනක් ගිහිල්රහ. ද ගනගකොප එක  නළකප   ගතල් ගවරහ 
නළවළ.   ගනන් ඹන නළකප ගතල් ගළහුහඹ  කිඹහ 

ඔඵතුභන්රහප පුළුන් නම් ගඳන්න්න. එගවභ ගදඹක් කය 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ භගේ  කහරඹ නහසති කයන්ගන් නළවළ, 
ඔඹ හගේ   

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ම්ඵන්ධගඹන් කථහ කයන්න.  භහ භගේ  භහතෘකහප ඵළවළරහ  
කථහ කයන්නම්. වළඵළ  ගම්  

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භභ ශඟදිභ ඊත්තය ගදනහ. විගලඉගඹන් වම්ඵන්ගතොප යහඹ 
ම්ඵන්ධගඹන්  ඳ වනහ.  

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිේහ නළේ 400ක් ඹනහ කිඹහ.  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගභොනහද නළේ ගළන දන්ගන්? ගඳොල් ගස නළගපු, මිනිසසු 
භයපු, භං ගකොල්ර කහපු, නළේ ගිනි තිේඵ, ඵළංකු ගිනි තිේඵ ඹ ද 
ගේලඳහරනඹප ආවිත් ගගල් වදහගගන, කහභයර AC දභහගගන, 
කහර් යගගන ගකෝටිඳතිගඹෝ ඵප ඳත් ගරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගභතුභහ ගළන කවුද කථහ කගශඉ? [ඵහධහ කිරීභක්] ගභතුභහ 

ගතො ිළඹ දභහ ගගන. [ඵහධහ කිරීම්] ගභතුභහ ගළන ගනොග  භහ 

කථහ කගශඉ. [ඵහධහ කිරීම්] ගන් ඵළංකි චන්! ගභතුභහ ගළන 

ගනොග  භහ කථහ කගශඉ. 

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Wimal Weerawansa. What is your point of 

Order? 
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නළත්නම් නළවළ කිඹන්න. භහ ඔ පු කය ගඳන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.  
 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භප ක්රිපස එකප ම්ඵන්ධඹකුත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]   

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. That is not a point of Order. - 

[Interruption.]   

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භභ නඩු කයන්ගන් 

පහපහ අඹතනගඹන්. ක්රිපස එගක් ගරොක්කහ ගභොනහ ගවෝ කයරහ. 

ක්රිපස ගහනහ; ක්රිපස බිස ගහනහ.  [ඵහධහ කිරීම්]   

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. R. Yogarajan, what is the point of Order? 
 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, the Opposition 

Members have a right to speak. If the Ministers are going 

to disturb like this, you will have to name them.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I will look after that. Hon. Sujeewa Senasinghe, please 

carry on.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Thank you. - [Interruption.]  ගඹෝ! ආති තයම් භඩ 

ගවන්න. එතගකොප ඳප ගවො . ඳත්තගයත් දහන්න. 

 
ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண - துமநபகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! A point of Order is being raised by the 

Hon. Rohitha Abeygunawardana. What is the point of 

Order? - [Interruption.] There is a point of Order being 

raised. Please do not shout. - [Interruption.] 
 

ගරු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  වම්ඵන්ගතොප 

යහගඹන් එක නළකපත් ගතල් ගවරහ නළවළ කිඹරහ ගභතුභහ 

ප්ර්කහල කශහ. ගභතුභහ ගදන ඕනෆභ නළකප භභ ගතල් ගවන්න 

රළවළසති . ද රෑප ගභතුභහ නළක් ගදනහ නම් භභ ඒකප ගතල් 

ගවන්න රළවළසති . [ඵහධහ කිරීම්] ඕනෆභ ගරහක. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Sujeewa 

Senasinghe, you carry on. 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ආභතිතුභහ කිඹන  ගේ වරි. ආභතිතුභහගේ කථහ න් නිහ 

ඔඵතුභහප කථහ කයන්න සථහක් නළති නිහ භහ ඒ ගළන කථහ 

කයන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභහප භහ එදහත් කිේහ, ඔඵතුභහගේ කථහ 

භගේ කථහගන් ඳසු නළත්නම් ඔඵතුභහප ඔ පු කයන්න පුළුන් 

ගචෝදනහ ගළන භහ කථහ කයන්ගන් නළවළ කිඹහ. ගභොකද, ඔඵතුභහප 

කථහ කයන්න සථහක් නළති නිහ.  වළඵළ , ඹම් කිසි කහයණහ 

කිහිඳඹක් තිගඵනහ. ඒහප ඊත්තය රඵහ ගදන්න භභ  ඔඵතුභහප 

විනහඩිඹක් රඵහ ගදන්නම්. ගරු කයන ආභතිරුන්ප ිළ එගවභ 

කථහ කයනහ. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, එතුභන්රහප 

විගලඉගඹන්භ  වළදිඹහක් තිගඵනහ; කථහ කයන්න පුළුන් 

වළකිඹහක් තිගඵනහ ; ගවොයකම් කයරහ නළවළ; ඳල් ගවොරු 

ගනොග ; භංගකොල්ර කහරහ නළවළ; ඵළංකු ගිනි තිඹරහ නළවළ; 

ඵළංකු  ගකොල්ර කහරහ නළවළ. න්න එළනි ආභතිරුන්ප ඊත්තය 

ගදන්න ඳ සදහනම්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, විගලඉගඹන්භ යහගේ 

ගඉක ඹන් ගළන යහඹ ධිකහරිගේ බහඳතිතුභහ -අචහර්ඹ ප්රිඩඹත් 

බී. වික්රමභ- කය තිගඵන ප්ර්කහලඹක්  03.03.2010 දිනළති "ගඩ්ලි 

නිවුස" ඳත්රයගේ ගභගඉ වන් ගනහ, I quote: 

"The Hambantota Port Phase One will be completed by end of 

October one year ahead of schedule. It is expected to generate 5,000 

direct and 50,000 indirect job opportunities." 

ඒ විධිඹප ගභහි වන් ගනහ. වළඵළ , භප රළබී තිගඵන 

දත්ත නු -ළයදි ගන්න පුළුන්- 300කප ධික ප්ර්භහණඹක් ගම් 

සථහගේදී ගඉගේ ගඹගදන්ගන් නළවළ. දළන් ඊත්තය ගදන්න 

එඳහ. ඔඵතුභන්රහ කිේහ, භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ 

ම්ඵන්ධගඹන්; වම්ඵන්ගතොප යහඹ ම්ඵන්ධගඹන්. නමුත් ඒ 

ඔඵතුභන්රහ ඵරහගඳොගයොත්තු වුණ අකහයගේ ඈරක්ක පුයහ 

ගන්න වළකිඹහ රළබිරහ නළවළ. ිළ ඉර්වහ කයන්ගන් නළවළ. යත් 

මුුගභ ආභතිතුභහ කිේහ,  ඒ කහරගේ භවළලිඹ ඳපන් ගන්නහ 

විප විගේචන තිබුණහඹ කිඹහ. ඳ ඒ ඵ දළක්කහ. ්රීන රංකහ නිදවස 

ඳක්ගේ භන්ත්රීලරු කිේහ, "ආ  ගම්ක ගභච්චය ඈක්භනින් 

වදන්ගන්? ගම්ක සුදු ලිගඹක් ඵප ඳත් ග " කිඹහ. නළවළ. 

ංර්ධනඹක් තිගඵනහ නම්, ඒගකන් ංර්ධනඹක් රළගඵනහ 

787 788 
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නම්, භවය ගවො කහයණහ තිගඵනහ නම්  ඳ ඒහ දක්නහ. ඒ 

සථහනගේදී වස ඹහනහ වදිසිගේදී ඵහන්න වුගණොත් භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොගල් ඵහන්න පුළුන්. ඒ හගේ  වදිසි සථහරදී ගම්හ 

ප්ර්ගඹෝජනඹප ගන්න පුළුන්. වළඵළ , ගරු නිගඹෝජව කහයක 

බහඳතිතුභනි, භගේ ප්ර්ලසනඹ න්ගන් බිලිඹන 130ක් හගේ 

ප්ර්භහණඹක් වම්ඵන්ගතොපප විඹදම් කයනගකොප ඒ ප්ර්භහණඹ 

ඔඵතුභන්රහ ගන්ගන් සිඹඹප 7.2 ගඳොලිඹප  නළත්නම් 6.2 

ගඳොලිඹප ණඹප . ගම් ණඹරප ිළප grace period එකක් 

රළගඵන්ගන් නළවළ. ආභතිතුභනි, විගලඉගඹන්භ එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ ඒ සථහගේදී භවළලිඹ නිර්භහණඹ කගශඉ ගභගහගොට් 

780ක් ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. එඹ ඳගත් 

ගිගේ නළවළ. ඒ හගේභ ඔඵතුභහ දන්නහ, ඳ කිගරෝමීපර් තුන් 

සිඹ ගණනක ආශගේලි භහර්ග වළදු ඵ. ආභතිතුභනි, ද නතුරු 

ඒහ එකක්ත් leak  න්ගන් නළවළ. ගම් අකහය ගේ විලහර කහර්ඹ 

බහයඹක් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කහරගේ කශහ. Grace period එක 

වුරුදු 10 . ඒකප ගඩොරර් මිලිඹන 780  ගි ගේ.   ගභොයගවකන්ද 

වහඳෘතිඹප ඳභණක් මිලිඹන 790 . එඹ ගභොගහගොට් 20 ඈතහ 

ගඳොඩි වහඳෘතිඹක්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, වම්ඵන්ගතොප යහගඹන් 

ඹම් කිසි කහර්ඹ බහයඹක් ඈටු ගනහ ආති. වළඵළ , වම්ඵන්ගතොප 

යහඹ ගනුගන් අපු එක නළක් නළවළ. ිළ කිඹන්ගන් ඒක . 

ගකොශමප අ නළේ ටික වම්ඵන්ගතොපප වළගයේහ. ඒ  ගිඹ නළේ 

ප්ර්භහණඹ ඳභණ . නළත්නම් වම්ඵන්  ගතොප යහඹ වළදු නිහ 

විගලඉගඹන්භ අ නළක් ගම් සථහ න විප නළවළ. වළඵළ , 

ඈදිරි නහගතගේ ඔඵතුභන්රහගේ වළකිඹහප භහ ත එකක් 

කිඹන්න ඕනෆ.  

ගරො ඩ්ස යක්ණඹ නළවළ  කිඹරහ භභ වන් කශහ. ඒ 

යක්ණඹ වම්ඵ ගරහ තිගඵනහ  කිඹරහ භප දළන් අයංිකඹක් 

අහ. ඒ යක්ණඹ රළබිරහ තිගඵනහද කිඹන කහයණඹ ආත්තද 

නළත්තද දන්ගන් නළවළ.[ඵහධහ කිරීභක්] විසතය භගේ කථහ ඈය 

ගරහ ගදන්නම්. එගවභ රළබුණහ නම් විගලඉගඹන්භ ගවො  ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. ිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් 

ඔඵතුභන්රහ ගම් විඹදම් කශ මුදරප ඹම් ගදඹක් රළගඵ  කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ්රීන රංකහ යහඹ 

ධිකහරිගේ බහඳතිතුභහ වන් කයනහ, රුිළඹල් බිලිඹන 

200කප ධික ප්ර්භහණඹක් ගර කඩන්න ගිඹහ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ 

කිේහ, ගරක් නළවළ  කිඹරහ. කභක් නළවළ, ඒ ගරත් කඩරහ 

ඔඵතුභන්රහ වන් කශ අකහයගඹන් -කප ඵරිඹහ වන් කශ 

අකහයගඹන් - නළේ ඳන්සිඹගඹන් ඩුභ ගණගන් නළේ ඳවක් 

එනහ නම් ගවො .  ගම් ඹ ගඵෝට්ටුර ගිගේ නළති ඹ; 

ඵ සිකල්ර ගිගේ නළති ඹ. දළන් ිළප කිඹනහ, ඳගහ ගවනහ 

කිඹරහ. ඳගහ භරුගෝ. ඩි ඳවක් ඊ නළවළ. ඩිඹප  ඳගහ 

ගළහුගොත්, මිලිඹන දවඹක් ගළහුගොත් මිලිඹන 50ක් ගවරහ. ඈතින් 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, - 

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නළවළ, point of Order එකක් නළවළ.  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 point of Order raise කයන්න ගදන්න එඳහ.  

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, - 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Wimal Weerawansa, what is the point of Order? 

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නි ගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඈල්ලු ඵ භභ ඔ පු කයරහ ගඳන්නහ. ගභොකද කිඹන්ගන්,  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භිගඹෝගඹ බහය ගන්නහද?  

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Sujeewa 

Senasinghe, you carry on.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභ හිතුගේ නළවළ, ගගොයකගඹක් කිඹරහ. භභ හිතුහ, ගභොකක් 

ගවෝ ගේලඳහරනඹක් කයන්න වළකිඹහක් තිගඵනහ, කථහ 

කයන්න වළකිඹහක් තිගඵනහ කිඹරහ.  භභ හිතුහ,  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

වුණහප ගභොකක් ගවෝ  වළදිඹහක් ආති  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කිඹරහ. ය ඉප එවහ ඳළත්ගත් ඈන්ගන්  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගන්! නිගඹෝජව භහතවතුභහ, රජ්ජහ නළේද? එක්ත් ජහතික 

ඳක්ගේ ඈන්න කහරගේ ගවොප ගරුත්ඹක් තිබුණ ආභතිරු 

ගන්ද? දළන් ගිහින් ල්රනහ,   
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

රජ්ජහ නළේද?  එවහ ඳළත්තප ඹන ගකොප ිළ ර්ල් ගුණගඉකයරහ 

ගඹ කශ ඹ. දළන්  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රජ්ජහ නළති -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! 

 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රජ්ජහ නළති- 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, what is the 

point of Order? 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඵය කයත්තඹක්ත් 

නළති එක් ගකගනක්  ම්යහසගගන් රුිළඹල් මිලිඹන 10ක්  

ඈල්රරහ තිගඵනහ. ඒ කවුද?  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගන්ද? ගභතුභහ ඒක ගවිත කයන්න. Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption එගක් නභ තිගඵනහ. 

එළනි ගකගනකුප ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කථහ කයන්න පුළුන්ද? 

රුිළඹල් මිලිඹන 10ක් ඈල්ලුහ, ම්යහසගගන්.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, කථහ කයන්න.  

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුිළඹල් මිලිඹන 10ක් ගකොමිස ඈල්ලුහ. පුළුන් නම් නළවළ 

කිඹන්න. භභ ඔ පු කයනහ.  

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නම්බුකහය ගේලඳහරනඥගඹක් ගිහිල්රහ න්තිභප  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ද ඳප රජ්ජ . 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Wimal Weerawansa,  කථහ කයරහ හඩි ගන්න.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

න්තිභප  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ගඹෝ නිගඹෝජව ආභතිතුභහ, ගචඃ! [ඵහධහ කිරීම්] 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, කථහ කයන්න.  
 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 ගඹෝ නිගඹෝජව ආභතිතුභහ, ගචඃ! ගන්න ගදඹක් නළවළ.  
ගභගතක් කල් ග  ගරුත්ඹක් තිබුණහ. භභ දළක්ගක් නළවළ, 
ගභච්චය ගරහ, ඳස ල්රහ ල්රහ ඈන්නහ එවහ ඳළත්ගත්.  
[ඵහධහ කිරීම්]ගභොකක්ද,  ඔඵතුභහප ගකොච්චය ගරුත්ඹක් ග  
තිබුණහද? ගම් හගේ ල්රන්නගකෝ ඵළසිල් යහජඳක් 
භවත්තඹහගේ. ල්රන්නගකෝ ග  ගයෝහිත ගේගුණර්ධන 
භවත්තඹහගේ. ල්රන්නගකෝ, ග  යත් මුුගභ 
භවත්තඹහගේ. ල්රන්නගකෝ ෂවුසි භවත්තඹහගේ.  
ල්රන්නගකෝ එස.බී. දිහනහඹක භවත්තඹහගේ. ඔඹ ඈන්ගන් 
එවහ ඳළත්ගත් ඩිේ ගුණගඉකය භවත්තඹහ.  ිළ බඹ නළවළ. ගභන්න 
ගම් හගේ ගරු කයන ආභතිරු එක්ක එකතු ගන්න.  ඔඹ හගේ  
ඵංගකොගරොත්,  ගදගක් ගකොගශඉ  ආභතිරු එක්ක එකතු ගන්න 
එඳහ.  දු ඳත් ජනතහගගන් ගේලඳහරනඹප ආවිල්රහ 

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, you have only two more 

minutes.  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් හගේ 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳහර්ලිගම්න්තුප ගනොග , - [ඵහධහ කිරීම්] භභ කිඹන්ගන් 

භන්ත්රීලරුන් ගළන ගනොග . ගම් 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳහර්ලිගම්න්තුප තිඹහ කහභයඹකපත් ගගන්හ ගන්න එඳහ, 

ඔඵතුභන්රහ. ගේලඳහරනඹ කයරහ ජනහධිඳතිතුභහ කශ ගරොකුභ-

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order, Hon. Wimal Weerawansa?  

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  ගභතුභහ  භගේ නභ 

වන් කයමින් - 

 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නළවළ. නළවළ.  

 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඈන්න, ඈන්න කිඹන කල් ඈන්න  ගරොක්කහ.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

If there is anything against the Standing Orders, that 

will definitely be expunged. Hon. Sujeewa Senasinghe, 

you carry on.  
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එගවභ කිඹරහ ඵළවළ. ගම්  ගගොල්ගරෝ භහධවඹප- 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ කිඹන්ගන්  ගභතුභහගේ නභ නම් භභ ඈල්රහ ස කය 

ගන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. නළවළ, භභ දන්ගන් නළවළ. නභ 

දිග  ගන්. ගභොකක්ද දිග නභක් තිගඵන්ගන්. මයංලත් ගනොග  

නභ.  ගන නභක් තිගඵන්ගන්. ඈතින් භභ දන්ගන් නළවළ.  ආත්ත 

නභ  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නම් භභ ඈල්රහ සකය ගන්නහ.   

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රජ්ජහ නළේද,- 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

නම් ආත්ත නභ, භභ ඈල්රහ ස කය ගන්නහ.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, you have 

only one more minute.  

දළන් හන කයන්න.  

 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රජ්ජ . ගම් හගේ  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳහර්ලිගම්න්තුප ගනොග , ඳහර්ලිගම්න්තු කණ්ඩහඹභප 
ගනොග , ඩුභ ගණගන් ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, 
කළන්ටින් එකපත් දභන්න ටින්ගන් නළවළ. කළන්ටින් එගකත් 
ඈන්ගන් මීප ඩහ ගවො භවත්තුරු.  ගම් හගේ  

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තුප ගනොග  

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ එිතගේ කඩර විකුණන්න දභන්න ඕනෆ. කඩර 

විකුණන 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඳප නඩු දභනහ, ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Members, please listen to me. 

There are students in the Gallery. So, mind your language 

when speaking. 

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I know that. He also must behave. - [Interruption.] 

He took my time.  I do not care what he says.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, now, your time is over.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භප ත විනහඩිඹක් 

ගදන්න. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay, I will give you one more minute.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වම්ඵන්ගතොප යහඹ ගළන භප කථහ කයන්න රළබුගණ් නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් හගේ 
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගේලඳහරනඹප අගේ දු ඳත් ජනතහ ගනුගන් ගනොග . ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, රජ්ජ . "හගගතන් ගඳගශනවුන් 

- දළන් ඈතින් නළගිටිඹේ" කිඹරහ අපු  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ද රංකහගේ ගරොකුභ ල්ලිකහයඹහ.  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Y.G. 

Padmasiri.  

ගරු  .ජී. ඳේභසිරි භවතහ 
(ரண்புறகு ம.ஜல. தத்ெறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, 2013 ඹ ළඹ 

ගඹෝජනහර- 
 

ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara ) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Vasudeva Nanayakkara.  What is your point 

of Order? 
 

ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළ ගඵොගවොභ 
ප්ර්ගේලගභන් ගම් ගරහගේ බහ ගර්බගේදී ගරු භන්ත්රීලතුභහ වහ ගරු 
ආභතියඹහ තය ආති ූය හේ හුභහරුප ආහුම්කන් දුන්නහ. ඒ 
ඳහවිච්ික කශ චනත්, ගභව න ගර එල්ර කයපු ඒ නින්දිත කථහ 
සිඹල්රභත් වළන්හඩ් හර්තහප ආතුශත් කයන්න ඔඵතුභහ ඈඩ 
ගදනහද කිඹරහ  භහ වන්ගන්? 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged.  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order? 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I did not use  any language that is not suitable.  

But you, the Hon. Vasudeva Nanayakkara, being a Senior 

Minister, called me, " තමුගඉ, බරුහ". And, last time when 

you spoke - 
 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order.  Hon. Padmasiri, you 

carry on with your speech.  

 
ගරු  .ජී. ඳේභසිරි භවතහ 
(ரண்புறகு ம.ஜல. தத்ெறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,- 
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ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, - [Interruption.] 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

You should know how to speak as a Senior Minister.   
 

ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

I am asking for a ruling on my point of Order.  

 
ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of 

Order? 
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භහ point of Order එකක් ඈල්ලුහ. ඉප ඳසගඉ ගන්න. 

ගත්ගයන්ගන් නළවළ ගන් ගම් ශභඹහප. හඩි ගන්න. ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඔක්ගකෝභ භකහ දභනහ 

කිේහප, ගම් CD ඳප ද ගම්ගගොල්ගරෝ ගගනිඹරහ “සිය” 

නහලිකහගේ ප්ර්චහයඹ කය ගන්නහ.  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒහ භකන්න ඵළවළ. 
 

ගරු විභල් මයංල භවතහ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ඔඵතුභහ 

කරුණහකයරහ ඒ ිළිතඵ ගකීභ යගගන, ඔඹ ප්ර්කහලඹ කයන්න. 

ගම් ඳවහහත්භක, රහදහත්භක කථහ ගම්ගගොල්රන්ගේ 

නහලිකහගේ ප්ර්චහයඹ කය ගන්න,- [ඵහධහ කිරීම්] ගභොකද, 

ඒගගොල්ගරෝ එකප එකතු ගරහ තභ - 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay, we will check and then release the CDs.   
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I did not mention any name. I know the 

Parliamentary language. I have read  Hansards and  if I 

have used certain language which is not suitable, they can 

be taken off.  But, they cannot take my speech off.  I 

made my speech without mentioning names. That is not 

filth. I used language that can be used in Parliament. That 

may not be the proper language but that can be used in 

Parliament. - [Interruption.] I agree. Being a junior 

Member, I agree. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Anything said against the Standing Orders will be 

expunged. 

 
ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I am waiting for a ruling on my point of Order. - 

[Interruption.]   You cannot let this happen.  
 

ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, give me one minute.  I have to answer.  Sir, that 

can be done.  That is why there are rules.  According to 

rules, you must speak.  According to rules, if I am using a 

tactic to say something, that is allowed in Parliament.  

The only thing is, I cannot mention names and I cannot 

mention the Ministry of a Minister.  I can say, "ගෆනු 

 ගවොයහ" which is an open thing.  It is not meant for 

anybody. I was disturbed every minute. - [Interruption.] 
 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I will give my ruling  Hon. Y.G. Padmasiri, you carry 

on with your speech now. - [Interruption.] දළන් 

කරුණහකයරහ  සිඹලු ගදනහභ නිලසලේද ගන්න.  

 
ගරු සුජී ගඉනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I  rise to a point of Order.  

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You cannot be raising points of Order all the time.  
 
[.බහ. 4.43] 
 
ගරු  .ජී. ඳේභසිරි භවතහ 
(ரண்புறகு ம.ஜல. தத்ெறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භප ගම් සථහ රඵහ 

දීභ ිළිතඵ ඔඵතුභහප සතුතින්ත නහ.  

2013 ර්ඹ වහ ඈදිරිඳත් කශ ඹ ළඹ ගල්ඛනගේ වන් 

ඈතහභ ළදගත් ඵදු ගඹෝජනහ කීඳඹකප දහශ ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

කීඳඹක් ිළිතඵ හකච්ඡහ න ගම් සථහගේදී  භපත් කරුු 

කීඳඹක් ඈදිරිඳත් කයන්න තිගඵනහ. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, විගලඉගඹන් ද ිළ 

දකිනහ, නහගරික ඳවසුකම් ගභප ගගන ඹන, ගගම් සුන්දයත්ඹ 

නගයඹප ගගන එන යුගඹක් ඊදහ ගරහ තිගඵන ඵ. ඉගේ 

භත්තරදී  ගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ කථහගේත් වන් වුණහ, ගගම්   

නගයගේ  ගකගයන ගම් ගනසකම් ලුත් ක්රමභඹප කයන්ගන් 

ගකොගවොභද කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි,  ද ඈදිරිඳත් කයන 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් තය තිගඵන ඈතහ ළදගත් ඳනත් ගකටුම්ඳතක් 

තභ  සුයහඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත. ඒ නිහ ඒ ිළිතඵ 

ඳභණක් භභ කරුු කිහිඳඹක් ඈදිරිඳත් කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගනහ. ඒ තුශ ඈතහ ළදගත් ගඹෝජනහක් තිගඵනහ. 

සීනිරප අගේලනඹ කශ වළකි ගේශීඹ වකුරු, ඳළණි වහ 

තිගර්ක නිසඳහදන පුළුල් කිරීභ වහ කිතුල් ගස ගභන්භ ගඳොල් 

ගස භළදීභප ඵරඳත්රය යහිත ඈඩ දීභ.  

ගභඹ ග  ්රීන රංකහගේ භධවභ ඳශහතප, ඵයගමු ඳශහතප, 

දකුු ඳශහගත් ආතළම් දිසත්රි ක්කර ආතළම් ගකොට්ධහරපත්, ඒ 

හගේභ උ ඳශහතපත් ළදගත් න ගඹෝජනහක්.  ගභඹප 

ඈතිවහඹක් තිගඵනහ. ග  ඈතිවහඹ දිවහ ඵළලුහභ ගඳගනනහ, 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ විඳක්ගේ ඈන්න ඹ ඹම් ඹම් ංර්ධන 

ගඹෝජනහ දිවහ ඵරන අකහයඹ අණ්ඩු ඳක්ඹප අහභ ගනස 

ගන ඵ. ඒ හගේභ ආතළම් ගඹෝජනහ ිළිතඵ ගඵොගවොභ දීර්ඝ 

කහරඹක් ගිඹහප ඳසගඉ කිඹනහ, -වුරුදු 20, 25 ගත වුණහප 

ඳසගඉ- වල් ගඹෝජනහ එදහ ඈදිරිඳත් වුු විධිඹප ක්රිපඹහත්භක 

කශහ නම් එහි ප්ර්තිපර ද ගන්න තිබුණහ කිඹරහ. න්න ඒ හගේ 

ඈතිවහගේ සිේධ වුණ ළදගත් ගදඹක් නළතත් භතක් කයන්න 

ඕනෆ.  එදහ මුදල් භහතව අචහර්ඹ එන්.එම්. ගඳගර්යහ භළතිතුභහ 

1964 - 65 ර් වහ ඈදිරිඳත් කයපු ඹ ළඹ ගල්ඛනගඹන් 

ගඳොල්  ගවක් භළද ගළනීභප ගළමි ජනතහප ය දුන්නහ. 

ර්ඹකප රුිළඹල් 15ක ඵදු මුදරක්  ගගරහ ගඳොල් ගවක් භළද 

ගළනීභප වළකි ඈඩ ප්ර්සථහ එදහ රහ දුන්නහ. නමුත් ඒ ගඹෝජනහ 

ක්රිපඹහත්භක කයන්න පුළුන්කභක් රළබුගණ් නළවළ, එදහ හිපපු 

විඳක්ඹ හගේභ අගමික ංල ඒකප ගනොගඹකුත් විගයෝධතහන් 

ඈදිරිඳත් කයපු නිහ. ඒ අණ්ඩු ගඳයගශන තළනප ඒ ගඹෝජනහ 

ගවඉතු වුණහ.  ්රීන රංකහ නිදවස ඳක්, භභහජ, ගකොමියුනිසට් 

බහග අණ්ඩු ඉ ශඟ භළතියණගඹන් ඳයහජඹ ගන ගතක්භ, 

ගඳොල් ගස භළදීභප ය දීභ නිහ යප භත් ඳළනින් නන්න 

ඹනහඹ කිඹන ඒ ළයදි ගචෝදනහ භතු කයරහ ඒ ගඹෝජනහ 

කර්භනව කයරහ දළම්භහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, 2004 - 2011 කහරඹ 

තුශ සීනි අනඹනඹ ිළිතඵ භභ ංඛවහගල්ඛන කිහිඳඹක් 

ඈදිරිඳත් කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගම් යපප සීනි 

ගගන්මභප 2004දී ළඹ ගරහ තිගඵනහ, මිලිඹන 11,048ක්. ඒ 

කිඹන්ගන් බිලිඹන 11ක්. 2005දී මිලිඹන 13,303ක්, 2006දී 

මිලිඹන 23,256ක්, 2007දී මිලිඹන 16,753ක්, 2008දී මිලිඹන 

21,988ක්, 2009දී මිලිඹන 25,045ක්, 2010දී මිලිඹන 41,077ක් 

ළඹ ගරහ තිගඵනහ. ගම්ක විලහර මුදරක්. ග  ඹ ළගඹන්  

තුන්ළනි තළනප ළඩිභ මුදරක් ළඹ ගන්ගන් සීනි අනඹනඹප . 

එගවභ නම් ගම් ඹ ළගේ තිගඵන ළදගත්භ ගඹෝජනහක් තභ  

ගඳොල්, කිතුල් ගස භළද ගළනීභප ය රඵහ දීගභන් සීනි ගනුප 

අගේලන වළටිඹප තිගර්ක නිසඳහදන ආති කිරීභ වහ ජනතහ 

දිරිභත් කිරීභප ගගන ආති ගඹෝජනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළ ඵදුලින් 

ඵරහගඳොගයොත්තුන එක් ප්ර්ධහන කහයණඹක් තභ ,  දිරිගළන්මභ. 

නිසඳහදකඹහ, අගඹෝජකඹහ, ගගොවිඹහ කිඹන ගම් කවුරුත් ඵදු 

ප්ර්තිඳත්තිලින් ඹම් දිරිගළන්මභක් කිරීභ  යජඹ ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගන්ගන්.  ඒ ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කය තිගඵනහ.  දළන් 

තිගඵන්ගන් ඒක ක්රිපඹහත්භක කිරීභ . එදහ 1964-65 කහරගේ ගම් 

යගට් ගළමි ජනතහ තය ගඳොල් ගස නළ වභප, කිතුල් ගස භළදීභප 

සිටි ංඛවහත් එක්ක ඵළලුහභ ද ඈන්ගන් ඈතහභ ඩු ංඛවහක්. 

ිළ ගම් ිළිතඵ ධහනඹ ගඹොමු කශ යුතු තිගඵනහ. භප 

භතක , ග  යගට් 1970 - 1977 කහරගේ සිප ලුුවිර 

ඵණ්ඩිරි පුගේ ගස භළදීභ ිළිතඵ විගලඉ පුහුු කිරීගම් 

ළඩපවනක් තිබුු ඵත්, ඒ පුහුුප භභත් එක් ගකගනක් 

ඹළේ ඵත්.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහප ත විනහඩි ගදකක කහරඹක් 

තිගඵනහ. 

 
ගරු  .ජී. ඳේභසිරි භවතහ 
(ரண்புறகு ம.ஜல. தத்ெறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

ඔහු දත් ජීත් ගන්ගන් ගඳොල් ගස නළඟීගභන් ව ගඳොල් 

ගස භළදීගභන් තභ .  

භහ ගම් සථහගේදී යජඹප, විගලඉගඹන් මුදල් වහ 

ක්රමභම්ඳහදන භහතවහංලඹපත්, ඒ හගේභ අර්ථික ංර්ධන 

භහතවහංලඹපත් ගඹෝජනහ කයන්න කළභළති , ගම් ගඹෝජනහ 

ක්රිපඹහත්භක කිරීභප නම් විගලඉගඹන්භ ගළමි ක්ගඉත්රයඹප ගස භළදීභ 

ිළිතඵ නළතත් පුහුුක් රඵහ දීගම් ළඩ ිළිතගශක් ව ඒ 

වහ යක්ණ ළඩ ිළිතගශක් ක්රිපඹහත්භක කයන්න කිඹරහ. 

විගලඉගඹන් ග  ඵළසිල් යහජඳක් ආභතිතුභහගේ ධහනඹ ගම් 

වහ ගඹොමු මභ ළදගත් නහ. ගම් යගට් දු ව ඵ නළති කිරීභ 

ඈරක්ක කය ගත් දිවි නළඟුභ ළඩ ිළිතගශ ක්රිපඹහත්භක කිරීගම්දී 

ගඳොල්, කිතුල් ඳභණක් ගනොග , ඊතුගර් තල් කර්භහන්තඹත් ඩ

-ඩහ දියුු කිරීභප දු ඳත් ඳවුල්ර රැකිඹහ වියහිත 

තරුණ න්ගගන් ගම් වහ කළභති ඹ පුහුු කයමින් ඔවුන් ගම් 

කර්භහන්තඹ ගදප ගඹොමු කිරීභ ඈතහභ ළදගත් නහඹ කිඹන 

එක භහ ගම් සථහගේදී ගඳන්හ ගදන්න කළභළති . ගම් ඵදු 

ගඹෝජනහ ක්රිපඹහත්භක කයමින් ග  ංර්ධන කපයුතු ඈදිරිඹප 

ගගන ඹමින් ගම් යජගේ ඈරක්ක කයහ ඹන ගභන හර්ථක කය 

ගළනීභප වළකි ගේහ  කිඹහ ප්ර්හර්ථනහ කයමින් භගේ චන 

සල්ඳඹ න් කයනහ. 

[.බහ. 4.51] 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නි ගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

ම්ප්ර්දහඹ වහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ යමුු ගළන ද ඊදෆන සිපභ 

හකච්ඡහප රක් වුණහ. ඳනත් ගකටුම්ඳතක් ම්භත කයන්න 

ලව කයන ක්රිපඹහදහභඹ ිළිතඵ ධහනඹක් නළතු, ඒහ ගළන 

ගනොරකහ, හනගේදී සථහය නිගඹෝගරප, අණ්ඩුක්රමභ 

වසථහප නුකර ගනොන අකහයඹප කපයුතු කයමින්, 

ඳහර්ලිගම්න්තු විහිළුක් ඵප ඳත් න තත්ත්ඹක් ද  ආති 

ගරහ තිගඵනහ.  

ඒ විතයක් ගනොග . ඹම් ඹම් පුේගරඹන්ගේ වුභනහන් ිළප, 

ඹම් ඹම් මුදරහලිරහගේ -ඒ ඹ ඈන්දිඹහගන් අපු මුදරහලිරහ 

න්න පුළුන්, ගනත් යපකින් අපු මුදරහලිරහ න්න පුළුන්- 

වුභනහන් ිළප කපයුතු කයන තත් ිළරික් ද ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඈන්නහ. "ගම්ක ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගිහින් 

කිඹන්න. ල් භන්ත්රීලයඹහ ගළන ගම් ගචෝදනහ කයන්න. 

799 800 

[ගරු  .ජී. ඳේභසිරි භවතහ] 
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එතගකොප ඳප ඒගක් හසිඹක් රඵහ ගන්න පුළුන්" කිඹරහ ඒ 

මුදරහලිරහ කිේහභ, ඒ පුේගරඹන්ගේ දවස ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

කිඹන ගක්ට්පගඹෝ එක් ගකගනක්, ගදගදගනක් ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඈන්නහ. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ යමුණ ඒක ගනොග . මරහනඹ දයන 

ඔඵතුභහගේ ග කීභත් එළනි යමුු ශක්න එක .  

ඒ විතයක් ගනොග . තත් ගදඹක් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ සිේධ 

නහ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ විඳක්ගේ භන්ත්රීලයගඹක් නළඟී 

සිටින ගකොප ගම් microphone එක switch on න්ගන් ගඵො ගවොභ 

ප්ර්භහද ගරහ ගඵොගවොභ කළභළත්ගතනු .  

 
ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භන්දගහමී. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භන්දගහමී. වරිඹප හසුගේ නහනහඹක්කහය ආභතිතුභහ කිේහ 

හගේ. වළඵළ  අණ්ඩු ඳක්ගේ ආභතියගඹක් ළයදිරහ 

නළඟිට්පත්, ගම් ආභතිතුභහ නළඟිටින්ගන් කථහ කයන්න තභ  කිඹහ 

ගම් microphone එක switch on නහ. භහ ගභඹ කිඹන්ගන් හිතහ 

භතහ තභ . වදිසිගඹන්, ගම් දළන් සිදු වුු ගේ ගළන දළකරහ 

ගක්න්තිඹප කිඹනහ ගනොග . ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
microphone එක ඳහරනඹ කයන නිරධහරිඹහ කවුද කිඹහ භහ ඔහු 

ඳුනන්ගන් නළවළ. භහ ඔහුගේ නභ දන්ගන් නළවළ. භහ ඔහු දළකරහ 

නළවළ. ගම් ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහප ගම්  microphones switch on 

න එක, switch off  න එක දිවහ භහ ඵරහ ගගන සිටිඹහ. ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ළඩිභ කහරඹක් ගත කයන භන්ත්රීලයඹකු 

ලගඹන් නික් ඹ වළසිගයන විධිඹ, ගම් microphones වසුරුන 

විධිඹ දළකපු ගකගනක් වළටිඹප  භහ ගභඹ කිඹන්ගන්.  ඒ 

පුේගරඹහගේ නභ ගොඹහ ගගන, ඒ පුේගරඹහගේ චර්ඹහ, 

ඈතිවහඹ, යමුු ගළන ඉශඟ දගඉ ර්ථ වියණ ගදන්න 

සථහ තඵන්න එඳහ කිඹහ කිඹමින්, කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ, ඹව 

ඳහරනඹ ගළන කථහ කයන ගම් ගභොගවොගත් ඒ වහ ඔඵතුභහගේ 

ධහනඹ ගඹොමු කයන්න කළභළති .  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ිළිතඵ ඔඵතුභහ 
ගරු කථහනහඹකතුභහගේත් ධහනඹ ගඹොමු කයන්න. ගරු 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ද-  

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔඹ ගනක් ප්ර්ලසනඹ. 

 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order?  

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීලතුභහ ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹ 

ගළන කථහ කයන ගකොප ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගක්ට්පගඹෝ ඈන්නහ 

කිඹරහ කිේහ. එතුභහප එගවභ කිඹන්නත් ඵළවළ. ඒක සිඹලු 

ගදනහපභ ගගෞය කිරීභක්. ඒක ඈල්රහ ස කය ගන්න ඕනෆ. 

ගනක ද ිළ දළක්කහ, microphone එක සුජී ගඉනසිංව 

භවත්තඹහප  ගදන්ගන් කිඹරහ. විභල් මයංල භවත්තඹහප ගවෝ 

භප ගදන්ගන් නළවළ. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on with your speech.  

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ග  ගම්ර කිඹභනක් 

තිගඵනහ, "පුහුල් ගවොයහ කගයන් දළගන්" කිඹරහ. භවය 

ගරහප ඹහඳනඹ ඳශහගතත් ඒ කිඹභන බහවිත කයනහද දන්ගන් 

නළවළ. ඒ "පුහුල් ගවොයහ  කගයන් දළගන්" කිඹරහ කිඹන්ගන් ආ ? 

ගභොනහ වරි වුල් වගත ගේල් හිත ආතුගශඉ තිගඵන ගකොප 

තභන්ප දහශ නළති ගේල්රපත් නළඟිටිනහ; ප්ර්තිචහය 

දක්නහ. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ගම් 

විහිළුප ත දුයපත් ඈඩ ගදන්න නයක . ඒ හගේභ හිගත් භහරු 

තිබුු එළනි පුේගරගඹෝ ගළන ද ද ආතුශතත් සථහ 

කීඳඹක ගරු කථහනහඹකතුභහ ප්ර්තිචහය දළක්ූයහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ද ිළ ගම් විඹ 

ිළිතඵ හකච්ඡහ කයේදී ග  යගට් අර්ථික ංර්ධනඹ 

ිළිතඵ; ග  යගට් නහගතඹ ිළිතඵ ගඵොගවොභ ළදගත් 

න්ධිසථහනඹකප ිළ ආවිල්රහ ඈන්නහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ දසර 

භත්තර යහජඳක් ජහතවන්තය ගුන් ගතොටු ගඳොශ විෘත කිරීභ 

වහ අණ්ඩු ඈතහභ රසන භහධව වහඳහයඹක් යගගන ගිඹහ. 

ඒක ඈතහභත්භ ටිනහ. "දින 10 , දින 9 , දින 8 , දින 7 , දින 

6 , දින 5 , දින 4 , දින 3 , දින 2 , දින 1 , ගභන්න ිළ 

භත්තර යහජඳක් ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ විෘත කශහ" 

කිඹරහ කිේහ. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භහගම්පුයඹප 

ජහතවන්තය ගුන් ගතොටු ගඳොශක් රළබුු එක ගළන ඵසනහහිය 

ඳශහගත් ඳදිංිකකරුන් වළටිඹප ඳප න්ගතෝ . ගභොකද යපකප 

ගුන් ගතොටුගඳොශල් ලව .  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ 

වම්ඵන්ගතොප ප්ර්ගේලගේ යහඹක් ඈදිකිරීභ ගළන ඳශමුගන්භ 

දවස ප්ර්කහල කයපු ඳක්ඹ වළටිඹප, වම්ඵන්ගතොප යහඹක් 

ඈදිකිරීභ ගළනත් ඳප න්ගතෝ . වළඵළ  ප්ර්ලසනඹ තිගඵන්ගන් ඒ 

ගම් යගට් ප්ර්මුඛතහ තිගඵන ප්ර්ලසන ගනොන එක .  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් භභ ඔඵතුභහප ත 

කහයණඹක් කිඹන්නම්. භභ නිගඹෝජනඹ කයන පලුගභ 

අනගේ ඈම්තිඹහස කිඹරහ භගේ මුසලිම් මිත්රයගඹක් ඈන්නහ. ගිඹ 

ඈරිදහ භභ ඒ ඈම්තිඹහස කිඹන භගේ මිත්රයඹහ වම්ඵ න්න ඹනගකොප 

"භන්ත්රීලතුභහ දින 14 " කිඹරහ කිේහ. භභ එතුභහගගන් ආහුහ, 

ගභොකක්ද ගම් දින 14 කථහ කිඹරහ. "නළවළ, විදුලි බිර ළඩි 

න්න ත දින 14 " කිේහ. භභ ගම්ක හිතප ගත්තහ. ගරු ගජෝන් 

ගගනවියත්න ආභතිතුභනි, භභ ගම්ක එච්චය seriously ගත්ගත් 

නළවළ.  

භභ ඉගේ ඊගේ ඳහනදුය ඊහවිඹප ගිඹහභ සිදු ූය ත සිේධිඹක් 

කිඹන්නම්. භභ දහශ පුේගරඹහගේ නභ කිඹරහභ කිඹන්නම්. 

නීතිඥ ගයෝවණ භනම්ග රි භවත්තඹහ ඳහනදුය ඊහවිගේ නීතිඥ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

කහභයගේදී භහ වම්ඵ වුු ගරහගේ "භචං දින 13 " කිඹරහ 

කිේහ. ගභොකද භත්තර යහජඳක් ජහතවන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශ 

විෘත කයන ගතක් දින ගණන් කය ගගන, ගණන් කය ගගන අපු 

අණ්ඩුගේ campaign එකත් එක්ක ජනතහ ඈන්ගන් 

Olympicsරප දින ගණන් කයන්න හගේ දින ගණන් කයන 

mood එගකන්. 

 
ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඕක නිඵන්ධනඹක්. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භභ නභ කිඹරහ  කිඹන්ගන්. නීතිඥ ගයෝවණ භනම්ග රි 

භවත්තඹහ භගේ ඳක්ගේ ගකගනකුත් ගනොග . එතුභහගේ 

ඳහක්ෂිකත්ඹ තිගඵන්ගන් ගනත් ඳක්ඹකප . දළන් ඔඹ විධිඹප 

ගප්ර්ඉල් ඳශමු ළනිදහ ගනකම් දින 12 , දින 11 , දින 10 , දින 

9  කිඹරහ දින ගණන් කයන්ගන් ගම් යගට් දු ඳත් හිංක 

මිනිසසු. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් යගට් විදුලි 

ඳහරිගබෝගිකගඹෝ දශ ලගඹන් මිලිඹන ඳවක් සිටිනහ. ඒ මිලිඹන 

ඳගවන් මිලිඹන තුනකප, ඒ කිඹන්ගන් ඒකක 180ක් දක්හ 

ඳරිගබෝජනඹ කයන ිළරිප සිඹඹප 50කප අන්න ප්ර්භහණඹකින් 

නිහර්ඹගඹන්භ විදුලි බිර ළඩි නහභ . ගප්ර්ඉල් භහගඹන් 

ඳසගඉ සිඹඹප 50කප ළඩි ප්ර්භහණඹකින් නිහර්ඹගඹන්භ විදුලි 

බිර ළඩි නහ. ඒක තභ  දහශ මිර ළඩි කිරීගම් සත්රයඹ. දළන් 

ජනතහ දින ගණන් කයනහ, ත දින 12 , 11 , 10 , 09  

කිඹරහ. වළඵළ  ගම් විධිඹප දින ගණන් කයරහ ගප්ර්ඉල් ඳශමු ළනිදහ 

කිඹන ගළශගඳන දප ජනතහ ගභෝඩගඹෝ; ජනතහ ගම් ගළන 

ප්ර්තිචහය දක්න්ගන් නළති ිළරික්; ගභොනහ කශත් ඳප ඡන්දඹ 

ගදනහ කිඹහ හිතරහ විදුලි බිර ළඩි කයනහ. එගවභ කයන 

එගකන් ප්ර්ලසනඹක් න්ගන් ඳප ගනොග , ඒකක 180ප ඩහ 

ඩුගන් ඳහවිච්ික කයන හිංක හභහනව මිනිසසුන්ප . 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් සත්රයඹ නු විදුලි 

ඒකක 300ප ඩහ ළඩිගඹන් ළඹ කයන ඹප විදුලි බිර ළඩි 

න්ගන් සිඹඹප 14ක්, 22ක් තය ප්ර්භහණඹක් ඵ ඔඵතුභහ 

දන්නහද? ඒ කිඹන්ගන් දු ඳතහප විදුලි බිර ළඩි නහ සිඹඹප 

50කින්.  ගඳොගවොත් මිනිසුන්ප  විදුලි බිර ළඩි න්ගන් සිඹඹප 

14ත් සිඹඹප 22 ත් තය ප්ර්භහණඹකින්. පුදුභ හධහයණඹක්. භප 

ගම්ක ගත්රුම් ගන්න ඵළවළ. ගභොකක් වරි සත්රයඹක් තිගඵනහ නම් 

ඒ ගළන ග කි යුතු ආභතිරුන් ඳප කිඹරහ ගදන්න ඕනෆ. 

විදුලිඵර විඹ බහය හිපපු ආභතිතුභහ ඈන්නහ. එතුභහ වරි ඳප 
ගම්ක ගළන ගත්රුම් කය ගදන්නප ටිනහ, ගභොකක්ද ගම් සත්රයඹ 

කිඹන එක. ආත්ත කථහ තභ , ගම් යගට් ජනතහගේ ප්ර්මුඛතහ 

වඳුනහගගන නළති ඳ ගනත් ගේල් කයන එක.  

ඳසුගිඹ දසර වම්ඵන්ගතොප යහගේ ය තිගඵනහඹ කිඹපු 

ගර කළඩුහප ඳසුත් නළේ එන්ගන් නළති නිහද ගකොගවද එහි භහළු 

ඵහන සිේධිඹක් ගළන ගඵොගවොභ ගරොකු වියණඹක් ආති වුණහ. ඒ 

කිඹන්ගන් වම්ඵන්ගතොප යහඹ ධීය යහඹක් ඵප ඳරිර්තනඹ 

ගමින් තිගඵනහ කිඹරහ. ආත්ත ලගඹන්භ ඒක ඳප තුපක් 

ගනොග . ග  යගට් ජනතහගේ ධනඹ ඊකස කයරහ, ජහතිඹ 

ඊකස කයරහ තභ  ඒ යහඹ ආති කයරහ තිගඵන්ගන්. යහජව 

ප්ර්තිඳත්තිඹක් නු ඒ යහඹ වළදුහ නම්, ඒ යහගේ ඈදිරි ිළඹය 

ගනුගන් ලව ගේල් ඈක්භනින් කයන්නප ලව . නමුත් 

ද නළේ එන්ගන් නළති නිහ බඹ නළති යහඹ ආතුගශඉ භහළු 

ල්රනහ. ඒ හගේ භගේ ප්ර්හර්ථනඹ න්ගන් භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොශප නම් එගවභ ගන්න එඳහ කිඹන එක . භත්තර 

ගුන් ගතොටුගඳොශ, ගුන් ඹහනහ එන, ඒ හගේභ ගඵොගවොභ කහර්ඹ 

ඵහුර ගුන් ගතොටු ගඳොශක් ගේහ කිඹන එක  භගේ ප්ර්හර්ථනඹ.  

වළඵළ  ඹම් ගවඹකින් ය කවුද කිේහ හගේ භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොගශඉ කිඹුල්ලු දකින්න වුගණොත්, ගුන් ගතොටුගඳොශප 

ලි එන තත්ත්ඹක් ආති වුගණොත්, භභ හිතන්ගන් ංචහයකඹන්ප  

තුන් ඵරන්න ඹහර ඹන්න වුභනහ ගන එකක් නළවළ. ඳප 

භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ ඳථගේ  ඈරහ තුන් ඵරන්න පුළුන් 

ග . ඈතින් එඹ භගේ ප්ර්හර්ථනඹ ගනොග .  ඒක ගනොග  සිදු 

ගන්නප ඕනෆ ගේ.  ගභහි ප්ර්මුඛතහ ගභොකක්ද?  ප්ර්මුඛතහ වඳුනහ 

ගන්නප ඵළරි ප්ර්ලසනඹක් තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම්හ වදන එක ගළන 

ිළ සතුතින්ත ගනහ.  ගභොකද, යපප ගුන් ගතොටුගඳොශල් 

ලව , යපප යහඹන් ලව . ඒහ කයන්න. වළඵළ  ඒ එක්කභ 

දුක් විඳින, පීඩහ විඳින, හිංක දු ඳත් මිනිහගේ ගේදනහ ගළනත් 

සිතන්න.  දීර්ඝ කහලීන ප්ර්භහණත් ළටු  ළඩි මභක් නළති යජගේ 

ගඉකඹන් ගළන, ඒ හගේභ කිසිභ ළරකිල්රකප රක් ගනොම 

සිටින ගඳෞේගලික ංලගේ ගඉකඹන් ගළන, ඒ හගේභ ඈතහභ 

සීරුගන් දුඃඛිත ජීත් න තු ංලගේ ගඉඹ කයන ග  

කම්කරුන් ගළන, ඒ  ඹ ගළනත් හිතන්න ලව . ද ඔවුන් 

ගළන ක හරු ගමින් ජනතහ යපනහ.   

ගරු නිගඹෝජව  කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ  විතයක් ගනොග . 

ද ග  යගට් තිගඵන ටිනහභ ගේගඳොශ විගේියකඹන්ප ඊකස 

කයනහ, ඵදු ගදනහ, විකුණනහ.  කිඹනගකොප නම් කිඹන්ගන්, 

ිළ විගේියකඹන්ප කිසිභ ගදඹක් ගදන්ගන් නළවළ   කිඹරහ  . 

වළඵළ , ද නගකොප ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ සිටින භවරුන් 

විගේියක ඒජන්තඹන්ගේ නිගඹෝජිතඹන් ඵප ඳත්ගරහ 

තිගඵනහ. ිළ දන්නහ, ඈන්දිඹහගේ "පහපහ" භහගභ තභන්ගේ 

නිගඹෝජිතඹහ ලගඹන් ඳත් කය තිගඵන තළනළත්තහ ද ග  යගට් 

ධිකයණ කපයුතුරප ආඟිලි ගන ඵ. ග  යගට් ගේගඳොශ 

තක්ගඉරුකයණඹප ඔහු ගඳෞේගලික ආඟිලි ගනහ.  ඒ හගේභ 

ඒහප ම්ඵන්ධ ගරහ සිටින නීතිඥරුන්ප හිරිවළය, ඳවහ 

කයන්නප කපයුතු කයනහ. ඒ හගේභ ඒ "පහපහ" භහගගම් සිටින 

නිගඹෝජිතඹහ ගභභ වසථහදහඹකගේ සිටින ඳහර්ලිගම්න්තු 

භන්ත්රීලරුන්ප ගඳෞේගලික ඳවහ කයන්නප ලව කයන 

ළරසුම් කස කයනහ. ගභඹ ඈතහභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්.  ඒ 

නිහ තභ  ද ගම් ගරු බහගේ දී භවය ගේල් ඳප වන්නප 

රළගඵන්ගන්. ඒ නිහ ගභහි ආත්ත කථහ ගත්රුම් ගන්නප 

ලව .  

ඒ හගේභ තත් රජ්ජහ හිගතන කහයණඹක් තිගඵනහ, ගරු 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි.  ඔඵතුභහප භහ එක් කහයණඹක් 

භතක් කයන්නම්. මීප වුරුදු තුනකප කලින් ගහල්ර දිසත්රි ක්කගේ 

ඳශහත් බහ භළතියණ වහඳහයඹප ඊදවු කයන්න කළුතය ඈරහ 

ිළ ගිඹහ.  ඒ ගිඹ සථහගේ දී  ග  එක්තයහ ග ක්කගඹක් ඒ 

ගේදිකහප නළඟරහ කිේහ, "භගේ තහත්තහප ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුගණන් ගඩි තඵපු ගරහගේ භගේ තහත්තහගේ ඳපුගන් 

ගරහගගන ගිගේ යතුඳහප රුධියඹ ගනොග , ගකොශඳහප රුධියඹ"  

කිඹරහ. එගවේ තහත්තහගේ පුතහ, ගම් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 

කදහත් ඳහහ ගදන්ගන් නළවළ   කිඹරහ භභ සිටි තළනභ  
කිේගේ. ඉප ඳසු කථහ කගශඉ භභ . ගරු නිගඹෝජව කහයක 

බහඳතිතුභනි, වළඵළ  එගවභ කිඹපු මිනිසසු තනතුරුරප, 

මුදල්රප එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඳහහ දීරහ, දවපළනි 

අණ්ඩුක්රමභ වසථහ ංගලෝධනඹ ගනුගන් අණ්ඩු ඳක්ඹ 

ලක්තිභත් කයන්න ඒ ඳළත්තප ගිඹහ.  රජ්ජහ නළති එගවභ ගිඹහ 

නම්, ද එක්ගකෝ කප වගගන කීඹක් වරි වම්ඵ කයගගන 

ඈන්නප ඕනෆ.  එගවභ නළති ගකිතන් කථහ කයන, එඩිතය කථහ 

කයන භන්ත්රීලරුන්ප ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ "ඳහට්" දභන 

තත්ත්ඹක් ද ආති ගරහ තිගඵනහ. ගම්ක ඈතහභ 

කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹක්.  ඒ හගේ ඹ තභන්ගේ ඈතිවහඹ 

ගළන ිළ හගේ නිලසලේද සිටින මිනිසුන්ගගන් වගන්ගන් 

නළති, කප ඳරිසම් කයගගන ඈන්නහ නම් ගවො  කිඹන 

කහයණඹ භතක් කයමින් භහ නතය නහ.  ගඵොගවොභ සතුති .  
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නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Jayarathna Herath [Pause] - not here. The 

Hon. Eric Prasanna Weerawardhana [Pause]- not here. 

Then, the next speaker is the Hon. R. Yogarajan. 
 

[5.04 p.m.] 
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am pleased 
to speak here today on four Bills related to finance that 
have been presented as a consequence of the Budget that 
was presented in November, 2012. 

Sir, we see here that our Members of Parliament from 
the Opposition are being harassed, disturbed and are not 
being allowed to say what has to be said. This is very 
unfortunate. Parliament is the only place where the 
Members of Parliament are guaranteed the right to speak 
openly without fear; without any consequences of legal or 
other impediments; where the actions and inactions of the 
Government can be pointed out and issues may be raised 
for answer by the Government.  

I know very well that the Hon. Sujeewa Senasinghe, 
my Colleague, came well prepared with a very 
responsible, logical and analysed speech on the four Bills 
that are being discussed today. However, as soon as he 
started speaking, a Minister from the Government side 
interrupted him. He interrupted him because the Hon. 
Sujeewa Senasinghe is appearing on behalf of thousands 
of people who live in Slave Island, who protest against 
the takeover of their homes for the benefit of some 
foreign investors. He, as a lawyer, has the right to practise 
his profession. It is guaranteed by the Constitution. But, 
however, just because he appears for these poor people 
without a fee to defend their right to their homes, he is 
being harassed not only in this Parliament but even 
outside. 

But, it is so unfortunate that a responsible Minister, 
the Minister in charge of housing, can cast aspersions on 
the character of an Hon. Member of Parliament who has 
come here to discharge his duties responsibly, by 
disturbing him, calling him names and saying all types of 
things. This provoked him. It provoked the Hon. Sujeewa 
Senasinghe to counterattack. If you behave yourselves, 
there is no reason for us to counterattack. So, you must 
learn that this is Parliament where we have the right to 
speak and you must allow us to speak.  

 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

You also must learn to respect the political leaders.  

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

We do respect political leaders.  

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

You must respect the political leader who brought you 

into politics.  

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

 My leader who brought me into politics and gave me 

this status today in this country is no more. I have not 

forgotten him.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

I am referring to the recent past.  

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

He is no more. I have not forgotten him. I was the 

person who brought a Motion to the House Committee 

that a portrait of my late leader must be unveiled in this 

premises.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

I am referring to the recent past.  

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Yes, Hon. Sajin De Vass Gunawardena, I know you 

very well and you know me too well.  

You know why I left that Party. It is not because I did 

not like that Party or that leader, it was because he was 

hanging on to your coat-tails. There was no other reason.  

I know that this Government is today defending itself 

in Geneva because of your actions. You have been 

running around the world trying to defend this 

Government. That is because you have failed to do 

certain things, which I thought and felt that this 

Government will not do for the minorities in this country. 

That is why I left the Party that was with your 

Government and came to this side. So, I feel today that I 

have been justified in what I did. I did it on a question of 

principle and not on questions of people or persons.  

The Hon. Sujeewa Senasinghe was not only harassed 

today in this Parliament, he had been harassed in courts 

also. He has been pushed to a corner in courts with the  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

on behalf of the Government. This is very unfortunate.   
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order, Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena? 
 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Member, - [Interruption.]-  
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

No, in this Parliament we have been -  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

One second, please! There is a point of Order being 

raised by the Hon. Sajin De Vass Gunawardena.  
 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Please allow me to speak. The Hon. Member made a 

reference to an intimidation made by the Bench, no less 

than the Supreme Court. That is a derogatory statement 

that he is making against the institution and the 

establishment of Judiciary. Please expunge that.  
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, do not mention the Supreme Court. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

In Parliament, you have been saying  - [Interruption.]  

How many aspersions were cast on the Chief Justice in 

this same House just a month ago? - [Interruption.] -  
 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

That was the subject under discussion in this House 

then. A Motion was -  
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

That may be. But, even today, you said that 

Parliament was supreme and we have the right. The 

actions of Members of Parliament cannot be questioned 

within this Parliament.   

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

A Motion was brought after a Parliamentary Select 

Committee process and it was discussed in this House. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Okay. Let me speak. If it is found that I have spoken 

against the Standing Orders, the Hon. Speaker has the 

right to expunge. But, I have to say what I want to say. 

Do not intimidate us. - [Interruption.] - Hon. Sajin De 

Vass Gunawardena, you could have stayed two more days 

in Geneva but you came.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

I did not go.  

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

We thought you were there.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

I did not go. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 
Maybe that is why we are going to fail the day after 

tomorrow. - [Interruption.] 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

We are not going to fail. Not us, but it is the Tamil 

community. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

No, it is not the Tamil community.  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

The Tamil community is going to fail because of   

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

like you.  
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ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

I am not a traitor to my community. It is a question - 

[Interruption.]  Hon. Sajin De Vass Gunawardena, please, 

I am not a traitor to my community. I have stood by my 

community always. Today, you have been a  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

to this country because there was a Resolution passed by 

the UNHRC last year. You agreed to implement the 

recommendations of the LLRC but you have not done it 

and today, you are facing a bigger, a more serious - 

[Interruption.]- 
 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

We have done that.  - [Interruption.] The facts 

available are not being taken into consideration. - 

[Interruption.] 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

No. This is the whole problem. - [Interruption.] I 

came here to talk about the Bills related to finance, but 

you are diverting me - [Interruption.]  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

But, you were talking about Hon. Sujeewa 

Senasinghe.  

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

 I do have to because he was disturbed. - 

[Interruption.] This is the whole problem.- [Interruption.] 

This Government has lost its tolerance  - [Interruption.] 

Because of your excessive arrogance  - [Interruption.] 

Because  people like the Hon. Manusha Nanayakkara, for 

whatever benefit, jumped to your side and gave you a two

-thirds majority, you think that you can do anything - 

[Interruption.] This Hon. Manusha Nanayakkara is a 

person for whom I got nomination to contest the 

Provincial Council Elections in Galle.  - [Interruption.] 

What happened? He ditched the CWC in three months 

and ran to the UNP.  - [Interruption.] 

 
ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

From the UNP he came to this Parliament. - 

[Interruption.] Within three months, he ditched the UNP 

and jumped to your side. Dishonourable people like him - 

[Interruption.]   

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

But, I must appreciate one thing. You came and 

helped me at  the Southern Provincial Council  Election.  

I must appreciate that. I must say that.   

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

That is a personal between you and me. At that time I 

was a Member of the CWC and I had the right to work 

for you. That is a different matter. But, this fellow is a 

shame. This person is a shame to Parliament, to politics.  

He is a dishonourable person.  

 
ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

තමුන්නහන්ගඉ CWC එක ගළන කිඹන්න එඳහ. තමුන්නහන්ගඉ 

CWC එගක් ඈන්න කහරගේ කයපු ගේල් ගභතළන කයන්න එඳහ.

[ඵහධහ කිරීම්]  තමුන්නහන්ගඉ ගජවසධ භන්ත්රීලයගඹක් නිහ භභ ඒ 

ගළන කිඹන්ගන් නළවළ. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

You go and ask them. Even today the CWC knows 

how much I have contributed to that  Party and to those 

people. Everybody in this House knows  how I have 

contributed to my community and my Party. - 

[Interruption.] Okay. Now,  Hon. Sajin de Vass 

Gunawardena, please do not disturb me. - [Interruption.] 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

We will not disturb you. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

My Colleague was intimidated in the courts. Then, 

when he was going to Kandy -  

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

You cannot say that. You are a lawyer.  
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ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

I am not a lawyer. I am no lawyer,  Hon. Sajin De 

Vass Gunawardena. 

 
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
How can you say that he was intimidated.  You cannot 

say that.  

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

If I know that it was done, I can speak on behalf of my 

Colleague. - [Interruption.] 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Please allow the Hon. Yogarajan to speak. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ජහතිහදඹ. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Hon. Deputy Minister of Health you can say  

"ජහතිහදඹ". But you - 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order, Hon. Ajith P. Perera? 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  

භන්ත්රීලරුන්ප නිදවගඉ තභන්ගේ කථහ කයන්න සථහ 

තිගඹන්න ඕනෆ. පුරුේදක් විධිඹප දළන් විනහඩිගඹන් විනහඩිඹප 

නළඟිප නළඟිප ඵහධහ කයනහ. ඒක ගන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහගේ 

යහජකහරිඹ ඒ නිදව අයක්හ කය ගදන එක . එගවභ නළත්නම් 

දළන් ගම්ක දභරහ ිළ ඹන්න ඹනහ. එච්චය .  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Yogarajan, why do not you speak on the subject?  

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Subject එගක් ප්ර්ලසනඹ ගනභ එකක්. 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

If you divert your speech to personal matters it will be 

a problem. You carry on with your speech, Hon. 

Yogarajan.  

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

I have the right to speak of what happened in this 

House today. The Hon. Sujeewa Senasinghe was not only 

intimidated here, he has been intimidated on the road.  He 

was travelling to Kandy. The police is following him. 

They are blocking his vehicle. They are questioning him 

about the case that he is appearing for in courts. This is 

not the way to run a democratic  country. An individual 

cannot do his politics, cannot do his job as a Member of 

Parliament, he cannot do his job as a lawyer.  
 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

What has happened?  
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

 What is this democracy? You are objecting to my 

talking about community. I represent a - [Interruption.] 

No. You objected to my talking about my community and 

asked me what I am doing for your community. You see, 

I am not a communal person. I am the only Tamil 

Member in this House who is married to a Sinhalese lady; 

I am not a communal person. But, you are a person who 

is known to have burnt down a Mosque in Mawanella.  
    

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, භභ සිංවගරන් කිේහභ ඔඵතුභහප   

ගත්ගයනහ ආති ගන්. භභ භහනළල්ගල් ඳල්ලි ගිනි තිේඵහ කිඹරහ 

ඔඵතුභහ කිඹනහ. තමුන්නහන්ගඉ පුළුන් නම් ඒ ගචෝදනහ ඔ පු 

කයන්න. ගඳොලීසිගේ ඳළමිණිලි තිගඵනහද? පුළුන් නම් ඔ පු 

කයන්න.  
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

This is what people know.  
 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භභ ගර්ඩිගඹෝ එකක් ගත්ගත්ත් වෂීම් මුදරහලිගේ කගඩන්. 

තමුන්නහන්ගඉ ජහතිහදඹ  වුසන්න එඳහ. ිළ භහනළල්ගල් 

මුසලිම් මිනිසසුත් එක්ක ගවොඳින් ඈන්නහ. 
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නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Lalith Dissanayake, please sit down. 
 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

When I talk about a Member being intimidated and 

not being allowed him to speak in this Parliament, you 

disturb me. 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ිළ ජහතිහදඹ වුසන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

ිළ ජහතිහදඹ වුසනහ ගනොග .  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

පුළුන් නම් කිඹන්න ගභොන ඳල්ලිඹද ගිනි තිේගේ කිඹරහ. 

ඔඵතුභහ ඒ කථහ ඈල්රහ ස කය ගන්න ඕනෆ. ගකො  ගඳොලීසිගේද 

ඒ ගළන ඳළමිණිල්රක් තිගඵන්ගන්? කයපු නළති ගේල් කිඹන්න 

එඳහ.  
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 
Today I made a statement to the "Indian Express" 

newspaper saying that the intimidation of  pilgrims who 

come to  to Tamil Nadu, India, is unfair - [Interruption.] I 

did not say so; you also do not disturb me.   
 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

කප තිබුණ ඳලිඹප ගම් හගේ ගේල් කිඹන්න එඳහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 
 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Lalith Dissanayake, he did not mention your 

name. So, please sit down.  
 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භභ ගිනි තිේඵ ඳල්ලිඹ ගභොකක්ද? මුසලිම් මිනිසසුන්ප භභ 

ගභොනහ වරි කයරහ තිගඵනහද? ගභතළන තව  කිඹන්න එඳහ. 
 
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Today I made a statement to the "Indian Express" 

newspaper. I said that the intimidation of pilgrims, 

students, sportsmen and visitors to India which took 

place, is unfortunate. It should not be done by the Tamil 

people in Tamil Nadu because they have a culture of 

hospitality.  I have told them openly that this should stop 

not because I am in fear but that is the tradition of the 

Tamil people. 
 
 

ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்புறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 තමිල්නහඩුගේ ඈන්න ඔඹගගොල්රන්ගේ ඥහතීන්ප කිඹන්න 

ගකෝ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

ඒ ගගොල්රන්ප තභ   කිේගේ. ඒ ගගොල්රන්ප තභ  කිේගේ. 

ඒක තභ  "Indian Express" එකප කිේගේ. ගභගවඉ ඳත්තයරප 

ගනොග .  [ඵහධහ කිරීම්] හඩි ගනහ.  
 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ග  මිනිසසු භළරුහ කිඹරහ ඔඹ ඳළත්ගතන් කිේගේ නළවළ, 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. ග  මිනිසසු භයන ගකොප, 

වමුදහගේ ගොල්දහදුන් භයන ගකොප ඒහ කිේගේ නළවළ. දළන් 

ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ ගළන කථහ කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

If you are going to talk about the killing of soldiers, 

then I will have to talk about the killing of civilians about 

which the whole world is looking at you.  
 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Lalith Dissanayake, කරුණහකයරහ හඩි ගන්න. 
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Today the people of Tamil Nadu should not react 

against the people of Sri Lanka. They should react against 

the Government of Sri Lanka. When your Ministers go to 

Tamil Nadu, if there is a black-flag demonstration, I 

would welcome it. If your armed forces are going to 

Tamil Nadu for training and those people are emotionally 

affected in the protest, I would welcome that and I also 

appeal to the Government of India that they must vote 

with the US on the Resolution that is coming before 

UNHRC. Only then I feel the Government, which is so 

arrogant and irresponsible, can be brought to justice.  

Talking about the levies that have come up, you all 

are people who talk about “යප විරුගෝ”. You say that 

there are people who go abroad, work, send their earnings 

back to this country. They are the people who sustain the 

economy. Your balance of payments will go awry if not 

for those people.      
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

You have said in one of the Bills that they will be 

exempted from - 

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Give the mike to the Hon. R. 

Yogarajan. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

This is the harassment -  

 
නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No. It is due to some technical fault, Hon. Yogarajan. 

Your mike was not purposely turned off. 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Okay, it was some technical fault. 

Sir, this country survives because of the remittances of 

our workers overseas. But, what are you doing to them? 

You have offered, when they come back and start a 

business, to exempt them from Turnover Tax. But,  how 

much is your Turnover Tax threshold? Rs. 12 million. Do 

you think any of these people who go abroad, work there 

and come back are going to have a turnover of Rs. 1 

million a month for them to be exempted from Turnover 

Tax? This is something you are showing them as a 

concession, which will never reach them. This is just a 

bluff! So, to call them “Rata Viruwo”, to talk so big about 

them and then not give them anything is what you are 

doing. This is the way you are deceiving all the people in 

this country.  

Now, you have brought in a Telecommunication Levy 

(Amendment) Bill, in which you say that you are going to 

reduce the Telecom Levy from 20  to 10 per cent for 

internet users. Yes, you have to develop access to the 

internet among the general public in this country. But, this 

is a small amount for those who access the internet. It is 

more of a concession to those who are involved in BPO 

operations. Maybe, that is the future of our export 

industry. So, we have to support that industry.  

But, at the same time, why do you not think of the 

“Rata Viruwo” that you talk so big about? You have 

imposed a Rs. 3 levy on every overseas call. This is in 

addition to the 20 per cent Telecom Levy that anybody 

has to pay. When the Telecom Levy first came about, it 

came through the Ministry of Environment. It was only a 

5 per cent levy. They said that was for the collection and 

disposal of e-waste. 

නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Member, you have only one more 

minute. 
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Okay, Sir. 

But, what has happened? To date, not a single 

telephone or mobile phone has been seized and disposed 

of by the Government. But, you continue with this levy 

and have increased it to 20 per cent. So, what happens to 

this Rs. 3? Rata Viruwo are people who are living away 

from their families. They leave their children, wives and 

husbands here and go abroad. The children want to speak 

to their mother or the father. The telecommunication 

companies are charging as less as Rs. 2 for predetermined 

numbers. But, the Government is charging Rs. 3 on that. 

How very unfair? If you are really concerned about the 

Rata Viruwo, why do you not reduce this levy?  
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

On telecommunication, they are charging less so that 

the amount that is charged on the interest automatically 

comes down.  
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

No, it does not. 
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

They are already getting the benefit of reduction by 

having competition.  
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

The user has to pay Rs. 3 a minute.  
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

On a reduced amount. 
 

ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Not on a reduced amount. It is not 3 per cent but Rs. 3. 

It is not a percentage. You pay Rs. 3 per minute as the 

IDD levy.  
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, I am not talking about that. - [Interruption.] 
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ජිනීහ ගිහින් භහන හිමිකම් ගළන කථහ කයන්ගන්. ආ ? ගම් යගට් 

ගදෝහභිගඹෝග ගගනහගේ ගම් යගට් අණ්ඩුක්රමභ වසථහප 

එකඟ . භභත් ඒකප  ත්න් කශහ. ඒ වළකිඹහ භප තිබුණහ. 

වසථහ නු එගවභ ත්න් කයන්න  පුළුන්. ිළ 

වසථහප ිළටින් ගිහිල්රහ නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහ 

ඳළවළදිලි  කිඹහ තිගඵනහ, ඉශඟප ඊතුරු ඳශහගත් ඡන්දඹ 

තිඹනහඹ කිඹහ. ඊගත් ඳහඩම් වහ ප්ර්තින්ධහන ගකොමිභ 

කිඹන්ගන් යුේධඹ තිබුු කහරගේ  සිදුවුු ත්රයසතහදී ක්රිපඹහ ගළන 

භහගරෝචනඹ කයන්න, ඒ කහරගේ තිබුු ත් දළකීම් කිඹන්න 

තිබුු ගකොමිභක්.  ඒක හර්තහක් විතය .  

ආගභරිකන්කහයඹහප  කිඹන්න ඵළවළ, ඒක ගම් යගට්   

ක්රිපඹහත්භක  කයන්න  ඕනෆඹ කිඹහ. ඒක වසථහක් ගනොග . 

නමුත් තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක 

බහප එන්නඹ; ආවිල්රහ කිඹන්නඹ කිඹහ. ගම්හ තළන තළන 

ගේදිකහර ගිහින් කථහ කයරහ ඵළවළ. ජිනීහර ගිහින් කථහ 

කයරහ ඵළවළ. ගම්හ ගම්  ඳහර්ලිගම්න්තුගේ, ගම් ඊත්තරීතය 

අඹතනගේ කථහ කය ඳ  ඵරඹ ගඵදීභ ිළිතඵ කථහ කයමුඹ 

කිඹහ කිේහ.  එදහ ඒ ගභොනත් නළති  දිංගත ගජ්.අර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ දවතුන්න අණ්ඩුක්රමභ වසථහ 

ංගලෝධනඹ ගගනහහ.  නීති-රීති තිබුගණ් නළවළ ගන්; ඊහවි 

ඹන්න වුගණත් නළවළ ගන්.  ඒ නිහ තමුන්නහන්ගඉරහ ගම්හ හිතප 

ගන්න.   ජිනීහ මුළුප කිඹන්න ද ගභොනහද තිගඵන්ගන්?  සුදු 

ෆන්ලින් ආවිල්රහ මිනිසසු භයනහද? යනිල් වික්රමභසිංව 

භළතිතුභහගේ කහරගේදී හගේ ද ධකහගහය තිගඵනහද?  නළවළ 

ගන්. එදහ එගවභ ගනොග . රිචර්ඩ් ද ගො හ  හගේ කී ගදගනක් 

භළරුහද?  එදහ ගජ්මපී කට්ටිඹ ආවිල්රහ identity cards එකතු 

කයරහ මිනිසසු  භයන යුගඹක්  තිබුණහ.  ද ගම් යගට් එළනි 

තත්ත්ඹක් තිගඵනහද?    

ද ගම් යගට් එගවභ ගදඹක් නළවළ ගන්. ද ගඳොලීසිඹකප 

ගිඹහභ ඳළමිණිල්ර බහය ගන්ගන් නළේද? බහය ගන්නහ ගන්. එළනි 

නිදවක් තිගඵනහ. එගවභ නම් ගම් භහන හිමිකම් කඩමභ 

කිඹන්ගන් ගභොකක්ද? ගම්ක තවඹක්. ගභොකද, ප්ර්බහකයන් 

භළරුණ නිහ නළත ඒ ත්රයසතහදඹ ගම් යපප ගේන්න ද 

ඉශහම්හදීන්ප ඕනෆ ගරහ තිගඵනහ.  ඵපහිය යපරපත්  ඒක 

ඕනෆ කය තිගඵනහ.  තමුන්නහන්ගඉරහ දන්නහ යනිල් වික්රමභසිංව 

භවත්තඹහප ඡන්දඹ දීරහ එක්ත් ජහතික ඳක් අණ්ඩුක් වළදුහප 

ළඩක් වුගණ් නළවළ  කිඹරහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ලිඹහප 

කතියඹ ගවපු ඹ කතියඹ ගළහුගේ ප්ර්බහකයන් එක්ක ගිවිසුම් 

ගවන්න ගනොග . නමුත් යනිල් වික්රමභසිංව භවත්තඹහප ගිවිසුම් 

ගවන්න සිේධ වුණහ. ඈන්දිඹහගන් ආවිල්රහ ඊඩින් ඳරි පු දභන 

ගකොප, ගජ්.අර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහප දවතුන්න  අණ්ඩුක්රමභ 

වසථහ ංගලෝධනඹ ක්ණික ගේන්න සිේධ වුණහ. ඒහ 

කළභළත්ගතන් කශ ගේල් ගනොග . ප්ර්බහකයන්ගේ ත්රයසතහදඹ 

තිගඵන කහරගේ ඵපහිය යපරප ඒ විධිඹප ගම් යපප ඵරඳෆම් 

කයන්න වළකිඹහක් තිබුණහ. ද ඒ ඵරඳෆභ කයන්න ඵළවළ. ද 

"ගභගවභ කයඳන්" කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ඵර කිරීභක් කයන්න 

ඵළවළ. න්න ඒ නිහ තභ  ජිනීහ ගඹෝජනහ ම්භත කයරහ 

ගභතළනප ගේන්න වදන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළ එක ගදඹක් කිඹන්න 

ඕනෆ. එක්ත් ජහතීන්ගේ ංවිධහනගේ ගඹෝජනහ ම්භත කයරහ 

ගේන්න පුළුන්කභ තිගඵන්ගන් Security Council  එකප -

අයක්ක භණ්ඩරඹප- විතය . ගඹෝජනහ ම්භත කයරහ යපකප 

ඵර කයන්න ඵළවළ. ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, 

ගඹෝජනහ ගේන්න පුළුන්. ජිනීහ භහන හිමිකම් කවුන්සිරගේ 

නිර්ගේලඹ ගදන්න ඕනෆ. ඳප ඵර කයන්න ඵළවළ. ඳසු ගිඹ තිගේ 

ඳප ගවො කථහක් තිබුණහ.  ඒක ගේන්න පුළුන් න්ගන් 

Security Council  එකප විතය . Security Council එකප 
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නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ 
(குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
His time is up, Hon. Minister. Hon. Yogarajan, please 

wind up now. - [Interruption.] 

 
ගරු අර්. ගඹෝගයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 
Hon. Minister, the Deputy Chairman of Committees 

wants me to wind up.  So, please do not disturb me.   

The companies, through competition, have reduced 

their tariff. When they reduce it, the consumer gets it into 

his left pocket. Then, you come and  rob it from him for 

Government revenue. So, everything that you do is to rob 

the people to increase revenue and waste funds like you 

wasted in Mattala.  

 
[.බහ. 5.25] 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛව නිගඹෝජව 
භහතවතුභහ) 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க - சுகரர தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, මීප කලින් කථහ කශ 

අර්. ගඹෝගයහජන් භන්ත්රීලතුභහ ජහතිහදඹ ගළන   කථහ කගශඉ.   

භ ගේ මිනිසසු, භ ගේ community එක කිඹමින් තභ  එතුභහ කථහ 

කගශඉ. ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී එගවභ කථහ කයන්න එඳහ. ඒ ගළන ඳප 

ගඵොගවොභ කනගහටු . එදහ ප්ර්බහකයන් ගම්  යගට් මිනිසසු භළරුහ. 

සිංවර, මුසලිම්, ද්රලවිඩ ඹන සිඹලු ජහතීන්ර ඹ භළරුහ.  වළඵළ  

එදහ කවුරුත් ඔඹ  විධිඹප කථහ කගශඉ නළවළ.  හිංක තු 

කම්කරුන්ගේ හභහජිකත්ඹ යගගන, ෘත්තිඹ මිති වදහ ගගන 

ද ගඵොගවොභ ඹවතින් එතුභන්රහ ගභතළන ළජගමනහ. ඒ නිහ ඒ 

විධිඹප කථහ කයන්න එඳහඹ කිඹහ භභ ඒ ගරු භන්ත්රීලතුභහප 

කිඹනහ.  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහප ිළන් සිේධ ගන්න 

තභ  ද ගම් යගට්  සිංවර, ගදභශ, මුසලිම්, ඵර්ගර් කිඹන සිඹලු 

ජනතහප නිදවගඉ ජීත්  ගන්න පුළුන් ගරහ තිගඵන්ගන්. 

තමුන්නහන්ගඉප භතක ආති ගම් බහගේ සිටි කී ගදගනක් එදහ 

භළරුහද කිඹරහ. ග  ගජඹයහජ්   ප්ර්නහන්දුපුල්ගල් හිපපු 

ආභතිතුභහ ආතුළු  විලහර ංඛවහක් භළරුහ. නිදව ගනුගන් 

කථහ කශ තමුන්නහන්ගඉරහගේ ඹත් භළරුහ. ගම් යගට් නිදව 

ආති කශ  නිහ තභ   ද  ග  ජනහධිඳතිතුභහ ගචන්නහ රප 

ගිඹහභ ''හ'' කිඹන්ගන්. එදහ ප්ර්බහකයන් භයන්ගන් නළති, ගේයහ 

දීරහ ජිනීහ ගවෝ ගකොගවඉ වරි යුගයෝපීඹ යපකප ඹන්න නිදවස 

කශහ නම්  ද ඔඹ එල්ටීටීකහය න්ගේ, ඩඹසගඳෝයහකහය න්ගේ 

ේද ආගවන්ගන් නළවළ. එදහ එතුභහ ත්රයසතහදඹ ගම් යගපන් 

මුලිනුපුපහ දභහ තභන්ගේ යහජකහරිඹ  වරිඹප ඈටු කශ නිහ තභ  

ද ගම් ගඹෝජනහ එන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, එදහ ඳප ගවනගකොප 

කවුද හිටිගේ? දශදහ භහලිගහප ගවනගකොප ජිනීහර කථහ 

කශහද? ්රීන භවහ ගඵෝධීන් වන්ගඉ න්දනහ කයන්න ගිඹ ඊඳහක 

ඊඳහසිකහන් භයනගකොප ජිනීහර ගවෝ ඈන්දිඹහගේ ඹ කථහ 

කශහද? ඩු ගණගන් ඈන්දිඹහගේ කවුරුත් ිළකටින් කශහද? නළවළ 

ගන්. කහත්තන්කුඩි ඳල්ලිගේ මුසලිම්  ජනතහ සිකුයහදහ අගභ 

කිඹනගකොප භළරුහ. කවුරුත් ඒ ගනුගන් ිළකටින් කශහද? 

ජිනීහර භහන හිමිකම් කවුන්සිරඹප ගඹෝජනහ ගගනහහද? 

නළවළ, ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. භහින්ද  යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් යප නිදවස කය ගගන, ගම් යගට් ඒකීඹබහඹ 

ගගොඩ නඟහ ද  සිඹලු ගදනහභ තුටින් ඈන්නගකොප  තභ   දළන් 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගිගඹොත් චීනඹ හගේ යපල්  ඳපත් අයක්හප ඈන්නහ. ඒ 

නිහ ආගභරිකහප  ඵගරන් ගම්ක ගේන්න ඵළවළ. ආගභරිකහ 

භහන හිමිකම් ගළන කථහ කයනහ. ද ඈයහනඹ ගභොකක්ද 

කයන්ගන්? එත ගකොප සිරිඹහප  සිේධ ගරහ තිගඵන්ගන් 

ගභොකක්ද? දහම් හුගඉන්රහප කගශඉ ගභොකක්ද? ද 

ආෂසඝනිසථහනඹප කයරහ තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද? එතගකොප ගම්හ 

කහගේද? එගවභ නම් ආගභරිකන්කහයඹහප ගිහිල්රහ ඈයහකඹප 

ගවන්න ගවො ; එගවභ නළත්නම් ආෂසඝනිසථහනඹප ගවන්න 

ගවො . වළඵළ , ආගභරිකන්කහයඹහ ්රීන රංකහගේ භහන හිමිකම් 

ගළන කථහ කයනහ. ගභොකක්ද සිේධ න්ගන්? ඉේහඹරඹප 

ගවනහ. ඳරසතීනඹප ගවන්න ල්ලි ගදන්ගන් කවුද? 

ආගභරිකහ. ගකොඳභණ මුදරක් ඹනහද? ද ආගභරිකහගේ 

ගොල්දහදුන්  භළගයන්ගන් ගකොගවඉද? ඒ ඹ භළගයන්ගන් 

ආෂසඝනිසථහනගේ තගල්ඵහන්කහයගඹෝ භයන්න ගිහිල්රහ. ගභන්න 

ගම්කද  ප්ර්ජහතන්ත්රයහදඹ කිඹරහ භභ වනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, තමුන්නහන්ගඉරහ යපක් 

වළටිඹප ගම් ගළන කථහ කයන්න. ගම් ම්මුතිඹ අගොත් ඒගකන් 

ඵරඳෆම් කයන්ගන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහප විතයක් 

ගනොග . ගම් යපප  ගේන්ගන්. ආගභරිකන්කහයඹහ ගම්ක 

ගේන්ගන් ගම් යපප. ඒ නිහ ිළ ඔක්ගකොභ එකතු ගරහ ගම් ගළන 

කථහ කයමු. එගවභ එකතු ගරහ  යපක් වළටිඹප, ජහතිඹක් වළටිඹප 

එකප නළඟී සිටින්න ඕනෆ. ගදභශ, සිංවර මිනිසසු වළටිඹප  

ගනොග . භ ගේ community එක, එගවභ නළත්නම් භප කථහ 

කයන්න පුළුන් න්ගන් භගේ සිංවරකභ ගළන . ගම්ක භගේ 

යප, භභ ඈඳදුන යප. [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ, නළවළ. ගම්ක 

තමුන්නහන්ගඉපත්  ති . තමුන්නහන්ගඉ ඈතිවහඹ කිඹන්න. 

එදහ තමිල්නහඩුගන් ගවරහ - භප ඒ ධියහජවඹහගේ නභ භතක 

නළවළ- එශනගකොප ද්රලවිඩ ජනතහ ආවිල්රහ ඳදිංික වුගණ් 

රංකහගේ ඹහඳනගේ. ඒ ඹප ිළ ළරකුහ. සිංවර මිනිසසු 

ළරකුහ. ිළිතගත්තහ. කදහත් ගනක් ඳළත්තප වළගයේගේ 

නළවළ. ඒ කිඹන්ගන් සිංවර මිනිසසු න ිළ ගවො මිනිසසු; ්රීන 

රහංකිකගඹෝ අගන්තුකඹන්ප රකන මිනිසසු.  

ඈතිවහගේ ඈන් එගවභ සිේධ ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්ගඉරහ ළරැදි විධිඹප කථහ කයන්න එඳහ. ගම්ක භහන 

හිමිකම් කඩ න යපක් ගනොග . භහන හිමිකම් නිළරැදි විධිඹප 

අයක්හ න්ගන් තිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ 

කහරගේ .  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොශ ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹප 

එළන්නක් කයගන්න ඵළරි වුණහ. ගභයපප ඳළමිගණන 

ංචහයකඹන් ංඛවහ 2016 න ගකොප රක් 25 දක්හ ළඩි 

කයගන්න ිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. රක්ඹක් ූය ඒ ප්ර්භහණඹ 

දළන් රක් 10ක් ගරහ තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළප යටින් එන ගුන් 

ඹහනඹක් වදිසිගේ කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොශප ඵසන්න ඵළරි 

වුගණොත් ඒ ඹ නළත ඹන්න ඕනෆ ඈන්දිඹහප. එගවභ නළත්නම් 

භහරදි නප ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඒ එන වළභ ගුන් ඹහනඹක්භ 

තිගර්ක ඈන්ධන පුයහගගන  එන්ගන්. ඒ ගුන් ඹහනඹ 

කටුනහඹකප ඵසන්න ඔවුන්ප ඵළරි න ඹම් වදිසි සථහකදී 

තත් ළතපුම් ගණනහක් ගගහ ඈන්දිඹහප ඹන්න සිදු න නිහ 

ඈන්ධන පුයහගගන එනහ. එගඉ   පුයහ ගගන එන තිගර්ක 

ගතල් ටිගක් ඵය ප්ර්භහණඹ නු, ඔවුන් නිහර්ඹගඹන් ගුන් 

ඹහනගේ seats ගණනක් හිස කයගගන එන්න ඕනෆ. ගුන් ඹහනහ 

භහගම්රප තිබුු ඒ ගළපලු භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ 

අයම්බ කිරීභත් භඟ ද ඈත් ගනහ. ඒ නිහ ජහතවන්තය 

ගුන් ගඉහ ම්ඵන්ධගඹන් තිගඵන ගකීභ කටුනහඹක airport 

එකප විතයක් ගනොග  ද ඳළගයන්ගන්. ද ඒ ගුන් ඹහනහරප  

භත්තරප ඹන්න පුළුන්. ඒ නිහ ද රංකහප එන ගකොප වදිසි 

සථහකදී බහවිතඹප ගන්න ගනභ ඈන්ධන පුයහගගන එන්න 

ලවතහක් නළවළ. කලින් කිඹපු විධිඹප ගුන් ඹහනගේ seats 

හිස තඵහගන්ගන් නළති එන්න පුළුන්කභක්, වළකිඹහක්  

රළගඵනහ භත්තර ගුන් ගතොටුඳශ අයම්බ මභ නිහ.  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළ තත් ගදඹක් 

කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ. ග  යගට් ගුන් ගතොටුගඳොශක් වදනහ 

නම් ඒක යත්භරහගන් වදරහ වරි ඹ ද? නළවළ. එගවභ නළත්නම්, 

ඒක හිඟුයක්ගගොඩ වදරහ වරි ඹ ද? නළවළ. එදහ එක්ත් ජහතික 

ඳක් අණ්ඩුත් ඟුණගකොශඳළරළසගඉ ගුන් ගතොටුගඳොශක් 

වදන්න ගඹෝජනහ කශහ. ඒ ඹත් ඒකප ළරසුම් වදහගත්තහ. 

එගවභ ඵරේදී, ගුන් ගතොටුගඳොශ වදන්න ඒ ඹ ළරසුම් කශ 

ඟුණගකොශඳළරළසගන් භත්තරප  ඳ භහරු කයරහ 

තිගඵන්ගන්. එගවභ නම්, භත්තරප ගුන් ඹහනහ එන්ගන් නළවළ 

කිඹරහ එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඹප ද කිඹන්න ඵළවළ. ගනක් 

තප, යහඹක්, ගුන් ගතොටුගඳොශක් කිඹන්ගන් දීර්ඝ කහලීන 

අගඹෝජනඹක් ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි.  

ගම් ගළරරිගේ  පුංික දරුගෝ ඈන්නහ. ඳහර්ලිගම්න්තුප එන 

ගම් පුංික දරුන් ගවප දගඉ ඳ ඈන්න තළනප එනහ. ඔවුන් 

ගනුගන් තභ  ඒ ගුන් ගතොටුගඳොශ අයම්බ කයරහ 

තිගඵන්ගන්. ඔවුන්ගේ නහගතඹ ගනුගනු  ඒ අගඹෝජනඹ. 

ඔවුන් ඈඳගදන ගකොප තිබුගණ් නළවළ භත්තර ගුන් 

ගතොටුගඳොශක්. භප ඈදිරි නහගතගේදී එහි ප්ර්ගඹෝජන සිඹල්ර 

භුක්ති විඳින්න ඵළරි ගේවි. නමුත් භගේ දරුහප ඒ සථහ 

රළගඵනහ. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහප දීපු කතියඹප 

ගළශගඳන විධිඹප එතුභහගේ කහරගේදී දරුන් ගනුගන් ගම් 

යපප ත්කභක් ඈතිරි කය තිගඵනහ. ද වම්ඵන්ගතොප යහඹක් 

ආති කයරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ වම්ඵන්ගතොප ගුන් 

ගතොටුගඳොශක් ආති කයරහ තිගඵනහ. ිළ ඉගේ භත්තර ගිහින් 

සිටිඹහ. වු යසගන් නිහ ඈන්න භහරු වුණහ. එගවභ නම් ඳ 

හිතප ගන්න ඕනෆ, ඳප  ඳළඹ තුනක් වතයක් ඈන්න එක එච්චය 

භහරු නම් ඒ ප්ර්ගේලගේ මිනිසුන් ගකොච්චය දුකක් විඳිනහ ආත්ද 

කිඹරහ .  

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ද ංර්ධනඹක් ආති 

ගනහ. ඒ ගුන් ගතොටුගඳොශ ව යහඹ නිහ ඒ ප්ර්ගේලගේ 

ගරොකු ංර්ධනඹක් ආති ගනහ. ංචහයක වහඳහයඹ 

ගත්ගතොත්, 2016 න ගකොප ංචහයකඹන් රක් 25ක් ග  යපප 

ගගන්හ ගළනීභප තභ  ඳ ඈරක්ක කයන්ගන්. ල්රපු යප න 

ඈන්දිඹහප එන ංචහයකඹන් ප්ර්භහණඹ රක් 250 . 

තහ රන්තඹප එන ප්ර්භහණඹ රක් 300 ; විඹට්නහභඹප එන 

ප්ර්භහණඹ රක් 250 . ඳ ඈරක්ක කයන්ගන් එච්චය ගරොකු 

ගණනක් ගනොග . ිළ රක් 25  ඈරක්ක කයන්ගන්. එගවභ 

නම් ඒ වහ ලව කහභය ටික තිගඵන්න ඕනෆ. ගභතුභන්රහ කෆ 

ගළහුහ යජඹ ඈඩම් විකුණනහ, ඈඩම් ඩු ගණනප  ගදන්ගන් 

කිඹරහ. එගවභ නළවළ. ංචහයකඹන් එනගකොප ිළ ලව කහභය 

ටික වදරහ තිඹන්න ඕනෆ. කහභය 1,500  දළනප තිගඵන්ගන්. ිළ 

එභ ප්ර්භහණඹ 15,000ප ගගගනන්න ඕනෆ. ිළ ඒහ වදන්න 

කපයුතු කයරහ තිගඵනහ. Shangri-La එක, Hyatt එක, Marriott  

එක ගහලු මුගදොය අදි ප්ර්ගේලර ගවෝපල් ටික ඈදි කයන ගකොප 

ඒ කෆ ගවපු ඹප ඈදිරි නහගතගේ ඒ අලසචර්ඹඹ දකින්න පුළුන් 

ගේවි කිඹරහ භභ හිතනහ.  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ආති 

කයපු ඒ අලසචර්ඹඹ ගවොඳින් ඵරහගන්න දරුන්ප නිහර්ඹගඹන් 

පුළුන්. ිළ ගම් ගන ගත්රුම් ගන්න ඕනෆ. ඳ ඒහ විගේචන 

කයන්න ඕනෆ ඉර්වහවගත ගකෝණඹකින් ඵරරහ ගනොග . 

යහජඳක් යජඹක් ඹපගත් ගම් යගට් විලහර ංර්ධනඹක් ආති 

වුගණ් නළවළ කිඹරහ කිඹන්න කහපත් ඵළවළ. 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, තත් ගදඹක් කිඹන්න 

ඕනෆ. යනිල් වික්රමභසිංව විඳක් නහඹකතුභහ ආතුළු ඹ ද ඊගේ 

ඈන් කෆ ගළහුහ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් ඔවුන්ප රළබුගණ් නළවළ 

819 820 

[ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ] 



2013 භහර්තු 19 

කිඹරහ. එතුභන්රහ ගම්ක ලුත් ගදඹක් වළටිඹප වඳුන්න්න 

වළදුහ. ගම්ක ලුත් ගදඹක් ගනොග . ග  ජනහධිඳතිතුභහ 2013 

ඹ ළඹ ගඹෝජනහගේ ගම් ගඹෝජනහ ඳළවළදිලි වන් කය 

තිගඵනහ. එතුභහ ගභොකක්ද කිඹහ තිගඵන්ගන්? ඊදහවයණඹක් 

විධිඹප, සීනි කර්භහන්තඹ ගළන එහි වන් කය තිගඵන කහයණඹ 

ගනිමු. 2013 ඹ ළඹ කථහගේදී එතුභහ කිඹනහ, "...සීනි රප 

අගේලනඹ කශ වළකි ගේශීඹ වකුරු, ඳළණි වහ තිගර්ක නිසඳහදන 

පුළුල් කිරීභ වහ කිතුල් ගස ගභන්භ ගඳොල් ගස භළදීභප 

ඈඩදීභපද ගඹෝජනහ කයනහ. වකුරු, ඳළණි වහ සීනි නිසඳහදන 

දිරිගළන්මභ වහ එභ බහණ්ඩ අනඹනඹ වහ ඵරඳත්නහ ඵදු 

ඈවශ භට්පභක ඳත්හ ගළනීභප භහ ගඹෝජනහ කයනහ." කිඹරහ. 

ගස භළදීභප තිගඵන ඵේද ද  න් කය දභහ තිගඵනහ. ඒ නිහ 

ගඳොල් ග , කිතුල් ග  භදින්න ලව වනඹ ද තිගඵනහ. 

ඒගකන් ගභොකක්ද සිේධ ගන්ගන්? ඩු ගණගන් ඒ ගේශීඹ 

නිසඳහදකඹන් ගඵොගවෝ නධර්ඹඹප ඳත් ගනහ. වකුරු ටිකක් 

වදහගගන අත් ගඳොලීසිගඹන් ද ල්රන්ගන් නළවළ.                         

ඈතින්, ගම්ක ලුත් ගදඹක් ගනොග . ගම් ඹ ගකස ඳළගරන 

තර්ක ගගන එමින්, ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ළයදි , ළයදි ඳළත්තකප 

ඹන්ගන්, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ගම් කපයුතු වරිඹප 

කයරහ නළවළ කිේහ. ඒ හගේ ගගොඩක් ගේල් කිේහ. නමුත් ිළ 

ගම් හකච්ඡහ කයන්ගන්, ගම් ක්රිපඹහප නංන්ගන් ඹ ළඹ 

ගඹෝජනහගේ තිබුණ ගේල්. ගම් ගඹෝජනහ ලුතින් වඳුන්රහ 

ගදනහ ගනොග . ගම්ක ිළ ගත්රුම් ගන්න  ඕනෆ. ඒ නු ිළ 

කපයුතු කයන්න  ඕනෆ. 

ඉ ශඟප, යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන) 

ඳනත් ගකටුම්ඳත ගළන ඵරමු. ිළ ද කර්භහන්ත දියුු කයන්න 

ඕනෆ. ඒ කර්භහන්ත දියුු කිරීගම්දී ළදගත් න්ගන් විගලඉගඹන්භ 

ප්ර්තිඳනඹනඹ . ගුන් ගතොටුගඳොශ ඵේද ිළිතඵ ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳගත් ඳළවළදිලි වන් කයරහ තිගඵනහ. ගම්ක 2011 

ංක 18 දයන යහඹ ව ගුන්ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු ඳනතප 

ගගගනන රද ංගලෝධනඹක්. ගභභ ංගලෝධනඹ භඟින් ප්ර්ධහන 

ලගඹන් ගන්ගන් ප්ර්තිඳනඹනඹ ව බහණ්ඩ නිසඳහදනඹප 

දහශ මු ද්රලවඹක් ලගඹන් අනඹනඹ කයනු රඵන ඹම් 

බහණ්ඩඹක ිළරිළඹ යක්ණඹ ව නළේ ගහසතු ම්ඵන්ධ ඵදු 

නිදවස කිරීභ . ප්ර්තිඳනඹනඹක් වහ කයනු රඵන 

නිසඳහදනඹක් ගනුගන් ඵදු වන රඵහ දීභ තභ  ගම්ගකන් සිදු 

න්ගන්. විඳක්ඹ ගම්හප විරුේධ ගනහ; ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

වම්ඵ වුගණ් නළවළ කිඹනහ. ගම්හ භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහගේ ගගදය ගගන ඹන්න කයන ගේල් ගනොග . 

ප්ර්තිඳනඹන වහ ඵදු වන රඵහ දීභ තුිතන් ගම් යගට් 

නිසඳහදකඹහප විගේල විනිභඹ ඊඳඹහ ගන්න වළකිඹහක් 

රළගඵනහ. ගම්ක ඹ ළගේ වන් කරුණක්. තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුප ආවිල්රහ කශ ගඹෝජනහ 

ක්රිපඹහත්භක කයන්න  ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ යඹ ඳතන්ගන්. 

නමුත් විඳක්ගඹන් කිේහ, ිළ ගම් ගළන දන්ගන් නළවළ, ත 

දකප කල් දහන්න කිඹරහ. ආ  ිළ කල් දහන්ගන්? ද යනිල් 

වික්රමභසිංව විඳක් නහඹකතුභහ කිේ අකහයඹප, ගම් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත් ටික ද ම්භත කගශඉ නළත්නම් ගවප ගම් යප්ර්හදඹ 

රඵන්න තිගඵන ඹප ඒක රඵන්න ඵළරි ගනහ. එගවභ නම් ගම් 

ගඹෝජනහ නීතිඹක් ඵප ඳත් කයන්න ඕනෆ. ිළ ගම් ිළිතඵ ද 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ හකච්ඡහ කයරහ, ගවප දගඉ නීතිඹක් ඵප ඳත් 

කිරීභ තුිතන් ඒ ප්ර්ගඹෝජනඹ රඵන්ගන් ගම් යගට් හිංක 

ජනතහ . විරුේධ ඳක්ගඹන් ගගනහ ගකස ඳළගරන තර්කරප 

මුල් තළන දීරහ, ගරු කථහනහඹකතුභහ ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

හකච්ඡහ කිරීභ ප්ර්තික සගඉඳ කශහ නම් හිංක ජනතහප,  

වහඹකඹන්ප ගභ න් රළගඵන යප්ර්හදඹ නළති ගරහ ඹනහ.   

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ග  කලුතය 

දිසත්රි ක්කගේ ගරු භන්ත්රීලතුභහ calendar එකක් ගළන කිේහ. දින 

14 , දින 13  කිඹරහ. භහත්  හභහජිකඹන් ඵදහ ගන්න ගගම් 

ආවිදින විප එක්ත් ජහතික ඳහක්ෂිකගඹකුගේ ගගදයකප ගගොඩ 

වුණහ. ඒ ගගදය යන්ඵණ්ඩහ කිඹරහ භවත්භගඹකුගේ. එතුභහ 

ගඳොතක් වදරහ ඒගක් ලිඹරහ තිබුණහ දින 780  කිඹරහ. ඒ එක එක 

දින කඳරහ දින 600ප විතය ඩු කය තිබුණහ. ඈන් ඳසු දින ඩු 

කයන එක නත්රහ තිබුණහ. භභ ආහුහ, තමුන්නහන්ගඉ එක්ත් 

ජහතික ඳක්ගේ ගවො හභහජිකගඹක්. ආ  ගම් දින 780 සිප 

ආවිල්රහ,  දින 600දී නත්රහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. "ර්, ග  

අණ්ඩුක් එ  කිඹන ඵරහගඳොගයොත්තුගන් තභ  යඑන්පී 

අණ්ඩුක් එන්න ත දින 780 , දින 600  කිඹරහ ලිේගේ, නමුත් 

දින 600ප එන විප ළඩක් නළවළ කිඹරහ ගත්රුණහ, එක 

ඳළත්තකින් ජිත් කඩහ ගගන ඹනහ. ගනක් ඳළත්ගතන් ත 

ගකගනක් ඹනහ. යනිල් එඳහ කිඹරහ ත කට්ටිඹක් කිඹනහ. 

භවය රඳහහිනි භහධවලින් වප විඳක් නහඹකතුභහප ඈය 

ගන්නභ ගවනහ. ඈතින් ඳප අණ්ඩුක් වදන්න ඵළවළ, ඒ නිහ 

භභ කළරළන්ඩයඹ කටු ගහරහ දළම්භහ'' කිඹරහ එතුභහ භප කිේහ. ඒ 

දින එකක්ත් දළන් නළවළ. ම්පර්ණගඹක් ඒ කළරළන්ඩයඹ කටු 

ගහරහ ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි. දළන් ඒ දින දර්ලනඹ 

ඳත්හගගන ඹන්ගන් නළවළ. ිළ නම් දින 14න් රසනප ගුන් 

ගතොටුගඳොශ විෘත කශහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ගඉරහගේ එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹ ගනුගන් දින ගණින calendar එකක්ත් ද 

වදන්ගන් නළවළ. ද එගවභ calendar එකක්ත් ඳත්හගගන 

ඹන්න ඵළවළ. ආ  ඒ? තමුන්නහන්ගඉරහප ගභනක් නළවළ; 

නහඹකගඹක් නළවළ. නහඹකත්ඹ ගඵදිරහ. ඈදිරිඹප ඹන දර්ලනඹක් 

නළවළ. හිපපු ඔක්ගකොභ නහඹකගඹෝ ිළත් එක්ක ඈන්ගන්. එදහ භභ 

මරහනගේ සිටින විප disturb  කශ ගරු සර් භන්ත්රීලතුභහ ද 

ිළත් එක්ක ඈන්ගන්. ගරු කහදර් භන්ත්රීලතුභහ ඈන්ගන් ිළත් එක්ක. 

ඒ විධිඹප ඵළලුහභ එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ නහඹකගඹෝ විලහර 

ගණනක් ිළත් එක්ක ඈන්ගන්. ගරු වකීම් භන්ත්රීලතුභහ ිළත් එක්ක 

ඈන්ගන්. එතුභහ ද ආභතියගඹක්.  

ඒ විතයක් ගනොග  තහවුල්රහ ආභතියඹහ ිළත් එක්ක 

ඈන්ගන්. ගම්ක තභ  ගන. ඒ හගේභ ග  ගකගවිතඹ 

යඹුක්ළල්ර ආභතිතුභහත් ඈන්නහ. භභ මරහනගේ සිටින විප 

විඳක්ගේ ඈගගන කෆ ගවනහ, යහජිත ගඉනහයත්න ආභතිතුභහ, 

ඵන්දුර ගුණර්ධන ආභතිතුභහ. ඒ හගේභ ග  කඳු යටින් අපු 

භන්ත්රීලතුභහ. ද ගම් සිඹලු ගදනහභ ඳප එකතු ගරහ සිටිනහ. ඒ 

විධිඹප ඵළලුහභ ඒ පුේගරඹහ ඒ දින දර්ලනඹ කටු ගහපු එක වරි. 

ඔහු හිතහ ගගන හිටිඹහ ඩු ගණගන් ඹම් ගභනක් ඹ  කිඹරහ. 

නමුත් ඈන්න ටික ගදනහත් ඈදිරි ගභනක් ඹන්ගන් නළවළ, ඒ ඹ 

ගරොක්ගකෝ ගන්න දඟරනහ විතය . භවය ඹ ක ඳම් 

ඈල්රන්න ගිහින්, ල්රස ඈල්රන්න ගිහින් තිගඵනහ. ඒ අණ්ඩු 

වදන්න ඹන කට්ටිඹප, ඳ විගේචනඹ කයන භන්ත්රීලරුන්ප 

ඳළමිණිලි ළගපනහ රක් 10ක් 15ක්  ල්ලි ඈල්ලුහඹ කිඹරහ. 

ඒ නිහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹප ගභනක් නළවළ. ඒ නිහ කෆ 

ගළවනහ. යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ  වළභදහභ කිඹනහ, ගම් 

යගට් අර්ථිකඹ කඩහ ළගපනහ කිඹරහ.  නමුත් ගම් යගට් 

අර්ථිකඹ කඩහ ළගපන්ගන් නළවළ. ද එක වහල් ආපඹක්ත් ිළප 

යටින් ගගන්න්ගන් නළවළ. කවුරු ගභොනහ කිේත් ද ගම් යගට් 

මිලිඹන 20ක් න ජනගවනඹප ඩහ ජංගභ දුයකථන තිගඵනහ. 

එදහ ගභප විදුලිඹ රළබිරහ තිබුගණ් සිඹඹප 75කප . ද සිඹඹප 

95ක් දක්හ එඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ද ඳප  ගම්රප ඹන්න 

පුළුන්. ද ගම්ර ඳහයල් කහඳට් කය තිගඵනහ. ගම් 

අකහයගඹන් ද ගම් යගට් ඈතහභ ගවො ංර්ධනඹක් සිදු ගරහ 

තිගඵනහ. ගභප ංර්ධනඹ ගිහිල්රහ තිගඵනහ. ග්රාහභ ගඉහ 

ම් 14,000කප ළඩි ප්ර්භහණඹක් තිගඵනහ. ඒ වළභ ග්රාහ භ ගඉහ 

භකභ  ංර්ධනඹක් සිේධ ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් 

ංර්ධනඹ ළඵෆ ගරසින් දකින්න ිළ ගභප ඹන්න ඕනෆ. ජීන 

විඹදභ ළඩි න එක නත්න්න ඵළවළ. ඒක කදහකත් ඩු  

ගරහ නළවළගන්. ිළ දන්නහ ඒ කහරගේ ග  තහත්තහ  ඳඩි 

යගගන ගගනහපු මුදර. එදහ ිළ ඈසගකෝගල් ඹන ගකොප තිඹකප 

pocket money  විධිඹප දුන්ගන් රුිළඹර  නළත්නම්  ගදක . 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

1964 භභ භවනුය ධර්භයහජ විදවහරගේ ගන්හසිකහගහයගේ ඈන්න 

ගකොප භප තිඹකප දුන්ගන් රුිළඹර . ඒ pocket money එගකන් 

තභ  භභ ජීත් වුගණ්. නමුත් ද ඒ තත්ත්ඹ ගනස ගරහ 

තිගඵනහ. ද ජීන විඹදභ ඈවශ ගිහිල්රහ තිගඵනහ.  ඒත් 

එක්කභ අදහඹභත්  ඈවශ ගිහිල්රහ තිගඵනහ.  ඒක නත්න්න 

ඵළවළ. නමුත් ගම් යප ද ඹම් කිසි සථහය භට්පභක තිගඵනහ. ගම් 

ය ප කඩහ ළටුගණ් නළවළ.  ගම් යගට් එක ඵළංකුක්ත් කඩහ 

ළටුගණ් නළවළ. මරව සථහයත්ඹක් තිගඵනහ. ගම් යගට් ද 

විවිධ ම්ඳත් තිගඵනහ.   

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ිළ ණඹ යගගන 

තිගඵන ඵ ආත්ත . එදහ ග  අදහඹභ රුිළඹල් සිඹඹක් නම්  ණඹ 

ගත්ගත් රුිළඹල් 10 . ද ග  අදහඹභ රුිළඹල් 1,000ක් න 

ගකොප රුිළඹල් 200ක් විතය ණඹ ගන්න පුළුන්. ඒ නිහ ණඹ 

නුඳහතඹ ගත්ගතොත් දශ ජහතික නිසඳහදිතගඹන් සිඹඹප 78.8ක 

ගේ ප්ර්භහණඹක  තිගඵන්ගන්. ඒක ඈවශ ගිහිල්රහ නළවළ. නමුත් 

විඳක්ඹ වළභ ගරහගේභ ඊත්හව කයන්ගන් භහධව වයවහ ළයදි 

භතඹක් ඈදිරිඳත් කයන්න . ගභොකද, ද යජගේ භහධව තිගඵන්ගන් 

ගදක . ඒ, රඳහහිනී ංසථහ , ITN එක . නමුත් ද යජඹප 

විරුේධ ගකොච්චය භහධව තිගඵනහද? ඒ නිහ ඔවුන්ප ගම් භහධව 

වයවහ ගරොකු ගදඹක් කයගගන ඹන්න පුළුන්. දළන් ඵරන්න, 

යහඹප ගගනළල්රහ තිගඵනහ කන්ගට්නර් එකක්.  එක 

භනුවඹකු කිඹනහ ගම්ක ිළටුඳ ගේලඳහරන වසතඹක්  

තිගඵනහ කිඹරහ.  එගවභ නම් නභ ගවිත කයන්න කවුද කිඹරහ.  

කහපත් ඒක කිඹන්න ඵළරිකභක් නළවළගන්. කවුද ගගන්නුගේ 

කිඹරහ කිඹන්න. නමුත් ගම් ප්ර්කහලන කයන ඹ කවුරුත් නළවළ.  

ඉගේ ගඳගර්දහ යහඹප ඛනිජ ගතල්  ගගනහහභ එක්ත් ජහතික 

ඳක්ගේ ෘත්තීඹ මිති නහඹකඹහ භහධවඹප කථහ කයරහ 

කිඹනහ, ගම් ගගනළවිත් තිගඵන්ගන් ඵහර ගතල් කිඹරහ. 

ඳරීක්ණඹක් කයරත් නළවළ. ගවො ගරහප ගරු ආභතිතුභහ  ඒ 

ගරහගේභ භහධව වයවහ ප්ර්කහලඹක් කශහ එගවභ ගදඹක් නළවළ 

කිඹරහ. නමුත් ද ආතළම් ඹ භහධව වයවහ භතඹක් ආති කයන්න 

ඊත්හව කයනහ, ගම් අණ්ඩු ඹන ගභන ළයදි  කිඹරහ.   

ඒ හගේභ ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහ භහ හිතන 

විධිඹප ළසකපත් ඈසිළරිතහරඹකප ගගොඩ ගරහ නළවළ. 

වළඵළ  එතුභහ කිඹනහ, ඈසිළරිතහරර ගඵගවත් හිඟ  කිඹරහ. ද 

ඵරන්න, caesarean එකකින් දරුකු ගන්න ගඳෞේගලික 

ගයෝවරක ගකොඳභණ මුදරක් ඹ කයනහද කිඹරහ. ඉගේ ගඳගර්දහ 

භගේ ඹහළුගකු භප කිේහ, ගඳෞේගලික ගයෝවරක එභ ළත්කභප 

රුිළඹල් රක්ඹක් ඹ කශහ කිඹරහ.  නමුත් ද යජගේ ගයෝවල්ර 

ගම් ගඉහ ගනොමිරගේ රඵහ ගදනහ. ඈතින්  ද ගම් තත්ත්ඹ 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ භහ හිතත් භවත්භඹකුප ඉ ගේ ගඳගර්දහ 

ගඳෞේගලික ගයෝවරකින් වදත් ළත්කභක් කශහ. රුිළඹල් රක් 

11ක් ළඹ වුණහලු. වදත්  ළත්කභකප රුිළඹල් රක් 8ත්, 11ත් 

තය මුදරක් ළඹ නහ. නමුත් යජගේ ගයෝවල්ර ගම් ළත්කභ 

කයන්ගන්  ගනොමිරගේ . ද ිළිතකහ ගයෝවගල් ිළිතකහ  ගයෝ වන්ප 

ගකොච්චය ප්ර්තිකහය කයනහද?  යජගඹන් රුිළඹල් බිලිඹන 125ක් 

ගන් කයරහ ජනතහප ගම් සිඹලු ගඉහන් ගනොමිරගේ  රඵහ 

ගදනහ.   නමුත් ගම් ඹ නිකරුගණ් කිඹනහ, ඈසිළරිතහරඹකප 

ගිඹහභ ගඵගවත් නළවළ කිඹරහ. නමුත් ජනතහ දන්නහ, 

ඈසිළරිතහරඹකප ගිඹහභ ගඵගවත් ටික තිගඵන ඵ;   x  ray එක 

ගන්න ඵ;  ලරව නදවයඹහ ප්ර්තිකහය කයන ඵ. ඒ නිහ  ගම් 

ඹ ගභොනහ කිේත් ද  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ 

අණ්ඩු ගගම් ජනතහප  වන රහ තිගඵනහ.  ිළ ගම් යගට් 

ගනක් ආති කය තිගඵනහ. ද ඈදිරිඳත් කය තිගඵන  යහඹ ව 

ගුන්ගතොටුගඳොශ  ංර්ධන ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, 

අර්ථික ගඉහ (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත, සුයහඵදු 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත ව විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) 

ඳනත් ගකටුම්ඳත ඹන ගම් ඳනත් ගකටුම්ඳත්  ගම් යගට් හිංක 

ජනතහගේ ජීන විඹදභ ළඩි කයන ඒහ ගනොග .  සුයහඵදු 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත තුිතන්  ඔට්ටු ආල්ලීභ හගේ 

ගේල්රප ඵදු ළඩි කය තිගඵනහ. ඒ නිහ ිළ ඳළවළදිලි එක 

ගදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ද ගම් ගගගනන ංගලෝධන ඳනත් 

ගකටුම්ඳත්  තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹ ළඹ ගඹෝජනහ වළටිඹප 

ඈදිරිඳත් කශ ඒහ.  ඒ නිහ ගම්හ  ඒ ඹ ළඹ ගඹෝජනහ නීතිඹක් 

ඵප ඳත් කය, ගම් යගට් ජනතහප වන රන්න ගගනහ 

ංගලෝධන වළය, ඵඩු මිර ඈවශ දභන එගවභ නළත්නම් ජනතහප 

ඵය ඳළපගන ඵදු ගනොග  කිඹන කහයණඹ ප්ර්කහල කයමින් භහ 

නිවඬ නහ. 
 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර ගද න ය කිඹන රදී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் இண்டரம் பமநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ගඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ගකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහකප ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' [ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டபனம் பலப் தரரலன்நக் குலவுக்குச் 

ெரட்டப்தடுரக"  [ரண்புறகு கனரறற ெத் அபதக] 

Resolved: 

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

- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 
 

කහයක බහගහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
குலறல் ஆரப்தட்டது. 

[குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 සිප 4 දක්හ  ගන්ති ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි  ගකොපක් වළටිඹප 

තිබිඹ යුතු ඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
ප්ර්ඥ ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි ගකොපක් 

වළටිඹප  තිබිඹ යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
 

ඳනත් ගකටුම්ඳත, ංගලෝධන   යහිත, හර්තහ කයන රදී. 
 

1ஆம் ரெகத்றலிபைந்து 4ஆம் ரெகம் ம ெட்டபனத்றன் 

தகுறரக இபைக்க ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

 ெட்டரகு ரெகபம் மனப்பும் ெட்டபனத்றன் தகுறரக இபைக்க 

ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

ெட்டபனம் றபைத்றன்நற அநறக்மக தெய்ப்தட்டது.   
 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 

Bill reported without Amendments. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 

"That the Bill be now read the Third time." 
 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර තුන් න ය කිඹහ ම්භත 

කයන රදී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் பன்நரம்பமந றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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[ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ] 
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අර්ථික ගඉහ ගහසතු (ංගලෝධන) ඳනත් 
ගකටුම්ඳත 

ததரபைபரரச் ரெம றறப்தணவு 

(றபைத்ம்) ெட்டபனம் 

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 

BILL  
 

ගද න ය කිඹමගම් නිගඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 
 

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

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර ගද න ය කිඹන රදී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் இண்டரம் பமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ගඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ගකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහකප ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' [ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டபனம் பலப் தரரலன்நக் குலவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்புறகு கனரறற ெத் அபதக] 

Resolved: 

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

- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 

 
කහයක බහගහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[ ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
குலறல் ஆரப்தட்டது. 

[குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 සිප 4 දක්හ  ගන්ති ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි  ගකොපක් වළටිඹප 

තිබිඹ යුතු ඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
ප්ර්ඥ ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි ගකොපක් 

වළටිඹප  තිබිඹ යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත, ංගලෝධන යහිත, හර්තහ කයන රදී. 

 

1ஆம் ரெகத்றலிபைந்து 4ஆம் ரெகம் ம ெட்டபனத்றன் 

தகுறரக இபைக்க ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

 ெட்டரகு ரெகபம் மனப்பும் ெட்டபனத்றன் தகுறரக இபைக்க 

ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

ெட்டபனம் றபைத்றன்நற அநறக்மக தெய்ப்தட்டது.   

 
Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 

Bill reported without Amendments. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 

"That the Bill be now read the Third time." 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර තුන් න ය කිඹහ ම්භත 

කයන රදී.  
 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் பன்நரம்பமந றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது. 

 
Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
සුයහඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳත  

துரற (றபைத்ம்) ெட்டபனம் 

EXCISE (AMENDMENT) BILL  
 

ගද න ය කිඹමගම් නිගඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு கனரறற  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 

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

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර ගද න ය කිඹන රදී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் இண்டரம் பமநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ගඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ගකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහකප ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' [ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டபனம் பலப் தரரலன்நக் குலவுக்குச் 

ெரட்டப்தடுரக"  [ரண்புறகு கனரறற ெத் அபதக] 

Resolved: 

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

- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 

 
කහයක බහගහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
குலறல் ஆரப்தட்டது. 

[குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 සිප 3 දක්හ  ගන්ති ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි  ගකොපක් වළටිඹප 

තිබිඹ යුතු ඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
ප්ර්ඥ ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි ගකොපක් 

වළටිඹප  තිබිඹ යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත, ංගලෝධන  යහිත, හර්තහ කයන රදී. 
 

1ஆம் ரெகத்றலிபைந்து  3ஆம் ரெகம் ம ெட்டபனத்றன் 

தகுறரக இபைக்க ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

 ெட்டரகு ரெகபம் மனப்பும் ெட்டபனத்றன் தகுறரக 

இபைக்கரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

ெட்டபனம் றபைத்றன்நற அநறக்மக தெய்ப்தட்டது.   

 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 

Bill reported without Amendments. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 
 

"That the Bill be now read the Third time." 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර තුන් න ය කිඹහ ම්භත 

කයන රදී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் பன்நரம்பமந றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது. 
 

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

 
විදුලි ංගේල ඵදු (ංගලෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳත 
தரமனத்தரடர்பு அநவீட்டுச் (றபைத்ம்) 

ெட்டபனம் 

 TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) BILL  
 

 

ගද න ය කිඹමගම් නිගඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 
 

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

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර ගද න ය කිඹන රදී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் இண்டரம் பமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 
 
 

භතු ඳශන ගඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ගකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහකප ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' [ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டபனம் பலப் தரரலன்நக் குலவுக்குச் 

ெரட்டப்தடுரக"  [ரண்புறகு (கனரறற) ெத் அபதக] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 

 

 

කහයක බහගහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குலறல் ஆரப்தட்டது. 

[குலக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

1 න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි ගකොපක් වළටිඹප තිබිඹ 
යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 

1ஆம் ரெகம் ெட்டபனத்றன் தகுறரக இபைக்க ரண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1, ordered to stand part of the Bill. 

2 න ගන්තිඹ.- (2011 ංක 21 දයන විදුලි ංගේල 
ඵදු ඳනගත් 2 න ගන්තිඹ ංගලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 2.- (2011ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இனக்க, 

தரமனத்தரடர்பு அநவீட்டுச் ெட்டத்றன் 2ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 2. - (Amendment of the section 2 of the Telecommunication 

Levy Act No. 21 of 2011.) 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිගඹෝජව  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 

ඈදිරිඳත් කයනහ: 

"2 න ිළටුගේ, 2 න ව 3 න ග ිත ඈත් කය ඒ ගනුප ඳවත 

දළක්ගන ගකොප අගේල කයන්න: 

'භහඹ ම්ඵන්ධගඹන් එභ විදුලි ංගේල ගඉහ රළබීගම් දී ක්රිපඹහකරු විසින් 

ඳඹනු රඵන විදුලි ංගේල ගඉහර ගඹ භත' " 

 
ංගලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
2 න ගන්තිඹ, ංගලෝධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි  

ගකොපක් වළටිඹප තිබිඹ යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
2ஆம் ரெகம் றபைத்ப்தட்டரபொ ெட்டபனத்றன் தகுறரக 

இபைக்க ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 
3 න ගන්තිඹ.- (ප්ර්ධහන ප්ර්ඥ තිගේ 12 න 

ගන්තිඹ ංගලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 3.- (பன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 12ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 3. - (Amendment of section 12 of the Principal enactment.) 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිගඹෝජව  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංගලෝධනඹ 

ඈදිරිඳත් කයනහ: 

"2 න ිළටුගේ, 20 න ග ිතගේ සිප 24 න ග ිතඹ දක්හ (ඒ ග ිත 

ගදකභ ආතුළු) ග ිත ඈත් කය ඒ ගනුප ඳවත දළක්ගන ගකොප 

අගේල කයන්න: 

'ංගේල භහගම් තය ව ගේශීඹ ක්රිපඹහකරුන් ව විගේශීඹ විදුලි 

ංගේල ගඉහ ඳඹන්නන් තය ව ජහතවන්තය විදුලි ංගේල ගඉහ 

තය ආති කය ගත් න්තර් ම්ඵන්ධතහ ගඉහන් ව ප්ර්ගේල 

ගඉහන්' " 

 
ංගලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

3 න ගන්තිඹ, ංගලෝධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි  
ගකොපක් වළටිඹප තිබිඹ යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 

3ஆம் ரெகம் றபைத்ப்தட்டரபொ ெட்டபனத்றன் தகுறரக 

இபைக்கரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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4 න ගන්තිඹ.- (වහනිපයණඹ.) 
ரெகம் 4.- (ட்ரடரத்ரம்.) 

CLAUSE 4. - (Indemnity.) 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිගඹෝජව  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංගලෝධන 

ඈදිරිඳත් කයනහ. 

(1)    "2 න ිළටුගේ, 32 න ව 33 න ග ිත ඈත් කය ඒ ගනුප 

ඳවත දළක්ගන ගකොප අගේල කයන්න: 

  
ප්ර්ධහන ප්ර්ඥ තිගේ 2 න ගන්තිඹ ඹප ගත් ඵරඹ ගදන 
රද ඹම් ක්රිපඹහකරුකු විසින් ඹම් ග්රාහවකඹකුගගන් 2013 
ජනහරි   භ 1 න දිනගඹන් අයම්බ ම  2013 භහර්තු 
භ 31 න දිනගඹන් න් න කහර සීභහ තුශ දී 
ගභභ ඳනගත් විධිවිධහන රසහ ආති ඳරිදි විදුලි 
ංගේල ඵේද ඹ කය එකතු කයන සථහක දී, එභ 
ඵේද සිඹලු කහර්ඹ වහ රංගු ගර ඹ කය, එකතු 
කයනු රළබ ගර රකනු රළබිඹ යුතු ඹ: 
එගඉ වු ද, ගම් ගන්තිගේ ඈවත කී විධිවිධහන එකී 
කහර සීභහ තුශ දී ඹ කය එකතු කයනු රළබ එභ ඵදු 
මුදල් ම්ඵන්ධගඹන් ඹම් ධිකයණඹක් විසින් නිකුත් 
කයන රද ඹම් තීයණඹකප ගවෝ අඥහකප ගවෝ ඹම් 
ධිකයණඹක විබහග ගමින්  ඳතින නීති කෘතවඹකප 
ඵර ගනොඳෆ යුතු ඹ." 

 
(2)     "3 න ිළටුගේ, 1 න ග ිතගේ සිප 5 න ග ිතඹ දක්හ (එභ ග ිත 

ගදක ද ආතුශත්) ග ිත ඈත් කයන්න." 

 
ංගලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
4 න ගන්තිඹ, ංගලෝධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි  

ගකොපක් වළටිඹප තිබිඹ යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 
4ஆம் ரெகம் றபைத்ப்தட்டரபொ ெட்டபனத்றன் தகுறரக 

இபைக்க ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5 න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි  ගකොපක් වළටිඹප තිබිඹ 
යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 

ප්ර්ඥ ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ගකටුම්ඳගතහි ගකොපක් 
වළටිඹප  තිබිඹ යුතුඹ  නිගඹෝග කයන රදී. 

ඳනත් ගකටුම්ඳත, ංගලෝධන   හිත හර්තහ කයන රදී. 

5ஆம் ரெகம் ெட்டபனத்றன் தகுறரக இபைக்க ரண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது.  

 ெட்டரகு ரெகபம் மனப்பும் ெட்டபனத்றன் தகுறரக இபைக்க 

ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

ெட்டபனம் றபைத்ங்கலடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது.   

 

Clause 5, ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 

Bill reported with Amendments. 
 
  

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 
 

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඉප නුකර ංගලෝධිතහකහයගඹන්,  තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී. 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் றபைத்ப்தட்டரபொ பன்நரம்பமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநரற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.   

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.   
 
 

කල්තළබීභ 
எத்றமப்பு 

ADJOURNMENT 
 
 
 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුුගභ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  ெத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිගඹෝජව කහයක බහඳතිතුභනි, ''ඳහර්ලිගම්න්තු දළන් 

කල් තළබිඹ යුතුඹ''  භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 
 
 
 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඉප නුකර . බහ. 5.55 ප, 2013 භහර්තු 20 න  
ඵදහදහ  . බහ. 1 .00 න ගතක් කල් ගිගේඹ. 

அன்தடி தற. த. 5.55 றக்கு தரரலன்நம், 2013 ரர்ச் 20, 

புன்கறம தற. த. 1.00 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 1.00 p.m.  on Wednesday, 
20th March, 2013. 
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිගම්න්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළපඳතක් ගගන්හ ගළනීභ ලව  
නම් ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, ංක 102, 
ිළඹසිරි ගගොඩනළගිල්ගල් යජගේ  ප්ර්කහලන  කහර්ඹහංලගේ  ධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළම්ඵර්           
30 දහප  ප්ර්ථභ දහඹක  මුදල් ගගහ ඈදිරි ර්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිගනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඈල්ලුම් ඳත් බහය ගනු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்மகறன் பைடரந் ெந்ர பதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற பதர 18.15. தரற் 

தெனவு பதர 2.50. பைடரந் ெந்ர பற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க தபறபட்டலுனகம், இன. 102, 

தறெறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறபைபப்தமண, தகரலம்பு 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்பொக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு பன் ெந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்பொக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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නිවේදන: 

උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත : ඳශහත් බහරට වඹොමු කිරීභ  

 
ප්රපලසනරට හචි පිළිතුරු 

වඳෞද්ලි දළනුේ දීවභන් ඇස ප්රපලසනඹ: 

 දකුණු ඉන්දිඹහවේදී භික්ෂූන් වන්වේ ප්රපමු ්රීද රහංකිඹන්ට ඳවය දීභ 
 

යප්රපහද: 

 හිරිවළයඹට ව අවෞයඹට රක් කිරීභ 

 2013 භහර්තු 10 දින “සිළුමිණ” හර්තහ  
 

වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත: 

 වදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංවලෝධිතහහයවඹන් ේභත යන රදී 

අන්තර්ත ප්රපධහන රුණු 

தண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

   Births and  Deaths Registration (Amendment)  Bill :  Forwarding to Provincial Councils 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Attacks on Sri Lankans in South India including Buddhist Monks 
 
PRIVILEGE: 

   Harassment and Intimidation 

   “Silumina” Report of 10th March 2013 
 
CUSTOMS (AMENDMENT) BILL: 

   Read a Second, and the Third time, and passed as amended 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநப்நெகள்:  

 தநப்நெக்கள், இநப்நெக்கள் தவு (ந்த்ச்) சட்டநனம் :  க சகதகலக்கு ஆற்நப்தடுத்ல் 

ணக்கலக்கு ய்நன கடகள் 

ண அநத்ல்நன ண 

 தன்ணந்ல் ததபத் தக்குகள் உட்தட இனங்ககர் ண க்குல்கள் 

சநப்நெக: 

 தந்வு ற்நம் அச்சுநத்ல் 

 2013 ர்ச் 10 ஆந் க ‘சலுண’ அநக்கக 

சுங்கம் (ந்த்ம்) சட்டநனம்: 

 இண்டம், நன்நம் நைகநகள் ப்தடப்தட்டு ந்த்ப்தட்டந கநவற்நப்தட்டது 





ඳහර්ලිවේන්තු 
தலன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                                      

 

 
2013  භහර්තු 20 න ඵදහදහ 

2013 ர்ச்  20, நென்கக 

 Wednesday, 20th March, 2013 
—————————————- 

 

 
අ.බහ. 1.00ට ඳහර්ලිවේන්තු රැස විඹ.   

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ [රු චන්දිභ වීයක්වොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

தலன்நம் த.த. 1.00 க்குக் கூடிது.  

தச் சதகர்  அர்கள்  [ண்நெகு சந் வீக்தகடி] 

கனக கத்ர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 
 

නිවේදන 
அநப்நெக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ (ංවලෝධන) 
ඳනත් වටුේඳත : ඳශහත් බහරට වඹොමු කිරීභ  

தநப்நெக்கள், இநப்நெக்கள் தவு  (ந்த்ச்) 

சட்டநனம் :  க சகதகலக்கு ஆற்நப்தடுத்ல் 
BIRTHS AND  DEATHS REGISTRATION (AMENDMENT)  BILL :  

FORWARDING TO PROVINCIAL COUNCILS 
 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

2013 භහර්තු භ 08 ළනි දින ඳහර්ලිවේන්තුට ඉදිරිඳත් යන 

රද උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳවතහි විධිවිධහන ආණ්ඩුක්රකභ —සථහවේ 154උ (5) (අ) 

—සථහට ඹටත් න ඵ ීතිපඳිපතුභහ විසින් 2013 භහර්තු භ 

19 දිනළිප ලිපිඹ භඟින් දළනුේ දී ඇිප අතය ඒ අනු සථහය 

නිවඹෝ 46අ (2) (අ) ඹටවත් ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ කිරීභ 

පිණි එභ ඳනත් වටුේඳවතහි පිටඳත් එක් එක් ඳශහත් බහට 

වඹොමු යන වර ඳහර්ලිවේන්තුවේ භව වේේයඹහට නිවඹෝ 

යමි. 

 

ලිපිවේනහදිඹ පිළිළන්වීභ 
சர்ப்தக்கப்தட்ட தத்ங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு டி.ம்.ஜத்ண - த அகச்சந்ம் ததபத் 

சசண,  அலுல்கள்  அகச்சந்ம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, 2010 ර්ඹ වහ නහරි 

ංර්ධන අධිහරිවේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

වභභ හර්තහ යහජ— ආයක් වහ නහරි ංර්ධන ටයුතු 

පිළිඵ උඳවද්ල හය බහට වඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ 

වඹෝජනහ යමි. 
 
ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
ண டுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1978 අං 16 දයන විලසවිද—හර ඳනවත් 25අ න්ිපඹ ඹටවත් උඳහධි 

ප්රපදහනඹ කිරීවේ ආඹතනඹක් ලවඹන් "්රීද රංහ ජහත—න්තය වඵෞද්ධ 

ඇඩමිඹ" (එස.අයි.බී.ඒ) පිළිළීතභ ේඵන්ධවඹන් උස අධ—හඳන 

අභහත—යඹහ විසින් හදන රදු 2013 වඳඵයහරි 22 දිනළිප අං 1798/62 

දයන අිප විවලේ ළට් ඳත්ර වේ ඳශ යන රද නිඹභඹ. - [උස අධ—හඳන 

අභහත— රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ වනු ට රු දිවන්ස ගුණර්ධන 

භවතහ] 

 
බහවේඹ භත ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதநடத்ல் இந்க்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසවේ ප්රපධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண - ர்ங்கல், டிகன 

கப்நெ அகச்சந்ம் அசங்கத் ப்தன் நைற்வகனசநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ළවිලි ර්භහන්ත 

අභහත—තුභහ වනුවන්  2010 ව 2011 ර් වහ  ජහිප 

ළවිලි ශභනහයණ ආඹතනවේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් 

යමි. 

වභභ  හර්තහ ළවිලි ර්භහන්ත ටයුතු පිළිඵ උඳවද්ල 

හය බහට වඹොමු ශ යුතු ඹයි භභ වඹෝජනහ  යමි. 
 
ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
ண டுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

උඳවද්ල හය බහ හර්තහ 
ஆவனசகணக் குல அநக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 
 
රු ටී. යංජිත් ද වොයිහ භවතහ 
(ண்நெகு . ஞ்ஜத்  தசய்ச) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
රු නිවඹෝජ—  ථහනහඹතුභනි, වෞ—  ටයුතු පිළිඵ 

උඳවද්ල හය බහවේ බහඳිපතුභහ වනුවන් ඳවත වන්  

හර්ෂි හර්තහ ේඵන්ධවඹන් වෞ— ටයුතු පිළිඵ  

උඳවද්ල හය බහවේ හර්තහ  භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

(1)  2010 ර්ඹ වහ සීදු විජඹ කුභහයතුං අනුසභයණ 
වයෝවවේ හර්ෂි හර්තහ;  

(2)  2010 ර්ඹ වහ ්රීද  රංහ යහජ—  ඖධ ීතිපත 
ංසථහවේ හර්ෂි හර්තහ; ව 

(3) 2010 ර්ඹ වහ ්රීද  ජඹර්ධනපුය භව වයෝවවේ 
හර්ෂි හර්තහ.  

 
බහවේඹ භත ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதநடத்ல் இந்க்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

831 832 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ (මුඳහය වහ අබ—න්තය 
වශ අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து - கூட்டுநவு, உள்ட்டு 

ர்த்க அகச்சர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 

and Internal Trade) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් හර්ෂි 

හර්තහ ේඵන්ධවඹන්  මුඳහය වහ අබ—න්තය වශ ටයුතු 

පිළිඵ  උඳවද්ල හය බහවේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  
 
 

(1)  2009 ර්ඹ වහ මුඳහය වතො වශ ංසථහවේ 
හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුේ;  

(2)  2010 ර්ඹ වහ ඳහරි වබෝගි ටයුතු පිළිඵ 
අධිහරිවේ හර්ෂි හර්තහ;  

(3)  2009/2010 ර්ඹ වහ සී/ ්රීද රංහ යජවේ හණිජ 
(විවිධ) ීතිපත ංසථහවේ හර්ෂි හර්තහ; ව 

(4)  2010 ර්ඹ වහ වඳොේවොේර ජහිප මුඳහය 
ංර්ධන ආඹතනවේ හර්ෂි හර්තහ.  

 
බහවේඹ භත ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதநடத்ல் இந்க்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු  හමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ (නජීවී 
ේඳත් ංයක්ණ  අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு கண ஜத் ஜநைண   தசய்ச - 

ணசசகள் பப் வதணுகக அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, පුනරුත්ථහඳන වහ 

ඵන්ධනහහය ප්රපිපංසයණ ටයුතු පිළිඵ උඳවද්ල හය 

බහවේ බහඳිපතුභහ වනුවන් භභ 2009 ව 2010 ර් වහ 

තළනළත්තන්, වද්ඳශ වහ ර්භහන්ත පුනරුත්ථහඳන අධිහරිවේ 

හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුේ ප්රපහල ේඵන්ධවඹන් පුනරුත්ථහඳන 

වහ ඵන්ධනහහය ප්රපිපංසයණ ටයුතු පිළිඵ උඳවද්ල හය 

බහවේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි. 
 
බහවේඹ භත ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதநடத்ல் இந்க்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ (ආර්ථි ංර්ධන 
නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ - ததந்ப அதந்த் 

த அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, නළත ඳදිංචි කිරීවේ 

ටයුතු පිළිඵ උඳවද්ල හය බහවේ බහඳිපතුභහ 

වනුවන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ේඵන්ධවඹන් නළත ඳදිංචි 

කිරීවේ ටයුතු පිළිඵ උඳවද්ල හය බහවේ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යමි. 

(1)  2008 ව 2009 ර් වහ නළත ඳදිංචි යවීවේ 
අධිහරිවේ හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුේ ප්රපහල;  ව 

(2)  2010 ර්ඹ වහ නළත ඳදිංචි යවීවේ අධිහරිවේ 
හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුේ ප්රපහලඹ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

බහවේඹ භත ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
சதநடத்ல் இந்க்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

වඳත්ේ 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ කුරුණෆර, 

ඵමුණහර, භගි භහත, අං 366 දයන සථහනවඹහි ඳදිංචි 

එස.සී.ආර්. වික්රකභයත්න භවතහවන් රළබුණු වඳත්භක් 

පිළින්මි. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

රු දිලිප් වදආයච්චි භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

 
රු ටී. යංජිත් ද වොයිහ භවතහ 
(ண்நெகு . ஞ்ஜத்  தசய்ச) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ යක්හන, වදනිඹහඹ 

ඳහය, අං 79 දයන සථහනවඹහි ඳදිංචි ජී.එේ.වේ.සී.  මුවන්දියේ 

භවතහවන් රළබුණු වඳත්භක් පිළින්මි. 

 
රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ 
(ண்நெகு க.ஜ. தத்ச) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ අවිසහවේේර, 

භහවදොර, ංහනි උද—හනඹ, අං ඒ162/7 දයන සථහ නවඹහි ඳදිංචි 

ටී.ආර්.  ඳිපයණ භවත්මිඹවන් රළබුණු වඳත්භක් පිළින්මි. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයවේය භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් යන රද වඳත්ේ  භවජන වඳත්ේ පිළිඵ හය 

බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිවඹෝ යන  රදී. 
சர்ப்தக்கப்தட்ட நக்ககபப் தததுநக் குலவுக்குச் சட்டக் 

கட்டகபடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රපලසනරට හචි පිළිතුරු 

ணக்கலக்கு ய்நன கடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රපලසන අං 1-1971/'11 - (1), රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ. 

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹ අවනහ. 
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රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධ—හඳන අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண - கல்  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහතය දිසත්රිtක්වේ, 

වදනිඹහඹ අධ—හඳන රහඳඹට අදහශ වේ ප්රපලසනඹ පිළිඵ දකුණු 

ඳශහත් බහවන් තභත් පිළිතුරු රළබී නළිප නිහ පිළිතුරු දීභට 

භභ  ිප වද හරඹක් ඉේරහ සිටිනහ. 

 
ප්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිවඹෝ යන රදී. 
ணக ற்தநந் ணத்ற் சர்ப்தக்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
රැකිඹහ වියහිත උඳහධිධහරින් යහජ— වේඹට ඵහ ළීතභ : 

ක්රියඹහ ඳටිඳහටිඹ 
தனற்ந தட்டககபப் தகங்க வசகல் 

வசர்த்துக்தகண்டக: கடநைகந 
RECRUITMENT OF UNEMPLOYED GRADUATES TO 

PUBLIC SERVICE : PROCEDURE 
 

2428/’12 

3. රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
 (ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

 The Hon. Sajith Premadasa) 
යහජ— ඳරිඳහරන වහ සවද්ල ටයුතු අභහත—තුභහවන් ඇස 

ප්රපලසනඹ- (1): 

(අ) (i) රැකිඹහ වියහිත උඳහධිධහරින් යහජ— වේඹට ඵහ 
ළීතවේ ළඩ පිළිවශක් 2012 ර්ඹ තුශ 
ක්රියඹහත්භ වශේද; 

 (ii) එවේ නේ, එභ ළඩ පිළිවශ ඹටවත් උඳහධිධහරින් 
යහජ— වේඹට ඵහ ළීතවේදී අනුභනඹ යන 
රද ක්රියඹහ ඳටිඳහටිඹ වර්ද; 

 (iii) එභ ක්රියඹහඳටිඳහටිඹ රැකිඹහ වියහිත ෆභ 
උඳහධිධහරිවඹකුටභ හධහයණඹ ඉටු න වේ 
ක්රියඹහත්භ වවේද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
ததது ந்க, உள்ட்டலுல்கள் அகச்சகக் 

வகட்ட ண:  

(அ) (i) தனற்ந தட்டககப அச வசகக்கக 

வசர்த்துக்தகள்ற்கண 

வகனத்ட்டதன்ந 2012ஆம் ஆண்டில் 

அநைனக்கப்தட்ட ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணல், அவ்வகனத்ட்டத்ன் கழ் தட்ட 

ககபப் தகங்க வசகக்கக வசர்த்துக் 

தகள்பப்தட்டவதது ககடப்தடிக்கப்தட்ட 

கடநைகந தன்தகநோம்; 

 (iii) அந்கடநைகநணது தனற்ந எவ்தந் 

தட்டக்கும் ம் ஈவடற்நப்தடுகன்ந 

ககல் கடநைகநப்தடுத்ப்தட்டிந்க்கன்ந 

ன்தகநோம்  

     அர் குநப்தடு?  

(ஆ) இன்வநல், ன்? 

asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether a programme to recruit 

unemployed graduates to the Public Service 

had been implemented in the year 2012; 

 (ii) if so, the procedure adopted in recruiting 

graduates to the Public Service under the 

aforesaid programme; and 

 (iii) whether the aforesaid procedure is 

implemented in a manner that is fair to 

every unemployed graduate? 

(b) If not, why ? 
 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ (යහජ— ඳරිඳහරන වහ සවද්ල 
ටයුතු නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு ஜ ஹக்க- ததது ந்க, உள்ட்ட 

லுல்கள் த அகச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  යහජ— ඳරිඳහරන වහ 

සවද්ල ටයුතු අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය 

රඵහ වදනහ.  

(අ)  (i)  ඔේ.  

 (ii)  2012.02.16  දින 'දිනමිණ', 'වේලි නිවුස' වහ 

'ිපනයන්' ඹන පුත් ඳත්ර උඳහධිධහරි 
අබ—හරහන්න්  ඵහ ළීතභ වහ පුත් ඳත් 
දළන්වීභක් ඳශ යන රදි. ඒ අනු 2012.03.30 දින 
දක්හ හරඹ තුශ අඹදුේ ශ සිඹලු වදනහභ 
දිසත්රිtක් වේේරුන් භඟින් ේමු 
ඳරීක්ණඹට බහජනඹ ය සුදුසුේ රත් 
උඳහධිධහරින් ර්ඹ ඳදනේ ය වන ඳත්වීේ 
රඵහ දී ඇත.  

 (iii)   ඔේ.  

   කිසිදු  වද්ලඳහරන වවෝ වනත් රුණක් 
වවේතුවන්  අහධහයණඹක් වනොන වර වභභ 
අබ—හරහන්න් ඵහ වන  ඇත.  

(ආ)   අදහශ වනොවේ.  

 

රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භවේ ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹ භහ අවනහ.  රු නිවඹෝජ— 

ඇභිපතුභනි, ඳසු ගිඹ දසර සුතදහ ෘවසථ ක්රීීඩහංණඹට 

උඳහධිධහරින් 50,000ක් ඳභණ ළ වේහ.  විවලේවඹන්භ ඒ අඹ 

ළහ ිපවඵන්වන් ඳත්වීේ රඵහ වදනහ කිඹරහයි. භභ 

ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළිපයි, යහජ— වේඹට අන්තර්ග්රාවණඹ 

ය ඒ අඹට සථීය යහජ— වේ ඳත්වීේ රඵහ දුන්නහද කිඹරහ.  
 

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு ஜ ஹக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වේ න වොට වේ සිඹලුභ 

උඳහධිධහරින්වේ වේඹ සථීය කිරීභ වහ අභහත—හංලඹක් විධිඹට 

ඒ ටයුතු ය ිපවඵනහ. අවප්රපේේ භහඹට ඉසය වරහ -වේ 

භහඹ අන් වීභට වඳය- ඒ ර්ඹ ඳදනේ ය වන, ර්ඹක් 

තුශ පුහුණුක් ිපවඵනහ රු භන්ත්රී තුභනි.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

ඒ පුහුණු ේපර්ණ යන සිඹලු වදනහටභ සථිය ඳත්වීේ රඵහ 

දීභට අල— ටයුතු වේ න විට සදහනේ ය ිපවඵනහ. ඒ ලිපි 

සිඹේරක්භ වේ න විට තළඳළේ යන්නට ස යරහයි 

ිපවඵන්වන්. ඒ සිඹලු වදනහටභ සථිය ඳත්වීේ රළවඵනහ රු 

භන්ත්රී තුභනි. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ඇභිපතුභනි, භහ ඔඵතුභහවන් ඇසුවේ ඒ 

ප්රපලසනඹ වනොවයි. එදහ දවේ උඳහධිධහරින් 50,000ක් සුතදහ 

ෘවසථ ක්රීීඩහංණඹට ළ වේවේ සථිය ඳත්වීේ රඵහ දීරහ යහජ— 

වේඹට අන්තර්ග්රාවණඹ යනහ කිඹරහයි. භහ ඔඵතුභහවන් ඇස 

ප්රපලසනඹ තභයි, එදහ දවේ ඒ උඳහධිධහරින් 50,000ට යහජ— වේඹට 

ඳත්වීේ රළබුණහද, නළද්ද කිඹන එ. 

 

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு ஜ ஹக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එදහ සුතදහ ෘවසථ 

ක්රීීඩහංණඹට උඳහධිධහරින් සිඹේරභ රැස වුවණ් සථිය ඳත්වීේ රඵහ 

ළීතභ වහ වනොවයි. ර්ඹ පුහුණු ේපර්ණ ය ිපවඵන 

අඹට සථිය ඳත්වීේ රඵහ වදන්න අල— ටයුතු ේඳහදනඹ 

යනහ කිඹහ තභයි අඳ අභහත—හංලඹක් වළටිඹට නිතයභ කිේවේ.  

රු භන්ත්රී තුභනි, වේ න විට ර්ඹ පුහුණු අන් ය 

ිපවඵන අඹට සථිය ඳත්වීේ රඵහ වදන්න අල— ටයුතු 

ේඳහදනඹ ය ිපවඵනහ. ඒ සිඹලු වදනහටභ ඳත්වීේ රඵහ 

වදනහ. ර්ඹ අන් නහත් එක්භ අවනක් සිඹලු වදනහටභ 

-51,000ටභ- සථිය ඳත්වීේ රඵහ වදනහ කිඹහ අඳ තුටින් ප්රපහල 

යනහ. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ වදළනි අතුරු ප්රපලසනඹ 

වභඹයි. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්වේ වන් වරහ ිපවඵනහ, 

"ක්ෂිිපජඹට ඉවළින් වරෝඹ දළකිඹ වළකි මිනිකු වළදීභ 

විලසවිද—හර අධ—හඳනවේ අයමුණ විඹ යුතුයි" කිඹරහ. නමුත් අද 

අඳට දකින්නට රළවඵන වද් තභයි, රක් ණනින් යහජ— ේඳත 

විඹදේ යරහ බිහි න වේ උඳහධිධහරින් අද උඳවඹෝගි ය 

න්වන්, එශලු බීජ වඵදීභට, වඳොේ ඳළශ වඵදීභට හවේ සුළු සුළු 

යහජහරිරට ව වද්ලඳහරන —හඳෘිපරට ඵ.    

ඒ නිහ රු නිවඹෝජ— ඇභිපතුභහවන් භහ වේ හයණඹ 

අවන්න ළභළිපයි. උඳහධි තරඹට ප්රපවේල වුණු අවප් යවට් අනහත 

තරුණ ඳයපුයට, රක් ණනක් ළඹ යරහ පුහුණු රඵහ දීරහ  

ඇට වඵදන්න, වඳොේ ඳළශ වඵදන්න හවේ ඒ අඹ වෆේලුට රක් 

යන යහජහරි රඵහ වනොදී,  ිපයහය යහජ— තහන්ත්රිt වේහක් 

තුශ ඉවන, යටට පරදහයී එතුක් එතු යන්නට ඒ අඹට 

රඵහ දිඹ යුතු, ඒ සුදුසු තරවේ පිහිටුන ඳත්වීේ රඵහ වදන්නට 

ටයුතු යනහද? 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு ஜ ஹக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, යජඹක් වළටිඹට වේ හර්ඹඹ 

කිරීභට රළබීභ ළන අඳ තුටු වනහ. වනත් යජඹන් වේ හර්ඹ 

බහයඹ ඉසට වනොශ නිහ තභයි වේ න වොට 51,000ක් ඳභණ 

වේ වහ ඉේලුේ වශේ.  යජඹක් වළටිඹට, වේ යවට්  ඉවන ත් 

ඒ උඳහධිධහරින්ට ඔවුන් රඵහ ිපවඵන අධ—හඳනඹට අනු අල— 

රැකිඹහ රඵහ දීභ  විලහර අභිවඹෝඹක්. එවවභ වුණත් අිපරු 

ජනහධිඳිපතුභහ "භහින්ද චින්තන" ප්රපිපඳත්ිප ප්රපහලනවේ කිේ 

ආහයඹට වේ යවට් ඉවන ත් ඒ උඳහධිධහරින්ට ඒ අල— 

සථහනඹ රඵහ වදන්නට අල— ටයුතු යරහ ිපවඵනහඹ කිඹරහ 

අඳ ඉතහභත් තුටින් කිඹනහ. ඒ නිහ අඳ කිඹනහ, වන කිසිභ 

යජඹට වේ අභිවඹෝඹට මුහුණ වදන්න පුළුන්භක් රළබුවණ් 

නළවළ කිඹරහ. භවය වද්ලඳහරන ඳක් වේ උඳහධිධහරින් 

උඳවඹෝගී ය ත්වත් ඔවුන්වේ ටන් ඳහඨ කිඹමින් ඳිපන 

යජඹට විරුද්ධ වනොවඹක් ඵරවේ වදන්නයි. නමුත් අඳ ඉතහභ 

තුටින් කිඹනහ, අද ඒ වද්ලඳහරන ඳක්රට ව වනත් කිසිභ 

අවඹකුට ඔවුන්වේ වද්ලඳහරන අයමුණුරට උඳහධිධහරින් වඹොදහ 

න්න අසථහ රළබිරහ නළවළ කිඹරහ. උඳහධිධහරින්වේ 

අවප්ක්හන් ඉසට වරහ ිපවඵනහ. ඒ නිහ අඳ තුටින් 

කිඹනහ, උඳහධිධහරින් වනුවන් ඉතහභත් සුදුසුභ ක්රියඹහ භහර්ඹ 

අිපරු ජනහධිඳිපතුභහ ප්රපමු අවප් යජඹ අයවන ිපවඵනහ 

කිඹරහ. වේ යවට් ංර්ධන ටයුතු ක්රියඹහත්භ යමින් ඹන 

අතයතුය විලහර මුදරක් වන් යරහ වේ යවට් උඳහධිධහරින් 

51,000ක් වනුවන් ඹේ පුහුණු හරඹක් රඵහ දීරහ, පුහුණු 

අන් ශ අඹට සථිය ඳත්වීභක් රඵහ දීරහ, ඒ වහ සුදුසු ළටුප් 

තරඹ ිපඹරහ ඒ අල— හර්ඹ බහයඹ ඉසට යරහ ිපවඵනහඹ 

කිඹරහ අඳ ඉතහභත් තුටින් කිඹනහ.  

දළන් වනත් කිසිභ හර්ඹඹට උඳහධිධහරින් වඹොමු ය 

ළීතභට වනොවළකි නිහ භවය අඹට හිවත් විලහර රකිරීභක් 

ිපවඵනහ, රු නි වඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. ඉිපන් යජඹක් 

වළටිඹට ඒ උඳහධිධහරින් වනුවන් ඒ හර්ඹ බහයඹ ඉස ට යන්න 

පුළුන්භ රළබීභ ළන අපි තුටු නහ. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ අහන අතුරු ප්රපලසනඹ 

අවන්න ලින් ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළිපයි, 1994 ය දක්හ  

ිපබුණු ආණ්ඩුලින් හර්ෂි අනිහර්ඹවඹන්භ උඳහධිධහරින් 

වේඹට ඵහ ත්ත ඵ. එදහ වේ විධිඹට  උඳහධිධහරින් 

10,000ක්, 20,000ක්, 30,000ක්, 50,000ක් විරැකිඹහ වඳෝලිවේ 

තළබුවේ නළවළ.  

භවේ තුන්න අතුරු ප්රපලසනඹ වභඹයි. ඔඵතුභහ කිේහ, ඒ 

උඳහධිධහරින් සුදුසු තරඹ, සුදුසු වේහ පිහිටුනහඹ කිඹරහ. 

2005 ර්වේ උඳහධිධහරින් වළටිඹට ඵහ ත් අඹට රඵහ දී 

ිපවඵන රැකිඹහ ේඵන්ධවඹන් භහ වඳොඩි උදහවයණඹක් 

කිඹන්නේ. වෞ— අභහත—හංලවේ ජහිප රුධිය භධ—සථහනඹට 

ඵහ වන ිපවඵන අඹට නිහඩු විඹඹ, ළටුප් විඹඹ, අිපහර 

දීභනහ විඹඹ, ප්රපහවන විඹඹ බහය දීරහ ිපවඵනහ. භවරු 

ඵඩහවේත් වේඹ යනහ. එභ නිහ භහ ඔඵතුභහවන් අවන්න 

ළභළිපයි, රුපිඹේ රක් ණනක් ළඹ යරහ බිහි යන, වේ 

යටට උතුේ භ ේඳතක් න උඳහධිධහරින් යටට අඹක් එතු 

යන වේහ තරඹ සථහඳනඹ යන්නට ඔඵතුභන්රහ  ඵරහ 

න්නහද කිඹරහ. 

 
 

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு ஜ ஹக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, යහජ— වේඹ තුශ කුභන 

තහනහන්තයඹ පිහිටුහ සිටිඹත්, යට  වනුවන් ඒ අඹවන් ඹේ 

හර්ඹ බහයඹක් ඉසට වනහ නේ ඒ තභයි වේ යට වනුවන් 

යන්න පුළුන් වරොකුභ වේඹ. රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, වභභ උඳහධිධහරි අබ—හරහභි ණ්ඩහඹභට 

ඵහ ත් සිඹලු වදනහ අද ඉතහභ  තුටින් වේ රැකිඹහ  බහය වන 

ිපවඵන ඵ අපි දකිනහ. 

837 838 

[රු විජඹ දවනහඹ  භවතහ] 
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ඒ රැකිඹහ සථහනර ඉතහභ තුටින් ඒ නිරධහරින් වේඹ 

යනහ. ඒ සථහනර ඉවන ඒ නිරධහරින්ට මීටත් ළඩිඹ 

වේහක් යන්න ඉදිරිවේදී අසථහ රළවඵයි කිඹරහ අපි 

හිතනහ. ඒ නිහ අල— හර්ඹ බහයඹ  ඉසට ශහඹ කිඹරහ 

යජඹක් වළටිඹට අපි තුටු නහ.  

 

 යජවේ වයෝවේරට වභට්ට ළඳයීභ : විසතය 

அச கத்சகனகலக்கு தத்ககள் ங்கல்: 

தம் 

SUPPLY OF MATTRESSES TO GOVERNMENT HOSPITALS : 
DETAILS 

 

2496/’12 

4.  රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
      (ண்நெகு சந ஜவசக) 

    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වෞ— අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ර් 2009 සිට 2012 දක්හ හර සීභහ තුශ 
යජවේ වයෝවේරට වභට්ට ළඳය ආඹතන 
වර්ද;  

 (ii) එභ ආඹතන වතෝයහ ළීතවේදී පිළිත් වටන්ඩර් 
ඳටිඳහටිඹක් අනුභනඹ ය ිපවේද; 

 (iii) එවේ නේ, එභ හර සීභහ තුශ වටන්ඩර් ඉදිරිඳත් 
ශ ආඹතනර නේ ව ලිපින වර්ද; 

 (iv) 2011 ර්වේදී වවෝ 2012 ර්වේ මුේ හරවේදී 
වරහත දිසත ික් භව වයෝවරට වභට්ට ළඳය 
ආඹතන වේ හිමිරු  වේ ව  අධ—ක්ෂේ භණ්ඩර 
හභහජිඹන්වේ නේ ව ලිපින වර්ද; 

 (v) එභ ආඹතනඹ ළඳය  වභට්ට ං—හ ව ඒහවේ 
ටිනහභ වොඳභණද; 

 (vi) එභ වභට්ට වතොඹ වයෝවරට රළබුණු දිනඹ 
වර්ද; 

 (vii) එභ වභට්ට  මිරදී ළීතභ අනුභත ශ 
නිරධහරිඹහවේ වවෝ නිරධහරින්වේ නේ ව 
තනතුරු වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වභට්ට  වතොඹ වනුවන් රඵහ දුන් ඳ මිිිප 

විපඹ ඉදිරිඳත් යන්වන්ද; 

 (ii) එභ වභට්ට බහවිත ශ වළකි අභ හර සීභහ 
වොඳභණද; 

 (iii) ඒහ වේ න විට බහවිත යනු රඵන්වන්ද; 

 (iv)  වනොඑ වේ නේ, එඹට වවේතු වර්ද; 

 (v) ඉවත වභට්ට ළඳය ආඹතනඹ වනත් 
වයෝවේරටද වභට්ට රඵහ දී ිපවේ නේ, එභ එක් 
එක් වයෝවරට රඵහ දී ඇිප වභට්ට ං—හ වන් 
වන් ලවඹන් වොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද? 

(ඇ ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 
சுக அகச்சகக் வகட்ட ண: 

(அ) (i) 2009ஆம் ஆண்டு நைல் 2012ஆம் ஆண்டு க 

அசங்க கத்சகனகலக்கு தத்கககப 

ங்க நணங்கள் கதன்தகநோம்; 

 (ii) குநப்தட்ட நணங்ககபத் தவு தசய்நோம் 

வதது ற்நக்தகள்பப்தட்ட வகள்ப்தத் 

கடநைகநதன்தற்நப்தட்டுள்ப ன்தக 

நோம்; 

 (iii) ஆதணல், அக்கனப்தகுநள் வகள்ப் 

தத்ங்ககப நைன்கத் நணங்கபன் 

ததர்கள் ற்நம் நைககள் க 

தன்தகநோம்; 

 (iv) 2011ஆம் ஆண்டு அல்னது 2012ஆம் ஆண்டின் 

ஆம்த கனப்தகுல் சனதம் ட்ட 

கத்சகனக்கு தத்கககப ங்க 

நணத்ணது உகபதும் தப்தபர் 

சகத அங்கத்ர்கபணதும் ததர்கள் ற்நம் 

நைககள் கதன்தகநோம்; 

 (v) வற்தடி நணம் ங்க தத்ககபன் 

ண்க்கக ற்நம் அற்நன் ததந 

வ்பதன்தகநோம்; 

 (vi) இந் தத்ககள் கத்சகனக்குக் 

ககடத் க தன்தகநோம்; 

 (vii) வற்தடி தத்ககள் தகள்ணவு தசய்ப் 

தடுக அங்ககத் உத்வகத்ன் 

அல்னது உத்வகத்ர்கபன் ததர்கள் 

ற்நம் தகள் கதன்தகநோம் 

  அர் குநப்தடு? 

(ஆ)  வற்தடி தத்ககள், 

 (i) சர்தக ங்கப்தட்டுள்ப ச் சன்நக 

சர்ப்தப்த ன்தகநோம்; 

 (ii) தன்தடுத்க்கூடி ஆகக் குகநந் கன 

ல்கன தன்தகநோம்; 

 (iii) ற்வதது தன்தடுத்ப்தடுகன்நண 

ன்தகநோம்; 

 (iv) இல்கனதணல், அற்கண கங்கள் 

கதன்தகநோம்; 

 (v) வற்தடி தத்கககப ங்க நணம் 

வந கத்சகனகலக்கும் தத்கககப 

ங்கந்ப்தன் அந் எவ்தந் கத் 

சகனக்கும் ங்கநோள்ப தத்ககபன் 

ண்க்கக ணத்ணக வ்பதன்தக 

நோம் 

  அர் இச்சகதக்கு அநப்த? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Will he state - 

 (i) the names of the institutions that supplied 

mattresses to the government hospitals 

during the period from 2009 to 2012 ; 

 (ii) whether the accepted tender procedure has 

been followed in selecting the aforesaid 

institutions; 

 (iii) if so, the names and addresses of 

institutions that submitted tenders; 
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 (iv) the names and addresses of the owner and 

the members of the board of directors of the 

institution which supplied mattresses to the 

Chilaw District Hospital in the year 2011 or 

during the early part of the year 2012; 

 (v) the number of mattresses supplied by the 

aforesaid institution and their value; 

 (vi) the date on which the hospital received the 

aforesaid stock of mattresses; and 

 (vii) the name/s and post/s of the officer or the 

officers who sanctioned the purchase of the 

aforesaid mattresses ? 

(b) Will he inform this House in relation to the above 

stock of mattresses - 

 (i) whether he will submit the standards 

certificate; 

 (ii) the minimum period they can be used; 

 (iii) whether they are being used at present; 

 (iv) if not, the reasons for same; and 

 (v) if the supplying institution has supplied 

mattresses to other hospitals as well, 

separately the number of mattresses 

supplied to each such hospital ? 

(c) If not, why? 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (වෞ— නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு னலித் சக்க - சுக த அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වෞ— අභහත—තුභහ 

වනුවන් භභ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය වදනහ. 

(අ)  (i)   2009 ව 2010 ය වහ - සීභහහිත ්රීද රංහ 
මුඳහය ර්භහන්ත භවහ ංභඹ  

2011 ය වහ - ඇේෂහ ඉන්ඩසට්රී2ස 

(පුද්ලි) භහභ 

2012 ය වහ - වභට්ට මිර දී වන 

වනොභළත. 

      (ii)   පිළිත් වටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹක් අනුභනඹ ය 
ඇත. 

     (iii)  1.  ඇේෂහ ඉන්ඩසට්රී2ස (පුද්ලි) භහභ, 
49/16, අයිසරන්ේ බිේඩින්, හලු ඳහය, 
වොශම 03. 

             2.  සීභහහිත ්රීද රංහ මුඳහය ර්භහන්ත භවහ 
ංභඹ, සිවඹසටහ භන්දියඹ, 327, හලු ඳහය, 
වොශම 03. 

             3.  ඉවනක්ස ඒජන්සීස (පුද්ලි) භහභ, 29 
ඒ, ්රීද වප්භයත්න භහත, වභොයටුමුේර, 
වභොයටු. 

      (iv)   ඇේෂහ ඉන්ඩසට්රී2ස (පුද්ලි) භහවභන් මිර දී 
වන ඇිප අතය, එභ ආඹතනවේ අධ—ක් 
භණ්ඩර හභහජියින්වේ විසතය වනොභළත. 

      (v)   වභට්ට ං—හ 200යි. 

     (vi)  2 011.11.21 

     (vii)   අභහත—හංල ප්රපේඳහදන මිටු "ඊ" විසින් අනුභත 
ය ඇත. 

      ප්රපේඳහදන මිටු නිවඹෝජිතඹන් 

  වක්.ඩී.එේ.වක් ගුණර්ධන භවතහ - බහඳිප, 
වජ—සඨ වහය වේේ (ප්රපෘත්ිප වහ ප්රපචහයණ) 

  වී. වික්රකභයහජහ භවතහ - හභහජි, අධ—ක් (ඳහරන) 

  යි.එේ.එස.පී.වක්. වඳවර්යහ භවතහ, අධ—ක් 
(මුදේ) ළඹ  

(ආ)  (i)   කිසිදු ආඹතනඹ යඵර් මිශ්රිාත වොහු වභට්ට 
වහ ප්රපමිිප විප රඵහ දී වනොභළත. 

       (ii)   අවුරුදු 01යි. 

      (iii)   ඔේ. 

      (iv)   අදහශ වනොවේ.  

       (v)  ඉවත ප්රපේඳහදන මිටු අනුභළිපඹට අනු 
අනුයහධපුය භ වෞ— විද—හ පීඨඹ වහ වභට්ට 
342ක් රඵහ දී ිපවේ. 

(ඇ)  ඳළන වනොනඟී. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රපලසනඹ වභඹයි.  

වභභ වභට්ට  ළඳය භහවේ බහඳිප, වේේ, අධ—ක් 

භණ්ඩරඹ වුද කිඹරහ ඳහර්ලිවේන්තුට රුණු ඉදිරිඳත් ය 

නළවළ. නිවඹෝජ— ඇභිපතුභනි, ඖධ ඳළත්තකින් තඵන්න වෝ. 

ඔඵතුභහ ඖධර විසතය කිඹන්නවන් බඹ. වභභ වභට්ට ළඳය 

භහවේ බහඳිප, වේේ, අධ—ක් භණ්ඩරඹ වුද කිඹරහ 

ඳහර්ලිවේන්තුට රුණු ඉදිරිඳත් යන්වන් නළද්ද?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වභභ වටන්ඩර් ඳටිඳහටිවේ 

දී ඒ භහවේ අධ—ක් භණ්ඩරඹ වුද කිඹන එ අඳට අල— 

න්වන් නළවළ. අදහශ භහේලින් රළවඵන වටන්ඩර් අනු 

ඉදිරිඳත් යනු රඵන මිර ණන් පිළිඵ රහ ඵරනහ. ඒ 

අධ—ක් භණ්ඩරඹ වුද කිඹරහ ඳරිඳහරනඹ ේඵන්ධවඹන් 

වොඹහ ඵරන්න අඳට අල—තහක් නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ, භභ අවන ප්රපලසනඹට උත්තය ඕනෆ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යජඹ අනුභනඹ යන වභභ වටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු අදහශ 

භහේලින් මිර ණන් ළනහ. ඊට අභතය අපි වනත් 

වතොයතුරු වොඹන්න ඹන්වන් නළවළ. ඒ අඳට අයිිප වදඹක් 

වනොවයි.  
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රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතවොට ඒ වතොයතුරු අල— නළවළ? රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, ඒ වරි ථහක්  වන්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අඳට ඒ අදහශ නළවළ.  වේ ප්රපලසනඹට අදහශ භහේර 

වතොයතුරු අපි ශඟ නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කිඹන්වන් වේ වභට්රiස මිරදී න්නහ විතයයි? එහි අධ—ක් 

භණ්ඩරවේ සිටින්වන් වුද කිඹරහ වොඹන්වන් නළවළ? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අදහශ භහේර වතොයතුරු අපි ශඟ නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වභට්රiස මිරදී න්නහ, 

නමුත් ඒහ මිරදී න්න භහභ වභොක්ද කිඹරහ දන්වන්ත් 

නළවළ; ඒ අධ—ක්රුන් වුද කිඹරහ දන්වන්ත් නළවළ. ඒහ 

වොඹන්වන් නළවළ ලු. වේ පුදුභ ථහක්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඒ භහභ ළන උත්තය දීරහ  ිපවඵනහ. තමුන්නහන්වේ 

අත—ඹ කිඹන්න එඳහ. වේහ මිරදී ත් භහේර විසතය 

පිළිතුවර් ිපවඵනහ. භහේර අධ—ක් භණ්ඩර අපි 

ළන්වන් නළවළ.  භන්ත්රී තුභහ ඒ වත්රුේ න්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අධ—ක් භණ්ඩර ළන එ වනොවයි.  හභහන—වඹන් 

වටන්ඩර් ළ වේහභ, ඒ ඉදිරිඳත් යන වටන්ඩර් ඳත්රිtහවේ 

අධ—ක් භණ්ඩරවේ විසතය ඇතුශත් යනහ.  

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නමුත් ඔඵතුභහට යුතුභක් ිපවඵනහ, භභ ඇහුහභ ඒ විසතය 

වදන්න. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, භහේ වයජිසට්රiහර්යඹහවන් රඵහ න්න 

පුළුන්. 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වවොයි. රු නිවඹෝජ— ඇභිපතුභහ වදන්වන් නළවළවන්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වදන්න ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහට ඕනෆ නේ භහේ 

වයජිසට්රiහර්වන් න්න පුළුන්.  කිසි ප්රපලසනඹක් නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුන අතුරු 

ප්රපලසනඹ වභඹයි. වභට්ට 200ක් අභහත—හංලඹ විසින් වයෝවරට එහ 

ිපබුණහ.  නමුත් දළන් වේ වභට්ට ඳහවිච්චි යන්න ඵළරි වරහත 

වයෝවවේ  වොඩ හ ිපවඵනහ. ඒ ේඵන්ධවඹන් සිඹලුභ 

විසතය භහ ශඟ ිපවඵනහ. රඳ ටවන් එක් භභ වඳන්න්නේ.  

රු නිවඹෝජ— ඇභිපතුභනි, වේවක් අධ—ක් භණ්ඩරඹ වුද 

කිඹරහ කිඹන්නත් ඵළරි නේ වේ ඳහවිච්චි යන්න ඵළරි වභට්ට 

ේඵන්ධවඹන් ඔඵතුභන්රහ න්න තීන්දු වභොක්ද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, අදහශ භහභ වභභ වභට්ට 

වතොඹ  ළඳයීවභන් ඳසු ඒ ළඳයීභ අදහශ ප්රපමිිපඹට වනොවීභ නිහ 

නළත ඔවුන්ට ලියුේ ඹහ ිපවඵනහ, ප්රපමිිපඹට අදහශ වනොන 

ටි ඉත් යවන නළත අලුත් ඒහ වදන්න කිඹරහ. ඒ අනු  

"වරහත භව වයෝවරට වභට්ට ළඳයීභ - වෞ— අභහත—හංලඹ 

විසින්  එන රද ලිපිඹ අනු,  ඔඵ වත බහය දුන් වභට්ට වතොඹ 

නළත බහය ිපමි.  වභභ වභට්ට වතොඹ ඳසු ගිඹ වතොඹට ඩහ 

වවො තත්ත්වේ ඇිප ඵ දළනුේ වදනු ළභළත්වතමි" කිඹහ 

ලිපිඹක් ඹහ ිපවඵනහ.  ඔවුන් ඒ වභට්ට ප්රපමිිපඹට අදහශ බහය 

වනොදීභ නිහ ඒහ ඉත් යවන අලුත් ඒහ රඵහ දීරහ 

ිපවඵනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වොඳභණ  හරඹට 

වේහ රංගු නහද කිඹරහ භහ ඇහුවේ වන එක් නිහ 

වනොවයි. වභභ වභට්ට අඟේ 4ක් විතය කනභට ිපබුණහට 

වරේඩු බුදිඹහ ත්තහභ ඳළදුවයන් ඳවශට ළවටනහ හවේ 

ළවටනහ. භභ ගිහිේරහ ඵළලුහ. ඒයි භභ කිඹන්වන්. ඒ හවේභ 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  වේහ වනළේරහ වභවවභ 

හුභහරු ය න්න පුළුන්ද?  ඒයි භභ අවන්වන්,  අධ—ක් 

භණ්ඩරර ඉන්න අඹ වුද කිඹරහ. ඇයි කිඹන්වන් නළත්වත්? 

වවොයේ ිපවඵන ඔක්වොභ  ඒහවේ අධ—ක්  භණ්ඩරර  

නේ කිඹන්වන් නළවළ. එදහත් එවවභයි. වොශ ටි දහරහ  

ඔක්වොභ ළහුහ. අදත් ඒයි යන්වන්. රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, වේ වභට්ට ං—හ ආඳහු ඹහ වන්හ 

න්නට ලින්  වේ ේලි ටි ඒ වොේරන්ට ආඳහු දුන්වන් ඇයි 

කිඹහ භභ අවනහ. ප්රපමිිපඹ වොඹහ ඵරහ ෆීමභට ඳත් වන්වන් 

නළිප ේලි  දීරහ, වභට්ට  ටි ආඳහු  ඵහය  දුන්නහට ළඩක් 

නළවළ. වභච්චය ළයදි ිපවඵනහ නේ ඇයි වේ වභට්ට ඵහය 

ත්වත්? 

843 844 



ඳහර්ලිවේන්තු 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වේ පිළිඵ උඳ වද්ල  හය බහවේදී වොඹහ ඵරහ රු 

භන්ත්රී තුභහට හර්තහක් රඵහ  වදන්න.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වේ සිඹලු විසතය ේඵන්ධවඹන් අදහශ ක්රකභවේදඹ අනු තභයි 

ටයුතු වශේ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන් න අතුරු ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහද?  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. අනුයහධපුයඹට ඹපු වභට්ටත් වේ හවේභද එවවභ 

නළත්නේ  නළත වභට්ට වනොන්න වේ භහභ ේඵන්ධවඹන්  

ඹේකිසි තීන්දුක් න්නහද කිඹහ භභ අවනහ. එවවභ  නළත්නේ  

වභට්ට වනුට ඳළදුරු වනවිත් වදන්නඹ කිඹහ ඒ වොේරන්ට 

කිඹන්න.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, අනුයහධපුයවඹන් 

ඳළමිණිේරක් රළබී නළවළ. වරහිපන් තභයි ඳළමිණිේරක් 

රළබුවණ්. ඒ අනු ටයුතු ය ිපවඵනහ. භහේ වතකින් මිර 

ණන් ළහ ිපවඵනහ. මිර ණන් අනු අඩුභ  මිරට ිපබුණු 

වදඹ අයවන තභයි අදහශ ඉේලීභට අනු ටයුතු ය 

ිපවඵන්වන්. ළඩිභ මිරට අයවන නළවළ. ඒ අදහශ 

වටන්ඩර්රුවන් අඩුභ  මිරට තභයි අයවන  ිපවඵන්වන්.  
  
 

මුරටිඹන ප්රපජහ ජර පිරිඳවදු භධ—සථහනඹ : 
විදුලිඵරඹ ළඳයීභ 

நைனட்டிண சணசநக ர் சுத்கப்நெ கனம் : ன் 

வகம் 
MULATIYANA COMMUNITY WATER TREATMENT CENTRE :  

SUPPLY OF ELECTRICITY  

1973/’11 

7.  රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த)   

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ - 

(1) : 

(අ) (i) භහතය දිසත්රිtක්වේ, මුරටිඹන ප්රපහවද්ය ඹ බහ 
ඵරප්රපවද්ලඹ තුශ පිහිටි මුරටිඹන ප්රපජහ ජර පිරිඳවදු 
භධ—සථහනවේ ඹන්ත්ර හහයඹට විදුලිඵරඹ 
වනොභළිපවීභ නිහ  එභ ප්රපවද්ලවේ ජනතහ පිරිසිදු 
ඳහීතඹ ජරඹ රඵහ ළීතභට වනොවළකිවීවභන් 
ඵයඳතර ළටලු යහශිඹට මුහුණඳහ ඇිප ඵත්;  

 (ii) ඒ  වහ අයමුදේ ළඳයීභට අදහශ ඵරධහරීන් 
වඳොවයොන්දු වත්, වේ දක්හ ඒ වහ ප්රපිපඳහදන 
රඵහ දී වනොභළිප ඵත්; 

 එතුභහ දන්වනහිද?  

(ආ)  (i) ජර ඳවිත්ර හහයඹ වහ ඩිනමින් විදුලිඹ රඵහ 
ළීතභට අල— අයමුදේ රඵහදීභට ටයුතු 
යන්වන්ද; 

 (ii) එවේ  නේ, එභ දිනඹ වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද?        

 (ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
 

ர்ங்கல், டிகனகப்நெ அகச்சகக் வகட்ட 

ண:  

 (அ)   (i) த்கந ட்டத்ன் நைனட்டிண தவச 

சகத ஆலககப் தவசத்ல் அகந்துள்ப 

நைனட்டிண சணசநக ர் சுத்கப்நெ கன 

த்ன் இந்க்கூடத்ற்கு ன்சம் 

இல்ன கத்ல் சுத்ண குடிகப் 

ததற்நக்தகள்ப இனல் இப்தவச க்கள் 

தன த தச்சகணகலக்கு நைகம் 

தகடுத்துள்பர்கள் ன்தகநோம்; 

 (ii) இற்கு  சகண ங்குற்கு 

சம்தந்ப்தட்ட அககபணல் உநத 

ங்கப்தட்டலும் இற்கநக இற்கு   

ற்தடுகள் ங்கப்தடல்கனதன்தகநோம் 

     அர் அந? 

(ஆ)   (i) ர் சுத்கப்நெ கனத்ற்கு துக 

ன்சத்க ங்குற்குத் வகண 

கப் ததற்நக்தகடுக்க டடிக்கக 

வற்தகள் ன்தகநோம்; 

  (ii) ஆதணல், அது த்வல் ன்தகநோம் 

       அர் இச்சகதக்கு அநப்த? 

(இ) இன்வநல், ன்? 
 
 

asked the Minister of Water Supply and Drainage: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the residents are confronted with a host of 

problems as a result of not being able to 

obtain pure drinking water since electricity 

has not been supplied to the plant of the 

Mulatiyana Community Water Treatment 

Centre located in the Mulatiyana 

Pradeshiya Sabha area  in Matara District; 

and 

 (ii) even though the relevant authorities have 

pledged to provide funds for this purpose, 

the financial provisions have not yet been 

provided? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to provide 

funds required for the immediate supply of 

electricity for the water treatment plant; and 

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

(c) If not, why? 

845 846 
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රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය 

වභවේයි. 

(අ) (i) ජර ඳවිත්ර හහයඹ වහ විදුලි ඵරඹ රඵහ දී ඇත. 

 (ii) අදහශ වනොවේ. 

(ආ) (i) ඳළන වනොනඟී. 

 (ii) ඳළන වනොනඟී. 

(ඇ) ඳළන වනොනඟී. 

 
 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුවනි අතුරු 

ප්රපලසනඹ වභඹයි. රු ඇභිපතුභනි, වේ ජර වඹෝජනහ ක්රකභඹට ඹන්ත්ර  

ක්රියඹහත්භ යන්නට අල— විදුලි ඵරඹ මුලින්භ දක්ෂිණ 

ංර්ධන අධිහරිවඹන් රඵහ වදනහඹ කිඹරහ දිගින් දිටභ 

වන් ශත්, එවවභ රඵහ දීභක් සිද්ධ වුවණ් නළවළ.  අහනවේ 

වේ ජර ඳහරිවබෝගිඹන්ට කිේහ, ඒ අඹවන් ේලි දභරහ වේ 

විඹදභ පිඹහ න්න, ඒ මුදේ ප්රපිපපයණඹ යරහ වදන්නේ කිඹරහ. 

දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිවඹන් ඒ මුදේ ප්රපිපපයණඹ ය 

වදනහඹ කිඹරහත් කිේහ. ඳසු ගිඹ දිනර වනහපු දිවි නළගුභ 

ඳනතත් එක් වේ වභොවවොත න විට දක්ෂිණ ංර්ධන 

අධිහරිඹ අවවෝසිත් වරහ. ඔඵතුභහත් බහඳිප ධුයවේ සිටිඹහ. අය 

මුදේ දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිවඹන් දුන්වනත් නළවළ. දිවි නළගුභ 

වදඳහර්තවේන්තු නිහ දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිඹත් නළිප 

වරහ. දළන් වේ පුද්රඹන්ට ඒ මුදේ රළවඵන්වන් වොවවොභද? 

එදහ අය දුන්න චනඹ වවයහි විලසහඹ ිපඹරහ ඒ වේ අහිං 

මිනිසසු මුදේ ටි ටි දභරහයි වේ ටයුත්ත වශේ. රු 

ඇභිපතුභනි, වේ වනුවන් න්නහ ක්රියඹහ භහර්ඹ වභොක්ද?  

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වේ අවුරුද්වද් ජනහරි 13ළනි දහ ප්රපජහමර ංවිධහනඹත් එක් 

රුපිඹේ 74,675ක් වරහ වේවක් ේඵන්ධතහ රඵහවන 

ිපවඵනහ. එඹ රඵහ වන ිපවඵන්වන් ජනහරි භහවේයි. දළන් 

අපි ඉන්වන් භහර්තු භහවේයි. ඔඵතුභහත් වබහගි වරහ අඳ 

හවේත් හච්ඡහවන් ඇිප යපු ජහිප ජර බහයඹ දළන් වභඹට 

ේඵන්ධ වරහ ිපවඵනහ. ඒ නිහ වේ මුදර ප්රපිපපයණඹ කිරීභ 

වහ ව ඉේලීභ ජහිප ජර බහයඹ විසින් ළරකිේරට බහජනඹ 

යන්න සදහනේ.   

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වඵොවවොභ සතුිපයි රු ඇභිපතුභහ. රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, ජරඹ රඵහ න්නහ ඒ දිඹ උේඳවත් වවත් දිඹ 

බුබුවශේ ඇිප ජරවේ අධි රණ ිපඹක් ිපවඵන නිහ ඒ තුළින් 

වයෝ ඇිප වීවේ අදහනභක් ිපවඵනහ කිඹරහ ඒ ප්රපවද්ලවේ 

භවජන වෞ— ඳරීක්තුභහ ප්රපහල යරහ ිපවඵනහ. ඒ 

වනුට අර ිපවඵන මිවදේර වදොශ ජර භහර්ඹට අඟේ වඹ 

ඳයිප්ඳඹක් වඹොදරහ ජරඹ රඵහ ළීතභ තභයි හර්ථ, එවවභ 

වුවණොත් වේ රණ ප්රපලසනඹට විඳුභක් රළවඵනහ කිඹරහ 

කිඹනහ. වේ අයමුදර වයවහ ඒ ඳයිප්ඳ මිරදී න්න මුදේ 

වඹොදන්නත් ඵරහවඳොවයොත්තු වනහද?  

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි දළනටභත් ඒ ළඩ ටයුතු ආයේබ ය ිපවඵනහ ජහිප 

ජර බහයඹ භළදිවත් වීවභන්.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තත් අතුරු ප්රපලසන ිපවඵනහද රු භන්ත්රී තුභනි?  

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ, රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. භවේ තුන්න අතුරු 
ප්රපලසනඹ වභවේයි. රු ඇභිපතුභහ ඒ ආහයඹට වන් ශහට වේ 
වභොවවොත න වොට ඳිපන තත්ත්ඹ එඹ වනොවයි. ඳසු ගිඹ 
දිනර මුරටිඹන ේඵන්ධීයණ මිටුවේදීත් අනුභත යරහ 
ඉේලීභක් ය ිපබුණත්, දළනටභත් ටයුතු ආයේබ ය ිපවඵනහ 

කිඹහ රු ඇභිපතුභහ කිඹපු තළනින් ඒ පුද්රඹන්ට ජරඹ රඵහ 
වදන්න න ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තු විරුද්ධ වරහ 
ිපවඵනහ. ඒට වවේතු, ඒ ජරඹ රඵහ න්න ිපවඵන්වන් 
යක්ෂිතඹක් වයවහ වීභයි. ඒ නිහ, දළනටභත් ඒ ටයුතු සිද්ධ 
නහ කිඹහ රු ඇභිපතුභහ කිඹන හයණඹ ඇත්තටභ සිද්ධ 
න්වන් නළවළ. අනුභත යරහ ංර්ධන මිටුත් එඟ වරහ 
ිපවඹද්දී, ප්රපහවද්ය ඹ බහත් එඟ වරහ ිපවඹද්දී ඒ ජනතහට 
ජරඹ රඵහ වනොවදන්න ඵහධහ වරහ ිපවඵන වේ ළටලු විහ 
න්න අභහත—හංලඹ දක්න භළදිවත් වීභ වභොක්ද?  

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රී තුභහ, දහද ඔඹ ංර්ධන වොමිටිඹ රැස වුවණ්?    

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු රක්සභන් ඹහඳහ 

අවේර්ධන භළිපතුභහවේ මලිත්වඹන්- 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහ අවන්වන්, ංර්ධන වොමිටිඹ දහද රැස වුවණ් 

කිඹරහයි.  
 

රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු රක්සභන් ඹහඳහ අවේර්ධන භළිපතුභහවේ  

මලිත්වඹන්- 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ංර්ධන වොමිටිඹ රැසව දිනඹ වභොක්ද 

කිඹරහ කිඹන්න.    
 

රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභිපතුභනි, භහ ඒ දිනඹ ටවන් යවන නළවළ. නමුත් 

භහ ඔඵතුභහට ඒ ළන කිඹන්නේ. රු රක්සභන් ඹහඳහ 

අවේර්ධන භළිපතුභහවේ බහඳිපත්වඹන්- 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එවවභ නේ ඔඵතුභහවේ දළන ළීතභ වහ භභ පිළිතුය රඵහ 

වදන්නේ. 2013.02.21 න දින ළඩ ටයුතු ආයේබ යරහ 

ිපවඵනහ. තභ භහඹක්ත් ත වරහ නළවළ. අද දිනඹ භහර්තු 

20. ලින් ංර්ධන මිටුවේදී වේ ප්රපලසනඹ භතු වුණ ඵ ඇත්ත. 

ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ වහ භළදිවත් වරහ ළඩ ටයුතු 

ආයේබ යරහ ිපවඵනහ ඳසු ගිඹ භහවේ. 

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ වේ ප්රපලසනඹ ඉදිරිඳත් යන්න  ලින්. අපි ප්රපලසනඹ ඉදිරිඳත් 

යන්වන් ලින්. ඒ ගිඹ භහවේ සිදු යරහ ිපවඵන්වන්. වේ 

ප්රපලසනඹ ඉදිරිඳත් වශේ භහ තුන වතයට ලින්. ඒ අවප් 

ප්රපලසනඹක් වනොවයි. 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ටයුතු  වවමින් සිදු වුණත් අපි  ඊට ඩහ 

වේවඹන්  ප්රපලසන  විරහ ිපවඵනහ. 

 

යජඹට අඹත් භහේ : භසත ප්රපහේධනඹ 
அசங்கத்துக்குச் தசந்ண கம்தணகள் : தத் 

நைலீடு 

GOVERNMENT-OWNED COMPANIES :  TOTAL CAPITAL 
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8.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 

(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුදේ වහ ක්රකභ ේඳහදන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ - (3) : 

(අ) (i) විණහධිඳිප වදඳහර්තවේන්තු විසින් විණනඹ 
යනු වනොරඵන, ඳසු ගිඹ ර් දවඹ තුශදී පිහිටු 
නු රළබ, යජඹට අඹත් සිඹලුභ භහේර නේ 
වර්ද;  

 (ii) ඉවත වන් භහේ යහජ— —හඹ 
වදඳහර්තවේන්තු විසින් අධීක්ණඹ යනු 
රඵන්වන්ද;  

 (iii) වනොඑවේ නේ, එභ භහේ අධීක්ණඹ යනු 
රඵන්වන් මුදේ වහ ක්රකභ ේඳහදන අභහත—හංලවේ 
වුරුන් විසින්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද?         

(ආ) ඳසු ගිඹ ර් දවඹ හරඹ තුශ, 

 (i) යජඹ විසින් කිසිඹේ ඵද්දක් අඹ ය වන ඇිප 
වවෝ යජඹ වත රහබහංල රඵහ දී ඇිප ආඹතන 
ං—හ වොඳභණද;  

 (ii) යජඹ විසින් මුදේ වන රද, එවවත් යජඹ වත 
කිසිදු මුදරක් ආඳසු රඵහදී වනොභළිප ආඹතන 
ං—හ වොඳභණද;  

 (iii) එභ එක් එක් ආඹතනඹ වත යජඹ විසින් වන 
රද මුදේ ප්රපභහණඹ වන් වන් ලවඹන් 
වොඳභණද; 

 (iv) එභ ආඹතන භසතඹක්  වර, එක් එක් ර්ඹ 
වහ රහබඹක් වවෝ අරහබඹක් රළබුවේද; 

 (v) එභ එක් එක් ආඹතනවේ වේඹ යන 
වේයින් ං—හ වොඳභණද; 

 (vi) යජඹ විසින් එභ එක් එක් ආඹතනඹ වහ 
වඹොදන රද භසත ප්රපහේධන ප්රපභහණඹ 
වොඳභණද;  

 ඹන්නත් ඉවත (අ)(i) හි වන් ශ භහේරට අදහශ 
එතුභහ වන් යන්වනහිද?         

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

, ட்டடல் அகச்சகக் வகட்ட ண: 

(அ) (i) கக்கய்பர் கனக அதத் கக் 

கபத்ணல் கக்கய்வுக்கு உட்தடுத்ப் 

தட, கடந் 10 ந்டங்கலள் நப்தட்ட 

அசங்கத்ற்குச் தசந்ண சகன கம்தண 

ககபநோம்;   

 (ii) வவன குநப்தடப்தட்டுள்ப கம்தணகள் 

அசங்க ததநப்நெநைற்சகள் கக்கபத் 

ணல் கண்கக்கப்தடுகன்நண  ன்த 

கநோம்;  

 (iii) இன்வநல்,  ட்டடல் அகச்சல் ல் 

அது வற்தகள்பப்தடுகன்நது ன்தகநோம் 

       அர் கூந? 

(ஆ) வவன (அ) - (i) இல் குநப்தடப்தட்டுள்ப கம்தணகள் 

தடர்தல்,  

 (i)  அநவீடு க்கப்தட்ட அல்னது அசங்கம் 

தங்கனதங்ககபப் ததற்நக்தகண்ட 

தணங்கபன் ண்க்கககணநோம்; 

 (ii)  ந் ண கணநோம் பப்ததநல் 

அசங்கத்ணல் தகடுப்தணவு தசலுத்ப் 

தட்டுந்ம் தணங்கபன் ண்க் 

கககணநோம்; 

 (iii) எவ்தந் தணத்ற்கும் அசங்கத்ணல் 

தசலுத்ப்தட்ட தகககண தவ் 

வநகவும்; 

 (iv) இந் தணங்கள் எவ்தந் ந்டத்ற்கும் 

வந இனதத்கண அல்னது ட்டத் 

கண அகடகன்நண ன்தகநோம்; 

 (v) எவ்தந் தணத்லுநைள்ப ஊர்கபன் 

ண்க்கககணநோம்; 

 (vi) எவ்தந் தணத்லும் அசங்கம் நைலீடு 

தசய்துள்ப தத் நனணத்கணநோம்  

       அர் கூந? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) all the Government owned  companies 

established during the last 10 years which 

are not audited by the Auditor General’s 

Department; 
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 (ii) whether the aforesaid companies are 

monitored by the Public Enterprise 

Department; and 

 (iii) if not, by whom in the  Ministry of Finance 

and Planning, the above companies are 

audited ? 

(b) Will he also state for the last 10 years  pertaining to 

the companies mentioned in (a) (i) - 

 (i) the number of entities that have been 

charged a levy, or paid dividends to the 

Government; 

 (ii) the number of entities that have been paid 

by the Government without receiving any 

finance back; 

 (iii) the amount that has been paid by the 

Government to each entity separately;  

 (iv) whether those entities are netting an overall 

profit or loss for each year; 

 (vi) the number of employees in each entity; and 

 (vii) the total capital employed to each entity by 

the Government?  

(c) If not, why? 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහත—න්තය මර— 
වවඹෝගිතහ අභහත— ව මුදේ වහ ක්රකභේඳහදන නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக -  சர்வச  

கூட்டிகப்நெ அகச்சந்ம் , ட்டடல் த 

அகச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුදේ වහ ක්රකභේඳහදන 

අභහත—තුභහ වනුවන් භභ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය රඵහ වදනහ. 

(අ) (i) ඇමුණුභ I හි (අ) තීරු ඵරන්න. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) අදහශ වනොවේ. 

(ආ)  (i)  ්රීද රංහ ඉන්වරයන්ස වෝඳවර්න් ලිමිටේ -2011 
ය වහ රහබහංල රු.මි. 6,720.4ක් 
බහණ්ඩහහයඹට රඵහ දී ඇත. 

       (ii)  ඇමුණුභ1හි (ආ) ii තීරු ඵරන්න. 

       (iii)  ඇමුණුභ 1හි (ආ) iii තීරු ඵරන්න. 

       (iv)  ඇමුණුභ II ඵරන්න. 

       (v)  ඇමුණුභ 1හි (ආ) v තීරු ඵරන්න. 

       (vi)  ඇමුණුභ 1හි (ආ) vi ඵරන්න.  

       ඇමුණුේ බහත* යමි.  

(ඇ)   ඳළන වනොනඟී. 
 

ඇමුණුභ  I       

851 852 

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ඇමුණුේ: 
 *  சதநடத்ல் கக்கப்தட்ட இகப்நெகள் : 
 * Annexes tabled: 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභිපතුභනි, වේ ඹටතට SriLankan Airlines  එ 

එවවභ නළද්ද? ඒත්   private audit   එ ඹටවත් COPE  එට 

ඇවිේරහ ිපවඵනහ.  ඔඵතුභහ ඒ ඉදිරිඳත් වශේ නළද්ද? 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භට රළබී ිපවඵන වතොයතුරු අනු වේ 13 තභයි රඵහ දී 

ිපවඵන්වන්. මිහින් රංහ ිපවඵනහ. අවනක් එ නළවළ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභිපතුභනි, වේ ේඵන්ධවඹන් වඳොදු —හඳහය පිළිඵ 
හය බහවේ දී විණනඹට රක් යන අසථහවේ දී අඳට 
දක්නට රළවඵන වඵොවවොභ දුර්ර හධඹක් ිපවඵනහ. ඒ 
තභයි private auditorsරහ ඔඵතුභන්රහ හටත් කිඹන්වන් 
නළිප එ. වභොද, ඒ අඹ  කිඹන්වන්  shareholdersරහටයි. 
Shareholdersරහ මුදේ අභහත—හංලඹත් එක් කිසිවේත්භ 
ේඵන්ධඹක් නළවළ. මුදේ අභහත—හංලවේ  Department of Public 
Enterprises එ වවොට ළඩ ටයුතු ය වන ඹනහ.  යජඹට 
අයිිප වභළනි වඳෞද්ලි වොේඳළනි Department of Public 
Enterprises එ ඹටතට වේන්වන් නළත්වත් ඇයි? 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ේප්රපදහයි ලවඹන් Department of Public Enterprises 

එවන් තභයි - 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
But, its accounts are being given through them. So, 

why are they not held accountable? 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

We will consider that. It has not been considered 

before; you have made the suggestion and we will look 

into that.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වදන හයණඹ වේයි. වේ අවුරුදු ඳවට මිහින් රංහ 

ආඹතනවේ ේපර්ණ අරහබඹ රුපිඹේ මිලිඹන 13,800යි. 

ඔඵතුභන්රහ වේ අරහබඹ අඩු යන්න වභොනහද යන්වන්? 

දසින් ද ඔඵතුභන්රහ ප්රපහේධනඹ දභනහ; අරහබඹ ළඩි 

වනහ. SirLankan Airlines එවත් අරහබඹ ළඩි වනහ. 

ජනතහ වන ඵදු මුදේලින් වභළනි ප්රපලසන ඇිප කිරීභ යටටත් 

අහිතයයි; ජනතහටත් අහිතයයි.   
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන හයණ  වේ ඹේකිසි ත—ඹක් 

ිපවඵනහ. අපි ඒ ළන ටික් ළඹුරින් ඵරන්න ඕනෆ. 

වි වලේවඹන්භ Air Lanka  හරවේ ඉරහ -ඔඵතුභහ වවොට 

දන්නහ- අවප් ගුන් වේහන්ර එක්තයහ ප්රපලසනඹක් ිපබුණහ. 

853 854 

[රු  (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ  භවතහ] ඇමුණුභ   I I  
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සිඹලුභ යජඹඹන් ඒට වබහගි වුණහ. වභොද, ප්රපහේධනඹ හුඟක් 

අඩුයි. යජඹ වදන ප්රපහේධනඹ - capital එ - අඩුයි. ඒ ඒ 

ආඹතනරට කිඹනහ, ඔඹවොේවරෝ ගිහින් ඵළංකුලින් ණඹ 

අයවන, නළත්නේ ණඹ වදන වනත් ආඹතනලින් අයවන 

ඒ ක්රියඹහත්භ යන්න කිඹහ. එතවොට  operating profits  

ිපබුණත්  හුඟක් දුයට ණඹ පිඹවීභ වහ තභයි විඹදේ යන්න 

සිද්ධ න්වන්. ඒවක් balance sheet එ ඇත්ත ලවඹන්භ 

ඔඵතුභහ කිඹනහ හවේ හුඟක් දුයට  අහර්ථ  ඵක්  - heading 

south - වඳවනන්න ිපවඵනහ. අපි යජඹක් වළටිඹට මුර ඉන්භ 

Air Lanka  එට උදවු ශහ. භට භතයි, ඔඵතුභහත් වවොට 

දන්නහ, රලිත් ඇතුරත්මුදලි භළිපතුභහ වේට හුඟක්    ේඵන්ධ 

වරහ  ළඩ ශහ.   

ඒ හරවේත් ඔඹ ප්රපලසනඹ ිපබුණහ. වභොද, මලි ප්රපහේධනඹ 
භදි. එතවොට expand යන්නත් අභහරුයි, ළරසුේ යන්නත් 
අභහරුයි. ඒ අඳට වත්රුේ න්න පුළුන්. වභොද, හුඟක් දුප්ඳත් 
යටරට ගුන් වේඹට අල— ේපර්ණ ප්රපහේධනඹ ඹට 
යන්නත් ඵළවළ. ඉිපන් දළන් අපි වේ ළන තහත්වි ඵරහ ඳරීක්හ 
ය වන ඹනහ. SirLankan Airlines ආඹතනඹ කිඹනහ, ඒ 
වොේරන්ට ත අවුරුදු 5ක් ඇතුශත profitable වන්න පුළුන් 

කිඹරහ. ඒ අඹ business plan එක් වදරහ ඉදිරිඳත් ය ිපවඵනහ. 
ඒ හවේභ මිහින් රංහ භහභත් එක් ඵද්ධ වරහ ඒහඵද්ධ 
schedule එක් ඹටවත් ළඩ යන්නත් ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. 
අපි එක් කිඹන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ භට ඩහ වවොට දන්නහ, අද 
වළභ යවට්භ budget airlines ිපවඵනහ. සිංප්පරුවන්, ඒ 
හවේභ වවොංවොංලින් වවො නිදසුන් න්න පුළුන්. 
තමුන්නහන්වේ දන්නහ, Tiger Airways කිඹරහ ිපවඵනහ, 
SilkAir කිඹරහ ිපවඵනහ, තහයිරන්තවේ වනභ ිපවඵනහ. අද 
market එවක් චරනඹ අනු වේ විධිවේ ගුන් වේහන් වදනහ. 

ඒත් අපි රරහ ඵරන්න ඕනෆ. 

අ නිත් හයණඹ වේයි. අපි ඊවේත් හච්ඡහ ශහ. අපි දළන් 
ප්රපක්වේඳණඹ යනහ. 2016 න විට වේ යටට ංචහයවඹෝ 
රක් 25ක් වන්වීභට අපි project වදරහ ිපවඵනහ. ඒ වහ 
ළඩටවනක් ිපවඵනහ. අපි ක්රකභක්රකභවඹන් ඒ වහ ඹනහ. 
තමුන්නහන්වේරහට වතොයතුරු ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්, හච්ඡහ 
යන්න පුළුන්, විහද යන්න පුළුන්.  එතවොට අඳට ඉදිරිඹ 
ළන ේඳනහ යරහ තභයි ගුන් වතොටුවඳොශේ, ගුන් 
වේහන් ව වනත් වද්ේ ළන ථහ යන්න පුළුන් 
න්වන්. ඒ ඳසු බිවභන් තභයි අපි වේ දිවහ ඵරන්වන්. 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ අපි වේහ දිවහ ඵරන්න, වේහ ළන විභන්න, 
විචහයඹ යන්න සිඹලු වදනහටභ අයිිපඹක් ිපවඵනහ කිඹහ භභ 
පිළින්නහ. ඒ ළන අඳට කිසි විධිඹකින් විරුද්ධ වන්න ඵළවළ. 
ඒ නිහ ඔඹ ඳසු බිවභන් තභයි අපි ටයුතු යන්වන්. යජඹක් 
වළටිඹට අපි වළභ වරහවේභ ශභනහයණඹ තුළින් ඩහත් වවො 
තත්ත්ඹක් ඇිප යන්න තභයි ඵරහවඳොවයොත්තු වන්වන්. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වඵොවවොභ අඹ යනහ ඇත්ත තත්ත්ඹ පිළිඵ එළනි 

විසතය පිළිතුයක් රඵහ දීභ. භවේ තුන්ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ භභ 

අදහශ යන්වන් වේ ඹටවත්භ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වහ රංහ 

නිජ වතේ ීතිපත ංසථහ පිළිඵයි. ඒ ආඹතන වදක්. ගිඹ 

අවුරුද්වද් ඒහවේ ේපර්ණ අරහබඹ රුපිඹේ වෝටි 

1,300,555ක්. ඒ ආඹතන වදක්. තමුන්නහන්වේරහවේ ආණ්ඩු 

භෘද්ධිඹ ඇතුළු ේපර්ණ වනහධහයරට වන් ය ිපවඵන 

මුදේ ප්රපභහණඹ රුපිඹේ වෝටි 530යි. ඉිපන් වේ ේඵන්ධවඹන් 

ඵරන වොට යවට් ිපවඵන ආඹතන වදක් යවට් ජනතහට රඵහ 

වදන වනහධහයරටත් ළඩිවඹන් ගිරරහ ිපවඵනහ. තත් වේ 

හවේ ආඹතන ිපවඵනහ. එක් මිහින් රංහ ආඹතනඹ. Airport 

and Aviation Authority එවක් ත වොටක් private sector 

එට ිපවඵනහ. 

ඒ ඹටවත් තභයි Mattala Airport  එ එන්වන්.  Mattala 

Airport  එ  ඔඵතුභන්රහ ඳසු ගිඹ 18 න දහ වඵොවවොභ 

ආඩේඵයවඹන් විෘත ශහ. ඒවක් oil tank  එක්ත්  නළවළ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වනභ වද්ලනඹක් යනහ. භක්  නළවළ කිඹන්න. ප්රපලසනඹ 

අවන්න.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභහ වළභ යටටභ  හවේ ගිහින්  

ිපවඵනහ.  Mattala Airport  එ ට ජහතන්තය airport  එ  

තත්ත්ඹ  ඇිප යන්න  oil tank  එක් අල—යි.  අඩු ණවන් 

රක් 10 -  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉන්න භභ උත්තයඹක් වදන්නේ. 
 

රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ (සිවිේ ගුන් වේහ 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு  தங்க ஜத்ண - சல் ணச் வசககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

රු භන්ත්රී තුභහ රුණහය ගිහින් ඵරන්න. භභ  ටිට් එක් 

වදන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ඇභිපතුභහ කිේවොත් අඳ ඒ පිළින්නට  ඕනෆ වන්.  

[ඵහධහ කිරීභක්] අඳ හද යන්නට  ඕනෆ නළවළ.[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භත්තර ළන  හද යන වරහක් වනොවයි.   
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

 (The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I will give the answer.  [ඵහධහ කිරීභක්]  දළන් ඔඵතුභහ - 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න, භහ උත්තය වදන්නේ. ඔඵතුභහ 

ද්බහවඹන්  ඒ ප්රපලසන නළඟුහ. ඊවේ භට ඒ ළන ේපර්ණ 

උත්තයඹක් වදන්න අසථහ වනොරළබුණු නිහ භහ ඒ ළන 

කිඹන්න ළභිපයි. ඔඵතුභහ නළඟු ප්රපලසන එකින් එට උත්තය 

වදන්න අසථහ රළබීභ ළන භභ වඵොවවොභ න්වතෝ වනහ.    

 ඳශමුවන්භ ප්රපලසනඹක් ආහ, ඇයි භත්තර වේ වළදුවේ  

කිඹහ.  ඒ ඳශමුන  ප්රපලසනඹට  භභ උත්තය  වදනහ. භත්තරට 

වළතළප්භ වතයක් එවහයින් ිපවඵන සථහනවේ වදළනි ජහිප   

ගුන් වතොටුවඳොශ වදන්නයි එක්ත් ජහිප  ඳක්වේ ළරළසභ 

ිපබුවණ්. රු යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භන්ත්රී තුභහ ඒ සථහනඹට 

වභොක්ද කිඹන්වන්? වභොද අඳට ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ. Second 

runway       එක් රංහවේ වදන්න  ඕනෆ. ඒ වදන්වන් වොවවේද 

කිඹහ වරොකු විහදඹක් ිපබුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භට උත්තය 

වදන්න ඉඩ වදන්න. රංහවේ ගුන් වේහ පිළිඵ ප්රපලසනඹක් 

ිපවඵනහ.  වභවතක් ේ ටුනහඹ ිපවඵන  runway       එවන් 

තභයි  අපි වේ ටයුතු  operate  වශේ. වේ යටට වදළනි ගුන් 

855 856 



ඳහර්ලිවේන්තු 

වතොටුවඳොශක් අත—ල— වරහ ිපවඵනහ. ඇත්ත ලවඹන්භ 

වේ  වදන්න අඳ මීට ඩහ ඉක්භන් විඹ යුතු ිපබුණහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඉන්න භභ කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්] වළතළප්භ දවඹක්.  

[ඵහධහ කිරීභක්]  අවවන ඉන්න. තමුන්නහන්වේරහ කිඹන වදඹ 

අඳ අවවන හිටිඹහ. රංහවේ වදවනි  runway  එ  වදන්වන් 

වොවවේද කිඹහ විවිධ භත ආහ. එ අසථහ භතඹක් ආහ 

සීගිරිවේ  වදන්නඹ කිඹහ. එතවොට භට වවොට භතයි වභොන්ටි 

වොඳේර භළිපතුභහ තභයි  ඒ ප්රපවද්ලවේ භන්ත්රී යඹහ හිටිවේ; ඒ 

හවේභ ංසෘිප ඇභිපයඹහ හිටිවේ. එතුභහ ප්රපහලඹක් ශහ, 

සීගි රිවේ වදවනි  runway  එ  වදන්න එඳහ කිඹරහ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] භට උත්තය වදන්න ඉඩ වදන්වන් නළද්ද? අවපු 

ප්රපලසනඹටයි උත්තය වදන්වන්. දළන් වභොනහ ද කිඹන්වන්?  

  
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்நெகு அஜத் ந. ததவ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  - [Interruption.] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I have to give a composite answer. Sir, how I give the  

answer is up to me and not for some insignificant 

Member of Parliament who has just turned up here. That 

is a matter for me. - [Interruption.] 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Ajith Perera, you can raise it later.  I will give 

you an opportunity. ඇභිපතුභහවේ උත්තයඹ අහනවේ 

ඔඵතුභහවේ point of Order එට අසථහ වදන්නේ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඊට ඳසවේ හිඟුයක්වොඩ ළන ථහ ශහ. ඊට ඳසවේ 

කුණ්ඩහවේ ළන ථහ ශහ. විවිධ වඹෝජනහ ආහ. විරුද්ධ 

ඳක්වේ නහඹතුභහට වවොට භත ඇිප. අනිේ මුණසිංව 

භළිපතුභහ විලහර ලවඹන් වරොකු තයඹක් ශහ, වේ භතුභට 

වන ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்நெகு அஜத் ந. ததவ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

වභතුභහ ඳළඹ බහඹක් ථහ ශත් ඉඩ වදන්න වයි. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභනි, මරහනඹට ථහ යන සරඳඹක් 

ිපවඵනහ. ඔඵතුභහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ වළසිවයන්න ඉවන න්න. 

වේ ඳහර්ලිවේන්තු.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභහ ඉවන න්න. 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිවඹෝ ප්රපහය රු ඇභිපයඹහට උත්තය වදන්න 

අසථහ ිපවඵනහ.  
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වේ බහ ර්බවේදී භහින්ද 

භයසිංව භන්ත්රී තුභහ එක්ත් වරොකු ළටුභක් ඇිප වුණහ. වදළනි 

runway  එ වදන්වන් වොවවේද කිඹරහ ඇහුහභ භහින්ද 

භයසිංව භළිපතුභහ කිේහ, එතුභහවේ ආනවේ වදන්නඹ කිඹරහ. 

අේරපු ආනවේ භන්ත්රී තුභහ කිේහ, එතුභහවේ ආනවේ 

වදන්නඹ කිඹරහ. වභවවභ ඉිපවහඹක් ිපවඵනහ. ඒ අසථහවේදී 

තභයි තමුන්නහන්වේරහ වඹෝජනහ වශේ වේ දළන් වදරහ ිපවඵන 

තළන ඉන් කිවරෝ මීටර් 10ක් එවහ වේ වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

එතවොට තමුන්නහන්වේරහ වොවවොභද අවන්වන් භත්තරට 

වන ගිවේ ඇයි කිඹරහ. එතළන භතවේදඹක් නළවළ.  

වදළනි හයණහ භභ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හරවේ භට භතයි, 

වභොනයහර භන්ත්රී තුභහ- 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභිපතුභනි, පිළිතුරු රඵහ වදන්න. වේ ප්රපලසන ඇසීභට 

අසථහක් වනොවයි.  
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභහ අවපු නිහ භභ වදළනි හයණහ කිඹන්න 
ඕනෆ. Second runway  එ අපි වළදුහ. තමුන්නහන්වේරහ 
භත්තරට ගිඹහද? අපි ඔක්වෝභ ගිඹ සුභහවන් ගිඹහ. ඒ, රංහවේ 
ිපබුණු දුප්ඳත්භ ඳශහතක්. අපි ඉතහභ න්වතෝයි කිඹන්න, අද 
රංහවේ දුප්ඳත්භ ඳශහතක්  ඉතහභත් දියුණු න තත්ත්ඹට ඳත් 
වරහ ිපවඵනහඹ කිඹහ; ේඳත් රඵහ දීරහ ිපවඵන, ඹටිතර 
ඳවසුේ දීරහ ිපවඵන ඳශහතක් ඵට ඳත් වරහ ිපවඵනහ කිඹහ. 
ඒ අපි ඇස වදවන්භ දළක්හ. තමුන්නහන්වේරහ එක් 
වවනක්ත් ගිහිේරහ ඵළලුහද? වේ වොේරන්ට half-rate 
tickets වරි දීරහ ඹන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්වේරහවේ ිපවඵන 
ළරැද්ද වේයි. තමුන්නහන්වේරහ හිතන්වන් රංහ කිඹන්වන් 
උතුරු වොශම කිඹරහයි. භළදච්චිවඹන් එවහට ගිහිේරහ නළවළ. 
නමුත් කිලිවනොච්චිඹ ළන ථහ යනහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

උත්තය දීරහ අහනද?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රුණහයරහ ද්බහවඹන් වේ ප්රපලසන විබහ යරහ ඵරන්න. 

අපි උදවු යන්නේ, ගිහිේරහ ඵරන්න. භහධ—වේදින් එක් වන 

ගිඹ එටත් අළභළිපයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසවේ 
නහඹතුභහ) 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க - ர்க்கட்ச நைல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

Mr. Deputy Speaker - 
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නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition?   
 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, the Hon. Minister mentioned 

about the plan of the then UNP Government and what I 

had done as the Leader of the Opposition. I would just 

clarify the facts. We had a plan to expand the Katunayake 

Airport. Therefore, the Sri Lanka Air Force had to be 

shifted out from there. They chose Kuda Oya, which was 

about 11 miles away. Certainly, an airstrip was to be built 

for the Sri Lanka Air Force along with a second airstrip. 

Then, we were going to have the control tower. But, the 

rest of it were going to be big aircraft-hanger type 

buildings. අඩු මුදරට වොඩනළඟිලි වළදීභයි අවප් අදව වුවණ්. 

දළන් භත්තර වරහ ිපවඵන්වන්, hundreds of millions of 

rupees -වෝටි ණන්- had been spent on terminals and all 

that. It is Rs. 40 billion.   
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

So, what? 
 

රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

That was never there in our plan. - [Interruption.] 

නළවළ, නළවළ. වභතුභහ කිේවේ - [ඵහධහ කිරීේ] Wait, wait. - 

[Interruption.]  

 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

දළන් වභතළන ටුනහඹ දියුණු යන්න ළරළසභක් නළවළ. 

ටුනහඹ වරහ, - Can you account for that Rs. 40 billion? 

What happened to it? You did not require Rs. 40 billion 

for the terminals. Someone had played it out. - 

[Interruption.] වේ හයණඹ ටික් අවන්න. Certainly, 

building the airstrip was okay. You have taken it to 

Mattala and I do not have a problem with that.  
 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Good. Now, you have admitted that. Please tell that to 

your golayas.  
 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

You have built the airstrip. We have no issue on that. - 

[Interruption.] Wait.  

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You all can have an Adjournment Debate on this.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes, they can have an Adjournment Debate on this, 

Sir.  
 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The question has been answered. Thank you very 

much. We are running out of time. 

 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

But, we cannot agree on spending Rs. 40 billion for 

the terminal buildings. That is what the Hon. Member has 

been saying.  

 
රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ  
(ண்நெகு  தங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ. 

 
රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ 
(ண்நெகு  தங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වේ වවනන්වන් ළරැදි 

භත. භහ අවන්න ළභළිපයි, වේඵන්වතොට දිසත්රිtක්වේ ගුන් 

වතොටුවඳොශ වළදුහට ජිත් වප්රපේභදහ භළිපතුභහ  විරුද්ධ ද කිඹරහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Member? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)     
Sir, I have a question: where is the oil tank?  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රපලසන අං 9 - 2430/12 (1), රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹ අවනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන අභහත—තුභහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] රුණහය ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන 

ඇභිපතුභහට පිළිතුරු වදන්න අසථහ වදන්න. 

 
ධීය ප්රපජහට  වන :  ක්රියඹහ ඳටිඳහටිඹ  

ண சநைத்துக்கு ம்: டடிக்ககநைகந 
RELIEF TO FISHING COMMUNITY: PROCEDURE 

2430/’12 

9.  රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන අභහත—තුභහවන් ඇස 

ප්රපලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ්රීද රංහවේ ධීය ර්භහන්තවේ නිඹළවරන 
සිඹලුභ ධීය ප්රපජහට ජීන විඹදේ වනහධහයඹක් 
වවෝ ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහදීභට ටයුතු 
යන්වන්ද; 

 (ii) එවේ  නේ, එඹ ක්රියඹහත්භ කිරීභට අනුභනඹ 
යන ක්රියඹහ ඳටිඳහටිඹ වර්ද; 

 (iii) එක් ධීයවඹකුට රඵහ දීභට ඵරහවඳොවයොත්තු න 
වනහධහය මුදර වොඳභණද; 

 (iv) එභ මුදර ණනඹ කිරීභට වඹොදහ න්නහ 
නිර්ණහඹඹන් වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද? 

(ආ)   වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

கடற்தநல் ல் ப அதந்த் அகச்சகக் 

வகட்ட ண: 

(அ) (i) இனங்ககல் கடற்தநலில் ஈடுதடும் 

அகணத்து ண சநைத்ணந்க்கும் ழ்க் 

ககச் தசனவு ணம் அல்னது ததந்ள் 

ணம் ங்க டடிக்கக டுப்த 

ன்தகநோம்; 

 (ii) அவ்நன், அகண கடநைகநப்தடுத் 

டுக்கப்தடும் தசன்நைகந தன்தகநோம்; 

 (iii) எந் ணந்க்கு ங்க ர்தர்க்கப்தடும் 

ணத் தகக வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (iv) அந்த் தகககக் கப்நடு தசய்ப் 

தன்தடுத்ப்தடும் அபவுவகள் தன்தக 

நோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநப்த?  

(ஆ) இன்வநல், ன்? 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to grant a cost 

of living allowance or a fuel subsidy to the 

fishing community engaged in the fisheries 

industry in Sri Lanka; 

 (ii) if so, the procedure that will be followed to 

implement it; 

 (iii) the amount of the financial assistance 

expected to be provided to each fisherman; 

 (iv) the criteria that have been used to calculate 

the above-mentioned amount?  

(b) If not, why? 

 
රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
ේඳත් ංර්ධන අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண - 

கடற்தநல், க பநனங்கள் அதந்த் அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය 

වභවේයි. 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඉන්ධන වනහධහයඹ භහසි දිසත්රිtක් ධීය 
වහය අධ—ක්රුන් විසින් නිර්වද්ල යනු 
රඵන ක්රියඹහහරී ධීය ඹහත්ර හ වහ රඵහ වදනු 
රඵයි. ප්රපධහන හර්ඹහරඹ භඟින් දිසත්රිtක් 
හර්ඹහරරට නිකුත් යන කඳන් ඳත් ධීය 
ඹහත්ර හ හිමිඹන්ට දිසත්රිtක් ධීය හර්ඹහර භඟින් 
නිකුත් යනු රඵන අතය  එභ කඳන් ඳත් අනුභත 
ඉන්ධන පියවුේවේරට ඉදිරිඳත් කිරීවභන් 
ඉන්ධන වහ අදහශ වනහධහයඹ  රඵහ වද්. 

 (iii) රඵහ වදනු රඵන වනහධහය මුදර ධීයඹහ තු 
ඇිප ඹහත්ර හ ර්ඹ අනු වනස වේ. 

 

 
 (iv) ඔේ. 

  කුභන ර්වේ ඹහත්ර හට වවෝ ඩීේ ලීටයඹක් 
වහ රු. 12.00 වනහධහයඹක් ද 

  භූමිවතේ ලීටයඹක් වහ රු. 25.00  
වනහධහයඹක් ද හිමි වේ. 

  එක් එක් ඹහත්ර හ ර්ඹ වහ භහසි බහවිත න 
ඉන්ධන ප්රපභහණඹ වහ න පිළිත් අඹන් 
ඳවත ඳරිදි වේ.  

අනු 
අංඹ 

ඹහත්ර හ ර්ඹ රඵහ වදනු රඵන 
වනහධහය මුදර 

භහසි (රු) 

01 ඵහුදින ඹහත්ර හ (IMUL) 31200/- 

02 එක්දින ඹහත්ර හ (IDAY) 19200/- 

03 පිටත එන්ජිභ හිත ෂයිඵර් 
ේරහස (OFRP) 

9375/- 

04 ඳහයේඳරි එන්ජිභ හිත ඹහත්ර හ 
(MTRB) 

9375/- 

861 862 
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(ආ) අදහශ වනොවේ. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රපලසනඹ භහ අවනහ. රු ඇභිපතුභනි, රංහවේ ධීය දිසත්රිtක් 

15, ධීය ඳරීක් වොට්ඨහ 149 ඔක්වෝභ ධීය ඳවුේ 

185,00ක් ඉන්නහ. භහ වේ ථහ යන්වන් යදිඹ ධීය 

ර්භහන්තඹ ළනයි. ඹළවඳන්නන් 823,000ක් ඉන්නහ. ඒ ධීය 

ඳයපුයට භහර්තු භහඹට රඵහ දිඹ යුතු ධීය ඉන්ධන වනහධහයඹ 

වභවතක් රළබිරහ නළවළ. ඒ කිඹන්වන්, කඳන්ඳත් නිකුත් යරහ 

නළවළ. ධීය වදඳහර්තවේන්තුට ථහ ශහභ කිඹනහ, "රංහ 

නිජ වතේ ීතිපත ංසථහවන් ඒ කඳන්ඳත් එරහ නළවළ" 

කිඹරහ. 

 
රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

වඳොඩි ප්රපභහදඹක් ිපවඵනහ. නමුත් රඵන ිපඹ න වොට 

ඒහ රඵහ වදනහ. 

  
 

රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වඳොේඩක් ඉන්න. ඔඵතුභහ භට ප්රපලසනඹ අවන්න ඉඩ වදන්න. 

රංහ නිජ වතේ ීතිපත ංසථහට ථහ යරහ ඇහුහභ ඒ අඹ 

කිඹනහ, "බහණ්ඩහහයවඹන් මුදේ එරහ නළවළ" කිඹරහ. රු 

ඇභිපතුභනි, වභවතක් ේ ක්රියඹහත්භ වුණ ඒ ඉන්ධන 

වනහධහයඹ භහර්තු භහඹට වනොරළබීභ තුළින් භහ කිේ රක් 

9ට ආන්න ධීය ප්රපජහ අයණ වරහ ිපවඵනහ. භහ 

ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළිපයි, දහද- 

 
රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

වනොරළබීභ වනොවයි, ප්රපභහදඹක් වරහ ිපවඵනහ. එඳභණයි. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහර්තු භහඹට රඵහ දිඹ යුතු ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ දීභට 

ටයුතු යන්වන් දහද? 

ඹහත්ර හ 
ර්ඹ 

බහවිත 
න 

ඉන්ධන 
ර්ඹ 

භහසි 
බහවිත න 
ඉන්ධන 
ප්රපභහණඹ 
(ලීටර්) 

භහසි 
වනහධහය

ඹ (රු) 

හර්ෂි 
වනහධහය

ඹ (රු) 

IMUL ඩීේ 2,600 31,200/- 374,400/- 

IDAY ඩීේ 1,600 19,200/- 230,400/- 

OFRP භූමිවතේ    375  9,375/- 112,500/- 

MTRB භූමිවතේ    375  9,375/- 112,500/- 

රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භහ හිතන වළටිඹට බහණ්ඩහහයඹ කිඹරහ ිපවඵනහ, රඵන 

ිපවේ ඉරහ රඵහ වදනහ කිඹරහ. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභිපතුභනි, භවේ වදළනි අතුරු ප්රපලසනඹ වභඹයි.  

දළන් ඒ ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ දුන්නහයින් ඳසු ඩීේර 

මිර සිඹඹට 43කින් ළඩි වරහ ිපවඵනහ. ණන් ලවඹන් 

කිේවොත්, රුපිඹේ 84.30 ඉරහ රුපිඹේ 121.30 දක්හ රුපිඹේ 

37 ළඩි වීභක් ිපවඵනහ. ඒ කිඹන්වන්, සිඹඹට 43.89 ළඩි 

වීභක් ිපවඵනහ.  

වේ ඉන්ධන මිර ඉවශ ඹෆභත් භඟ එඹට භහන්තය 

ඉන්ධන වනහධහයවේ ළඩිවීභක් ක්රියඹහත්භ යන්නට 

ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යනහද කිඹරහ භහ ඔඵතුභහවන් අවන්න 

ළභළිපයි.  

 
රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නළවළ, එවවභ ප්රපලසනඹක් භතු වරහ නළවළ. වභොද, අපි ජහිප 

ධීය ේවේරනඹත් එක් ඳසු ගිඹ දසරත් හච්ඡහ ශහ. 

එළනි ඉේලීභක් නළවළ. වභොද, අපි රඵහ වදන වනහධහයඹ වභඹ 

විතයක් වනොවයි. අපි ධීය ර්භහන්තඹ ආදහඹේ ඵද්වදන් නිදවස 

ය ිපවඵනහ. සිඹලුභ ඵරඳත්ර  හසතු නිදවස ය ිපවඵනහ.  අපි 

යක්ණඹක් රඵහ දීරහ ිපවඵනහ; විශ්රාහභ ළටුප් දීරහ ිපවඵනහ. ඒ 

විතයක් වනොවයි, ධීය ණඹ වඹෝජනහ ක්රකභඹ ඹටවත් ගිඹ 

අවුරුද්දට රුපිඹේ බිලිඹනඹක් වන් යරහ ණඹ වනහධහය 

දුන්නහ. රුපිඹේ මිලිඹන වදට  අඩු ණඹරට වඳොලිඹ සිඹඹට 

5.5යි. ඒ වඳොලිවඹන්  සිඹඹට 4ක් ආණ්ඩුවන් වනහ. අවනක් 

ණඹරට වඳොලිඹ සිඹඹට 8යි.  ඒ ණඹ වඹෝජනහ ක්රකභඹ ඹටවත් 

වේ අවුරුද්දට ත රුපිඹේ බිලිඹන වදක් වන් යරහ 

ිපවඵනහ. වේ සිඹලුභ වනහධහය ධීයඹහට රළවඵනහ.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ වනහධහය ළන වන් ශහ. නමුත් ධීය ප්රපජහට 

වදරහ වදනහයි කිේ නිහ 30,000  වළවදන්වන් නළවළයි කිඹන 

එ වන් වශේ නළවළ. වභොද,  ධීය නිහ 30,000ක් වදන්න 

රුපිඹේ වෝටි 150ක් වන් යනහයි කිේහ.  ඒ වවයන්වන් 

නළවළයි කිඹරහ ඔඵතුභහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ දී කිේහ. වේ ඉන්ධන 

වනහධහයඹ ක්රියඹහත්භ යනහයි කිඹරහ භහින්ද චින්තන 

ළඩටවවන් වන් වරහ ිපවඵනහ.   ඉදිරිඹටත්, අණ්ඩ වේ 

වනහධහයඹ වේ ආහයවඹන් ක්රියඹහත්භ යන්නට යජඹ ළඳ 

වරහ ිපවඵනහද කිඹරහ භහ ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළිපයි. 

 
රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

යජඹ ලවඹන්, ධීය  අභහත—යඹහ ලවඹන් වේ සිඹේරභ 

දහ වන වතක් ිපවඵනහද කිඹරහ කිඹන්න භට ඵළවළ. දළනට 

ක්රියඹහත්භ නහ. ජහිප ධීය ේවේරනඹත් එක් ශ 

හච්ඡහවේ දී ජනහධිඳිපතුභහ කිඹරහ ිපවඵනහ, පුළුන් තයේ 

දුයට දිටභ වභඹ ක්රියඹහත්භ යනහයි කිඹරහ.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අඩුභ ණවන් රඵන ජනහධිඳිපයණඹ වතක්? 

 
රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඊට එවහට ඹයි.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඊට එවහට ඹනහ? 

 
රු (වද—) යහජිත වේනහයත්න භවතහ 
(ண்நெகு (கத் கன) ஜ வசணத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔේ. වභොද, තදුයටත් ඉසයවට ඹනහ වන්.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රපලසන අං 10-2497/'12-(1), රු දඹහසිරි ජඹවේය  භවතහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹ අවනහ.  

 
රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය දීභ 

වහ භහඹක් ේ ඉේරහ සිටිනහ.  
 
ප්රපලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිවඹෝ යන රදී. 
ணக ற்தநந் ணத்ற் சர்ப்தக்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

 

යහජ— ආඹතනරට උඳහධිධහරින් ඳත් කිරීභ: 
උසවීේ ක්රකභවේදඹක් 

அச நணங்கபல் தட்ட 

ணங்கள் :தநோர்வு நைகநக 
APPOINNTMENT OF GRADUATES TO GOVERNMENT 

INSTITUTIONS : PROMOTION PROCEDURE 
 

1974/’11 

12.රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධ—හඳන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ- (1):  

(අ) (i) 2005 ර්වේ දී උඳහධිධහරින් වහ ඳත්වීේ රඵහ 
දීවේ යජවේ ළඩ පිළිවශ ඹටවත් අධි වේ 
ඳදනභ භත යහජ— ආඹතන ව යජවේ ඳහේර 
මර— වහය, ංර්ධන වහය වහ 
ශභනහයණ වහය වර ඳත්වීේ රඵහ දුන් 
ඵත්;  

 (ii) ඔවුන් වහ වේ දක්හ උසවීේ ක්රකභවේදඹක් 
හ වනොභළිප ඵත්; 

 එතුභහ දන්වනහිද? 

(ආ)  (i) යජවේ ඳහේර වේඹ යනු රඵන ඉවත 
ඳත්වීේරහන්න්ට එභ ඳහේර වවෝ වනත් 
ඳහේර ගුරු ඳත්වීේ රඵහළීතවේ වළකිඹහක් 
ිපවේද; 

 (ii) එවේ නේ, ඒ වහ අනුභනඹ ශ යුතු 
ක්රකභවේදඹ වර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද?         

(ඇ) (i) ඉවත ඳත්වීේරහන්න් වහ උසවීේ ක්රකභවේදඹක් 
ස යනු රඵන්වන්ද;  

 (ii) එවේ  නේ, ඒ වහ තන හර සීභහ වර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද?       

(ඈ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

கல் அகச்சகக் வகட்ட ண: 

(அ) (i) 2005 ஆம் ஆண்டில் தட்டகலக்கு ணம் 

ங்கும் அசங்கத்ன் வகனத்ட்டத்ன் 

கழ் கக ஊர் அடிப்தகடல் அச 

நணங்கபலும் அச தடசகனகபலும்  

உபர், அதந்த் உபர் ற்நம் 

நைககத்து உபர் ண ணங்கள் 

ங்கப்தட்டதன்தகநோம்; 

 (ii) இர்கலக்கு இற்கநக தநோர்வு  

நைகநகதன்ந உந்க்கப்தடல்கன 

ன்தகநோம் 

 அர் அந? 

(ஆ) (i) அச தடசகனகபல் தற்நம் வற்தடி 

ணம் ததற்நர்கலக்கு இப்தடசகன 

கபல் அல்னது வந தடசகனகபல் ஆச 

ணங்ககப ததநற்கண சத்ம் 

உள்ப ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணல், இற்கு தன்தற்நப்தடவண்டி 

நைகநக தன்தகநோம் 

 அர் குநப்தடு? 

(இ) (i) வற்தடி ணம் ததற்நர்கலக்கு தநோ 

ர்வுக்கண நைகநகதன்ந உந்க்கப் 

தடு ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணல், இற்கு வ்பவு கனம் டுக்கு 

தன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநப்த? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) under the Government programme of 

granting appointments to graduates, 

appointments as Financial Assistants, 

Development Assistants and Management 

Assistants at public institutions and 

government schools were granted in 2005  
on supernumerary basis; and 

 (ii) no promotion procedure has been 

formulated for them up to now? 

865 866 
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(b) Will he state - 

 (i) whether it is possible for those appointees 

serving in government schools to obtain 

teaching appointments to the same schools 

or other schools; and 

 (ii) if so, the procedure to be followed in that 

respect? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether a promotion procedure will be 

formulated for the aforesaid appointees; and 

 (ii) if so, the time frame required for that? 

(d) If not, why? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය 

වදනහ.  

(අ)  (i)   ඔේ.  

 (ii)  2005 ර්වේදී ඵහ ත් උඳහධිධහරින් 
වනුවන් උසවීේ රඵහ දීභ වහ අධ—හඳන 
අභහත—හංලඹ භඟින් 2010.10.16 දිනළිප ඵහ 
ළීතේ ඳටිඳහටිඹ අනු (ආශ්රිාත නිරධහරි) ස ය 
අනුභළිපඹට වඹොමු ශ අතය, ළබිනට් ඳත්රිtහ 
2010.08.27න දිනළිප ළබිනට් තීයණඹ භඟින් 
අනුභත  ය ඇත. එකී ළබිනට් ඳත්රිtහට අනු 
ඩ ඉේ විබහ ඳත්හ ඵහ ළීතවේ ඳටිඳහටිඹ 
අනු ටයුතු යමින් සිටිඹදී, යහජ— ඳරිඳහරන 
අභහත—හංලඹ භඟින් සිඹලුභ අභහත—හංලරට 
ඵහ ත් උඳහධිධහරින් අන්තර්ග්රාවණඹ කිරීභ 
වහ ළඩටවන් නිරධහරි වේහ —සථහ 
ස ය 2012.02.14න දිනළිප ළට් ඳත්ර වේ 
ඳශ යන රදි.  

  ඒ අනු, අං 01/2012 ව 2012.05.31න දිනළිප 
යහජ— වේහ වොමින් බහ චක්රකවේඹ භඟින් 
දළනුේ දී ඇත්වත්, වභභ ළඩටවන් නිරධහරි 
—සථහ ක්රියඹහත්භ න වතක් ඒ ඒ 
අභහත—හංලර ඵහ ළීතේ ඳටිඳහටි ක්රියඹහත්භ 
කිරීභ තහහලි අත්හිටුවීභට ටයුතු යන 
වරයි. එභ නිහ ඔවුන්වේ ඵහ ළීතේ 
ඳටිඳහටිඹට අදහශ ටයුතු තහහලි අත්හිටුහ 
ඇත. උස වීේ ක්රකභවේදඹ ළඩටවන් නිරධහරි 
වේහ —සථහ අනුභත ව ඳසු ඒ අනු ස 
නු ඇත. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔවුන්ට ගුරු වේඹට ඵළ වන්න පුළුන්. ගුරු 
වේහ —සථහ අනු විෘත තය විබහඹට 
වඳීත සිට ේමු ඳරීක්ණවඹන් භත්න අඹට 
ඳහේ ඳදනේ ය වන ගුරු වේඹට ඵළ වන්න 
පුළුන්. ඵහ ළීතේ භත ඳත්න විබහ 
භත්වීභ වහ සුදුසුේ පුයහලීභ භත ගුරු වේඹට 
වත්රී ඳත් ව විට  එභ ඳත්වීේ බහය ළීතභ වහ 
වේවඹන් නිදවස ශ වළකිඹ. 

(ඇ) (i) ළඩටවන් නිරධහරි වේහ —සථහ අනු 
යහජ— ඳරිඳහරන අභහත—හංලඹ රඵහ වදන උඳවදස 
අනු ඉදිරිවේදී ළසීභට නිඹමිත ඇත. 

 (ii) එඹ අධ—හඳන අභහත—හංල ඹ  වනො යහජ— 
ඳරිඳහරන අභහත—හංලඹ විසින් තීයණඹ ශ යුතු 
හර්ඹඹකි. 

(ඈ)  අදහශ වනොවේ. 

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹ වභඹයි.  

දළන් තහහලි නත්හ ිපවඵන ඔඵතුභහ කිඹන වේ 

ළඩටවන් නිරධහරි වේඹට වේ අඹ ඇතුශත් ය ත්තහට ඳසු 

ඒ අඹට වජ—සඨත්ඹ ව ළටුප් ර්ධ රළවඵන්වන්, මුේ ඵහ 

ත් දිනඹට අනුරඳද, එවවභ නළත්නේ වභඹ අනුභත න 

දිනඹට අනුරඳද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වද්ලඳහරන ලවඹන් භට එභ ප්රපලසනඹට උත්තයඹක් වදන්න 

පුළුන්භක් නළවළ. ළටුප් වහ වේ ං—හ වොමිභත්, යහජ— 

ඳරිඳහරන අභහත—හංලඹත් වදන්නහ ව උඳවදස අනු ඒ අභහත—හංල 

විසින් යහජ— ප්රපිපඳත්ිපඹ අනු එඹ තීයණඹ ශ යුතු නහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදන අතුරු ප්රපලසනඹ. 

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

2012 ර්වේදී ඵහ ත් උඳහධිධහරින් ේඵන්ධවඹනුත්, 

අධ—හඳන අභහත—හංලඹට ඇතුශත් වුණු අඹ ේඵන්ධවඹනුත් 

ක්රියඹහත්භ න්වන් වේ ප්රපිපඳත්ිපඹභද, එවවභ නළත්නේ වනත් 

ප්රපිපඳත්ිපඹක්ද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වේ ප්රපිපඳත්ිපඹ වනොවයි. උඳහධිධහරින් කිසිවක් ගුරු 

වේඹට ඇතුශත් ය නළවළ. ඔඵතුභහ දන්නහ, ගුරු —සථහ 

අනු ගුරු වේඹට ඵහ ළීතවේ ක්රකභ වදයි ිපවඵන්වන් 

කිඹරහ.  උඳහධිධහරිවඹක් විෘත තය විබහඹට වවෝ වනත් 

විබහඹට වඳීත සිට, ඒ විබහවේ ප්රපිපපර භත ේමු 

ඳරීක්ණඹට ඉදිරිඳත් වී  ගුරු වේඹට ඵළ වනහ. ඒ එ 

ක්රකභඹක්. වදන ක්රකභඹ  අනු, විද—හ පීඨර අවුරුදු තුනක් පුහුණු 

රළබීවභන් ඳසු අබ—හරහභි ශික්ණ ඩිප්වරෝභහධහරිඹකු ඵට 

ඳත්වීවභන් ඳසු ඳභණයි ගුරු —සථහට අනු ගුරු වේඹට 

ව නකු අනුයුක්ත ශ වළක්වක්. ඒ වහ වනත් ක්රකභඹක් නළවළ. 

පුයප්ඳහඩු ිපවඵන තනතුරු වහ ඳශහත් බහ විසින් ව අවප් 

අභහත—හංලඹ විසින් ඳත්නු රඵන විබහරට අබ—හරහන් 

උඳහධිධහරින්ට ඉදිරිඳත් වරහ ගුරු වේඹට ඇතුළු න්න පුළුන්. 

ඒ පිළිඵ කිසිභ ප්රපලසනඹක් නළවළ. ඔවුන් ගුරු වේවේ 3:1 හි 

පිහිටුවීවභන් ඳසු, ගුරු වේඹට අදහශ උසවීේ ඹනහදිඹ රළබීභ 

ළනත් කිසි ප්රපලසනඹක් භතු න්වන් නළවළ. 

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භවේ තුන්ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ. 

867 868 



ඳහර්ලිවේන්තු 

භෆත හරවේ ඵහ ත් අබ—හරහන් උඳහධිධහරින් ගුරු 

වේඹට අල— උඳහධිධහරින් ඵට ඳත් ය න්න සුවිවලේී 

විබහඹක් ඳත්නහද, නළත්නේ වඳොදු විබහඹක් ඳත්නහද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

සුවිවලේී විබහඹක් වනොවයි. අපි රඵන ිපවේ ඒ වහ 

පුත් ඳත් දළන්වීේ ඳශ යනහ. ඒ ඒ ඳහේර උස වඳශ විද—හ, 

හණිජ, රහ, තහක්ණි අංලර ිපවඵන පුයප්ඳහඩු ං—හ 

අනු ඩිනේ ඵහ ළීතවේ ක්රියඹහලිඹට -වටි ලිඛිත 

ඳරීක්ණඹට වහ ේමු ඳරීක්ණඹට- වේ උඳහධිධහරින්ට 

වබහගි වන්න පුළුන්. 
 

රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කී වදවනක් ඵහ න්නහද? 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ිපවඵන පුයප්ඳහඩු ං—හ අනු. 

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තභ ණනඹ යරහ නළද්ද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ණනඹ යරහ ඒ ටි පුත් ඳවත් ඳශ යනහ. එතවොට 

පුත් ඳත කිඹන්න. 

 
රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳත්තයවඹන් තභයි ඔක්වොභ ඵරන්න න්වන්. 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රපලසන අං 13, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වොට්ටහ ධර්භඳහර 

විද—හරඹ ශඟ  භනුසවඹක් වඵේවේ ළර දභහ න්න ඵරහවන 
ඉන්නහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ළන වඳොේඩක් අවන්න වදමු වන්ද, නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි? 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉතහභ ළදත් ප්රපලසනඹක් අවන්වන්. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ඒවොේරන්ට ටිනහ. ්රීද රංහ නිදවස ඳක්වේ 

වවනක් තභයි එේවරන්න ඹන්වන්. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අවප් රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභිපතුභහ ව දඹහසිරි 

ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ එළිඹට ගිහිේරහ වඵේවේ ළර දභහ න්න 

එ ළන ථහ ය ත්තහ නේ ඳහරිරවේන්තුවේ හරඹ ඉිපරි 

නහ. වදන්නහ එක් එළිඹට ගිහිේරහ ථහ ය න්න. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ ප්රපලසනඹ අවනහද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, අපි දඹහසිරි ජඹවේය 

භන්ත්රී තුභහට ඒ ප්රපලසනඹ අවන්න වදන එ වවොයි වන්ද? 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අවන්න වදන එ වවොයි. නමුත් හචි ප්රපලසන වහ ත 

විනහඩි ඳවයි ිපවඵන්වන්. වරහ  නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, නළත්නේ ජනහධිඳිපතුභහ 

ඔඵතුභහ ේඵන්ධ විභර්ලනඹක් ිපඹයි, වේ ප්රපලසනඹ  අවන්න 

දුන්වන් නළිප ඒ පුද්රඹහ වඵේවේ ළර දභහ වන භළරුණහ 

කිඹරහ. 
 

රු බුද්ධි ඳිපයණ භවතහ 
(ண்நெகு நெத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහට ඒ වවො නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වේ ජනතහවේ ප්රපලසනඹක්. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභන්රහ වදන්නහ එළිඹට ගිහිේරහ අවන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

වවොයි. රු දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ, ඉක්භනට අවන්න. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වේ අසථහ රඵහ දීභ ළන 

භභ ඔඵතුභහට වඵොවවොභ සතුිපන්ත නහ. ඔඵතුභහත් දන්නහ, 

වොට්ටහ ධර්භඳහර විද—හරවේ විලහර ප්රපලසනඹක් ිපබුණු ඵ. වේ 

ප්රපලසනඹ පිළිඵ අපි දස ණනහක් ථහ ශහ. 

අධ—හඳන ටයුතු පිළිඵ උඳවද්ල හය බහවේදීත් 

අධ—හඳන ඇභිපතුභහවන් භහ වේ ප්රපලසනඹ ඇහුහභ කිේහ එඹට 

පිළිතුයක් වදනහ කිඹරහ. ඉත්තෆඳහවන් ධේභහරංහය නහඹ 

869 870 

[රු බුද්ධි ඳිපයණ  භවතහ] 
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වහමුදුරුවොත් වේ ළන ජනහධිඳිපතුභහට කිඹරහ ිපබුණහ. නමුත් 

දළන් නවොට වේ ප්රපලසනඹට උත්තයඹක් රඵහ වනොදීභ නිහ 

පුද්රවඹක් ක් උඩට නළඟරහ වඵේවේ ළර දභහ න්න 

වදනහ. අධ—හඳන ඇභිපතුභහත් නිවඹෝජනඹ යන දිසත්රිtක්වේ 

ඳහරක්  නිහ රුණහය වභඹට උත්තයඹක් රඵහ වදන්න.  
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වභඹ ඳශහත් බහ ඳහරක්.  
ඳශහත් බහවේ ඳශහත් අධ—හඳන අභහත—තුභහත්, එභ ප්රපවද්ලවේ 
සිටින ඳශහත් බහ භන්ත්රී රු  ව අභහත—රු  වේ ප්රපලසනඹ 
වින්නට භළදිවත් වරහ ිපවඵනහ. දිවන්ස ගුණර්ධන 
ඇභිපතුභහත්, සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත ඇභිපතුභහත්, භහත් වේ ප්රපලසනඹ 
විඳීභ ේඵන්ධවඹන් උඳවදස  දීරහ ිපවඵනහ. ඒ නිහ වේ 
නවිට වඵේවේ ළර දභහ න්න වුරුත් නළවළ. ඒ පුද්රඹහ 
වවන් ඵළවළරහ.  ඒ පුද්රඹහවේ ජීවිතඹ ේඵන්ධවඹන් කිසිභ 
අදහනභක් නළවළ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ස නඟින ඒහ ළන,  වවන් ඵහින ඒහ ළන  ථහ යන්න 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ හරඹ න්න අල— නළවළ.  

මීශඟට 13 ළනි ප්රපලසනඹ, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ 
අවන්න.  ඳරිය වහ පුනර්ජනීතඹ ඵරලක්ිප ඇභිපතුභහ පිළිතුරු 
වදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී තුභනි, දළන් ඒ 
පුද්රඹහ වවන් ඵළවළරහ ලු. ඔඵතුභහ හඩි න්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  භහ ඉතහභ  ඕනෆමින් 

ඔඵතුභහට කිඹනහ, වේ ථහ censor යන්න කිඹරහ. වභොද, 

ඒ අඹ වේ ථහ  ඇහුවොත් වඵේවේ ළර දභහ ීතවි. ඒ නිහ 

රුණහයරහ වේ ථහ දළන්භ censor යන්න.  එළිඹට ඹන්න 

වදන්න එඳහ.  

 

යහජ— දළ ංසථහ : මර— ටයුතු 
அசங்க க் கூட்டுத்தணம் :  

டடிக்கககள் 
STATE TIMBER CORPORATION : FINANCIAL ACTIVITIES 
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13. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳරිය වහ පුනර්ජනීතඹ ඵරලක්ිප අභහත—තුභහවන් ඇස 

ප්රපලසනඹ - (2) :  

(අ) යහජ— දළ ංසථහට අදහශ, ඳසු ගිඹ ර් ඳව හරඹ 
තුශ එක් එක් ර්වේදී,  

 (i) වඹදව මුළු ප්රපහේධනඹ වහ ංචිත ප්රපභහණඹ 
වොඳභණද;  

 (ii) රළබ රහබඹ වවෝ අරහබඹ වොඳභණද; 

 (iii) හර්ඹ භණ්ඩරවේ මුළු වේ ං—හ ව එක් 
වේඹකු වනුවන් දළර පිරිළඹ ව එක් 
වේඹකුවන් රළබ රහබඹ වොඳභණද; 

 (iv) යජඹ වත වන රද අඩු කිරීේ වවෝ ඵදු ප්රපභහණඹ 
වොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද?         

(ආ) (i) ඳසු ගිඹ ර් ඳව හරඹ තුශ යහජ— දළ 
ංසථහට රඵහදුන් ය වවෝ මුදරක් ඳහ වරිනු 
රළබුවේද; 

 (ii) එවේ නේ, එවේ ඳහ වරින රද මුදේ ප්රපභහණඹ 
වොඳභණද; 

 (iii) එවේ යන රද්වද් ය වවේතුක් නිහද; 

 (iv) එඹ සිදු ශ දිනඹ වර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්වනහිද?         

(ඇ) (i) ඳසු ගිඹ ර් ඳව හරඹ තුශ එභ මුදේ බහවිත 
යන රද ආහයඹට ඩහ හර්ඹක්ෂේභ වර යහජ— 
දළ ංසථහට එභ මුදේ ඳරිවයණඹ ශ වළකි 
ිපබුවණ්ද;  

 (ii) එවේ නේ, එඹ ශ වළකි ආහයඹ වර්ද; 

 (iii) එවේ ශ වනොවළකි නේ, එඹට වවේතු වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද?         

(ඈ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

 

சுற்நடல், நெதுப்தக்கத்க்க சக் அகச்சகக் வகட்ட 

ண: 

(அ) கடந் ந்து ஆண்டுகபல் அசங்க க் 

கூட்டுத்தணம் தடர்தல், 

 (i)  தன்தடுத்ப்தட்ட தத் நனணம் ற்நம் 

எதுக்குகள் ன்தண கதன்தகநோம்; 

 (ii) இனதம் அல்னது ட்டம் வ்பவு 

ன்தகநோம்; 

 (iii) தத் தட்தடகுணர் ண்க்கக, 

கம் ற்நம் எந் தபந்க்கண இனதம் 

வதன்நண தன்தகநோம்; 

 (iv) கப்தணவுகள் அல்னது அசங்கத்ற்கு 

தசலுத் அநவீடுகள் தன்தகநோம் 

 ந்டந் அடிப்தகடல் கூந? 

(ஆ) (i) அசங்க க் கூட்டுத்தத்ன் து 

தம் கடந் 5 ஆண்டு கனங்கபல்  

தக்கப்தட்டுள்ப ன்தகநோம்; 

  (ii) அவ்நன், தக்கப்தட்ட தகக 

தன்தகநோம்; 

  (iii) ன்ண கத்ற்கக அவ்ந தசய்ப் 

தட்டது ன்தகணநோம்; 

  (iv) அவ்ந ப்வதது கடததற்நது ன்தகநோம் 

 அர் கூந? 

(இ) (i) அசங்க க் கூட்டுத்தணம் கடந் 5 ஆண்டு 

கனப்தகுவன அது தம் தன்தடுத் 

த்கட சநந் நைகநல் கணத்நணக 

தன்தடுத்ந்க்க நைடிநோ ன்தகநோம்; 

 (ii) அவ்நன், அது வ்ந 

தசய்ப்தடுகன்நது ன்தகநோம்; 

 (iii) இன்வநல், ன் அவ்ந தசய்ப்தடல்கன 

ன்தகநோம் 

 அர் சகதக்குத் தப்த? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy: 

(a) Will he state in relation to the State Timber 

Corporation for the last five years on per year basis 

-  

 (i) the total capital and reserves employed; 

 (ii) the profit or loss; 

 (iii) the total staff, cost and profit per employee; 

and 

 (iv) the deduction or levies paid to the 

Government? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether any money granted to the State 

Timber Corporation has been written off for 

the last five years; 

 (ii) if so, the amount written off; 

 (iii) for what reason it was done; and 

 (iv) as to when it was occurred? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether the State Timber Corporation could 

have efficiently used  the money better than 

the way they were used for the last five 

years; 

 (ii) if so, as to how it is done; and 

 (iii) if not, as to why it is not so? 

(d) If not, why? 
 

රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනීතඹ ඵරලක්ිප අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு .டி. சுசல் தவஜந் - சுற்நடல், 

நெதுப்தக்கத்க்க சக் அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය 

වභවේයි. 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභහ න අභහත— ධුයඹ ළඩ බහයවන 

ිපවඵන අසථහවේදී රුණහය කිඹන්න පුළුන්ද ඔඹ  

ප්රපභහණඹට  ිපවඵන reserves වොඳභණද කිඹරහ. භහ හිතන 

විධිඹට negative reserves එවවභත් හුඟක් ඔඹ තුශ ිපවඵනහ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Reserve එවන් වොච්චයද, capital  එවන් වොච්චයද 

කිඹරහ- 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Capital එ Rs. 41 million   කිේහට ඕවක් ිපවඵනහ 

fictitious asset  එක්, අඩු ණවන් මිලිඹන 27,000.  ඒ නිහ 

ඔඹ ිපවඵන වලේ ඳත්ර ඹ වනොවයි වවළිදයවු ය ිපවඵන්වන්.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අපි අහන ගිණුේ හර්තහ උඳවද්ල හය බහට 

ඉදිරිඳත් ය COPE එට න්නහ වන්.  2011, 2012ත් දළන් 

සදහනේ යරයි ිපවඵන්වන්.  
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[රු යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අඹ යනහ. වේවක් වේ පිරි- 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
සිකුයහදහ වඳය රු 11.00ට උඳවද්ල හය බහ රැස 

වනහ. වඵොවවෝ දුයට ඒට ඉදිරිඳත් යන්න ඵරහවඳොවයොත්තු 

නහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදන අතුරු ප්රපලසනඹ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹ ඇහුවත් නළවළ. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රපලසන ළරක් ඇහුහ. රු භන්ත්රී තුභනි, දළන් වරහ ඳහු 

වරහයි ිපවඵන්වන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභිපතුභනි, අධි වේ පිරික් ඉන්නහ කිඹරහ- 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
වේ ං—හ ක්රකභහනුකර අඩු යරහ ිපවඵනහ. 2008 

ර්වේ 2,499ක් වුණු වේ ං—හ 2012 න වොට 2,187 

දක්හ 312කින් අඩු ය ිපවඵනහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රපලසනඹ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභිපතුභනි,  වළඵළයි තහහලි ළඩ යන 780 

පිරික් ඉන්නහ වන්ද? ඒ ං—හත් අඩු යරහ වේ රහබ 

උඳඹන්න පුළුන් භහර්ඹට න්න- 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
දළනට රහබ උඳඹනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දළ ංසථහ මීට ළඩිඹ- 

රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
දළ ංසථහ දළනට රහබ උඳඹනහ විතයක් වනොවයි, භවහ 

බහණ්ඩහහයඹට ඳසු ගිඹ ර්වේ මිලිඹන 600ක් රඵහ ත්තහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වේ තුළින් යක්හ ඇිප යන්නත් පුළුන්, ඒ හවේභ යටට 

ආනඹනඹ යන දළ ප්රපභහණඹ අඩු යන්නත් පුළුන්. ඉිපන් 

රුණහය,- 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔඵතුභහ සිකුයහදහ උඳවද්ල හය බහට ඇවිත් භට 

අවනක් උඳවදස ටිත්  වදන්න. භභ ඒ ටි ක්රියඹහත්භ යන්නේ.  
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රපලසන අං 14 - 2433/'12 - (1), රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ  තුන්න අතුරු ප්රපලසනඹ 

ඇහුවේ නළවළ. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන්  ප්රපලසන ළරක් ඇහුහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ හිතන විධිඹට දළලින් වේ ඹහවි  භත්තර oil 

ටළංකිඹටත්.  රුණහය, භහ අවනහ  -උත්තය වදන්න අල— 

නළවළ-  oil ටළංකි ිපවඵනහද, නළද්ද කිඹරහ. 

 

රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  වේඵන්වතොට යහඹ -  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යහඹ වනොවයි airport  එ. 

 

රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඉිපන් භභ වේ  ළන ඳළවළදිලි යන්න එඳහඹළ.  ඒ වතේ ටළංකි 

තුවනන් එක් වටොන් 20,000යි.  අනික් වතේ ටළංකි වද - 

supply යන ටළංකි වද-  වටොන් ඳන්දහවවේ වදක්. එතවොට 

වේඵන්වතොට යහවේ ිපවඵන වතේ ටළංකි ංකීර්ණවඹන් වටොන් 

30,000 ංචිතඹක් ඳත්හවන ඹන්න පුළුන්.  දළන් ඒ 

බහවිතහ යනහ. ඉදිරි භහ තුන, භහ වඹ, අවුරුද්ද වහ 

දට අල— යන වතේ ප්රපභහණඹ -වදනි අල— න්නහ 

ව වතේ ප්රපභහණඹ- වොඳභණද කිඹන එ සිවිේ ගුන් වේහ 

875 876 



ඳහර්ලිවේන්තු 

අභහත—හංලඹ විසින් වතේ ංසථහට රඵහ දී ිපවඵනහ.  එ 

ඵවුර් එකින් වතේ වටොන් 33,000 ඵළගින් ඵවුර් ඳවකින් 

දට වදතහක් වේඵන්වතොට ඉරහ භත්තර දක්හ ප්රපහවනඹ 

යනු රඵනහ. ඒ අනු වතේ ලීටර් 330,000ක් දට 

ප්රපහවනඹ යනහ, වේඵන්වතොට යහවේ සිට භත්තර ගුන් 

වතොටුඳශ දක්හ. එතවොට දට එන ගුන්  ඹහනහ  ං—හට 

අල— ප්රපභහණඹටත් ළඩිවඹන් ංචිතඹක් ඳත්හවන ඹනහ, 

ගුන් වතොටුඳවශේ ිපවඵන ංචිත භඟින්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

වඳොේඩක් ඉන්න භභ කිඹනේ.රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, 

භත්තර  ගුන් වතොටුඳවශේ  වතේ  ංසථහ භඟින්- 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභිපතුභහ ඒ ප්රපලසනඹට පිළිතුය  රඵහ දුන්නහ. රු ජිත් 

වප්රපේභදහ භවතහ -   [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker,- 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition. 

 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, he has misled Parliament. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
No, no.  

 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hambantota oil tanks are meant for ships. What you 

have to use at Mattala Airport is aviation fuel.  You 

cannot run planes with ship fuel.  - [Interruption.]  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභන්රහ වේ පිළිඵ විහද යන්න වනභ 

දිනඹක්  වන් ය න්න.  රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ ප්රපලසන  

අං 14. 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ප්රපලසනඹ අවනහ.  

 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මුදේ වහ ක්රකභේඳහදන නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ. 

රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்நெகு  .டி. சுசல் தவஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Hon. Deputy Speaker, I want to explain. The Hon. 

Leader of the Opposition is misleading the House. - 

[Interruption.] I am not giving way. - [Interruption.] 
What I say is, there is enough stock to supply fuel to the 

planes landing in Mattala Airport.  
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභිපතුභනි, පිළිතුරු වදන්න. ඔඹ උඩින් ඹටින් ඹන ඒහ 

ඳසවේ ථහ යන්න. රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභනි, හඩි 

වන්න. වේ ඳළවඹන් විනහඩි 45ක් විතය ඔඵතුභහ නළඟිටරහ 

හිටිවේ. දළන්ත් හඩි වන්න.  

රු ඇභිපතුභනි, ප්රපලසනඹට පිළිතුරු වදන්න.  

 
 

්රීද රංහවේ ආර්ථි ර්ධන වේඹ : විසතය  
இனங்ககன் ததந்ப பர்ச்ச வகம் : 

தம் 
ECONOMIC GROWTH RATE OF SRI LANKA : DETAILS  

2433/’12 

14. රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මුදේ වහ ක්රකභ ේඳහදන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) ර් 2005 සිට 2011 දක්හ හර සීභහ තුශ ්රීද 
රංහවේ ආර්ථි ර්ධන වේඹ හර්ෂි, වන් 
වන් ලවඹන් වොඳභණද; 

 (ii) එභ ආර්ථි ර්ධන වේඹන් ෆීමභට ඳත් විඹ 
වළකි භට්ටභ ඳළිපවේද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

, ட்டடல் அகச்சகக் வகட்ட ண:  

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டிலிந்ந்து 2011ஆம் ஆண்டு க 

ண கனப்தகுக்குள் இனங்ககன் ததந்ப 

 பர்ச்ச வகம் ஆண்டுக தவ் 

வநக வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (ii) வற்தடி ததந்ப பர்ச்ச வகங்கள் 

ந்ப்கடத்க்க ட்டத்ல் ன 

ன்தகநோம் 

 அர் குநப்தடு?  

(ஆ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) separately the economic growth rate of Sri 

Lanka in each year during the period from 

the year 2005  up to 2011; and 

 (ii) whether the aforesaid economic growth 

rates were at a satisfactory level? 

(b) If not, why? 

877 878 

[රු ඒ.ඩී. සුසිේ වප්රපේභජඹන්ත  භවතහ] 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக ) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama )       
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුදේ වහ ක්රකභ ේඳහදන 

අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුරු වදනහ.  

(අ) (i) 2005 සිට 2011 දක්හ ්රීද රංහවේ ආර්ථි ර්ධන 
වේඹන් ඳවත ගුවේ දක්හ ඇත.   

 (ii) ඔේ.  

  ප්රපධහන ලවඹන් වරෝ ආර්ථි අර්බුදඹ 
වවේතුවන් වභයට ආර්ථිඹ භන්දහමී ව 2009 
ය වළය  ්රීද රංහ 2005 සිට 2011 ය 
දක්හ සිඹඹට 6 වවෝ ඊට ළඩි ප්රපභහණඹ 
ආර්ථි ර්ධන වේඹක් ඳත්හ ළීතභට භත් 
ඇත.  

  2005 සිට 2011 ය දක්හ හරඹ තුශ හභහන— 
ර්ධන වේඹ සිඹඹට 6.6ක් විඹ.  

  යුද්ධඹක් ඳළිපඹද වභළනි ර්ධනඹක් ශඟහ ය 
ළීතභ විවලේ වේ. 

  2010 සිට 2011 යර ආර්ථි ර්ධන වේඹ 
පිළිවළින් සිඹඹට 8ක් ව සිඹඹට 8.3ක් විඹ.  

  ඳසු ගිඹ ය 60 හරඹ තුශ අණ්ඩ ය 
වදක් එඵඳු දළළන්ත ආර්ථි ර්ධන වේඹක් 
ඳත්හ ත් ඳශමු අසථහ එඹ විඹ.  

  1977 සිට 2004 දක්හ හභහන— ආර්ථි ර්ධන 
වේඹ වවේ සිඹඹට 4.8කි.  

  ඒ අනු 2005 වර් සිට ඉවශ ආර්ථි ර්ධන 
වේඹක් ඳත්හවන ඹහභට වළකිවී ිපවේ.  

(ආ) ඳළන වනොනඟී.  

 
 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුන අතුරු ප්රපලසනඹ.  
 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රපලසනඹ වභඹයි. රු ඇභිපතුභනි, වේ ආර්ථි ර්ධන වේඹ 

පිළිඵ ඔඵතුභහ වඵොවවොභ උද්දහභවඹන් ථහ ශහ. ආර්ථි 

ර්ධන වේඹ ං—හ වේනඹට ඳභණක් සීභහ වුණහට වරි 

ඹන්වන් නළවළ. ඒ ජනතහට දළවනන්න ඕනෆ. රු ඇභිපතුභනි, 

භභ ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළිපයි වභඳභණ ආර්ථි ර්ධන 

වේඹක් සිදු වුණහ නේ ගිඹ වර් වනොළේඵර් භහවේ ඉරහ වේ 

වර් භහර්තු භහඹ වනේ -භහ 5ක්- භෘද්ධි වනහධහයඹ 

වනුවන් බහණ්ඩහහයඹ මුදේ වන් ය නළත්වත් ඇයි කිඹරහ. 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, අවප් මුළු විඹදේ ප්රපභහණඹත් ආදහඹේ 

ප්රපභහණඹත් ංන්දනඹ ය ඵළලුහභ භෘද්ධි වනහධහයඹ 

කිඹන්වන් සුළු වොටක්. මීට ටි වරහට ඉසය වේ 

බහවේ දීපු පිළිතුයකින් අඳට දළනන්න රළබුණහ, ඹේ ඹේ 

ප්රපහවඹෝගි වවේතු නිහ ඒ වවීේ යන්න ඵළරි වුණහ, ඒහ නළත 

යක් වනහ කිඹරහ. ඇත්තභ කිඹනහ නේ, ගිඹ ර්වේ 

අහනවේ සිට වේ ර්වේ මුර දක්හ ඹේ ඹේ ණන් හිරවු 

ස කිරීභට අඳට සිද්ධ වුණහ. නමුත් අඳට පුළුන් ඔඵතුභහට 

කිඹන්න, වඳඵයහරි, භහර්තු ඉන් ඒ ෆභ වවීභක්භ නිඹභ 

විධිඹට වවයනහ කිඹරහ.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භවේ වදන අතුරු ප්රපලසනඹ 

වභවේයි. භභ රු ඇභිපතුභහට සතුිපන්ත වනහ. රු 

ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභහ පිළිත්තහ ගිඹ වනොළේඵයවේ ඉරහ වේ 

භහර්තු භහඹ න ේ භෘද්ධි වනහධහයඹ ඳවුේ රක් 15ට 

රඵහ දීරහ නළවළ කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළිපයි, වේ 

තයේ භවහ විලහර ආර්ථි ර්ධන වේඹක් ිපවඵනහ නේ, ඔඹ 

සුළු සුළු ණන් හිරවු එවහට වභවහට යන්න සිදු වුණහ නේ 

භෘද්ධි වනහධහයඹත් ඳවුේ රක් 15ට රඵහ වනොවදන 

වභොවවොත වොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ඳවුේ රක් 10ට රඵහ 

වනොවදන්වන් ඇයි කිඹරහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභහ, වොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ළන අපි වේ බහවේ 

වඵොවවෝ අසථහර හච්ඡහ යරහ ිපවඵනහ. භභ එහි ඳසු බිභ 

ඔඵතුභහට කිඹන්නේ.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඳසු බිභ ඕනෆ නළවළ. භභ අවපු ප්රපලසනඹට උත්තයඹ වදන්න.   

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඳසු බිභ වනොකිඹහ ඒ ප්රපලසනඹට උත්තයඹක් වදන එ යන්න 

ඵළවළ වන්. භහ චනවඹන් වදවන් ඒ ළන කිඹන්නේ. මුේ 

රහඹ විධිඹට භහසි රුපිඹේ 500ක් වන්න තභයි ඒ 

ගිවිසුභ අනු ිපබුවණ්. නමුත් ඹේ ඹේ වද්ලඳහරන තීයණ නිහ ඒ 

රුපිඹේ 500 රුපිඹේ 5,000 දක්හ ප්රපිපරහබ වළටිඹට- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. වොවවේද රුපිඹේ 5,000ක් වදන්වන්? හටද 

රුපිඹේ 5,000ක් වදන්වන්?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වොවවොභ වරි, ඒ ප්රපිපරහබඹට ඩහ වන්න ඳටන් ත්තහ. ඒ 

නිහ ඒ ංචිතවේ ිපබුණු මුදේ නළිප වුණහ විතයක් වනොවයි, 

විලහර ප්රපභහණඹක් වවීවේ කීභකුත් දළන් ිපවඵනහ. අපි දළන් 

ඒ මුදේ ස යවන ඹනහ න යක්ණ ක්රකභඹක් තුශ. ඒ 

වපු සිඹලුවදනහත් වේට ඇතුශත් යරහ ඒ අඹට ඳහඩුක් 

879 880 

ය 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ආර්ථි 
ර්ධන 
වේඹ 
% 

 6.0  7.4  6.8  6.0  3.5  8.0  8.3 



ඳහර්ලිවේන්තු 

වනොන විධිඹට ඒ වවීේ යන්න අල— ටයුතු යවන 

ඹනහ. ළඩි ේ ඹන්න ඉසය වරහ අපි ඒ ඳනත් වටුේඳත වේ 

බහට වවනනහ.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ රු ඇභිපතුභහ 

වඳොේඩක් නිළරැදි යන්න ඕනෆ. රුපිඹේ 1,000ත් රුපිඹේ 

4,166ත් අතය මුදරක් තභයි වොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ලවඹන් රඵහ 

වදන්වන්.  
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ණන අනු ඵළලුහභ, 4,100යි, 5,000යි අතය වරොකු 

වනක් නළවළ.  
 

රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභිපතුභහ, ඔඵතුභහ උජහරුට කිේහ වන්, ඓිපවහසි 

භවහ ංර්ධන වේඹක් ඳිපනහ කිඹරහ. නමුත් අද න ේ 

භහ ඳවක් ිපසවේ භෘද්ධි වනහධහයඹ දීරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ 

පිළිත්තහ. අද න ේ වොවි විශ්රාහභ ළටුඳ රඵහ දීරහ නළවළ.  

භභ තුන්වනි අතුරු ප්රපලසනඹ විධිඹට ඔඵතුභහවන් අවන්නට 

ළභළිපයි, භහින්ද චින්තනවේ වඳොවයොන්දු වරහ ිපවඵන ඳරිදි 

ඳහේ ශමුන් 43 රක්ඹට දිහ ආවහයඹ රඵහ වදන්න මුදේ 

වන් යන සවන් නළද්ද කිඹරහ? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, භහින්ද චින්තනවේ කිඹරහ නළවළ වවට වේ 

වන ඔක්වොභ රඵහ වදනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඇත්ත 

කිඹන්න ඕනෆ වන්. වේ යජඹ ඳිපන හරඹ ඇතුශත අපි ඒහ ක්රකභ 

ක්රකභවඹන් රඵහ වදනහ. අවප් යජඹ හරඹ තුශ ඒ සිඹලුභ වන 

රඵහ වදනහ. ඇත්තට මුහුණ වදන්න ඕනෆ වන්. 

 
වී අවරවි භණ්ඩරඹ : වී මිරදී ළීතභ 

தல் சந்கப்தடுத்ல் சகத : தல் தகள்ணவு 
PADDY MARKETING BOARD : PURCHASE OF PADDY 

2498/’12 

15. රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මුඳහය වහ අබ—න්තය වශ අභහත—තුභහවන් ඇස 

ප්රපලසනඹ -  (1) :  

(අ) (i) 2008 ර්වේ සිට 2011 ර්ඹ දක්හ 
වොවීන්වන් වී මිර දී ළීතභ වහ වී අවරවි 
භණ්ඩරඹ ළඹ ය ඇිප මුදර වොඳභණද;  

 (ii) එභ වී වතොලින් වේ නිසඳහදනඹ වහ වඹොදහ 
ත් වී ඳ භිහණඹ වොඳභණද;  

 (iii) එකී හර සීභහවේ දී ෘමි වහනි වවෝ 
වනොළරකිලිභත්භ ඹන හයණහ වවේතුවන් වී 
අවරවි භණ්ඩරවේ ඵඩහ තුශදී විනහලඹට ඳත්ව වී 
ඳ භිහණවේ ටිනහභ වොඳභණද; 

 ඹන්න හර්ෂි, වන් වන් ලවඹන් එතුභහ වන් 
යන්වනහිද? 

(ආ) වී අවරවි භණ්ඩරඹ මිරට ළීතවභන් ඳසු ෘමි වහනි 
වවෝ අවනකුත් වවේතන් භත විනහලඹට ඳත් වු වී වතො 
ේඵන්ධවඹන් න්නහ රද  ිඹහභහර්ඹ වර්ද ඹන්න 
එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

 

கூட்டுநவு, உள்ட்டு ர்த்க அகச்சகக் வகட்ட 

ண: 

(அ) (i) 2008ஆம் ஆண்டு தடக்கம் 2011ஆம் ஆண்டு 

க சகபடந்ந்து தல் தகள்ணவு 

தசய்ற்கக தல் சந்கப்தடுத்ல் சகத 

தசனட்டுள்ப தத்தகக தன்தக 

நோம்; 

 (ii) வற்தடி தல் ககந்ப்நெ நனம் அச உற்தத் 

தசய்ற்ககப் தன்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

தல்லின் அபவு தன்தகநோம்; 

 (iii) குநப்தட்ட கனப் தகுல் நேச்சகபணல் 

ற்தட்ட வசம் ற்நம் கணநொணம் ஆக 

கங்கபணல் தல் சந்கப்தடுத்ல் 

சகதக்கு கபஞ்சங்கபல் அகடந் 

தல்லின் ததந தன்தகநோம்ந்ட 

க ணத்ணக அர் குநப்தடு? 

(ஆ) தல் சந்கப்தடுத்ல் சகத தகள்ணவு தசய்ன் 

தன்ணர் நேச்சகபணல் அல்னது கண கங்க 

பணல் அகடந் தல் ககந்ப்நெ தடர்தக 

வற்தகள்பப்தட்ட டடிக்கக தன்தக அர் 

இச்சகதக்கு அநப்த? 

(இ) இன்வநல், ன்?  

 

 

asked the Minister of Co-operatives and Internal 

Trade: 

(a) Will he state separately in relation to each year - 

 (i) the amount of money spent by the Paddy 

Marketing Board to purchase paddy from 

the farmers during the period from the year 

2008 to the year 2011; 

 (ii) the quantity of paddy used for production 

of rice, out of the aforesaid paddy stocks; 

and 

 (iii) the value of the quantity of paddy that was 

destroyed inside the warehouses of the 

Paddy Marketing Board due to damage 

caused by  pests or negligence? 

(b) Will he inform this House the course of action 

taken regarding the stocks of paddy that were 

destroyed due to damage caused by pests or other 

causes after being purchased by the Paddy 

Marketing Board ?  

(c) If not, why? 
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රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ  
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து) 

(The Hon. Johnston Fernando) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය 

වභවේයි. 

(අ) (i)  2008 ර්වේ සිට 2011 ර්ඹ දක්හ 
වොවීන්වන් වී මිරදී ළීතභ වහ වී අවරවි 
භණ්ඩරඹ ළඹ ය ඇිප මුදේ ප්රපභහණඹ. 

  න්නඹ  ටිනහභ (රුපිඹේ  
   මිලිඹන) 

  2008 ඹර  158 

  2008/09 භව  1,062 

  2009 ඹර  367 

  2009/10 භව  1,995 

  2010 ඹර  3,185 

  2010/11 භව  98 

  2011 ඹර  2,137 

  එතු  9,002 

 (ii) වභට්රි7ක්වටොන් 54,054යි. 

 (iii) වනොළරකිලිභත්භ වවේතුවන් කිසිදු වී 
ප්රපභහණඹක් වී අවරවි භණ්ඩරවේ ඵඩහ තුශදී 
විනහලඹට ඳත් වී වනොභළත. විවලේවඹන් 
සහබහවි විඳත්, ේ අලි, න තුන් වහ 
ෘමීන්වන් විනහලඹට ඳත් ව වී ප්රපභහණවේ 
ටිනහභ ඳවත ඳරිදි වේ. එඹ මිරදී ත් මුළු වී 
වතො ප්රපභහණවේ ටිනහවභහි ප්රපිපලතඹක් 
ලවඹන් සිඹඹට 0.33කි. (සිඹඹට දලභ තුනයි 
තුනකි) 

   

  ර්ඹ  විනහලඹට ඳත් ව  
   ප්රපභහණවේ ටිනහභ 

      (රුපිඹේ මිලිඹන) 
 

  2008   1 

  2009    5 

  2010  17 

  2011    7 

(ආ) * එභ විනහලඹට ඳත් ව වී වතො මීක්ණඹ ය 
ඇිප අතය, ඒහ ත් ආවහය වහ නිකුත් කිරීභට 
ටයුතු වඹොදහ ඇත. 

 *  වභභ ඵඩහ යක්ණඹ ය ඇිප ඵළවින් එභ 
වහනිරට අදහශ ටිනහභ ප්රපිපපර්ණඹ කිරීභට 
ටයුතු වඹොදහ ඇත.  

 * වභභ ෘමි වහනි අඩු ය ළීතභට සුදුසු ඳරිදි 
ධභනඹ ටයුතු අසථහනුකර සිදු යනු රළවේ. 

(ඇ) අදහශ වනොවේ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභිපතුභනි, එහි ටිනහභ වොඳභණද කිඹරහ අවරහ 

ිපවඵනහ. 

රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

භභ ඔඵතුභහට කිේහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. 
 

රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

2008 දී මිලිඹන 1යි.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. වහනි වුණ වී ප්රපභහණවේ ටිනහභ? 

 
රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

වහනිඹ තභයි භභ කිේවේ. 2008 දී මිලිඹන 1යි. 2009 දී 

මිලිඹන 5යි. 2010 දී මිලිඹන 17යි. 2011 දී මිලිඹන 7යි. එතු 

මිලිඹන 30යි.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ, අතුරු ප්රපලසන ිපවඵනහද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභිපතුභනි, ඳශමුවනි අතුරු ප්රපලසනඹ වභඹයි. භභ 

හිතන්වන් 2010 -2011 ඹර ව භව න්නරදී ත්ත වී 

නිරීක්ණඹට ඔඵතුභහ ගිඹහ. ළලින්ද, වේනපුය ව අවේරපුය 

ඹන ඵඩහර වී කිවරෝග්රාෆේ 583,000ක් ිපබිරහ ිපවඵනහ.  

ඒ හවේභ අයරංවිර වවත් ණු ඉවේ ඩී ඵඩහවේ වී 

කිවරෝ රක් 5ට අධි ප්රපභහණඹක් ගුේරන්වන් වහ 

ෘමීන්වන් වහනි වරහ ිපබුණහ. ඔඵතුභහ ගිහින් ඒහ නිරීක්ණඹ 

ය ිපබුණහ. භභ අවන්වන් වභච්චය හරඹක් දිගින් දිටභ 

වභවවභ වී විනහල වන්න දීරහ වභොක්ද වේ නිරධහරින්  වශේ? 

ඔඵතුභහ ළන වනොවයි භට ප්රපලසනඹක් ිපවඵන්වන්. වේ 

නිරධහරින් පිළිඵයි භට ප්රපලසනඹක් ිපවඵන්වන්. වේ දිගින් 

දිටභ සිද්ධ වන හයණඹක් ඇභිපතුභනි. ඔඵතුභහ කිඹනහ, 

"කිසිභ වදඹක් වරහ නළවළ. භභ ඒහ ඵරහ ිපවඵන්වන්. ඔක්වොභ 

වරි. වළඵළයි, නිරධහරින්වේ අවත් ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ" කිඹහ. ඳසු 

ගිඹ ිපවේ අනුයහධපුයවේ වී න්නහ කිඹහ ඔඵතුභහ කිේහට 

වළරින් භන්ත්රී තුභහ ගිහින් "වචක්" ය ිපබුණහ. එත වොට 

වඳනුණහ, එතළන වී ළවනන්වන් නළිප ඵ. ඔඵතුභහ කිේහට ඳවශ 

තට්ටුවේ ඉන්න අඹවන් වේ ළඩඹ වවයන්වන් නළවළ. 

වභොක්ද වේට ඔඵතුභහ න්නහ පිඹය?  

 
රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඇත්ත ලවඹන්භ ං තුවයන් තභයි වේ වහනිඹ වරහ 

ිපවඵන්වන්. භහිඹංන වේ ඵඩහ ඹක් ිපබුණහ. ඒ ඵඩහ අලි 

ඩරහ විනහලඹට ඳත් ශහ. අපි වුරුත් දන්නහ වදඹක්, 

ංතුවයන් ඹේකිසි වහනිඹක් ව ඵ.  නිසි වරහට ධභනඹ 

883 884 



ඳහර්ලිවේන්තු 

යරහ ඉය වරහ නිරධහරින් ඒ ළඩ ටයුතු ය ිපවඵනහ. 

වළඵළයි, වළරින් භන්ත්රී තුභහ කිඹපු හයණඹ ේඵන්ධ ප්රපලසනඹක් 

ිපබුණහ. ඒ වනසුයහදහ නළත්නේ ඉරිදහ දක්. වහභ ඒ 

ශභනහරුහවේ ළඩ තවනේ ශහ. භභත් වේ න්නවේදී 

වොවවොභ වරි අේරහ න්න හිටිවේ. වළරින් භන්ත්රී තුභහ ගිහින් 

ඉය වරහ ඒ ඳරීක්ණඹ යරහ ඒ ේඵන්ධ අඳ දළනුත් ශහ. 

අපි ඒ වරහවේභ ඔහුවේ ළඩ තවනේ ශහ. ඒ හවේභ කිඹන්න 

ළභළිපයි, වේ වළභ ඵඩහක්භ යක්ණඹ ය ිපවඵන ඵ. 

න්න 10 11 වී ිපවඵනහ. ඒ වී වවශ වඳොශට දභන්න 

ඵළවළ. වභොද, වවශ වඳොවශේ ඇිප තයේ වී ිපවඵනහ.  

නිඹඟවඹන් විලහර වහනිඹක් ව ඵ අපි දන්නහ. ඒ ේඵන්ධ 

වරොකු ප්රපලසනඹක්, කුතුවරඹක් ිපබුණහ. භහධ— භඟිනුත් ඒහ 

ප්රපහලඹට ඳත් වුණහ. වේ හිඟඹක් ඇිප වයි කිඹහ හිතුහ. නමුත් 

එවවභ වුවණ් නළවළ. ජනහරි භහඹත් හිඟඹකින් වතොය වවිරහ 

ගිඹහ. වී අවශවි භණ්ඩරඹ ඒහ අවශවි යන්න තීයණඹ ශත් 

අපිට විකුණහ න්න ඵළරි වුණහ. වේ තභයි අද ඳිපන තත්ත්ඹ. 

අද වීලින් සඹංවඳෝෂිත වරහ ිපවඵන්වන්. ඒ නිහ තභයි අපි 

වේහ එළිඹට දභන්වන් නළත්වත්. වවශ වඳොශට  වී දළමුවොත් 

වවශ වඳොවශේ මිර තත් ඳවශ ඵහිනහ. යජඹක් වළටිඹට 

වොවිඹහ යකින්න අපිට තීන්දු තීයණ න්න වනහ. වඳොවවොය 

වනහධහයඹ වදනහ හවේභ වේ ේඵන්ධත් තීන්දු තීයණ 

න්න වනහ. ඳහඩුක් වුණත් වොවිඹහ වනුවන් ඹේ ඹේ 

තීන්දු තීයණ න්න වනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇභිපතුභනි, වොවීන්වන් වී මිරදී ළීතභ වහ සථහය 

මිරක් වදහ න්න ඕනෆ. වී නිසඳහදනඹ ය විනහල වන්න 

වදනහට ළඩිඹ- ත් ආවහය වහත් විලහර ප්රපභහණඹක් දීරහ 

ිපබුණහ. - ත් ආවහයරට වදනහට ළඩිඹ අඩු මිරට වවශ 

 වඳොශට වදන එ ටිනහ. භභ හිතන්වන් වී මිරදී ළීතභ වහ 

සථහය මිරක් ඇිප යන එත් ආණ්ඩුට ඳහඩුක්.   

වදනු, ඒ මිර දී ත් ඒහ  නයක් වනහ නේ, එවේ නයක් 
වන්නට වඳය අඩු මිරට වවශවඳොශට නිකුත්  යන එත් 
භභ හිතන වළටිඹට ඹේකිසි විධිඹට ආණ්ඩුට ඳහඩුක් තභයි. 
නමුත් ඊට ඩහ අඩුවන් විකිණීවභන් ආණ්ඩුට විලහර ඳහඩුක් 
සිද්ධ වනහ. දළනුත් වේ හවේ වී වතො විලහර ලවඹන් 
ිපවඵනහ. ඒ නිහ වේ විධිවේ ඹේකිසි හධහයණත්ඹක් යන්න 
ඵරහවඳොවයොත්තුක් ඔඵතුභහට නළද්ද? ඒ කිඹන්වන් වොවිඹහට 
හවේභ ඳහරිවබෝගිඹහටත් රන ක්රකභවේදඹක්.  

 

රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වී ිපඹහ ත්ත නිහ ඒහ 

විනහල වරහ නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

2010-2011 ඒහ? 

 
රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි ඒ වී වොටරහ වවශ වඳොශට නිකුත් ය ිපවඵනහ. 

විනහල වරහ ිපවඵන්වන් අඩිඹක් විතය ංතුයට ඹට වුණ වී 

ටියි, ඒ හවේභ වරෝ ආවහය ංවිධහනවඹන් අඳට රළබුණහ තහඳ 

භඟින් ක්රියඹහත්භ යන  අලුත් ඵඩහ ටියි. ඒ වී ටියි විතයයි.  

ඒ ඵඩහ වදපු භවය තළන්රත් අඩිඹක් විතය ඹට වුණහ. 

ඉතහභත්භ සේඳ වතොඹක් තභයි විනහල වරහ ිපවඵන්වන්. 

දලභ 3ක් ඳභණ. රුපිඹේ බිලිඹන 9 වී න්න වොට, මිලිඹන 

100 විතය වී තභයි විනහල වරහ ිපවඵන්වන්. දලභ 3යි. 

ප්රපිපලතඹක් විධිඹට ත්තහභ ඔඵතුභහ හිතන විධිවේ භවහ 

විනහලඹක් සිදු වරහ නළවළ. භභ ඒ ඉතහභත් කීවභන් කිඹනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භවේ තුන්ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ.    

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රපලසනඹ ඇහුහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, වදයි ඇහුවේ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ දළන් හරඹ ළඩිපුය ගිහිේරහයි ිපවඵන්වන්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භට වේත් අවන්න ඉඩ 

වදන්න.  

රු ඇභිපතුභනි, වවශ ඇභිපතුභහ විධිඹට ඔඵතුභහ 
ෘෂිර්භ ඇභිපතුභහත් එක් එතු වරහ විලහර ළඩ වොටක් 
යවන ඹනහ. ගිඹ ිපවේ  දුයථන අංඹක් දීරහ ිපවඵනහ 
භභ දළක්හ.  1977 කිඹන වනොේභයඹ තභයි දීරහ ිපවඵන්වන්. ඒ  
වනොේභයඹට "වෝේ" එක්   ත්තහභ කිඹනහ, රක් වතොවේ 
වද්ේ ඹහත්හලීන යරහත් නළවළ කිඹහ.  වේහ ඹහත්හලින 
යන්වන් දහද කිඹරහ භභ අවනහ.  

 
රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

වේ ආයේබ වශේ ඳසු ගිඹ සිකුයහදහ. වරෝ 

ඳහරිවබෝගිඹන්වේ දිනවේ. ිප වදක් විතය ඹන වතක් වේවක් 

අඩු ඳහඩු ිපවඵනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ අපි පිළින්නහ. නමුත් ඒවක් වභොකුත් නළවළ. කිසිභ 

වදඹක් නළවළ.  
 

රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නළවළයි කිඹන්න ඵළවළ.  
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රුපිඹේ ිපවකුත් ඳහ ත්තහ.  
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රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු ිපවඵනහ.  
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ දළන් වඳන්න්නේ. 

 
රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු ිපවඵනහ කිඹන එ අපි පිළින්නහ.  

ඳටන් න්න දවේත් අපි ඒ කිේහ. වළඵළයි, වේ ඉතහභත්භ 

වවො වදඹක්.  
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි ටඹ. 
 

රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එතුභහ අවන එට 

උත්තයඹක් වදන්න ඕනෆ. නළත්නේ වට එතුභහවේ ථහ 

විතයක් ටීවී එවක් ඹනහ.  
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එවවභ නේ ඔඵතුභහ ටීවී එට කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

රු වජොන්සටන් ප්රපනහන්දු භවතහ   
(ண்நெகு வஜன்ஸ்டன் தர்ணந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ආණ්ඩුවේ ඉන්න අපි වනෝන්ඩි වනහ. ඒ නිහ අපිත් පිළිතුරු 

වදන්න ඕනෆ. වභතුභහ ටීවී එටයි ථහ යන්වන්. ළඩ නළවළ. 

ටීවී එවක් විතයයි ළඩ ඹන්වන්. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි ටඹ.  
 

ආර්ථි ංර්ධන අභහත—තුභහ  ව නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ : විවද්ල ංචහය 

ததந்ப அதந்த் அகச்சர் ற்நம் த 

அகச்சர்: தபட்டு ஜங்கள் 

MINISTER AND DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT : FOREIGN TOURS 

2202/’11 

2. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආර්ථි ංර්ධන අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ- (2):   

(අ) ඳසු ගිඹ ර් වද හරඹ තුශ එක් එක් ර්වේදී, 

 (i) ආර්ථි ංර්ධන අභහත—තුභහ විසින් ව 
නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ විසින් සිදු යන රද මුළු 
විවද්ල ංචහය ං—හ වන් ලවඹන් 
වොඳභණද;  

 (ii) එවේ ංචහයඹ යන රද යටේ වර්ද;  

 (iii) වභභ ංචහය ේඵන්ධවඹන් වන් අයමුණ 
ඉටුය ළීතභට ිපබ අල—තහඹ වර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද?         

(ආ) (i) එභ එක් එක් ංචහයඹ වහ අභහත—තුභහ වවෝ 
නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ ළටු ගිඹ නිරධහරීන් 
ං—හ ව එභ එක් එක් ංචහයඹ වහ ළඹ ව 
මුදේ ප්රපභහණඹන් වන් වන් ලවඹන් 
වොඳභණද;  

 (ii) ඉවත කී ංචහය වහ විඹදේ යන රද මුදේ 
යජවේ මුදේද; එවේ නළතවවොත් ඉවත වන් 
ංචහයඹ යන රද යටර යජ ඹන් විසින් රඵහ 
වදන රද මුදේද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද?         

(ඇ) වනොඑවේ නේ,  ඒ භන්ද?  
 

 

ததந்ப அதந்த் அகச்சகக் வகட்ட ண: 

(அ)  கடந் 2 ந்டங்கபல், 

 (i) ததந்ப அதந்த் அகச்சணலும் 

த அகச்சணலும் வற்தகள்பப்தட்ட 

தபட்டு ஜங்கள் கதன்தகநோம்; 

     (ii) ஜம் தசய் டுகபன் ததர்கள் 

ன்ணதன்தகநோம்; 

     (iii) இவ் ஜங்கள் தடர்தக ர்க்கப்தட்ட 

இனக்குகள் கதன்தகநோம் அர் இச் 

சகதக்கு ந்டந் அடிப்தகடல் தவ்வந 

கத் தப்த? 

(ஆ) (i) அகச்சந்டநம் த அகச்சந்டநம் தசன்ந 

அககபன் ண்க்கக ற்நம் எவ்தந் 

ஜத்துக்கண தசனணம் வதன்நண 

தவ்வநக கதன்தகநோம்; 

 (ii) வற்குநப்தட்ட ஜங்கலக்குப் தன்தடுத்ப் 

தட்ட ணது அச த அல்னது ஜம் 

தசய் டுகபன்  அசங்கங்கபணல் ங் 

கப்தட்ட த ன்தகநோம் 

 அர் கூந? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 
asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he inform this House for the last two years on 

per year basis - 

 (i) the total number of foreign tours made by 

the Minister and the Deputy Minister of 

Economic Development separately ; 

 (ii) the names of the countries visited; and 

 (iii) the necessity to achieve the objective set in 

regarding the above visits? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of officials accompanied by the 

Minister and the Deputy Minister and the 

cost incurred for each visit separately; and 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

 (ii) whether  the funds used for the aforesaid 

tours were public money or money granted 

by the governments of the countries visited? 

(c) If not, why? 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පිළිතුය බහත යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ. භභ වභතළන ඉන්නහ.  

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වරහත් එක් ඔඵතුභහට- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වරහ නළවළයි කිඹන්වන් වභොද? ආණ්ඩුට වරහ 

නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ. එවවභ නේ උවද් සිට  වළන්දෆ වන 

වතක් ිපබුණු හරඹ අඩු වශේ? රුණහයරහ එවවභ කිඹන්න 

එඳහ.  

 
රු සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ  
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon. Susantha Punchinilame)  

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ආර්ථි ංර්ධන 

අභහත—තුභහ වනුවන් භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය වදනහ. 
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[රු යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිවඹෝජ— ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභහවේ ඇභිපතුභහ; ආර්ථි 

ංර්ධන ඇභිපතුභහ අවුරුදු 5ක් අභහත—හංලඹට නහඹත්ඹ දීරහ 

ිපවඵනහ. වේ අභහත—හංලවඹන් යටට සිද්ධ වරහ ිපවඵන වද් 

ළන කිේවොත්, අවුරුදු 8ක් ිපසවේ අඳනඹනඹන් ඊට වඳය 

අවුරුද්දට ඩහ අඩු වරහ ිපවඵනහ. 2012 අවුරුද්වද් අඳනඹනඹ 

2011 අවුරුද්දට ඩහ සිඹඹට වතයි දලභ - 

 
 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහ අවපු ප්රපලසනඹට තභයි භභ උත්තය 

දීරහ ිපවඵන්වන්. ඔඹ රුණත් ප්රපලසනඹක් ලවඹන් අවන්න, භභ 

උත්තය වදන්නේ. 

 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ප්රපලසනඹ තභයි භභ වේ අවන්වන්. 

රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහවේ ප්රපධහන ප්රපලසනවඹන් ඔඹ ප්රපලසනඹ අවරහ නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වවොයි, එවවභ නේ භභ අවනක් ඳළත්වතන් අවන්නේවෝ. 

ඔඵතුභහවේ ඇභිප වොවවේත් යටට ගිහිේරහ නළවළ, එභ 

අභහත—හංලවේ නිවඹෝජ— ඇභිපරු ගිහිේරහ ිපවඵනහ. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඇභිප ගිහිේරහ ඇිප. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වඳොේඩක් ඉන්නවෝ. භභ වන් ප්රපලසනඹ අවන්වන්. ඔඵතුභහට 

උත්තය වදන්න භභ ප්රපලසනඹක් ඇහුහ. ඒ ප්රපධහන ප්රපලසනඹට 

ඳරිඵහහිය ඹනහ නේ - 
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රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහ ඳහර්ලිවේන්තු ේප්රපදහඹට අනු ඕ වනභ ප්රපලසනඹක් 

ලවඹන් අවන්න. එතවොට අපි උත්තය වදන්නේ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ේප්රපදහඹ අනු තභයි භභ ප්රපලසන අවන්වන්. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහ දළන් අවන ප්රපලසනඹ ඔඵතුභහවේ ඳශමු ප්රපලසනඹට අදහශ 

නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ දළන් අවන්න වදන ප්රපලසනඹ ඔඵතුභහ දන්නහද? 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
වවොයි, අවන්න, අවන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ රඵහ දුන් පිළිතුය අනු ආර්ථි ංර්ධන 

අභහත—හංලවේ ඇභිප වේ යටින් පිට ගිහිේරහ නළවළ. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගිහිේරහ ඇිප. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වඳොේඩක් ඉන්නවෝ. භභ තභ ප්රපලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
එතුභහවේ වඳෞද්ලි විඹදමින් ගිහිේරහ ඇිප. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුභහට එච්චය ේලි ිපවඵනහද? 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
දන්වන් නළවළ. "ගිහිේරහ ඇිප" කිඹරහ කිේවේ ඒයි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තමුන්වේ යටට ඔච්චයභ ආදවයයිද? තභන්වේ වඳෞද්ලි 

ේලිලින් අභහත—හංලවේ ළඩරට ඹනහද? 

රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගිහින් ිපවඵනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වඵොවවොභ වවොයි. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
අපි ඹන්වන් වඳෞද්ලි ේලිලින්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වවොයි, අභහත—හංලවේ ේලිලින් ගිහිේරහ නළවළ. එවවභ 

ගිහිේරහ නළිප නිහ තභයි වේ යවට් ආර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ ගිඹ 

අවුරුද්වද් අඳනඹනඹ සිඹඹට 7.4කින් අඩු වරහ ිපවඵන්වන්. ඒ 

හවේ අවුරුදු 9ක්භ වේ යවට් අඳනඹනඹ අඩු වරහ ිපවඵනහ. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභන්රහ ආර්ථිඹ පිළිඵ විවලේඥවඹෝ 

නේ අවුරුදු 20ක් ඔඹ ඳළත්වත් ඉන්වන් නළවළ වන්. ඒ අදක්තහ 

නිහ තභයි අවුරුදු 20ක් ිපසවේ ඔඹ ඳළත්වත් වේළි වේළි ඉන්වන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවඳයි ඔඵතුභන්රහවයි වන වේයි. ඔඵතුභන්රහ වඵොරු 

යරහ දළන් වඵොරු වවළිදයවු වරහ ිපවඵනහ. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඒ නිහ ඒ ළන ථහ යන්න එඳහ. ඔඵතුභන්රහ ථහ 

යනහ විතයයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි වඵොරු යන්වන් නළවළ. අපි ළඵෆ තත්ත්ඹ  වඳන්නරහ 

වවට අනිද්දහ වන වොට ඔඹ ඳළත්තට ආහභ අපි අවුරුදු 50ක් 

ඔඹ ඳළත්වත් ඉන්නහ, ඔඵතුභන්රහ අනහ න්න විධිඹට. 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
අවුරුදු 20ක් ිපසවේ වේළි වේළී ඉන්නහ. ඔඵතුභහ ඔච්චය 

දක් නේ වේ ඳළත්වත් ඉන්න එඳහඹළ. දුන්නු අවුරුදු වදවක්ත් 

ඉන්න ඵළරි වුණහ. දළන් අවුරුදු 20ක් ිපසවේ වේළි වේළී ඉන්නහ. 

ඉිපන් ඊර්—හවන්, වක්රකෝධවඹන්, වයවඹන් ථහ යන්වන් 

නළිප ප්රපලසනඹ අවන්න. 
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රු අේවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்நெகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 

නළඟී සිටිවේඹ. 
லந்ர். 

rose. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳට ප්රපලසන වදභ වදන්වන් වේ ඳළත්වතන් ඳළනපු 

වදන්වනක්. අවන්වනත් ඔහු, ඳනින්වනත් ඔහු. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රී තුභහ, දළන් ප්රපලසන අවරහ ඉයයි වන්ද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ අවරහ ඉය නළවළ. භභ ඳශමුළනි අතුරු ප්රපලසනඹ ඇහුහ. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ත එ ප්රපලසනඹක් අවන්න. ඊට ඳසවේ අපි නත්මු. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි, discount එක් වදන්වන් නළද්ද? 

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
අවන්න වදඹක් නළවළ රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. 

 
රු අේවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்நெகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, what is your point of Order? 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு  கந்க்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සිඹඹට 33 discount එක් වදනහ. 

 
රු අේවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்நெகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, what is your point of Order? 

රු අේවහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ண்நெகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I move for the closure of Question Time because 

now the time is 2.29 p.m. You cannot go ahead.-

[Interruption.] There would not be enough time for the 

other Items. The Members must be given ample time to 

speak on the Debate on the Customs (Amendment) Bill 

that is to be taken up. This is against the Standing Orders 

also.  

 
රු  සුන්ත පුංචිනිරවේ භවතහ 
(ண்நெகு சுசந் நெஞ்சனவ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වේ අවන අතුරු ප්රපලසන 

එක්ත්  මුේ  ප්රපලසනඹට අදහශ ප්රපලසන වනොවයි. ඒහ වරිඹහහය 

අවනහ නේ උත්තය වදන්නට පුළුන්. වේ අවන අතුරු 

ප්රපලසනරට උත්තය වදන්න අඳ ඵළඳී නළවළ.  

 

 

කුරුණෆර ශික්ණ වයෝවවේ වෘද ඒඹ: 
ලර—හහයඹ 

குந்கல் வதண ந்த்துகண இந்வய்ப் 

தவு : சத்சகச்கசக் கூடம் 

CARDIAC UNIT OF KURUNEGALA TEACHING HOSPITAL : 

OPERATING THEATRE 
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5. රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ (රු අකිර වියහේ 

හරිඹේ භවතහ වනුට) 
(ண்நெகு அஜத் ந. ததவ - ண்நெகு அகன ஜ் 

கசம்  சர்தக ) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam) 

වෞ— අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ - (1) : 

(අ) වෘද ලර—ර්භ සිදු කිරීභට අත—ල— වද— උඳයණ 
වහ ඖධ වනොභළිප වීභ ව 2008 ර්වේදී ඉදි ශ වෘද 
ඒවේ ලර—හයඹ වේ නතුරුත් සථහපිත වනොකිරීභ 
ඹන වවේතු නිහවන් කුරුණෆර ශික්ණ වයෝවවේ වෘද 
වයෝ ලර— විවලේඥ වද—රුන් එභ වයෝවවරන් 
ඉත් වොස ඇිප ඵ එතුභහ දන්වනහිද?  

(ආ) (i) කුරුණෆර ශික්ණ වයෝවවේ ඉදි ශ වෘද 
ඒවේ ලර—හහයඹ විෘත යන දිනඹ 
වර්ද;  

 (ii) එභ වයෝවවේ වෘද ලර—ර්භ සිදු කිරීභ වහ හිඟ 
වී ඇිප වද— උඳයණ වහ ඖධ පිළිඵ 
හර්තහක් රඵහ ළීතභට ටයුතු යන්වන්ද; 

 (iii) වෘද ලර—ර්භ සිදු යනු රඵන සිඹලුභ 
වයෝවේර ඳිපන අඩු ඳහඩු වොඹහ ඵරහ, අදහශ 
ඖධ වහ උඳයණ රඵහ දී අයණ වෘද 
වයෝගීන්වේ ජීවිත වේයහ ළීතභට ටයුතු 
යන්වන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

சுக அகச்சகக் வகட்ட ண: 

(அ) இந் சத்சகச்கச வற்தகள்பற்கக அத் 

சண ந்த்து உதகங்கள் ற்நம் 

ந்ந்துகள் இன்க ற்நம் 2008ஆம் ஆண்டு 

ர்க்கப்தட்ட இந் வய்ப் தன் சத் 

சகச்கசக் கூடம் இன்நக நப்தடக ஆக 

கங்கபல் குந்கல் வதண ந்த்துகண 

ன் இந்வய் சத் சகச்கச ந்த்து 

நெர்கள் வற்தடி ந்த்துகணலிந்ந்து 

தபவநநோள்பணர் ன்தக அர் அந? 

(ஆ) (i) குந்கல் வதண ந்த்துகணல் ர் 

க்கப்தட்டுள்ப இந்வய்ப் தன் 

சத்சகச்கசக் கூடம் நந்துகக்கப்தடும் 

க தன்தகநோம்; 

 (ii) வற்தடி ந்த்துகணல் இந் சத் 

சகச்கசககப வற்தகள்ற்கு தற்நக்குகந 

கவுள்ப ந்த்து உதகங்கள் ற்நம் 

ந்ந்துகள் தடர்தண அநக்ககதன்கநப் 

ததற்நக்தகள்ப டடிக்கக டுப்த 

ன்தகநோம்; 

 (iii) இந் சத்சகச்கசககப வற்தகள்லம் 

சகன ந்த்துகணகபலும் கப்தடுகன்ந 

குகநதடுககப ஆய்ந்து சம்தந்ப்தட்ட 

ந்ந்துகள் ற்நம் உதகங்ககப ங்க 

அப்த இந் வபர்ககப கப்தற்ந 

டடிக்கக டுப்த ன்தகநோம் 

 அர் இச்சகதல் அநப்த? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that Consultant Cardiologists attached 
to the Kurunegala Teaching Hospital have left the 
hospital, owing to the non-availability of essential 
medical appliances and medicines required to 
perform cardiac surgeries and the non-functioning 
of the operating theatre constructed in the cardiac 
unit in the year 2008, up to now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the operating theatre 
constructed in the cardiac unit of the 
Kurunegala Teaching Hospital will be 
opened ;  

 (ii) whether action will be taken to obtain a 
report relating to the non-availability of 
medical appliances and medicines required 
for performing cardiac surgeries at the 
aforesaid hospital; and 

 (iii) whether arrangements will be made to save 
the lives of the innocent patients by making 
a survey of the shortcomings in all hospitals 
where cardiac surgeries are performed and 
making the required medicines and 
appliances available to them? 

(c) If not, why? 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වෞ—  අභහත—තුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය බහත* යනහ. 
 

 

* බහවේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* சதநடத்ல் கக்கப்தட்ட கட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ) වෘද  ලර—හහය  ඒවඹහි නිභවීේ ටයුතු මර—භඹ ළටලුහරී 

තත්ත්ඹන්  භත තහහලි  අත්හිටුහ ඇිප ඵළවින් කුරුණෆර  

ශික්ණ  වයෝවරට  වභවතක් වෘද  වහ උයස ලර—ර්භ පිළිඵ 

වද—යවඹක් අනුයුක්ත ය නළත. 

(ආ) (i) ඉදිකිරීේ ටයුතු නිභ න වතක් විෘත යන දිනඹක් 
දළනුේ දිඹ  වනොවළ. 

 (ii) වද— උඳයණ  වවෝ ඖධර  හිඟඹක් වනොභළත. 

 (iii) ඔේ. 

  වදනි සිදු වවයන වෘද ළත්ේ ප්රපභහණඹ ඉවශ නංහ 

වයෝගීන්ට වන ළරසීවේ ක්රියඹහ පිළිවතක් වෞ— 

අභහත—හංලඹ  භඟින් නිඹමු —හඳෘිපඹක් වර යහපිටිඹ 

ශික්ණ වයෝවර, භවනුය ශික්ණ වයෝවර ව                      

්රීද ජඹර්ධනපුය භව වයෝවර ඹන වයෝවේ ආශ්රිාත 

ක්රියඹහත්භ ය ඇත. 

(ඇ) ඳළන වනොනගී. 

 
 
 
 

උතුරු නළ වඟනහිය ඳශහත් ඳහරන වේහ ංර්ධන 
—හඳෘිපඹ : ළඹ ශ මුදර 

டக்கு, கக்கு உள்லட்ச வசககள் 

அதந்த்க் கந்த்ட்டம் : தசனட்ட தம் 

NORTH-EAST LOCAL GOVERNMENT SERVICE 

IMPROVEMENT PROJECT : MONEY SPENT 
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6. ඒ. විනහඹමර්ිප භවතහ (රු ඊ. යනඳන් භවතහ 
වනුට ) 
(ண்நெகு அ. கநர்த் - ண்நெகு ஈ. சதன் 

சர்தக) 

(The Hon. E. Saravanapavan on behalf of the Hon. E. 

Saravanapavan) 

ආර්ථි ංර්ධන අභහත—තුභහවන් ඇස  ප්රපලසනඹ - (1) : 

(අ) උතුරු නළවනහිය ඳශහත් ඳහරන වේහ ංර්ධන 

—හඳෘිපඹ (NELSIP) භගින් 2010 ර්වේ සිට 2012 

ර්ඹ දක්හ උතුරු වහ නළ වඟනහිය ඳශහත් වනුවන් 

විඹදේ ශ මුදර වොඳභණද ඹන්න වන් වන් 

ලවඹන් එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත —හඳෘිපඹ ඹටවත් එක් එක් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹ විසින් ස ය ඉදිරිඳත් යන රද 

ඇතළේ වඹෝජනහ දිසත්රිtක් ේඵන්ධීයණ මිටු 

භ බහඳිපරුන් විසින් වනස ය ඇිප ඵ 

දන්වන්ද; 

 (ii) එවේ නේ, වනස ය ඇිප එභ වඹෝජනහ 

වර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වභභ බහට දන්න්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 

897 898 

[රු අජිත් පී. වඳවර්යහ  භවතහ] 
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ததந்ப அதந்த் அகச்சகக் வகட்ட ண:  

(அ) டக்கு — கக்கு உள்லட்ச வசககள் 

அதந்த்க் கந்த்ட்டத்ன் நனம் (NELSIP) 2010 

ஆம் ஆண்டு நைல் 2012 ஆம் ஆண்டு க டக்கு 

ற்நம் கக்கு கங்கலக்கக தசனக்கப் 

தட்டுள்ப தத்தகக தவ்வநக து ன்தக 

அ ்குநப்தடு? 

(ஆ) (i) வற்குநப்தடப்தட்ட கந்த்ட்டத்ன் கழ் எவ் 

தந் உள்லட்ச நணத்ணலும்  

க்கப்தட்டு நைன்கக்கப்தட்ட சன தவ 

ககள் ட்ட இகப்தபர் குலன் 

இகத்கனக்பல் ற்நப்தட்டுள்பது 

ன்தக அந; 

 (ii) ஆதணல், ற்நப்தட்டுள்ப குநத் தவ 

ககள் க  ன்தக அ ் இச்சகதக்கு 

அநப்த? 

(இ) இன்வநல், ன்? 
 

asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he state separately, the amount of money 

spent for the Northern and the Eastern Provinces 

from the year 2010 up to 2012 by the North-East 

Local Government Service Improvement Project 

(NELSIP)? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that certain proposals 

prepared and submitted by each of the 

Local Government Institutions under the 

aforesaid project have been changed by the 

co-chairmen of the District  Co-ordinating 

Committees ; and 

 (ii) if so, what the proposals that have been 

changed are? 

(c) If not, why? 
 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ආර්ථි ංර්ධන 

අභහත—තුභහ වනුවන්  භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය බහත* 

යනහ.  
 

* බහවේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* சதநடத்ல் கக்கப்தட்ட கட : 

* Answer tabled: 
(අ) —හඳෘිපවේ ටයුතු 2011 වර් සිට ආයේබ විඹ. ඒ අනු 

—හඳෘිපවේ විඹදේ ඒ ඒ ඳශහත් අනු ඳවත දක්හ ඇත. 

(ආ) (i) දිසත්රිtක් බහඳිපරුන් විසින් වඹෝජනහ වනස ය  නළත. 

  වභභ —හඳෘිපවේ ළරළසභට අනු උඳ —හඳෘිප වතෝයහ 
නු රඵන ක්රකභවේදඹ ඳවත  ඳරිදි වේ. 

 * ඳශහත් ඳහරන ආඹතනවේ වබහගිත් ංර්ධන 
ළරළසවේ අන්තර්ත —හඳෘිපඹක් වීභ 

 * ප්රපහවද්ය ඹ ංර්ධන මිටු  අනුභිපඹ රඵහ ළීතභ 

 * දිසත්රිtක් ංර්ධන මිටු අනුභිපඹ රඵහ ළීතභ 

 * ඳශහත් ළරසුේ මිටු අනුභිපඹ රඵහ ළීතභ 

 * ආර්ථි ංර්ධන අභහත—හංලඹ  ඹටවත් ඇිප —හඳෘිප 
ේඵන්ධියණ  ඒවේ  එඟතහඹ රඵහ ළීතභ. 

  ඳශහත් ඳහරන ආඹතනවේ වබහගිත් ංර්ධන 
ළරළසවේ ප්රපමුතහ ඳදනභ භත —හඳෘිප වතෝයහ ළීතභ සිදු 
යනු රළවේ.  නමුත්, භවය ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භගින් 
අඩු ප්රපමුතහක්  ඳිපන වොඩනළඟිලි  ඉදි කිරීේ ේඵන්ධ 
වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය ඇතත්, යජවේ වනත් —හඳෘිප 
භගින් අල— වොඩනළඟිලි ඉදි කිරීභ යනු  රඵයි. ඒ අනු 
භවජනතහවේ අල—තහ ඳරිදි ඳශහත්  ඳහරන ආඹතනවේ 
වබහගිත්  ංර්ධන ළරළසවේ ප්රපමුතහ රළයිසතුවේ 
වන් —හඳෘිප ක්රියඹහත්භ ය ඇත. 

  2012 ය වහ උතුරු වහ නළ වඟනහිය  වදඳශහවත්භ 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 79 වහ භ මුදේ වන් ය ඇත. ඒ 
වහ න —හඳෘිප  වඳුනහ වන ක්රියඹහත්භ යමින් ඳතී. 
වන් යන රද මුදේ විඹදේ වනොවීභ වවේතුවන් ඳශහත්  
ඳහරන ආඹතන ගිණුේර අනල— වර මුදේ තළන්ඳත් 
වීභ ළශළක්වීභ වහ මුදේ අභහත—හංලවේද  උඳවදස ඳරිදි 
අල—තහඹ ඳරිදි ඳශහත් ඳහරන වොභහරිස  විසින් මුදේ 
නිදවස  කිරීභට ටයුතු ේඳහදනඹ ය ඇත. 

 (ii) වඹෝජනහ වනස ය නළත. එඵළවින් අදහශ වනොවේ. 

(ඇ) අදහශ වනොවේ. 
 

 
අේඵරන්වොඩ දිසත්රිtක් වයෝවර: ආවහය ළඳයීභ    

அம்தனங்தககட ட்ட ந்த்துகண : உவு 

ங்கல் 
AMBALANGODA DISTRICT HOSPITAL :  FOOD SUPPLY  

    2974/’12 

11. රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ (රු අකිර වියහේ 
හරිඹේ භවතහ වනුට)          
(ண்நெகு அஜத் ந. ததவ - ண்நெகு அகன ஜ் 

கசம் சர்தக) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam) 
වෞ— අභහත—තුභහවන් ඇස ප්රපලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) අේඵරන්වොඩ දිසත්රිtක් වයෝවවේ 2012 අවෝසතු 
භහවේ දින තුනදී ආවහය ළඳයීභ පිළිඵ 
අර්බුදඹක් නිර්භහණඹ වී ිපබ ඵත්; 

 (ii) ආවහය ළඳයීවේ වටන්ඩයඹ විධිභත් ආහයවඹන් 
රඵහ වනොදීභ ඊට වවේතු වී ඇිප ඵත්;  

 එතුභහ දන්වනහිද? 

899 900 

    ඳශහත මුළු —හඳෘිප 
හරසීභහ 
වහ  වන් 
ශ මුදර රු.මි 

2012 ය 
න විට මුළු 
විඹදභ රු.මි. 

මුළු —හඳෘිප 
හරසීභහ 
වහ වන් 
ශ මුදලින් 
දළනට විඹදභ 

නළවඟනහිය 
ඳශහත 

4,681.71 1,911.43 39.48% 

උතුරු ඳශහත 3,626.43 1,148.67 27.24% 

එතු 8,308.14 3,060.10 33.36% 

 2011  ය 2012 ය 

 වන්ශ 
මුදර 

විඹදභ මුදර වන්ශ 
මුදර  

විඹදභ 
මුදර 

නළවඟනහිය 
ඳශහත 

1,405.00 62.86 2,107.00 1,848.57 

උතුරු ඳශහත 1,088.00 160.67 1,632.00   988.00 

එතු 2,493.00 222.53 3,739.00 2,636.47 



ඳහර්ලිවේන්තු 

(ආ) (i) 2012 ජලි 01 දින සිට අේඵරන්වොඩ දිසත්රිtක් 
වයෝවවේ ආවහය ළඳයීභ වහ රඵහ දුන් 
වටන්ඩයඹ අවවෝසි කිරීභට වවේතු වර්ද;  

 (ii) ආවහය ළඳයීවේ වටන්ඩයඹ රඵහ දීවේදී 
අනුභනඹ යනු රඵන ක්රියඹහඳටිඳහටිඹ වර්ද;  

 (iii) අේඵරන්වොඩ දිහ වයෝව වේ ඇිප ව එභ ළටලු 
පිළිඵ වොඹහ ඵරහ නළත එළනි තත්ත්ඹක් භතු 
වනොන ආහයඹට විධිභත් ටයුතු කිරීභට 
පිඹය න්වන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්වනහිද? 

(ඇ) වනොඑවේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சுக அகச்சகக் வகட்ட ண:  

(அ) (i) அம்தனங்தககட ட்ட ந்த்துகணல் 

2012ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் த்ல் நன்ந 

ணங்கபல் உவு ங்கல் தடர்தக 

தந்க்கடிதன்ந வன்நந்ந்து ன்தக 

நோம்; 

 (ii) உவு ங்கலுக்கண வகள்ந நைகநண 

த்ல் ங்கப்தடகவ அற்குக் க 

ந்ந்தன்தகநோம் 

 அர் அந? 

(ஆ) (i) 2012 நௌகன ம் 01ஆம் கலிந்ந்து 

அம்தனங்தககட ட்ட ந்த்துகணல் 

உவு ங்கலுக்கக ங்கப்தட்டிந்ந் 

வகள்நக இத்துச்தசய்ற்கண க 

ங்கள் க ன்தகநோம்; 

 (ii) உவு ங்கலுக்கண வகள்ந ங்கப் 

தடும்வதது ககடப்தடிக்கப்தடுகன்ந தசல் 

கடநைகந தன்தகநோம்; 

 (iii) அம்தனங்தககட ட்ட ந்த்துகணல் 

ற்தட்ட வற்தடி தச்சகண தடர்தக 

ஆய்ந்து இவ்நண எந் கனக ண்டும் 

ற்தடந்க்க நைகநசர்ந் த்ல் 

தசனற்நற்கு டடிக்கக டுப்த 

ன்தகநோம் 

 அர் குநப்தடு? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware - 

 (i) that there was a problem with regard to the 

provision of food for three days in the 

Ambalangoda District Hospital in August 

2012; and 

 (ii) this problem cropped up as a result of the 

tender relating to the supply of food being 

granted in an improper manner? 

(b) Will he state - 

 (i) the reasons for the cancellation of the tender 

awarded on 1st July 2012  for the supply of 

food of the Ambalangoda District 

Hospital ;  

 (ii) the procedure followed in granting the food 

supply tender ; and 

 (iii) whether steps will be taken to look into the 

above mentioned problem that cropped up 

in the Ambalangoda District Hospital in 

order to avoid recurrence of a situation of 

that type? 

(c) If n ot, why ? 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වෞ— අභහත—තුභහ 

වනුවන් භහ එභ ප්රපලසනඹට පිළිතුය බහත* යනහ. 

 

* බහවේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* சதநடத்ல் கக்கப்தட்ட கட : 

* Answer tabled: 

 හේර  දිසත්රිtක්  වෞ— වේහ අධ—ක් විසින්  එන රද  හර්තහට 

අනු- 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) (i) වටන්ඩර් ක්රියඹහඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ය ඳශහත් වෞ—  
වේහ අභහත—හංලවේ  අනුභළිපඹට  වඹොමු ය ඇිප අතය 
මිර  ණන් අධි ඵ  තීයණඹ වීභ නිහ නළත වටන්ඩර්  
ළන රදී. 

 (ii) පුත් ඳත් දළන්වීභක් ඳශ ය වටන්ඩර් ළහ වටන්ඩර් 
භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ය ඒ වහ ආවහය ඇයීේ මිටු 
හර්තහක් රඵහ ීත. ඳසු ඒ වහ ඳශහත් වෞ— 
අභහත—හංලවේ අනුභළිපඹ රඵහ වන ඉදිරි ටයුතු සිදු 
වවයයි. 

 (iii) ඔේ. 

(ඇ) ඳළන වනොනගී.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිවඹෝ 23(2) ඹටවත් නඟනු රඵන   ප්රපලසනඹ, රු 

අනුය  දිහනහඹ භවතහ. 

 
වඳෞද්ලි  දළනුේ දීවභන් ඇස ප්රපලසනඹ 

ண அநத்ல் நன ண 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

දකුණු ඉන්දිඹහවේදී භික්වරන් වන්වේ ප්රපමු ්රීද 
රහංකිඹන්ට  ඳවය දීභ 

தன்ணந்ல் ததபத் தக்குகள் உட்தட 

இனங்ககர் ண க்குல்கள்   
ATTACKS ON SRI LANKANS IN SOUTH INDIA INCLUDING 

BUDDHIST MONKS 
 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, සථහය නිවඹෝ 23/2 

ඹටවත් වභභ ප්රපලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ 

ඔඵතුභහට වඵවවවින්භ සතුිපන්ත වනහ. 

901 902 

[රු  අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ] 
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දකුණු ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ  යන භික්ෂූන් වන්වේ ප්රපමු ්රීද  

රහංකිඹන්ට  එේර වවයන ඳවය දීේ  වවේතුවන් උද්ත වී 

ඇිප තත්ත්ඹ පිළිඵ වභභ රු බහවේ අධහනඹ වඹොමු 

කිරීභට අවප්ක්හ යනහ. දින  තුන හරඹ තුශ දකුණු 

ඉන්දිඹහවේදී වඵෞද්ධ  භික්ෂූන් වන්වේට සිදු වරුණු වදළනි 

ඳවය දීභත්  ඳසු ගිඹ 18ළනි ඳුදහ  ජනභහධ— විසින් හර්තහ ශහ. 

වභභ ඳවය දීේ හුවදරහ වට ත් සිදු වීේ වනො දකුණු 

ඉන්දිඹහ තුශ ක්රකමි ර්ධනඹ  න ්රීද රංහ විවයෝධවේ 

ප්රපහලඹනුයි.  

ඳසු ගිඹ ය හරඹ ළරකුවවොත් 2012 ජනහරි භහවේදී 
වභභ බහවේ භන්ත්රී රිඹවේ  ළමිඹහ දකුණු ඉන්දිඹහවේදී ඳවය 
ෆභට රක් වී  ිපබුණහ. නළතත්  එභ වර් ළප්තළේඵර් 02ළනි 

දහ වචන්නහයි වන්රු ක්රීීඩහංණවේ සුවද ඳහඳන්දු තයහලිඹට 
ගිඹ ්රීද රංහ ඳහේ ණ්ඩහඹභක්  අඳවසුතහට  ඳත් යනු රළඵ  
ආඳසු  වයහ එනු රළබුහ.   ඳසු දින  තන්ජභහර්  වතෝලි 
වද්සථහනඹ ළඳීභට ගිඹ ්රීද රහංකිඹන් පිරිට ඳවය වදනු  
රළබුහ. නළතත් වතය 04ළනි දින  වේරක්ර්නි වද්සථහනඹ  
ළඳීභට ගිඹ  ්රීද රහකිඹන්  180ට ආන්න පිරික් රැත් ඵස 
යථ 07ට ඳවය වදනු රළඵ වඳොලීසිඹ විසින්  වයහ එනු රළබුහ.  
ඳසු ගිඹ වඳඵයහරි  06ළනි දින භදුයහසිවේ මිහින් රංහ ගුන් 
වේහ හර්ඹහරඹට ඳවය වදනු රළබුහ. වඳඵයහරි 26 ළනි දින 

වේරක්ර්නි වද්සථහනඹ ළඳීභට ගිඹ ්රීද රහංකිඹන් 75 
වදවනකු වයහ එනු රළබුහ.  භහර්තු 16න දින දිේලි යවිවේ 
අධ—හඳනඹ රඵන සිටි  ්රීද රහංකි  භික්ෂූන් වන්වේ නභට 
තන්ජවර් වෝවිවේ අධ—ඹන ටයුතුර  වඹදී  සිටිඹදී ඳවය දීවේ 
සිදු වීභ  ව භහර්තු 18ළනි දින වචන්නහයි  දුේරිඹ වඳොවශේදී 
භික්ෂූන් වන්වේ  නභට  ඳවයදීභ වහ  න්දනහ නඩඹක් වයහ 
ඹළවීවේ සිදු වීභ ආන්නතභ සිදුවීේ ද්විත්ඹයි.  

රු නිවඹෝජ—  ථහනහඹතුභනි, වභභ ඳවයදීේ ඇතුළු              
්රීද රහකිඹන් ඉන්දිඹහවේදී අඳවසුතහට රක් වීභ පිළිඵ ්රීද 

රංහ ආණ්ඩු ප්රපභහණත් යහජ— තහන්ත්රිt පිඹයඹන් වනොළීතභ 
නිහ වේ දක්හ තත්ත්ඹ ර්ධනඹ යහ ඇිප ඵ ඉවත සිදුවීේ 
විසින් වඳන්හ වදනහ. එවේභ  ඉන්දිඹහවේ  ංචහයඹ  කිරීභ              
්රීද රහකිඹන්ට අනතුරුදහඹ ඵට අනතුරු ඇඟවීභට  වේ දක්හ 
ආණ්ඩු  අභත් වී ිපවඵනහ.  

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  "තමිේනහඩුවේ ංචහයඹ 
කිරීභ අදහනේ වත ඵළවින් ්රීද රහංකිඹන් එහි ංචහයඹ 
වනොශ යුතු ඵ  ආයක් වේේ වෝඨහබඹ යහජඳක් භවතහ 
'රිවියට' ඳළසීඹ" කිඹහ ඒ පුත්  ඳවත් වන් වී ිපවඵනහ.  විටින් 

විට භහරු න සථහයඹන් ිපවඵන නිහ  භහ ඔඵතුභහවන් දළන 
න්නට ළභිපයි,  වේ විවද්ල  ටයුතු අභහත—හංලවේ 
සථහයඹද  එවවභ නළත්නේ ආයක් අභහත—හංලවේ සථහයඹද, 
යහජ— සථහයඹද  කිඹහ. ප්රපධහන ය ර් ඳහඨඹ හිත අද පුත් ඳත 
වභඹ හර්තහ ය ිපවඵන නිහයි භභ විවලේවඹන් ඔඵතුභහවන් 
අවන්වන්.  

එවේභ ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ කිරීභ ්රීද රහංකිඹන්ට 

අනතුරුදහඹ ඵට අනතුරු ඇඟවීභට  වේ දක්හ ආණ්ඩු අභත් 

වී ිපවඵනහ. භහ ඊවේයි වේ ප්රපලසනඹ බහය දුන්වන්. අද වනවොට 

ඒ අදහශ න්වන් නළවළ.  

විවලේවඹන් දකුණු ඉන්දීඹ වද්ලඳහරඹන් විසින් දිගින් 

දිටභ ්රීද රහංකිඹන්ට  එවයහි ජනතහ උසින්මින් සිටින 

තත්ත්ඹක් තුශ වභළනි සිදුවීේරට ඩහ ඵයඳතශ  සිදුවීේ  වුත් 

ඉදිරිවේ ඇිප වීවේ  ඉඩඩක් ඳිපනහ. රු නිවඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, එ වහමුදුරුන් වන්වේ  නභට ඳවය දුන් 

ආහයඹ අඳ රඳහහිනිවඹන් දුටුහ. 

ඳසුඳ වමහ ඹමින්, බිභ ළටී සිටිඹදී නළත ඳවය දුන්නහ.  

රඳහහිීත නහලිහර වඳන්ව ආහයඹට, ඒ වහමුදුරුන් 

වන්වේට දුේරිඹ ඳවශන් පිටත් ඹෆභට සිදු වවේ ඹේ වසරහ 

ළීතභක් වයවහයි. අවප් සහමීන් වන්වේරහට වභළනි 

තත්ත්ඹන් ඇිප වීභ ළන අවප් යජඹ න්නහ සථහයඹ වභොක්ද 

කිඹරහ භහ දන්වන් නළවළ. එඹ ඳහර්ලිවේන්තුට ඳළවළදිලි ශ යුතු 

නහ. ඒ නිහ වේ තත්ත්ඹ තත් අහිතය තත්ත්ඹන් දක්හ 

ර්ධනඹ වීවේ අනතුයට වේ න විට ඳත් වී ිපවඵනහ.  

වේ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ළටලුරට පිළිතුරු අවප් 

රු විවද්ල ටයුතු අභහත—තුභහ විසින් වභභ බහ වමුවේ තඵනු 

ඇතළයි අවප්ක්හ යනහ.  

01. ්රීද රහංකිඹන් ඉන්දිඹහවේදී අඳවසුතහට රක්වීවේ එක් 
එක් සිදුවීභ පිළිඵ -භහ වන් යන රද සිදුවීේරට 
අභතයත්  සිදු වීභක් වරහ ිපවඵනහ. භහධ— හර්තහ ය 
ිපවඵන ආහයඹට රංහ ඵළංකුවේ ලහහ හර්ඹහරඹටත් 
ඳවය දීභක් සිදු වරහ ිපවඵනහ. වේ සිඹලු සිදුවීේ 
ේඵන්ධවඹන්- වේ දක්හ නු රළඵ ඇිප පිඹය වර්ද? 
එක් එක් සිද්ධිඹ ේඵන්ධවඹන් වන් වන්  වේ බහ 
වමුවේ රු ඇභිපතුභහ රුණු දක්නු ඇතළයි භහ 
ඵරහවඳොවයොත්තු නහ.  

02.   මිහින් රංහ හර්ඹහරඹට සිදු යන රද ඳවයදීභ පිළිඵ 
වහනි තක්වේරුක් ය ිපවඵනහද? එවේ නේ එඹ 
වොඳභණද?  

03.   එභ තත්ත්ඹන් ළශළක්වීභ වහ නු රළඵ ඇිප වහ 
ළීතභට අවප්ක්හ යන යහජ—තහන්ත්රිt පිඹය 
වභොනහද? 

04.   ්රීද රහංකිඹන් දකුණු ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ කිරීභ 
අනතුරුදහඹ ඵ පිළිනු රඵන්වන්ද?  

වේ රුණු පිළිඵ රු විවද්ල ටයුතු අභහත—තුභහ වේ  

ඳහර්ලිවේන්තුට රුණු දක්නු ඇතළයි  ඵරහවඳොවයොත්තු නහ. 

වඵොවවොභ සතුිපයි, රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි.  

 
 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එේ.පීරිස භවතහ (විවද්ල ටයුතු 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு (வதசர்) ஜ.ல். நஸ் - 

தபட்டலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

රු  නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ ඇස දකුණු ඉන්දිඹහවේ දී ්රීද රහංකිඹන්ට මුහුණ 

ඳහන්නට න ළවළට ව ්රීද රංහ යජවේ වද්ඳශරට ඇිප ව 

අරහබ වහනි පිළිඵ ප්රපලසනඹ ඉතහ හවරෝචිත ඹළයි භහ සිතනහ. ඒ 

භන්ද ඹත්, දකුණු ඉන්දිඹහවේදී ්රීද රහංකි ංචහයඹන් 

ේඵන්ධවඹන් ඇිප ව සිදුවීේරට ඳළවළදිලි පිළිතුයක් රඵහ 

දීභටත්, එභ සිදුවීේ විඹවඹහි ්රීද රංහ යජඹ වන ඇිප ක්රියඹහ 

භහර් පිළිඵත් ඳළවළදිලි කිරීභට එභඟින් අසථහ ළරවන 

නිහ.  ඒ නිහ වේ ප්රපලසනඹ ඇසීභ ළන රු භන්ත්රී තුභහට භහ 

ෘතඥ නහ.  

රු භන්ත්රී තුභහවේ ප්රපලසනවේ, ඳසු ගිඹ හනුවේ දී                     

්රීද රහංකිඹන් ව ්රීද රංහ යජවේ වද්ඳශ ේඵන්ධ දකුණු 

ඉන්දිඹහවේ දී ඇිප ව සිද්ධීන් විසතයහත්භ වන් ව නිහ ඒ 

සිදුවීේ නළත යක් වභහිදී වන් කිරීභ වනුට එභ සිද්ධීන් 

ේඵන්ධ යජඹ විසින් න්නහ රද ක්රියඹහ භහර් පිළිඵ ඳළවළදිලි 

විසතයඹක් කිරීභට භහ අදවස යනහ. භහ විලසහ යනහ, ඒ 

ඩහත් ප්රප වඹෝජනත් වයි කිඹහ.   

ඉන්දිඹහවේ දී ්රීද රහංකිඹන් ේඵන්ධ ඇිප ව ෆභ 

සිදුවීභක්භ -එඹ කුඩහ  වවෝ විලහර වවෝ වේහ, එක් පුද්රඹකු 

විවඹහි වක් වවෝ වේහ, ණ්ඩහඹභක් විවඹහි වක් වවෝ 

වේහ- න දිේලිවේ ඇිප ්රීද රංහ භව වොභහරිස හර්ඹහරඹ 

903 904 



ඳහර්ලිවේන්තු 

ව වචන්නහයි නුය පිහිටි ්රීද රංහ නිවඹෝජ— භව වොභහරිස 

හර්ඹහරඹ භඟින් ඉන්දීඹ භධ—භ ආණ්ඩුටත්, ප්රපහන්ත යජවේ 

ඵරධහරින්ටත් ළභ විටභ දළනුේ දී ිපවඵන ඵ වේ රු බහට භහ 

කිඹන්නට ළභළිපයි.  

ඉන්දිඹහට ඳළමිවණන ්රීද රහංකිඹන්වේ ආයක්හ තවවුරු 

යන වරටත්, ්රීද රංහ යජඹට අඹත් වද්ඳශ ආයක්හ යන 

වරටත් එවේ දළනුේ දුන් ෆභ අසථහභ අඳ ඉන්දීඹ යජවඹන් 

ඉේරහ සිටිඹහ.  

වභභ ඉේලීේර ප්රපිපපරඹක් ලවඹන් ්රීද රහංකිඹන්වේ 

ආයක්හ ේඵන්ධවඹන් ත වළකි උඳරිභ පිඹය න්නහ ඵට 

ඉන්දීඹ යජඹ විප වී ිපවඵන අතය, ්රීද රංහ යජඹට අඹත් 

වද්ඳශ ආයක්හ කිරීභ වහ ඉන්දීඹ ආයක් අංල වඹොදහ 

ිපවඵන ඵ භහ කිඹන්නට ළභළිපයි.  

ඳසු ගිඹ හනුවේ දී ්රීද රහංකිඹන් ේඵන්ධ ඇිප ව 

සිද්ධීන්රට ේඵන්ධ පුද්රඹන් වඳුනහ වන ඇිප අතය, ඔවුන් 

ීතිපඹ ඉදිරිඹට ඳළමිණවීභට ටයුතු ය ිපවඵන ඵ ඉන්දීඹ යජඹ 

අඳට දන්හ ිපවඵනහ රු භන්ත්රී තුභනි.  

ඳසු ගිඹ භහර්තු 16ළනි දහ තන්ජවර්හි  -රු භන්ත්රී තුභහ ඒ 

සිද්ධිඹ වන් ශහ- ඇිප ව සිද්ධිඹ ේඵන්ධ පුද්රඹන් වත් 

වදවනකුට විරුද්ධ  අඳයහධ ීතිපඹ ඹටවත් නඩු ඳළරීභට 

දළනටභත් ටයුතු ය ිපවඵනහ.  භහර්තු 18ළනි දින සිදු ව 

සිද්ධිඹ -ඒ සිද්ධිඹත් රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රී තුභහ 

විවලේවඹන් වන් ශහ- ේඵන්ධවඹන් අදහශ ළරුන් 

වඳුනහවන ඇිප අතය, ඔවුන් අත් අඩංගුට ළීතභ වහ විවලේ 

වඳොලිස ණ්ඩහඹභක් දළනටභත් වඹොදහ ිපවඵනහ. එභ සිද්ධිඹට 

ේඵන්ධ ළරුන් අතරින් ිපවදවනකු භහර්තු 19ළනි දහ 

අධියණඹට බහය ව ඵද අඳට දන්හ ිපවඵනහ.  

මිහින් රංහ හර්ඹහරඹට ඳවය දුන් අසථහවේදී -රු අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රී තුභහ වන් ශ ඳවය දුන් තත් අසථහක්- 

වචන්නහයි නුය පිහිටි ්රීද රංහ නිවඹෝජ— භව වොභහරිස 

හර්ඹහරඹ භඟින් ඒ පිළිඵ අදහශ ඵරධහරින්ට දළනුේ දුන් අතය, 

ඉන්දීඹ යජඹ විසින් එභ හර්ඹහරඹට අල— ආයක්හ ඳඹහ වදනු 

රළබුහ. වභභ හර්ඹහරඹට ඳවය දීභ සිදු වවේ උදෆන ඵළවින් 

හර්ඹහරවේ කිසිදු වේවඹකුට වවෝ නුවදනුරුවකුට 

වහනිඹක් සිදු වවේ නළවළ. වචන්නහයි නුය පිහිටි ශ්රිා රංහ 

නිවඹෝජ— භව වොභහරිස හර්ඹහරවේ නිරධහරින් දළන්ව ඳරිදි 

මිහින් රංහ හර්ඹහරඹට සිදු ව අරහබ වහනිඹ පිළිඵ ේපර්ණ 

තක්වේරුක් ය වනොභළිප වුත් එඹ දශ ලවඹන්             ්රීද 

රංහ රුපිඹේ රක් විසිඳවක් ඳභණ විඹ වළකි ඹළයි ඔවුන් දන්හ 

ිපවඵනහ. 

ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ වහ ඹන ්රීද රහංකිඹන්ට ව ්රීද රංහ 

යජවේ වද්ඳශරට ය ඇිප අරහබ වහනි පිළිඵ ඉන්දිඹහනු 

භධ—භ ආණ්ඩු ව ප්රපහන්ත යජඹන් දළනුත් කිරීභට වේ 

ආහයවඹන් අඳ ටයුතු ය ිපවඵනහ. ්රීද රංහ යජඹ ඒ පිළිඵ 

ඉන්දිඹහනු යජවේ දළඩි අධහනඹ වඹොමු ය ිපවඵනහ. 

්රීද රහංකි භික්ෂූන් වන්වේරහට දකුණු ඉන්දිඹහවේදී යනු 

රළබ තහඩන පීඩන ව අභන් ්රීද රංහ යජඹ තයවේ වවශහ 

දකිනහ. ්රීද රංහ භඟ වඳොදු ංසෘිපඹට උරුභේ කිඹන, 

විවලේවඹන්භ බුදු දවභ උඳන් වද්ලඹ න ඉන්දිඹහවේදී එළනි 

සිද්ධිඹක් සිදු වීභ ළන යජඹ වනුවන් භහ දළඩි නසේර ඳශ 

යනහ. 

වභභ රුණ ව අවනකුත් සිදුවීේ ඳදනේ ය වන,                  

්රීද රංහ යජවේ අප්රපහදඹ ඉන්දිඹහනු විවද්ල අභහත—හංලඹ භඟින් 

ඉන්දීඹ යජඹට දන්න වර භහ නදිේලිවේ සිටින ්රීද රංහ භව 

වොභහරිස ප්රපහද් හරිඹේ භවතහට උඳවදස දුන්නහ. 

දළනටභත් එතුභහ ඒ අදවස ඉන්දීඹ යජඹට ඉතහභත් ඍජු වර 

ඉදිරිඳත් ය ිපවඵනහ. ඒ හවේභ, වොශම සිටින ඉන්දිඹහනු භව 

වොභහරිසයඹහටත් භහ වේ පිළිඵ අඳවේ අප්රපහදඹ ඳශ ය 

සිටිඹහ. 

ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ යන ්රීද රහංකිඹන්ට ආයක්හ ඳඹහ 

දීභ වහ සිඹලුභ ක්රියඹහ භහර් න්නහ වර නදිේලි නුය පිහිටි 

්රීද රංහ භව වොභහරිස හර්ඹහරඹට ව වචන්නහයි නුය පිහිටි 

්රීද රංහ නිවඹෝජ— භව වොභහරිස හර්ඹහරඹට විවද්ල ටයුතු 

අභහත—හංලඹ භඟින් දළනුේ දී ිපවඵනහ. 

ඉන්දිඹහවේ ර්තභහන වද්ලඳහරන වහ අවනකුත් සිදුවීේ පිළිඵ 

්රීද රහංකිඹන් දළනුත් කිරීභට විවද්ල ටයුතු අභහත—හංලඹ 

පිඹය වන ිපවඵනහ. අත—ල—භ වවේතුක් භත දකුණු 

ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ යන්වන් නේ ඉතහ ප්රපවේේ වත 

ටයුතු යන වරටත්, ඉන්දිඹහට ඹෆභට වඳය වචන්නහයි නුය 

පිහිටි ්රීද රංහ නිවඹෝජ— භව වොභහරිස හර්ඹහරඹට දළනුේ 

වදන වරටත් ්රීද රංහ යජඹ ජනභහධ— භඟින් සිඹලු ්රීද 

රහංකිඹන්ට දන්හ ිපවඵනහ. අවප් අභහත—හංලඹ ඒ ප්රපහලඹ 

ඉතහභත් ඳළවළදිලි ය ිපවඵනහ.    

භහවේ අභහත—හංලවේ නිරධහරින් ඉන්දිඹහවේ, විවලේවඹන් 

දකුණු ඉන්දිඹහවේ ඇිප න තත්ත්ඹන් පිළිඵ විභසිේවරන් 

සිටිමින් ්රීද රංහ භව වොභහරිස හර්ඹහරඹ ව නිවඹෝජ— භව 

වොභහරිස හර්ඹහරඹ භඟ හච්ඡහ වොට වදනි හර්තහ 

ස යනහ. 

්රීද රහංකිඹන් වදරක් ඳනස දවක් ඳභණ ඳසු ගිඹ 

ර්වේදී ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ ය ිපවඵනහ. වොශම ව 

ඉන්දිඹහවේ ප්රපධහන නය අතය ිපඹට ගුන් භන් හය 

100ට ආන්න ං—හක් ක්රියඹහත්භ නහ. වේ ඳිපන 

තත්ත්ඹ නිහ ඒ ප්රපභහණඹ දළන් ටික් අඩු වරහ ිපවඵනහ. 

එයින් වඳීත ඹන්වන් ්රීද රංහවේ ව ඉන්දිඹහවේ ජනතහ අතය 

ඉතහ මීඳ ේඵන්ධතහක්  ිපවඵන ඵයි. 

තමිේනහඩුවේ න සුළු පිරිවේ වද්ලඳහරන අයමුණු 

මුදුන්ඳත් ය ළීතභට සිදු යන වභළනි ක්රියඹහහයේ ජහිප, 

ආේ වහ වද්ලඳහරන ඳක් වේදඹකින් වතොය වවශහ දළකිඹ යුතු 

ඵ භහවේ වළඟීභයි. එවභන්භ යජඹන්වේත්, ජනතහවේත් 

කීභ න්වන් එළනි සිද්ධීන් ප්රපචණ්ඩ ක්රියඹහ දක්හ ර්ධනඹ 

වනොවීභට  ඵරහ ළීතභයි. අඳ සිඹලු වදනහභ ඳක් වේදවඹන් 

වතොය එතු වරහ ඒ අයමුණ ඉසට ය ත යුතුයි. ඒ ළන 

ළඹක්, විහදඹක් ඇිප විඹ යුතුයි කිඹහ භහ හිතන්වන් නළවළ.  

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඉන්දිඹහවේ ංචහයඹ යන 

්රීද රහංකිඹන්වේ ආයක්හ පිළිඵ යජඹ ඉතහ අධහනවඹන් 

සිටින අතය ඔවුන්වේ ජීවිතරට ව වද්ඳශරට අනතුරුදහඹ 

තත්ත්ඹක් අනහතවේදී ඇිප වුවවොත් ඒ ේඵන්ධවඹන් අල— 

ෆභ පිඹයක්භ න්නහ ඵ වේ අසථහවේදී භහ වේ රු බහට 

ප්රපහල ය සිටිනහ. රු නිවඹෝජ— ථහනහඹකුභනි, සතුිපයි. 

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟට රු සුජී වේනසිංව භන්ත්රී තුභහවේ යප්රපහද ප්රපලසනඹ. 
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යප්රපහද: හිරිවළයඹට ව අවෞයඹට රක් 
කිරීභ 

சநப்நெக: தந்வு ற்நம் 

அச்சுநத்ல்  
PRIVILEGE : HARASSMENT AND INTIMIDATION 

 
 

රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, as a Member of Parliament I 

consider it my bounden duty to take up issues that 

concern the people, especially my constituents in the 

Colombo District which I represent. I have had occasion 

to take such matters up both in and out of Parliament. I 

have also in my capacity as  an Attorney-at-Law appeared 

for my constituents in various courts. 

In the recent past, I have become the subject of 

various forms of harassment and intimidation and false 

complaints which, I believe, are done with a view to 

preventing me from taking these matters up and defaming 

me. 

One such incident is an attempt of harassment on my 

way to Kandy. On this occasion, when I was proceeding 

after Parliament Sessions to Kandy in my vehicle, a 

police officer stopped me for no reason whatsoever. After 

inquiring for my name, he left.  I then proceeded on my 

way and that police officer again came and crossed my 

vehicle and questioned me and my security officer from 

the MSD and sought to confiscate his identity card. I told 

the officer that he had no right to confiscate my security 

officer’s identity card and that if I had committed a traffic 

offence, he could take my driving licence. Simultaneously 

I phoned the Inspector-General of Police and then this 

police officer hastily retreated.  

Another such incident was the false complaint made 

by one Shamlan Mohammed Sainoor (Shamras Yehiyah) 

who is a party to one of the cases for which I am 

appearing, namely, SC (FR) 496/2012.  On the basis of 

this false complaint, the police are seeking to obtain my 

call dialogue  details. 

These are subtle means of preventing me from 

performing my duties as a Member of Parliament and, to 

that extent, would be a breach of my Privileges. 

In the circumstances, I request you to inquire into 

these matters and take such action as you deem 

appropriate. 

Thank you.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

This  matter will be referred to the Hon. Speaker and 

an appropriate decision will be taken.   

යප්රපහද: 2013 භහර්තු 10 දින "සිළුමිණ" 
හර්තහ 

சநப்நெக: 2013 ர்ச் 10ஆந் க 

"சலுண" அநக்கக 
PRIVILEGE:  “SILUMINA” REPORT OF 10TH 

MARCH 2013 

 
රු යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසවේ 
නහඹතුභහ) 
(ண்நெகு ல் க்கசங்க - ர்க்கட்ச நைல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිවේන්තු ළන පුත් 

ඳත ිපබුණු හයණඹක් පිළිඵ භහ යප්රපහද ප්රපලසනඹක් භතු 

යනහ. 

2013 භහර්තු භ 10 ළනි ඉරිදහ "සිළුමිණ"  පුත් ඳවත් 

"හලීන" විවලේහංඹ ඹටවත් ඳහර්ලිවේන්තු ළන කිඹරහ 

ිපවඵනහ.  එහි වභවේ වන් වනහ: 

"වභොද ඔඹ වද්ලඳහරනඥයින්ට වේ විහය ය ය නින් ඇවිදින්න 

භහධ— ප්රපධහීතන්ට වරහක් නෆ. අවන භහධ—වේදීන්ට වවෝටරඹකින් 

න්න වදන එ විඹදභක් නේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඔඹ න ෆභ ළන 

වභොද කිඹන්වන්? ඒ අඹ ඹන හවන අවප් මුදේලින් ත් ඒහ. ඒ අඹට 

රළවඵන යප්රපහද අවප් භවජන මුදේලින් රළවඵන්වන්. ඒ නිහ කිඹන්න 

ිපවඹන්වන් ඔඹ තහ පිසසු විහයඹක් කිඹරහ තභයි." 

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භත්තරට භහධ— ප්රපධහීතන් 

ගිඹ එ ළන භභ ප්රපහලඹක් ශහ. ඒ වේ යප්රපහද ප්රපලසනඹට 

අදහශ නළවළ. ''සිළුමිණ'' ඳත්තවර් භත්තර ආයක්හ යන නිහ, 

භහධ—වේදීන් වඹ වදවනකුවේයි, ගුන් වතොටුවඳොශ වහ ගුන් 

වේහ භහවේ බහඳිපතුභහ වේයි අදවසලින් භවේ ථහට 

පිළිතුරු දීරහ ිපවඵනහ. භට ඵළණරහ ිපවඵනහ; ඒට වවේතු 

දක්රහ ිපවඵනහ. ඒහත් භවේ වේ ප්රපලසනඹට අදහශ නළවළ.  

එවවත් වභතළන එ ප්රපහලඹක් ිපවඵනහ. එඹ භට පිළිතුරු 

වදන එටත්, භට ඵණින එටත් අදහශ හයණඹක් වනොවයි. 

ආරිඹනන්ද වදොමවත්ත, ''ඉරිදහ රංහදීඳ'' ර්තෘ වේ ප්රපහලඹ 

යරහ ිපවඵනහ. දළන් ඔඵතුභහ වේ ප්රපහලඹ කිඹනහ නේ  භහ 

යපු ප්රපහලඹත් කිඹන්නේ. ඒට දුන්න පිළිතුරුත් කිඹන්නේ.  

භට ඒහ ළන වදොස කිඹන්න ඵළවළ. නමුත් ඳහර්ලිවේන්තු ළන 

කිඹපු රුණු ළන තභයි ප්රපලසනඹ ිපවඵන්වන්. ඇයි 

ඳහර්ලිවේන්තු ළන කිඹන්වන්? වේ යපු ප්රපහලඹ ේපර්ණ 

ළරැදියි. අපි ඹන හවන අවප් මුදේලින් ත්ත ඒහ. 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී තුභන්රහ, ඒ හවේභ යජවේ වේඹන් 

ණනහක් තභන්වේ මුදලින් හවන න්වන්. නමුත් අඳට ඒ 

වහ ඵදු වන රළවඵනහ. වඳෞද්ලි අංලඹටත් රළවඵනහ. 

අපි හටත් හවනඹක් දීරහ නළවළ, භව ජනතහවේ මුදේලින්. ඒ 

නිහ ඒ ථහ ේපර්ණ අත—ක්.  

වදනු, වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ ෆභ ළන භභ චනඹක් 

කිඹන්න ඕනෆ. රංහවේත්, පිට යටත්, ඳහර්ලිවේන්තු හේප්රපදහඹක් 

ිපවඵනහ, භන්ත්රී තුභන්රහටත්, වේඹ යන අඹටත් වනදහඹ 

මුදරට ආවහය රඵහ වදන. ඒ ඳහර්ලිවේන්තුට ඳභණක් සීභහ 

වරහ නළවළ. ආණ්ඩුවේ භවය ආඹතනර, භවය විට වමුදහර, 

වඳෞද්ලි අංලවේ ඵළංකුර වනදහයී මුදරට ආවහය රඵහ 

වදනහ. වප්රපේභදහ ජනහධිඳිපතුභහ ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහ 200 

ආයේබ ශහභ කිේහ, වනොමිවේ ආවහයත් වදන්න කිඹරහ. ඒ  

වනභ දයහ න්න ඵයක්. හභහන—වඹන් වේ ආවහය රඵහ දීවේ 

ටයුත්ත වවයනහ.  විවලේවඹන්භ වේ ඳහර්ලිවේන්තු අර 

න්න වන තළනක් ිපබුවණ් නළිප නිහයි වේ ආවහය රඵහ 

දුන්වන්. ඇත්ත ලවඹන් වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ ළඩ යන වළභ 

907 908 



ඳහර්ලිවේන්තු 

දිනවේභ, වේඹ යන වළභ එක් වනහටභ ඹේ කිසි විධිඹට අපි 

ආවහය රඵහ වදනහ. ඒ අවප් යුතුභක්. ඒ හවේභ තභයි, 

ඳහර්ලිවේන්තු රැසවීේ ිපවඵන දසර භවය භන්ත්රී රු ෆභ  

න්නහ. වරෝවේ ඕනෆභ යට වේ ටයුත්ත වනහ. 

වොංග්රාස එවක් වුණත්, එංරන්තවේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ වුණත්, 

වනත් ඕනෆ තළන වුණත් එවවභ ෆභ රඵහ වදනහ. ඇත්ත 

ලවඹන්භ භවය ඳහර්ලිවේන්තුර භහධ—වේදීන්ටත් වනදහඹ 

මිරට ආවහය රඵහ වදනහ. නමුත් භවය ඳහර්ලිවේන්තුර එවවභ 

යන්වන් නළවළ. භභ කිඹන්වන් නළවළ, වේ අඹවන් මුදේ අඹ 

යන්න කිඹරහ. එවවත් වදොමවත්ත භළිපතුභහට වේ ළන 

විලහර ළක්කුභක් ිපවඵනහ නේ, "රංහදීඳ" ඳත්තවයන් එන 

නිරධහරින් වනුවන් ඒ ේපර්ණ ණන ඳහර්ලිවේන්තුට 

එන්න. ඒ ේපර්ණ මිර ඳහර්ලිවේන්තුට එන්න.  

අනික් හයණඹ තභයි, අපි වනුවන් වදන හවනරට ළඹ 

ය ර්ඹක් ිපවඵනහ. නමුත් භභ ඵළලුහ, ආණ්ඩුවන් 

භහධ—වේදීන්ට වදන laptop එට ළඹ ය ර්ඹක් නළවළ. ඇත්ත 

ලවඹන් අපිට පුළුන් ඒ අඹ Public Accounts Committeeඹට 

වනළේරහ, ප්රපලසන යරහ, ඒ වොේරන්වන් ඒ මුදේ ටි ආඳසු 

න්න. එවවභ නේ වදොමවත්ත  අපිට  ඉසවේරහභ ඒ laptop 

එට වන්න ඕනෆ. ඒ හවේභ එතුභහ එ ළයඹක් 

ජනහධිඳිපතුභහ එක් චීනඹට ගිඹහ. ඒ වනුවනුත් ආණ්ඩුවන් 

තභයි වරහ ිපවඵන්වන්. ඒත් ආඳසු න්න ඕනෆ. වේ භවහ 

වේරභක්.  

භව ජනතහ අපි වේ බහට එන්න වතෝයන්වන් අඳට 

වදන්වන් වභොනහද නළද්ද කිඹරහ දළනවන. ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ 

නේ භවජනතහ අපි ඉත් යයි. අඳ භහරු යරහ වන 

ණ්ඩහඹභට ඵරඹ වදයි. එවවභ ඕනෆ නේ වේ ක්රකභඹ භහරු 

යන්න. වදොමවත්තටත්  කිඹන්න පුළුන්, වභොකුත් යප්රපහද 

එඳහ, භට රළබුණු ඒහ වදන්නේ කිඹරහ. නමුත් වභතළන වරහ 

ිපවඵන්වන් වේයි. භවය භහධ—වේදීන් හිතනහ තභන්ට 

ඳහර්ලිවේන්තුට ඩහ ඉවළින් ඹන්න පුළුන් කිඹරහ. ඔන්න 

ඕයි වරහ ිපවඵන්වන්. ඇත්ත ලවඹන්භ වවොභ වද් තභයි 

භහධ— භහේ සිඹේරටභ වනදහයි මිරට ආවහය රඵහ වදන 

එ. දළන්  ඒ වොේරන්ට වනදහයි මිරට ආවහය රළවඵන්වන් 

නළවළ. ඉිපන් භවය භහධ—වේදීන් අයලිඹව භන්දියඹට ඇවිේරහ 

පිනට නහ.  

රු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,   ඒ නිහ වේ චන ටි 

"සිළුමිණ" ඳත්තවර්  වනොදහ ඉන්න ිපබුණහ. භත්තර ළන කිේහට 

භට ඵළන්න එ වන හයණඹක්. නමුත් වේ හ— තුන වතය 

වනොදහ ඉන්න ිපබුණහ.  අනි,  අඳට වවොයහ කිඹන්වන්, ඳේ 

වවොයහ.  

 
නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වභඹ රු ථහනහඹතුභහවේ අධහනඹට වඹොමු වොට නිසි 

තීයණඹක් රඵහ දීභට ඉදිරිවේ දී ටයුතු යනහ. 

 
ඳහර්ලිවේන්තුවේ රැසවීේ 

தலன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, බහනහඹතුභහ වනුවන් භහ ඳවත 

වන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"සථහය නිවඹෝ අං 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින වහ 
2013.03.19 ළනි දින ඳහර්ලිවේන්තු විසින් ේභත යන රද 
වඹෝජනහන්හි කුභක් වන් ිපබුණ ද, අද දින රැසවීේ ඳළළත්වන 
හර වේරහ අ.බහ.1.00 සිට අ.බහ.6.30 දක්හ ද විඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 
6.30ට ථහනහඹතුභහ විසින් ප්රපලසනඹ වනොවිභහ ඳහර්ලිවේන්තු ේ 
තළබිඹ යුතු ඹ." 

 

ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
ண டுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(தச் சதகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රපධහන ටයුතු; අද දින න—හඹ ඳත්ර වේ විඹඹ අං 1 - වර්ගු 

(ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත වදන ය කිඹවීභ.  

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 

අනතුරු නිවඹෝජ— ථහනහඹතුභහ මරහනවඹන් ඉත් 
වුවඹන්, නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ [රු මුරුවේසු චන්ද්රිකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன்தநகு, தச் சதகர் அர்கள் அக்கசணத்ணன்ந 

அகனவ, குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள் [ண்நெகு  

நைந்வகசு சந்குர்]  கனக கத்ர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත 
சுங்கம் (ந்த்ம்) சட்டநனம் 
CUSTOMS (AMENDMENT) BILL 

 
වද න ය කිඹවීවේ නිවඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டம் ப்தற்கண கட்டகப சக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

 

[අ. බහ. 2.50] 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහත—න්තය මර— 
වවඹෝගිතහ අභහත— ව මුදේ වහ ක්රකභේඳහදන නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக -  சர்வச  

கூட்டிகப்நெ அகச்சந்ம் , ட்டடல் த 

அகச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අග්රාහභහත—තුභහ ව 

බුද්ධ ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහත—තුභහ වනුවන්, භහ  
"ඳනත් වටුේඳත දළන් වදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි  වඹෝජනහ 
යනහ.  

වේ අසථහවේදී භභ රු බහට මුලින්භ භතක් යන්න 
ළභළිපයි,- 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, රීිප ප්රපලසනඹක් 

ිපවඵනහ. 
 

නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභහ දළන් ංවලෝධන ඳනත් 

වටුේඳතක් ඉදිරිඳත් යරහ ිපවඵනහ. අපි උවද් එන වොට ඒ 

ඳනත් වටුේඳතට ත ංවලෝධන ඹක් ිපබුණහ. ඊට ඳසවේ ඒ 

න්ිපඹට නළත ංවලෝධන ඹක් වනළත් දීරහ ිපවඵනහ. 

එතවොට දළන් වේ බහ වමුවේ ිපවඵනහ, එභ න්ිපඹට 

ංවලෝධන ර් තුනක්. එක් ඳනත් වටුේඳවත් ංවලෝධන; 

අවන උවද් දීපු ංවලෝධන; අවනක් එ දළන් ඳ.. 2.45ට වඵදපු 

ංවලෝධන. රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, එභ 

න්ිපඹට විවිධ ර්වේ ංවලෝධන තුනක් වනළේරහ 

ිපවඵනහ. අඳට දළන න්න ඕනෆ, කුභන ංවලෝධනඹද අද දින 

විහද යන්වන් කිඹරහයි.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ තභයි භභ වත්රුේ යන්න ඳටන් ත්වත්.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ළවේ ිපවඵන්වන් වේ වන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ හඩි වන්න. භභ කිේහට ඳසවේ ඒ ඔඵතුභහට 

ඳළවළදිලි වේවි.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභිපතුභනි, වභොක්ද වේ ඔඵතුභහ යන විහයඹ? 

ඳනත් වටුේඳත් 21ක් ඉදිරිඳත් ශහ. 15ක් අකුශහ න්න වුණහ. 

අද දිනට ේභත යන්න දහරහ ිපබුණහ, ඳනත් වටුේඳත් 10ක්. 

ඒවන් එ ඳනත් වටුේඳතයි විහදඹට න්න පුළුන් වුවණ්. 

ඒ න්න එත් නිළරැදි ඳරිදි වදන්න ඵළරිද? රු ථහනහඹතුභහ 

වභොක්ද ඊවේ මරහනවේ ඉවන කිේවේ? එතුභහ කිේවේ, වේ 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ රුත්ඹ ආයක්හ යන්න අභහත—රුන්වේ 

හර්ඹ බහයඹ ඉටු යන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. ංවලෝධනඹක් 

වදනහ; උවද් ත ංවලෝධනඹක් වදනහ; ඳස රු 2.45ට ත 

එක් වදනහ. වභොක්ද වේ වරහ ිපවඵන්වන්? අපි රළවළසිප 

වනහ, අවප් අතට ආපු ංවලෝධන ේඵන්ධවඹන් විහද 

යන්න. ඇවිේරහ ඵරන වොට වේඹ උඩ ත එක් ිපවඵනහ. 

දේ වන වොට ත එක් වඵදනහ. වභොනහ ළනද අපි ථහ 

යන්වන්? 

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, allow the Hon. Minister to reply.  
 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ඉසවේරහභ භවේ 

හිතත් භන්ත්රී තුභහට භතක් යන්න ඕනෆ, ඳහර්ලිවේන්තු ේප්රපදහඹ 

ඹටවත් හය බහ අසථහවේදී අඳට ඕනෆ වරහ ංවලෝධන 

වවනන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ  අපි තමුන්නහන්වේරහට ථහ 

යරහ, තමුන්නහන්වේරහ- [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න වෝ භභ 

වත්රුේ යරහ වදන ේ.  

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එභ න්ිපඹට වනහවේ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ තභයි භවේ ථහවේ ඳයභහර්ථඹ. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ තභයි භභ අවන්වන්. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වේ ථහවන් භභ ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන්, ඔඵතුභහ නපු 
ප්රපලසනඹට පිළිතුයක් දීරහ ඉදිරිඹට ඹන්නයි. රඵර වන්වන් 
නළතු අඳටත් න් වදන්න. ඒයි භභ ඉේරහ සිටින්වන්. 
ඉතහභත් හිතත්යි භභ කිඹන්වන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ වත්රුේ 
යරහ වදන්න එඳහ ඹළ. ඉසවේරහ භහ කිඹන වද් අවන්න වෝ. 
ඊට ඳසවේ ඔඵතුභහට ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ නේ අපි උත්තය 
වදන්නේ. ඇත්ත ලවඹන්භ වභතළන වරහ ිපවඵන්වන් වභඹයි. 
ඊට වඳය, තමුන්නහන්වේට ඳනත් වටුේඳත් ප්රපභහණඹ අඩු වීභ 

ළන කිඹන්න ඕනෆ. අවප් ීතිපඹ ඹටවත් ඕනෆභ ඳනත් 
වටුේඳතක් අභිවඹෝඹට රක් යන්න පුළුන්. අභිවඹෝඹට 
රක් ශහභ සුප්රිෝේ උහවිඹ තීන්දු වදන ේ අපි වභතළන විහද 
යන්වන් නළවළ. ඒ judicial review එ තභයි අවප් ේභතඹ. 
"Pre-legislative judicial review" කිඹන්වන් අන්න ඒයි. ඉිපන් 
ඒ අනු ඒ අයින් ශහ. ඒට අඳට -යජඹට- ළරැද්දක් 
කිඹන්නත් ඵළවළ. හටත් ළරැද්දක් කිඹන්නත් ඵළවළ. ඒ තභයි 
ේභත ක්රකභඹ. ඒ අංලඹ ළන ළඩිඹ ථහ යන්වන් නළවළ. භභ 
වත්රුේ යරහ වදන්න විතයයි භවන්සි න්වන්. 

වදළනි හයණඹ විධිඹට භභ ඔඵතුභහට වේ හයණඹ කිඹන්න 
ළභළිපයි. වේ ංවලෝධන ළන ඔඵතුභන්රහත් රුණු ඉදිරිඳත් 
ශහ. උඳවද්ල හය බහ අසථහවේදීත් ඹේ ඹේ ප්රපලසන ආහ. 
අද උවද්ත් භභ ෘත්තීඹ මිිප එක්ත් හච්ඡහ ශහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒහ ලින් යන්න ඕනෆ ළ ඩ වන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වඳොේඩක් ඉන්න වෝ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්වේරහ 

තුටු වන්න ඕනෆ, භභ වේ කිඹන්න ඹන එට. ඒ කිඹන්වන් 

විහදහත්භ එ වොටක් අපි අයින් යන්න තීයණඹ ශහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වඵොවවොභ වවොයි. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ භභ දළන් තමුන්නහන්වේරහට ඳළවළදිලි යනහ.  

ඒ තභයි, වේ න ංවලෝධනඹ ඹටවත් විහදහත්භ ප්රපලසන 

වදවන් එක්.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ත—හ මුදේරට pickpocket වනහද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. අපි ෘත්තීඹ මිිප භඟත් හච්ඡහ යරහ, ඒ 

ේඵන්ධවඹන් තදුයටත් ථහ යන්න ඕනෆ නිහ 

ංවලෝධනඹක් වනළේරහ ඒ ටි අයින් ශහ. ඔඵතුභහ ඒට 

තුටු න්න ඕනෆ වන්. ඒයි ඒවක් ඳසු බිභ. දළන් 

තමුන්නහන්වේරහට - 

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එඹ ඉත් ශහභ ඉිපරි ඒහ වභොනහද? 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉිපන් ඉන්නවෝ. භවේ ථහ ඳටන් ත්තහ විතයයි, රු 

භන්ත්රී තුභනි. ඳසවේ ඒහ ළන අවන්න. දළන් වභන්න වේයි 

ථහ.  

රු නි වඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අවප් මුදේ වහ 

ක්රකභේඳහදන අභහත—හංලඹ තුළින් යජඹට ප්රපධහන ආදහඹේ රඵහ 

න්නහ වදඳහර්තවේන්තු තුනක් ිපවඵනහ. එක් තභයි, වද්ය ඹ 

ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු. වදන එ තභයි, ්රීද රංහ වර්ගු. 

අනික් එ තභයි, සුයහඵදු වදඳහර්තවේන්තු; Excise Department 

එ. වභභ ආඹතන තුවනන් තභයි යජඹට විලහර ලවඹන් මුදේ, 

ආදහඹේ රඵහ න්න පුළුන් න්වන්. එතවොට අවප් යුතුභක් 

ිපවඵනහ, වළභ වරහවේභ ඒ ක්රියඹහ භහර්ඹ streamline යන්න, 

ඩහත් හර්ඹක්භ යන්න. එවේ හර්ඹක්භ කිරීවේදී 

ඳහර්ලසඹන් වදක් ළන අඳට ේඳනහ යන්න සිද්ධ නහ. 

එ ඳහර්ලසඹක් තභයි, එභ ටයුතු යන නිරධහරින්, ඒ අඹවේ 

පුහුණු, ඵහ ළීතභ, ළඩිදුය පුහුණු. භහ කිඹන්න ළභළිපයි, 

යජඹක් වළටිඹට අපි ඒ ළන විවලේ අධහනඹක් වඹොමු ය 

ිපවඵනහඹ කිඹරහ. ඉසය අපි ඒ වදඳහර්තවේන්තුරට ගිඹහභ 

එභ වදඳහර්තවේන්තුලින් අඳට වඵොවවෝ විට අවන්න රළවඵන වද් 

තභයි, හර්ඹ භණ්ඩරඹ -වේඹන්- භදියි කිඹන එ. ඊට ඳසවේ 

අපි ඒ ප්රපලසනඹ විඳුහ. ඔඵතුභන්රහ පිළින්නහ ඇිප, අපි ඒ 

ඇඵෆර්තු වඵොවවොභඹක් පුයහ ිපවඵනහඹ කිඹරහ. 

වදන ඳහර්ලසඹ තභයි, - 

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 

රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ වේ ංවලෝධන ඉදිරිඳත් යරහ, විවයෝධතහ ආපු 

එවක් එ වොටක් අයින් ය ත්තහඹ කිේහට ඔඵතුභහ ථහ 

ය වන ඹන විධිඹට වඳවනන්වන්, ඒ අයින් ය ත්ත 

වොටට අදහශ ඔඵතුභහ වදහ වන ආපු ථහ නළත යනහ 

කිඹරහයි. වභඳභණයි දළන න්න ඕනෆ. දළන් ඒ වොට අයින් 

වුණහභ - 
 

නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti, that is not a point of Order.  
 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වේ බහවේ වේ විධිඹට ළඩ යන්න ඵළවළ වන්. දළන් රු 

භන්ත්රී තුභහ රුණු කීඹක් උඳේඳනඹ ශහද? භහ ථහක් වදහ 

වන ආහඹ කිේහ. ඇත්ත ලවඹන්භ  භහ එවවභ වදඹක් වශේ 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉිපන් ඉන්නවෝ භහ කිඹන ේ. 

තමුන්නහන්වේට වරහ දීරහ ිපවඵනහ. භවේ ථහ ඉය 

වන්න ඉසවේරහ වොවවොභද දන්වන් භහ වභොනහද කිඹන්න 

ඹන්වන් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්වේ භවේ මිත්ර වඹක් 

තභයි. තමුන්නහන්වේට වඵොවවෝ විට පුළුන් ඇිප, භහ වේ විධිඹට 

තභයි ේඳනහ වශේ කිඹන්න. ඒ අවප් මිත්ර භ. නමුත් වේ 

ථහවේදී - [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්නවෝ භවේ ථහ ඉය න 

ේ.  

භහ දළන් තර්ඹක් වොඩ නඟහ වනයි ආවේ. ඒ කිඹන්වන් 

අවප් ආදහඹේ භහර් තුනක් ිපවඵනහ. මලි ලවඹන් අපි ඒ 

ආදහඹේ භහර් streamline යනහ. ඒ වොේරන්ට අල— 

ඳවසුේ -තහක්ණි ඳවසුේ, හර්ඹ භණ්ඩර ඳවසුේ, 

වොඩනළඟිලි ඳවසුේ- අපි රඵහ වදනහ. එවේ කිරීභ වේ 

ං—හවේ හර්ඹක්භතහ දියුණු කිරීවේ එ ඳළත්තක්. අඳට ඒ 

ළන වරොකු විලසහඹක් ිපවඵනහ. අපි නිතය ඒ වොේරන් 

මුණ ළවවනහ. ඒ වොේරන්වේ ප්රපලසන වින්න භවන්සි 

න්නහ. අද උවද්ත් මුණ ළහුණහ.  

අනික් ඳළත්වතන් වේහදහඹඹන් ඉන්නහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Strike එ ඉයද? 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉන්නවෝ කිඹන ේ. තමුන්නහන්වේරහ strike යරහ, ඊට 

ඳසවේ අවඳන් අවනහ ඉයද කිඹරහ. භහ ඒ ළන අවන්න ඕනෆ, 

තමුන්නහන්වේවන් වන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න, ඉන්න. දළන් 

වඵොවවොභ අභහරුයි. ඒට වවේතු අයින් ශහභ අභහරුයි. ඒහ ත 

ටික් යත් වවී ිපවඵනහ නේ වඵොවවොභ ළභළිපයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඉිපන් ඉන්නවෝ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] අවවන 

ඉන්නවෝ.  

එතවොට අනික් ඳළත්වතන් ඉන්නහ, ඒ වේඹ රඵන අඹ. 

වේ වදවක්භ ඹේ ඹේ දුර්රතහ ිපවඵනහ. ඒහ පුළුන් තයේ 

ස යන්නයි අපි වදන්වන්. දළන් වභතළනදී අංල වදක් 

ිපබුණහ. එ අංලඹක් තභයි ඇඳළේ අංලඹ. ඹේ කිසි වනකු ළන 

තීන්දුක් ත්තහභ ඒ ළන ඇඳෆරක් ඹන්වන් වොවවොභද කිඹන 

එ තභයි එ අංලඹක්. 

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ උහවිවේ වන්. 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉන්නවෝ. වදන එ තභයි, ඒ රළවඵන තෆගි වඵදහ න්වන් 

වොවවොභද කිඹන ප්රපලසනඹ. 

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ අයින් ය ත්තහ ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළන් අපි ඒ ේපර්ණවඹන්භ අයින් ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

රුණහය ඉ න්න. අනික් එ දළන් වත්රුේ යරහ දීරහ 

ිපවඵනහ. වේ ත—හ පිළිඵ ප්රපලසනඹ ළන දළන් අඳට වභතළන හද 

විහද යන්න ඕනෆ නළවළ.  ඒ ෘත්තීඹ මිිප භඟ ඒ 

ේඵන්ධවඹන් අපි හච්ඡහ යරහ - 

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ ඕනෆ නළවළ වන්ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇත්ත ලවඹන් ඒ ඕනෆ නළවළ.  

ඒ අල— නළවළ. අද අපි ඒ විහදඹට වේන්වන්ත් නළවළ. 

තමුන්නහන්වේ කිඹපු වදළනි ං වලෝධනඹ තභයි ඵරඳහන 

ංවලෝධනඹ. ඇත්ත ලවඹන්භ Committee Stage එවක්දි ඒ 

අපි ඉදිරිඳත් යනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යන්න වළදුවේ වභොක්ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වේ ංවලෝධන ඹටවත් ඒ section එ ේපර්ණවඹන් ඉත් 

යරහ දළන් ිපවඵන- 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉසවේරහ යන්න වළදුවේ වභොක්ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉසවේරහ යන්න වදපු වද්ත් භභ කිඹන්නේ. ඒ ළන අඳට 

වංන්න වදඹක් නළවළ. ඒ අදට අදහශ නළවළ. 

අවනක් එ, වේහදහඹයින් පිළිඵ ප්රපලසනඹ. අඳට ිපවඵනහ, 

ආදහඹේ ඵදු ඇඳළේ භණ්ඩරඹ. ඹේ කිසි විධිඹකින් ඒ තීන්දු 

න්න වොට ඹේ කිසි වවනක් හිතනහ නේ, එතළනින් එවහට 

අළඩක් සිද්ධ වුණහ කිඹරහ ඒ පුද්රඹහට ඒ ළන ත දුයටත් 

ඳරීක්ණඹක් යන්න අපි අසථහක්  රහ වදන්න ඕනෆ.  

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ වවොයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහවේ ථහවේදී කිඹන්න. දළන්  කිේහ වන්, භභ වේ  

ථහට රෆසිප වරහ ආහ කිඹරහ. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත දළන් ිපවඵන්වන් වශ්රාේසඨහධියණවේ. ඒ ඳනත් 
වටුේඳත ංවලෝධනඹ වුණහභ තභයි ඊට අදහශ න ඳරිදි වර්ගු 
ආඥහඳනත ංවලෝධනඹ යන්න ඕනෆභ ිපවඵන්වන්. දළන් 
ඔඵතුභන්රහ යපු වද් තභයි, වේ වදභ එට දළමීභ. දළන් ඵදු 
අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත 
වශ්රාේසඨහධියණවේ හිය වරහ ිපවඵනහ. ඒ ඳනත් වටුේඳත 
නළිප දළන් වේ වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත වවනන 
එවක් කිසිභ වත්රුභක් නළවළ. වභොද, ීතිපඹ වළවදන්වන් 
එතළනින්. 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ භභ කිඹන්නේ. අධියණ තීයණඹ වභොක්ද කිඹරහ 

තමුන්නහන්වේරහ දන්නහද? 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දන්වන් නළවළ, තභ කිේවේ නළවළ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වේ ඳහර්ලිවේන්තු ක්රකභඹ අනු ඳනත් වටුේඳත් වනහහභ 

ඹේ කිසි අසථහ ඒ ංවලෝධනඹ යන්න අල— නේ, ඒ 

වහ ඳහර්ලිවේන්තුට ඵරඹ ිපවඵනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඵරඹ වනොවයි, රු ඇභිපතුභනි. ඵදු 
අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳවතන් 
තභයි වර්ගු ආඥහ ඳනතට වභභ ංවලෝධන වේන්න පුළුන්භ 

ිපවඵන්වන්. ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් 
වටුේඳත දළන් ිපවඵන්වන් වශ්රාේසඨහධියණවේයි. වභොද 
ඒවන් තභයි මලි ීතිපඹ ඵර ළන් වන්වන්. ඒ මලි ීතිපඹට 
අනු තභයි වේවක් අතුරු ංවලෝධනඹ විඹ යුත්වත්. දළන් 
තමුන්නහන්වේරහවේ මලි ීතිපඹ වශ්රාේසඨහධියණවේ, අතුරු 
ංවලෝධනඹ ළන ථහ යනහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අඳට අල—යි,- [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්වේරහට ඒ ළන 

ථහ යන්න අල— නළත්නේ වේ ඳනත් වටුේඳත ේභත 

යරහ අපි ඵරමු. අපි අඹ ළඹ වේනවේ වන් ශ ඳරිදි වේ 

ඳනත් වටුේඳත ේභත ය න්නහ. අඳට අල—තහ 

ිපවඵන්වන් එඹයි. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ පිළින්නහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වේ අපි හච්ඡහ ය වන ඹනහ. ඹේ කිසි විධිඹකින් 

ඒට අභිවඹෝඹක් ඇිප නහ නේ, අනහතවේදී අපි ඒ විධිඹට 

ස ය නිමු. අපි ප්රපහවඹෝගි වේ ළන ඵරමු. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතවොට නළත වනස යන්න නහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉිපන් වභොද න්වන්? තමුන්නහන්වේරහ කිඹන 

උඳේඳනඹ අනු ඒ තත්ත්ඹට ආවොත් අඳට ඒ වද් යන්න 

පුළුන්. එවවභ නළත්නේ අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන්. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභිපතුභනි, අපි වරි හධහයණ ප්රපලසනඹක් වන් අවන්වන්. 

අපි ඹේ ඳනතක් ංවලෝධනඹට රක් ශ යුත්වත් ඊට අදහශ න   

මලි ඳනතට අනුරපී න ඳරිදියි. ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් 

බහ මලි ඳනත ංවලෝධනඹ යරහ නළවළ. වළඵළයි ඒ 

ංවලෝධනඹට අනුරපී වර වර්ගු ආඥහඳනත ංවලෝධනඹ 

යන්න වදනහ. එතවොට ළටීභක් ඇිප නහ. ඒයි භභ 

ඔඵතුභහට කිඹන්වන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළන් වනොවඹක් වවේතු භත ඒ ඳනත් වටුේඳත අභිවඹෝඹට 

රක් යන්න පුළුන්. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ඳනත් වටුේඳවත් අදහශ ංවලෝධනඹ ිපබුවණොත් විතයයි 

ඒ ඳනත් වටුේඳත වේ ංහද යන්න වදන ංවලෝධනඹට ඵර 

ළන්වන්වන්. ඔඵතුභහවේ ංවලෝධන කිසිවේත්භ ඵර 

ළන්වන්වන් නළවළ, අය මලි ංවලෝධනඹ යන්වන් නළිප. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්වේට භභ ඒට ඳළවළදිලි පිළිතුයක් වදන්නේ. අපි 

වේ වද එට වනහහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඉන්න, කිඹන්නේ. ඒට 

ඹේ කිසි අභිවඹෝඹක් ඇිප වරහ ිපවඵනහ. නමුත් ඒ 

අභිවඹෝවේ ප්රපිපපර අපි වුරුත් දන්වන් නළවළ. ඒ හින්දහ අපි වේ 

විධිඹට ක්රියඹහත්භ වමු. අඳට උඳේඳනඹ යන්න ඵළවළ, 

වොයි විධිවේ තීයණඹක් එයිද කිඹරහ. ඒ තීයණවඹන් වේට 

prejudice එක් ඇිප වුවණොත් ඒ වරහවේ අපි තීයණඹක් නිමු. 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළත වනස යන්න නහ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ, අඳට ඒ වරහට ඕනෆ වදඹක් යන්න පුළුන් වන්. 

දළන් ඇයි අපි ඒ වේ විධිඹට වනස වයි කිඹරහ උඳේඳනඹ 

යමින් වේ ටයුත්ත නත්න්වන්? 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහට භභ ඳළවළදිලි යන්වන් වභඹයි. අපි කිඹමු වෝ 

ආණ්ඩුක්රකභ —සථහවේ ිපවඵනහ- 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එච්චය දුය ඹන්න ඕනෆ නළවළ. භට ඉතහභ ඳළවළදිලියි. වභතළන 

ිපවඵන්වන් ඳළවළදිලි වනොකිරීවේ ප්රපලසනඹක් වනොවයි. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වභහි ඳදනභ ස න්වන් ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ 

ඳනත  ංවලෝධනඹ කිරීවභන් විතයයි. ඒ ඳදනභ භත තභයි වර්ගු  

ඳනතට වේ ංවලෝධන එන්වන්. තමුන්නහන්වේරහ ංවලෝධනඹ 

යන්න වදපු එ දළන් ංවලෝධනඹ න්වන් නළවළ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වොවවොභද දන්වන්?   

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තභ නළවළ.    

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ තභ අධියණඹට ගිහිේරහත් නළවළ. අපි තභ දන්වන් 

නළවළ වන්.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ,  දළන් ිපවඵන ඳනතට අනු.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
රු භන්ත්රී තුභහ, රුණහයරහ භභ කිඹන වද් අවන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ, නළවළ, භවේ පිළිතුය වේයි. අපි වේ ඳනත් 

වටුේඳත  ේභත යරහ, ඒ වනස යන්න අල—තහක් 
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ිපබුවණොත් ඒ වරහවේ දී ඵරමු.  දළනට අපි හිතනහ,  එවවභ 

අල—තහක් ඇිප න එක් නළවළ කිඹරහ. තමුන්නහන්වේරහට 

ඕනෆ නේ ඒට විරුද්ධ ඡන්දඹ වදන්න පුළුන්. ඒච්චයයි. ඒ 

ආහට ඳසු ඹේ කිසි ළටුභක් නහ නේ -  

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ තීන්දු 'වරර්' වන්ද?  [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Two different actions.  ඒ වනභ ථහක්. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වභොද, ඉන්වනත් ඹහළුහ වන්.  වරහන් ඵළංකුවේ හිටපු 

බහඳිපතුභහ වන් දළන් ඉන්වන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වරි, දළන් ඔක්වොභ කිඹරහ ඉයද? අපි ඔඵතුභන්රහට 

ද්බහවඹන් වේ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. අපි දළන් අවප් සථහයඹ 

කිඹන්නද? අවප් සථහයඹ නේ, වභඹ  ඉදිරිඳත් යරහ - අඳට ළඩි 

ඡන්දඹකුත් රළවඵයි කිඹරහ අපි හිතනහ. - අපි   ේභත ය 

න්නහ. ේභත ය ළීතවභන් ඳසු ඹේ කිසි තත්ත්ඹක් 

උද්ත වුවණොත් අපි ඒට ඒ වරහවේ දී මුහුණ වදමු. වභොන  

Item  එ ඹටවත්ද challenge වශේ කිඹරහ අපි දන්වන් නළවළ 

වන්. ඒ නිහ ඒ ළන ඒ වරහවේ දී ඵරමු. දළන් අපි යජඹ 

වළටිඹට තීයණඹ යරහ ිපවඵනහ, වභඹ ඉදිරිඳත් යන්න. වේ 

පිළිඵ වනිප ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ නේ තමුන්නහන්වේරහ 

ඒ ඒ විධිඹට විහ නිමු. අන්න ඒයි අවප් උත්තයඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ තමුන්නහන්වේරහවේ තීයණඹක් වනොවයි වන්.  

අවප් තීයණඹක් ඒ. ඒ තමුන්නහන්වේරහවේ තීයණඹක් 

වනොවයි. තමුන්නහන්වේරහ වේ භධ—භ හය බහවේ දී  

තමුන්නහන්වේ තීයණ න්න. වේ ඳහර්ලිවේන්තු. ඒ නිහ අපි 

වේ ඳනත් වටුේඳත ඉදිරිඳත් යනහ. තමුන්නහන්වේරහ ඒට 

විරුද්ධත්ඹ ප්රපහල යනහ නේ විරුද්ධත්ඹ ප්රපහල යන්න.  

ඳනත් වටුේඳත ේභත නහ. එතළනදී ඹේ කිසි ළටුභක් ඇිප 

වුවණොත් අපි ඒට මුහුණ වදමු. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්වේරහට වඵොවවොභ අභහරුයි, වේ විධිඹට ඳනත් 

වටුේඳතක් වවනන එ. හභහජිත්ඹටත් ඹේ ඹේ ප්රපලසන 

ඇිප න්නට පුළුන්. This is Government Business.  න—හඹ 

ඳත්ර වේ ිපවඵනහ, “Government Business”  කිඹරහ.  ආණ්ඩු 

ඒහ ඉදිරිඳත් යනහ.  බහවේ හච්ඡහ යරහ තීයණඹට 

එනහ. ීතිපඹත් එක් ඹේ කිසි ප්රපලසනඹක් ඇිප වුවණොත් - භභ 

හිතන්වන් නළවළ, එවවභ ප්රපලසනඹක් ඇිප වයි කිඹරහ. - ඒ 

වේරහවේ දී අපි ඒට මුහුණ වදමු. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. 

අපි වේ ීතිපඹ ේභත ශහට ඳසු වන වන ප්රපලසන ඇිප වරහ 

ිපවඵනහ නේ  ඒහට මුහුණ වදන්න අපිට පුළුන්. This is not a 

challenge at all. වේ ඳනත් වටුේඳත ළන වොවවත්භ 

අභිවඹෝඹක් නළවළ. So, that is why we are going ahead.  වේ 

ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීවභන්  අපි යන්න වදන්වන් වේයි.  

අවනකුත් ඳනත් තුළින් ටයුතු යන ආහයඹටභ, ඹේ කිසි 

වවනකුට ඹේ ඹේ සීභහන් තුශ -  First, he has to lodge a 

complaint with the Director General. The Director General 

has to reply within a certain period of time. In the event of 

his not responding, then he has the right to go to this appeal 

body. We want to make sure that there is a freer atmosphere 

regarding the decision-making. Of course, an objection can 

be made that this will take time. So, we can, by way of 

Regulations, bring various other restrictions regarding the 

appeal that can be made, what sort of conditions can be 

imposed and so on.   ඒ ේඵන්ධවඹන් අපිට වයගුරහසි අනු 

ටයුතු යන්න පුළුන්. දළන් යජඹ ලවඹන් අපි වේ ේභත 

ය න්නට ඵරහවඳොවයොත්තු නහ. වභතළනදී අපි  

ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් ඹේ කිසි ප්රපලසනඹක් ඇිප වුවණොත් ඒ 

පිළිඵ ඉසවේරහභ වදඳහර්තවේන්තු ප්රපධහනිඹහට දළනුේ දීභයි.  

ඒවනුත් ෆීමභට ඳත් වරහ නළත්නේ,  ඒ හරඹ තුශ 

පිළිතුයක් වනොරළබුවණො ත් තත් අධියණඹක් වනොවයි,  තත් 

Appellate එට ගිහිේරහ, - ඒ ප්රපසිද්ධ ආඹතනඹක්.  ඒ 

දළනටභත් වද්ය ඹ ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තුවේ ක්රියඹහත්භ 

වනහ. - ඒ වහ භහන  appeal එක් යන්න තභයි අපි වේ 

අසථහ රහ වදන්වන්.  

වේ විහදවේ දී භතු වුණු ත හයණඹක් ිපවඵනහ.  

 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Are you raising a point of Order? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ රු ඇභිපතුභහට ඵහධහ යනහ වනොවයි. දළන් වේ ඵදු 

අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳවත් 

'ීතිපඹ ඵරඳෆවේ ප්රපහලඹ" ඹටවත් වඵොවවොභ ඳළවළදිලි වභවේ 

වන් නහ :  

"4 න න්ිපඹ : .........වර්ගු ආඥහඳනවත් 10 න න්ිපඹ 

ප්රපහය වර්ගු අධ—ක් ජනයහේයඹහ විසින් රඵහවදන ඹේ 

තීයණඹකින් අතෘප්ිපඹට ඳත්න ඹේ ඳහර්ලසඹක් විසින් ඵදු 

අභිඹහචනහ වොමින් බහ වත යනු රඵන අභිඹහචනඹක් 

ේඵන්ධවඹන් තීයණඹක් ළීතභ පිළිඵ විධිවිධහන ළරළසවීභ 

වේ."   

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ඳළවළදිලිභ දළන් වේ 

වශ්රාේසඨහධියණවේ විබහ වමින් ඳිපන නඩු ටයුත්තක් - sub 
judice. [ඵහධහ කිරීභක්]  භහ ඔඵතුභහවන් අවන්වන්- [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, do you want to answer that? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I will answer that. Sir, this is not sub judice. What we 

are bringing today is not sub judice. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
No, no. Let me finish.  භහ ඔඵතුභහට වෞයවඹන් භතක් 

යන්න ළභළිපයි, ඔඵතුභන්රහ වනහපු වටුේඳවත්භ ඒ 

වොට අයින් යරයි ිපවඵන්වන් කිඹහ. ඉිපරි වරහ ිපවඹන 

ෆේර වභොක්ද? එතවොට වේ  ෆලි වද ළනද අපි විහද 

යන්වන්?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ෆලි වදක් වුණත්, එ ෆේරක් වුණත් වේ ඉදිරිඳත් 

යන එ- 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වේවක් ඇිප වදඹක් නළවළ. “අඳනඹනරුකු ඹළයි නිලසචිත 

දළක්වන.... අසථහවෝචිත ඳරිදි...”-[ඵහධහ කිරීභක්] භභ 

කිඹන්වන් වේ- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I am sorry, Hon. Dayasiri Jayasekara, that is not a 

point of Order. Hon. Minister, you may carry on. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, it is very clear that this is Government Business. It 

maybe that after discussions, we have reduced a certain 

part of it which we have to do really in the Committee 

Stage. If we abandon this now, we cannot even remove 

that. So, I would like to place this before the House; we 

will take up the amendments in the Committee Stage. I 

want to emphasize that this Bill is not under challenge at 

all. The fact that it is not under challenge means that we 

can discuss it in this House. If somebody else felt that the 

provisions of this Bill would impinge on the provisions of 

something else, then they would have gone to courts and 

pointed that out. So, it is clear as that.  

So, Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like 

to rest the case there. This is Government Business. We 

want this Bill passed. We do not anticipate any 

subsequent difficulties. At present, there is only a 

challenge. We do not know what the findings or what the 

determination of the courts would be. How can some 

Members of the House anticipate the findings or the 

determination of the court and tell us that we should 

desist from proceeding on this matter? We are supreme. 

So, we can take that decision. If an adverse decision is 

made about the other matter - we do not even know 

whether it is being challenged on that particular ground - 

then, we can take measures at that time.    

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ප්රපලසනඹ ඒ වනොවයි. 

අපි දළන්   උහවිවේ විබහ වමින් ඳිපන හයණඹක් පිළිඵ 

වේ රු බහවේ හච්ඡහ යනහ. හච්ඡහ යරහ අහනවේදී 

වේ රු බහ න්නහ තීන්දු අනු උහවිඹට සිද්ධ වනහ, 

රංහවේ ඳහර්ලිවේන්තු උත්තරීතයයි කිඹන ඳදනවේ ඉවන 

වේ රු බහවේ ේභත යපු එ අනුභත   යරහ එන්න. 

එතවොට එතළනදී ේපර්ණවඹන්භ උහවිවේ හයණඹක් අවප් 

අතට ළීතභක් සිද්ධ වන්වන්. ඇයි ඒ? ඹේ කිසි ඳනත් 

වටුේඳතට අදහශ උහවිවේ විබහ වමින් ඳිපන 

හයණඹක් පිළිඵ අපි ඳහර්ලිවේන්තුවේ විහද ය ේභත ය 

ළීතභ තුශ,  උහවිඹට සිද්ධ වනහ, ිප වදක් ඇතුශත 

උහවිඹට ඹහ වළකියි කිඹන හයණඹ භත උහවිඹට න්න 

ිපවඵන තීන්දුක් ඳළත්තට විසි යරහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ තීයණඹ 

භත උහවිවේ තීන්දු වදන්න. එතවොට වේ ඳළවළදිලි නළත 

නළතත් දළන් ඉන්න අග්රා විනිලසචඹහයතුභහ ඇතුළු 

වශ්රාේසඨහධියණඹත් වෆේලුට රක් කිරීවේ ළඩ පිළිවශක්.  

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, the Judiciary is not going to follow the 

Parliament's decision. It is independent.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I think these are very amateurish arguments. 

Firstly, there is no challenge to this Bill. Do you agree on 

that? There is no challenge to this Bill in the Supreme 

Court. [Interruption.] Of course, it is not.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Why not?  The decision of  this Bill is connected to 

the other Bill.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

So, we do not know under what it is being challenged. 

The fact that that particular Bill - [Interruption.] No, no. 

In that case, somebody would have gone to the Supreme 

Court and said that this is impinging on the other Bill. 

There is no such thing. Now, it is up to us to decide 

whether we have to proceed on it.  Sir, you have given a 

Ruling. If we are to discuss on legal matters, I think we 

can get better lawyers from the Opposition. We should 

try to get some better lawyers if that is the question. - 

[Interruption.] So, we are submitting - [Interruption.] 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
You are kind of a doctor - [Interruption.] 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Who mentioned about you? You are getting excited.  
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
You are a so-called local - [Interruption.] 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Do not get excited. 
 

නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, do not disturb the Hon. 

Minister’s speech. The next speech is yours.  So, you can 

raise any matter at that time.  
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

He can answer these things. -  [Interruption.] Sir, I am 

moving the Second Reading of this Bill and then anybody 

can make his observations regarding the legal aspects and 

so on. As far as we are concerned, there is no challenge to 

this. We do not know the particulars under which the 

other matter has been challenged; we do not know what 

the final determination will be in respect of that. And, I 

have great doubts whether the challenge there will have 

any implications on this. That is a matter that only time 

will tell. So, as far as the Government is concerned, we 

want this Bill passed with the amendments. Subsequently, 

if there are any difficulties, then, we can deal with that 

matter. There is no law - because we do not have 

entrenched clauses in our Constitution - to say that it 

cannot be re-discussed by this House, Sir. That is up to 

us. There are no entrenched clauses; there is nothing in 

our Constitution which says that once a law is passed, it 

cannot be recanvassed. This House is supreme. So, let us 

work on that basis. The decision whether we should 

present this or not is left to us because this is Government 

Business. You can oppose. You can have your point of 

view. But, finally, it is up to the Government to decide 

whether they are going to proceed with this Legislation or 

not. 

Thank you.   
 

ප්රපලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
ண டுத்ம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

[අ. බහ. 3.16] 

 
 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අවප් ආචහර්ඹතුභහ 

ඉවන ත්ත පුද්රඹකු විධිඹට අවනක් අඹටත් ඹේ කිසි 

වෞයඹක් ඇිප ථහ ශ යුතුයි.  එළනි ක්රකභවේදඹක් 

ිපවඵනහ. එතුභහ හිතහ වන ඉන්වන් එතුභහ සිඹලු වද් දන්නහ 

කිඹරහ. නමුත් එතුභහට ඩහ ීතිපඹ ළන භභ දන්නහ. එතුභහ 

ආර්ථි විද—හ පිළිඵ දන්නහ. ඒ නිහ තභයි එතුභහවේ 

නහඹත්ඹ ඹටවත් අද යවට් ආර්ථිඹට වේ වින්නළහිඹ වරහ 

ිපවඵන්වන්.  භභ දන්වන් නළවළ, එතුභහ නහඹත්ඹ වදනහද, 

වුරු නහඹත්ඹ වදනහද කිඹරහ. නමුත් එතුභහට ඩහ ීතිපඹ 

ළන භහ දන්නහ. රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ඒයි භභ  

වඵොවවොභ ඳළවළදිලි කිේවේ, වේ ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ 

(ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳවත්  4න න්ිපඹ ේඵන්ධ දළන් 

වශ්රාේසඨහධියණවේ නඩුක් ිපවඵනහ; එහි ිපවඵන්නහ ව හයණහ 

තභයි ආඳසු  අපි වේ වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත ඹටවත්  

හච්ඡහ ය වන ඹන හයණඹ තුශ ිපවඵන්වන් කිඹරහ. 

එතුභන්රහ  වොටක් අයින් යරහ ිපබුණහට ඇත්ත ලවඹන්භ 

වේවක් ථහ යන්න වදඹක් නළවළ. වේවක් ිපවඵන්වන් න්ිප 

කිහිඳඹක් විතයයි. අඳට ිපවඵන ප්රපලසනඹ වේයි. වේ ළන 

හච්ඡහ යරහ අහන ලවඹන් අපි වභඹ ේභත ශහයින් 

ඳසවේ ඵළරි වරහත් වශ්රාේසඨහධියණඹ  වේ ඵදු අභිඹහචනහ 

වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත ේඵන්ධවඹන් 

ආණ්ඩුවේ භතඹ ේඵන්ධ, ආණ්ඩුවේ තීයණඹට ඳක්ඳහතී  

වභොනහ වවෝ තීන්දුක් දුන්වනොත් අපි වේ හච්ඡහ ය ේභත 

ය ත්ත ඒවක්  වත්රුභක් නළිප ඹනහ. ඒ වනභ 

හයණඹක්.  ඒ තභයි ආණ්ඩුවේ භතඹ.  වභොද, ආණ්ඩුට  

ඕනෆ තීන්දු න්න තභයි “අවප් වවනකු” ඳත් ය වන 

ිපවඵන්වන්. ඒයි ිපවඵන ප්රපලසනඹ. අපි ඊට ලින් 

වශ්රාේසඨහධියණඹට උඩින් ගිහිේරහ වභතළන ළවේ ේභත ය 

වන ඉයයි. එතවොට වභොක්ද වශ්රාේසඨහධියණඹ න්න 

තීන්දු? වභන්න වේයි අපි ථහ යන්වන්. ඉිපන් ඒ 

වත්වයන්වන් නළිප වුණහභ ආර්ථිඹ ළන ථහ යරහ වරි 

ඹන්වන් නළවළ.  

වේ සිඹලු හයණහ ඇිප වරහ ිපවඵන්වන් වන වවේතුක් 

නිහ වනොවයි, වේ ආණ්ඩුවේ ිපවඵන උද්ධච්චභ නිහයි. 

ඒයි ිපවඵන ප්රපලසනඹ. තමුන්නහන්වේරහවේ ිපවඵන උද්ධච්චභ 

නිහ තමුන්නහන්වේරහ වේ වර්ගු නිරධහරින් එක්   හච්ඡහ 

වශේ නළවළ.  ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහට වේ ශඳන්න 

ඵළවළ. ඇත්ත ලවඹන් වභතළනදි යන්න වළදුවේ වේයි. 

හභහන—වඹන් වේ දඩ මුදේ ේඵන්ධ තත්ත්ඹ අපි දන්නහ. වේ 

දඩ මුදේලින්  සිඹඹට 50ක් විතය  වර්ගු නිරධහරින් විසින් 

බහණ්ඩහහයඹට ඹනහ.  ඒවන් තභයි ආණ්ඩු -  [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ ංවලෝධනඹ ඹටවත් -  [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වඳොේඩක් ඉන්න. වේ  විහදඹට වනහහයින් ඳසවේ  දළන්   

ඔඵතුභන්රහ වභොක්ද කිඹන්වන්? එවවභ නේ  එදහට  ඳසු 

ඇවිේරහ ආඳහු වේ ළන  ථහ යන්න එඳහ.  දළන්  අඳට ථහ 

යන්න  වදන්න. ඔඵතුභහ වභච්චය වරහ ථහ ශහ වන්. 

ඔඵතුභන්රහ වවනනහඹ කිඹන එක් ළන උඳේඳනඹ 

යරහ තභයි  දළන්  භට ථහ යන්න වරහ ිපවඵන්වන්. ඇයි? 

[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. තමුන්නහන්වේරහ අයින් ශහට 

වර්ගු නිරධහරින් - [ඵහධහ කිරීභක්]  රු නිවඹෝජ— හය 

බහඳිපතුභනි, වර්ගු වදඳහර්තවේන්තුවේ ඉන්න නිරධහරින් එක් 

හච්ඡහ යරහ වේහ යනහ නේ භක් නළවළ. ආණ්ඩුට 

වොවවන් වරි ේලි න්න ඕනෆ වුණහභ, ආණ්ඩු වොවවේ වරි 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

ිපවඵන එට විදිනහ. ඒ තභයි වභවතක් වශේ. වේ යන්න  

වදන්වන්ත් ඒභයි.  වභොද, වේ  ත—හ අයමුදර කිඹන එවක්  

විලහර මුදරක් ිපවඵනහ. ඒ විතයක් වනොවයි. දක්තහ ිපවඵන 

වර්ගු නිරධහරින් ඉන්නහ. භවය වරහට ඔවුන්වේ ජීවිත 

ඳයදුට තඵහ තභයි වේ ළටලීේ යන්වන්. ඒ ළටලීේ යන 

අතවර් ඔවුන්ට   රළවඵන ත—හ අයමුදර ඹේ කිසි විධිඹට 

වඵදිරහ ඹනහ. එවවභ වඵදිරහ ඹන නිහ තභයි, වවොයේ 

යන්වන් නළතු, භං වොේර න්වන් නළතු  ්රීද රංහ වර්ගු 

වරිවභන් විධිඹට තභන්වේ ළඩ ටයුතු ටි ය වන ඹන්වන්. 

ප්රපලසන ිපවඵන භවය හයණහ ඇිප.   

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama. 
 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, I have tabled an amendment that I am going to 

present at the Committee Stage. That amendment deletes 

in toto this section regarding the - [Interruption.] So, it is 

utterly irrelevant because I have given an assurance that 

that will not be part of the legislation. It is absolutely 

clear.   
 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You carry on, Hon. Member. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Do not worry about my speaking on this. Why? This is 

the saga that you have made for these four to five days. 

That is why - ්රීද රංහ වර්ගු ගිහින් strike වශේ. ඉිපන් ඒහ 

ළන  -තමුන්නහන්වේරහ ඒට විදින්න වදනහඹ කිඹන එ 

ළන- අඳට ථහ යන්න අසථහ  ිපවඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඇයි, ඕට රඵර න්වන්?  වභතළනදි  යන්න 
වළදුවේ වන එක් වනොවයි. වේවක් ිපවඵන විලහර මුදර 
බහණ්ඩහහයඹට න්නයි වළදුවේ.  

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අයවන ිපවඵන්වන්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
බහණ්ඩහහයවඹන් වවනන්න වදන ළඩ පිළිවශකුත්  

ිපවඵනහ වන්. අනික් ේලි ටි අපි ඇයරහ ිපවඵනහ. රුපිඹේ 

බිලිඹන තුනක්, වතයක්  වළභ දහභ අපි ඹහ  ිපවඵනහ.  

තමුන්නහන්වේරහ වේට ළවේ දුන්නහයින් ඳසවේ ඒත් ඉය 

ය න්න තභයි වේ ේඳනහ වශේ. අවුරුද්දකින් 

බහණ්ඩහහයඹට න්නහඹ  කිඹහ වේවක් ිපබුණහ. ඒ හවේභ 

ආවඹෝජනඹ යන ළඩ පිළිවශක් ස යරහ ිපබුණහ. වර්ගු 

නිරධහරින් දන්වන් නළවළ, වේ ේලි න්වන් වොච්චයද, 

ආ වඹෝජනඹ යන්වන් වොවවොභද, ආවඹෝජනඹ ශහභ ඒ අඹට 

න්න පුළුන්ද,   ඒ ඒ නිරධහ රිඹහට රඵහ න්න පුළුන් ප්රපභහණඹ 

වොඳභණද කිඹරහ.  තමුන්නහන්වේරහවේ ආණ්ඩුවේ ිපවඵන 

උද්ධච්චවේ ප්රපිපපරඹ තභයි වේ ිපවඵන්වන්. 

තමුන්නහන්වේරහට තුවනන්  වද ඵරඹක්  ිපවඵන නිහ  

ඕනෆභ එක් වනළේරහ ේභත ය න්න පුළුන් කිඹරහ 

හිවත් ිපඹහ වනයි ඉන්වන්. ඒ නිහ තභයි වේටත් විදින්න 

වළදුවේ. වළඵළයි ඒට විරුද්ධ උද්වකෝණඹ යන්න වර්ගු 

නිරධහරින්ට සිද්ධ වුණහ; ළඩ ර්ජනඹ යන්න සිද්ධ වුණහ. 

ඊශඟට ය න්න වදඹක් නළතු වේ අකුශහ න්න ආණ්ඩුට 

සිද්ධ වුණහ. දළන් යන්න වදන්වන් වවොවයන්භ වේ ේභත 

යරහ,  වේට භහනුඳහතී අනික් ඳළත්වතන් -වශ්රාේසඨහධියණඹ 

ඳළත්වතන්- තභන්වේ ඹහළුහවන් තීන්දුක් න්න වදන එයි. 

අපි ඵරමු, ත ිපඹක්,  වදක් ඇතුශත ආඳසු වේ 

වවනනහ. එතවොට  වර්ගුට ආඳසු උද්වකෝණඹ යන්න 

නහ; ආඳසු ළඩ ර්ජනඹ යන්න නහ.  ඒයි  අපි කිේවේ  

වර්ගුවේ නිරධහරින් එක්, එවවභ නළත්නේ  වර්ගුවේ ංේ 

එක් හච්ඡහ ශහ නේ අද වේ තත්ත්ඹ උද්ත න්වන් නළවළ 

කිඹරහ. තමුන්නහන්වේරහට වුභනහ වරහ ිපවඵන්වන් වොවවේ  

වරි ිපවඵන ේලි ටික් එතු ය න්නයි. ඒ නිහ තභයි 

වේටත් විදින්න වදන්වන්.  තමුන්නහන්වේරහ ළඩ පිළිවශක් 

විධිඹට වදහ වන හිටපු ක්රකභවේදඹක් තභයි අද  වේ  අකුශහ න්න 

සිද්ධ වරහ ිපවඵන්වන්. ඒ නිහ භහ ඒ ළන  නහටු නහ. 

ද ණවන් ංවලෝධන දභනහ.  උවද්ට එක් දභනහ, දහරට 

එක් දභනහ, 2.45ට එක් දභනහ,  ආඳසු ත එක් දභනහ. 

එ එ වරහට එ එ ංවලෝධන දභනහ.  

තමුන්නහන්වේරහ යන වේ ළඩ නිහ ථහ යන්න  සදහනේ 

වරහ ආපු ඒහ වනොවයි, අඳටත්  ථහ යන්න සිද්ධ වරහ 

ිපවඵන්වන්.  [ඵහධහ කිරීභක්]  

ඒ නිහ ඔඵතුභහ විරුද්ධ වරහ ළඩක් නළවළ. වභොද වේහ 

ළන තභයි භභ ථහ යන්න ආවේ. දළන් ඔඵතුභන්රහ ඒවක් 

ිපබුණු ඒහත් අවවෝසි යවන.  ඒහ පිළිඵ රඵන ිපවේ 

වශ්රාේසඨහධියණවඹන් තීයණ දුන්නහභ අඳට නළත ඒහ ළන ථහ 

යන්න වයි.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අද සිද්ධ වරහ ිපවඵන 

වදඹ ඵරන්න. වභච්චයයි -වර්ගු විතයයි- වේරිරහ ිපබුවණ්. රු 

ඇභිපතුභනි, භහ වේ කිඹන හයණඹ ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇිප. 

වේ.ආර්. ජඹර්ධන භළිපතුභහවේ හරවේ එතුභහට නිවඹෝඹක් 

ආහ.  එතුභහට ප්රපලසන වොඩක් ආහ, වර්ගුවේ වරොකු වවොයේ, 

ංචහ ිපවඵනහඹ කිඹරහ. එතුභහට වඹෝජනහක් ආහ වඳොලීසිඹ 

දභරහ වර්ගු ඹේ කිසි විධිඹට ඳහරනඹ යන්න ඵරමුඹ කිඹරහ. 

වේ.ආර්. ජඹර්ධන භළිපතුභහ කිේහ, "වර්ගු කිඹන්වන් ඒ 

විධිඹටභ ළඩ යන ආඹතනඹක්, එවවභ අේරන්න පුළුන් 

ක්රකභවේදඹක් වදන එ ළරැදියි" කිඹරහ. එතුභහ ේඳනහ වශේ 

වර්ගුවන් රළවඵන ටි න්නහ මි වර්ගුත් ඳහරනඹ 

යන්න ගිවඹොත් ිපවඵන එත් නළිප ඹන්න පුළුන් කිඹරහයි. 

ඒ නිහ එතුභහ ඒට ඉඩ දුන්වන් නළවළ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අද  සිද්ධ වමින් 

ිපවඵන්වන් වභොක්ද? අද තමුන්නහන්වේරහ වභොක්ද 

යන්වන්? වළභ තළනභ වද්ලඳහරන ඵරඳෆේ.  ද ණවන් එ 

එ වද්ලඳහරන ඵරඳෆේ යරහ වර්ගුවේ ිපවඵන සහධීනත්ඹත් 

අවවෝසි යන තළනට තභයි අද ඳත් යමින් ඉන්වන්. වර්ගු 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ිපබුණු සහධීනත්ඹ, ඔවුන්ට ඹේ කිසි 

විධිඹට වේ ළටලීේ යන්න ිපබුණු වළකිඹහ වභොට යමින් 

925 926 

[රු  දඹහසිරි ජඹවේය  භවතහ] 
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ද ණ වන් වද්ලඳහරන අත වඳවීේ යනහ. ඒ නිහයි භහ වේහ 

කිඹරහ වදන්වන්.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, භහ වේ හයණඹත් 

කිඹන්න ඕනෆ. නුවේ ඳහවර් ිපබුණු Consolidated Cargo 

ආඹතනඹට දිගින් දිටභ ප්රපලසන ආහ. වද්ලඳහරනඥඹන් විසින්  

ද ණවන් වේ ආඹතනවේ ටයුතුරට අත වනහ. එ 

ඇභිපයවඹක් ඇවිත් නුවේ ඳහවර් ිපබුණු වේ සථහනවේ 

වේට්ටුට ඉේවඵක් දභරහ වරහ ගිඹහ. වේ න තුරු 

තමුන්නහන්වේට ඒ ළන වභොකුත් තීයණඹක් න්න ඵළරි ගිඹහ. 

තමුන්නහන්වේරහට ේලි ඕනෆ නේ ේලි වවොඹහ න්න  විධි ව 

ක්රකභ ඕනෆ තයේ ිපවඵනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] භහ කිඹන්නේ. ඳසු ගිඹ 

දසර ආණ්ඩුට රුපිඹේ වෝටි 562ක් අහිමි වුණහ. දළන් 

ඔඵතුභහට වේහට විදින්න ඕනෆ නළවළ. වර්ගුවන් වවොවයන් ඵඩු 

වනළේරහ, ඇභිපරුන්වේ ඵරඹ ඳහවිච්චි යරහ containers 

මුදහවන ඹන එ, ඇභිපරුන්වේ වද්ලඳහරන ඵරඳෆේ, ඉවශ 

හර්ඹහරලින්, ජනහධිඳිප හර්ඹහරවේ ඒ නිරධහරින්වේ 

callsලින්  ඵඩු අයවන ඹන එ නතය ශහ නේ වේට අල— 

යන, යටට අල— යන ඵඩු ටි ිපවඵනහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ඊශඟට වේ හර් ෆලි 

ජහහයභ යවන ඹන වළටි භහ කිඹන්නේ. වර්ගු ආඥහඳනවත් 

ීතිපරට ේපර්ණවඹන්භ ඳටවළනි තභයි වේ ජහහයභ යවන 

ඹන්වන්. තමුන්නහන්වේරහ දන්නහ, Vehicles Lanka (Pvt.) 

Limited සීදවේ ිපවඵන්වන්.  වේ භහභට ආවඹෝජන 

භණ්ඩරවඹන්  ඵරඳත්ර ඹ දීරහ ිපවඵන්වන්  හවන එරස    යරහ 

ඒ හවන ප්රපිපඅඳනඹනඹ යන්නයි. දළන් එතළන   වභොක්ද 

යන්වන්? සීඒ 1124/9/8 දයන නඩු අංඹ ඹටවත්  වේ 

ආඹතනඹට නඩුක් ිපබුණහ. වභොහු 2000 වර් 

අභිඹහචනහධියණවේ වඳත්භක් වොනු වරුහ. ඒ වඳත්භ 

අනු වඵොවවොභ ඳළවළදිලි අභිඹහචනහධියණඹ තීන්දු දුන්නහ 

වේ ආඹතනඹ ටරහ අල— යන ටයුතු ටි යන්න පුළුන්ඹ 

කිඹරහ. ඒ විතයක් වනොවයි, වර්ගු ආඥහඳනවත් 2න 

වයගුරහසිවේ "ඒ" කිඹන උඳවේනවඹන් 1996දී නිකුත් යන 

රද ළට් නිවේදනඹ අනු ේපර්ණ තීරු ඵදු වනොවහ හවන 

වොටස එය වන්වීභ යන්න ඵළවළඹ කිඹරහ වේ තීන්දුත් 

එක්භ  අභිඹහචනහධියණඹ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි ප්රපහල ශහ.  

වභොහු වභොක්ද යන්වන්? වභොහුට ිපවඵන ඵරඳත්ර ඹ අනු ශ 

වළක්වක් හවන  වොටස වනළේරහ එරස යරහ 

ප්රපිපඅඳනඹනඹ කිරීභයි. දළන් වභොහු වභොද යන්වන්? හවනවේ 

engine එවක් ඉසයවහ ෆේර රනහ. පිටුඳ ිපවඵන ඩිකිඹ 

ෆේර රනහ. එවවභ රරහ මුළු හවනඹභ අයවන එනහ. 

අයවන ඇවිත් හවනඹට රුපිඹේ රක් ඳව ණවන් දීරහ 

හවනඹ නිදවස ය න්නහ. හවනඹ නිදවස යවන එවවභ 

පිටින්භ හවනඹ රංහවේදී විකුණනහ. තමුන්නහන්වේ  වර්ගුත් 

එක් හච්ඡහ යරහ ඵරන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්] වභොක්ද? 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි භහ කිඹන්වන්. වුරු ඵරඳත්ර ඹ දුන්නත් 

2000දී දීරහ ිපවඵන්වන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  නළත්වත් වභොද? වේ 

ිපවඵන්වන්. භහ ශඟ රළයිසතු ිපවඵනහ. ඒයි අවන්වන් 

නිවඹෝජ— ඇභිපතුභනි. දුන්වන් වුද, දහද කිඹරහ ඔඵතුභහ 

අවන්වන් ඔඵතුභහවේ දිසත්රිtක්ඹ නිහ වන්.  ඒ වන් ඩුලිප් 

විවේවේය නිවඹෝජ— ඇභිපතුභහට වඳොේඩක් රිදිරහ ිපවඵන්වන්. 

වේ Vehicles Lanka (Pvt.) Limited ආඹතනඹ හර්ර පිටුඳ 

 වොටස රනහ; ඉසයවහ වොටස රනහ. එවවභ රරහ 

හවන අයවන එනහ. හවන 2,250ක් වහයි වේ ඵරඳත්ර ඹ දීරහ 

ිපවඵන්වන්.   

  
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ  
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)       
රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ භට විනහඩිඹක් වදනහ නේ භහ ඔඹ 

හයණඹ ඳළවළදිලි යන්නේ.  

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ, කිඹන්න රු ඇභිපතුභහ. වළඵළයි, හුඟහක් වේරහ න්න 

එඳහ.  
 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ ළඩි වරහක් න්වන් නළවළ. රු භන්ත්රී තුභනි, ඇත්ත 

ලවඹන් අවප් ළබිනට් භණ්ඩරවඹන් තභයි තීන්දු ත්වත් ඒ 

නත්න්න. ඒ වරහවේ තභයි ඒ භවත්භඹහ උහවිඹට ගිවේ. 

යජවේ තීන්දුට විරුද්ධ තභයි උහවිඹට ගිවේ. ඔඵතුභහ දන්නහ 

වන් ඒ. ඒ හින්දහ වේ ේඵන්ධවඹන් ඹේ කිසි විධිඹට ඹේ කිසි 

රකුණක් ළවටනහ නේ ඒ ළවටන්න ඕනෆ අවප් Cabinet 

එටයි. රු එස.බී. දිහනහඹ ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ 

වන්, ඒ Cabinet Paper එ ආහභ -[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභිපතුභහ, ඔඵතුභහ දන්නහද දළන් සිද්ධ වරහ ිපවඵන 

වද්? රු ඇභිපතුභහ, ඔඵතුභහ වරි. ළබිනට් භණ්ඩරඹ ඒ තීන්දු 

ත්තහඹ කිඹන්න. නමුත් තභත් ඒ ක්රකභඹභ ක්රියඹහත්භයි. 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (උස අධ—හඳන 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு ஸ்.த. சக்க - உர் கல் அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

නළවළ, නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළත්වත් වභොද? තභත් ඒ ක්රකභඹ ක්රියඹහත්භ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] වඳොේඩක් ඉන්න. භහ ඔඵතුභහට කිඹන්නේ. ඒ විධිඹට 

ටයුතු  යවන ඹන වොට තභයි වර්ගු අධ—ක්යඹකු 

අේරක් ත්තහ කිඹරහ අේරහ වදන්න ළඩ පිළි වශක් ස 

වශේ. භවය අසථහරදී අපිත් එතුභහට විරුද්ධ නඩුරට 

ගිහින් ිපවඵනහ. නමුත් එතුභහවේ හර්ඹ බහයඹ ේඵන්ධ අඳ 

කිඹන්න ඕනෆ. නවඵයි යන්ජන් භවත්භඹහ තභයි ඒ වර්ගු 

අධ—ක්යඹහ. එතුභහ වර්ගුට ඹන වොට එවවේ හභහන— 

ආදහඹභ වරහ ිපබුවණ් රුපිඹේ මිලිඹන 37යි. එතුභහ හිටපු අවුරුදු 

4ට රුපිඹේ මිලිඹන 635 ණවන් වර්ගු ආදහඹේ රඵහ ිපවඵනහ. 

එවවභ යපු වනකුවේ රැකිඹහ තභයි දළන් අහිමි යරහ 

ිපවඵන්වන්. ඒ, අය ඵඩු වවනන්න දුන්වන් නළිප එවක් 

ප්රපිපපරඹයි. අත්න දළම ේලි වනළේරහ වේඹ අසට දහරහයි 

ඒ භනුසඹහ අේරහ ත්වත්.  

 
රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වේඹ අසට දහරහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වේඹ අසට ේලි වීසි යරහ තභයි ඒ භනුසඹහ අේරහ 

ත්වත්. වඵොවවෝ දක් එළනි නිරධහරින් වඵොවවොභ ඳළවළදිලි 

එවවභ පිටින් විනහල ය දභනහ වද්ලඳහරනඹ ඒ ආඹතන තුශට 

රිංහවන. රු ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභන්රහ Cabinet එ විධිඹට 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

තීන්දු ත්තහ තභයි. එතළනින් ඳසවේ ආපු containers ටි 

වර්ගුවන් නතය ශහ. නතය ශහට ඳසවේ ඒ නිදවස යන්න 

කිඹරහ දිගින් දිට ඵරඳෆේ ශහ. ඵරඳෆේ ශ නිහ ඒ නිදවස 

වශේ නළවළ. වළඵළයි නිදවස යන්වන් නළිප ඉන්න වොට තභයි 

ඒ වර්ගු අධ—ක්යඹහ අත් අඩංගුට අයවන ඔහුට අද යසහ 

නළිප යරහ ිපවඵන්වන්. ඒයි භහ කිඹන්වන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, භහ ඔඵතුභහට එ හයණඹක් කිඹන්න 

ඕනෆ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කිඹන්න, රු ඇභිපතුභහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ඵරඳත්ර  වදන්න ළබිනට් භණ්ඩරඹ එඟ වුවණ් නළවළ. එඹ 

ඉතහභ ඳළවළදිලියි.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ තභයි ඉිපන් භහ කිඹන්වන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඊට ඳසවේ, උහවිරට ගිහිේරහ වනත් වනත් තීන්දු ත්තු 

එ වනභ වදඹක්. වභහිදී වද්ලඳහරන ලවඹන් යදක් ශහ 

කිඹරහ කිඹන්න එඳහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ ඔඵතුභහට කිේවේ ඒ වනොවයි. Cabinet එ එඟ වුණු 

එ වරි.  උහවිඹත් ේපර්ණවඹන් ප්රපිපක්වේඳ ශහ. ඒත් වරි. 

වළඵළයි, හවේ ඵරත් වසතඹකින්ද වේ පුද්රඹහ                       

ඒහ වනළේරහ නිදවස ය න්වන්? භහ ඒයි 

තමුන්නහන්වේරහවන් අවන්වන්. ඔඵතුභන්රහ වොතයේ ෆ 

ළහුත් ළඩක් නළවළ. වේයි සිද්ධ න්වන්. වේට අත වන 

ප්රපභහණඹ වොඳභණද කිඹරහ අඳට හිතහන්න ඵළවළ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අවනක් එ, ගිඹ ඳහය 

race එට වනහපු අධි සුවෝඳවබෝගි හවන ේඵන්ධ 

හයණඹයි. හවන 47ක් වනහහ. Conditional imports and 

exports ේඵන්ධවඹන් ිපවඵන ළඩ පිළිවශ ඹටවත් ඒහ 

වනහහ. වභොක්ද ඒහට වශේ? වේ නතුරු ඒහට ේලි 

වේවේ නළවළ. ඒහ, රළේවඵෝගිනි, වෂයහරි ආදි සුවෝඳවබෝගි 

හවනයි; race වහ වනහ ඒහයි. 

  
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Re-export යරහ- 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. Re-export යරහ නළවළ. වෂයහරි, රළේවඵෝගිනි, 

භළයහටි ඇතුළු සුවෝඳවබෝගී හවන 47ක් රංහට වනහහ. 

භභ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි ඔඵතුභහට කිඹනහ, ඒ හවනරට වේ 

නතුරු ඵදු වරහ නළවළ කිඹහ. හවන 47ක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ, නළවළ. වොවවේටත් ඹරහ නළවළ. එවවභ නේ රුණහය 

ඔඵතුභහ භට කිඹන්න, වභන්න වභඳභණ ප්රපභහණඹක් ඹහ 

ිපවඵනහ කිඹරහ ඒ පිළිඵ විසතය ටිත් එක්. හභහන—වඹන් 

වර්ගු යන්වන් ඒහ අයවන ඹන්න වදන එයි. ඊට ඳසවේ 

Sri Lanka Customs එට වන්න ිපවඵන ප්රපභහණඹ අදහශ 

ආඹතනඹ විසින් වනු රඵනහ. එවවභ නළත්නේ යන්වන් 

වභොක්ද? ළඩිවඹන් Sri Lanka Customs එට වරහ 

ිපවඵනහ නේ Sri Lanka Customs එ ආඳසු ඒ අඹට වන 

එයි යන්වන්. එවවභයි යන්වන්. භභ ඔඵතුභහට කීභක් 

ඇිප කිඹනහ, වේ නතුරු ඒ හවන 47ට භ ලත ඳවක්ත් 

වන්වන් නළිප තභයි නිදවස යවන ිපවඵන්වන් කිඹරහ. ඒ, 

හවේ ඵරඳෆභක් භතද? වුද ඒ පිටුඳ ඉන්වන්? වුද ඒහ 

නිදවස යන්න කිඹරහ ථහ යරහ ිපවඵන්වන්? වේ තභයි අද 

වර්ගුට අත් වරහ ිපවඵන ඉයණභ. වභතයේ ඉයණභක් අත් 

වරහ ිපවඵද්දී තභයි තමුන්නහන්වේරහ අද වභළනි වඹෝජනහ 

වනළේරහ වර්ගුවේ ිපවඵන ඉිපරි අඬු ඳහඬු ටිත් ඩහ දභන්න 

අල— ටයුතු වභවේ රළවළසිප යන්වන්.   

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, භහ තත් හයණඹක් 

කිඹන්න ළභළිපයි. ප්රපභූරුන් එන වොට -අඳ වනොවයි, 

ඇභිපරුනුත් වනොවයි, ඇභිපරුන්ටත් ටික් උඩින් ඉන්න, 

තත් උඩින් ඉන්න අඹ එනවොට- ඒ අඹවේ ආයක්ඹන් 

නිේ අය ඳරතුරු භේරට ඳළනපු ඳුයන් ටි හවයි ටයුතු 

යන්වන්. ිපවඵන ඵඩු ටි ඔක්වෝභ අයවන ඹනහ. 

හභහන—වඹන් ඒ අඹට Airport එවන් න්න පුළුන් වඩොරර් 

187.50 බහණ්ඩ විතයයි.  නමුත් වේ අඹ  තීරු ඵදු ීතිප 

ේපර්ණවඹන් ඳළත්තට විසි යරහ ඒ අඹට වුභනහ ඵඩු 

එතළනින් අය වන ඹනහ. වේ විධිඹට තභයි දිගින් දිටභ ක්රියඹහ 

යන්වන්. අද සිද්ධ වමින් ිපවඵන්වන් ඒයි. දසින් ද 

නිරධහරින්වේ හර්ඹබහයඹ ේපර්ණවඹන් විනහල යනහ; 

ඔවුන්වේ සහධීනබහඹ වවරනහ. ඔවුන්  ේපර්ණවඹන්භ 

ඳළත්තට විසි යන තළනට තභයි අද ටයුතු වවයන්වන්. 

මීට ළඩිඹ වවොයි තමුන්නහන්වේරහ වනභ team එක් දහවන 

වේ ළඩ ය ත්තහ නේ. වභොද, වර්ගු දළන් ටයුතු වවයන 

ආහයඹ අනු වේ යටට වවනන බහණ්ඩ කිසිභ තළනදී 

ඵරන්න විධිඹක් නළවළ. අද අය සප්රීලතු ඹක් වනත් වරහ 

ිපවඵන වද් දන්නහ වන්?  ඒ සප්රීලතු වර්ගු නිහයණ අංලවඹන් 

අේරහවන, වර්ගු නිහයණ අංලවඹන්භ ඒහ අයවන ඹන්න 

වළදුහ ඔරුවොඩත්තට. ඔරුවොඩත්තට අයවන ඹන්න 

වදනවොට තභයි  සුයහඵදු වදඳහර්තවේන්තුවන් ඇවිත් අේරහ 

ත්වත්. ඉසවේරහභ ඒහ අේරහ ත්වත් වර්ගුවන්. වර්ගුවේ 

Preventive Division එවන් අේරහ වන ඔරුවොඩත්තට 

වනිහින් ඳරීක්හ යන්න අදහශ පුද්රඹහ එන තුරු  ඉන්නයි 

වළදුවේ. දළන් වභොක්ද වරහ ිපවඵන්වන්? ඊවේ ීතතීඥ 

භවත්රු වභොක්ද කිේවේ? ''වේ ඇතුවශේ ිපබුණු ඵඩු අයවන 

ිපවඵනහ, ඒ නිහ වේ  කීභ න්න ඵළවළ'' කිේහ. අද 

වභොක්ද වරහ ිපවඵන්වන්? තමුන්නහන්වේරහවේ භන්ත්රී රු, 

ඇභිපරු වේ ේඵන්ධවඹන් වන්නහ. භභ ගිඹ ිපවේ 

websitesලින් දළක්හ  ඒ අඹ  ව න්න වළටි. අරුන්දි 

ප්රපනහන්දු භන්ත්රී තුභහ ඵණිනහ වජොීත ඇභිපතුභහට. වජොීත 

ඇභිපතුභහ ඵණිනහ අරුන්දි ප්රපනහන්දු භන්ත්රී තුභහට. එතුභහ 

ඵණිනහ රක්සභන් න්ත වඳවර්යහ භවත්භඹහට. භභ දන්වන් 

නළවළ වුරු සිප්පු  වවනනහද කිඹරහ.  වනදහ විසකි බිබී 

හිටිඹහ. දළන් විසකිත් නළවළ. දළන් වඵොන්න වරහ ිපවඵන්වන් 

වඳන්ටරයිට්රට දහන ිපනර්. දළන් ිපනර් තභයි වඵොන්න 

929 930 

[රු  දඹහසිරි ජඹවේය  භවතහ] 
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සිද්ධවරහ ිපවඵන්වන්. ඇයි? වනදහ අඩුභ තයමින් අපි දළන 

ත්තහ, වේ ''විසකි'' කිඹරහ. වේ double distilled කිඹරහ. එදහ 

අපි වභොනහ වවෝ වදඹක් වඳුනහ ත්තහවන්. වවොඳින් වඳයහපු 

එද, බහඹට වඳයහපු එද කිඹරහ දළන ත්තහවන්. දළන් ඒ 

වභොකුත් නළවළ. දළන් වළින්භ ිපනර් වඵොන්නයි වරහ 

ිපවඵන්වන්. ඇයි? තමුන්නහන්වේරහ containers ණන් ඒහ 

රංහට වවනනහවන්.  

අද යට වේ තළනට  ළටිරහ ිපවඵන තත්ත්ඹක් අපි දකිනහ.   

'"The Dictator" කිඹන චිත්ර ඳටිවේ චහලි චළප්ලින් වරෝ 

වෝරඹ වළභ තළනභ ිපඹ ිපඹහ, විහිළු ය ය වේරේ ය ය 

ඉන්නහ. දළන් රංහවේ ඉන්න අඹත් හිතහ වන ඉන්වන් ඒ 

හවේ. රංහත් ය උඩ ිපඹනහ, අත උඩ ිපඹනහ, ඇඟ උඩ 

ිපඹනහ. ඒ විධිඹට විහිළු ය ය, නට නටහ ඉන්න තත්ත්ඹට 

තභයි දළන් ඳත් වරහ ිපවඵන්වන්. ඒ නිහ රුණහයරහ වේ 

තත්ත්ඹ නතය යන්න. වර්ගුට නිදවවේ ළඩ යන්න වදන්න 

කිඹන හයණඹ භතක් යමින් භවේ චන සේඳඹ අන් 

යනහ. 
 

[අ. බහ. 3.35] 

 

රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ (ප්රපහවන නිවඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு வஹ சக்க - வதக்குத்து த 

அகச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

රු දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ ඇත්තටභ චහලි චළප්ලින්ද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹවේය භවතහ 
(ண்நெகு சந ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
චහලි චළප්ලින් හවේ තභයි ඔඵතුභන්රහ වළසිවයන්වන්. 

 
රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு வஹ சக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

භභ ඔඵතුභහ  දළක්වක් ඒ හවේයි. ඒයි ඇහුවේ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, වර්ගු (ංවලෝධන) 

ඳනත් වටුේඳත ඇතුළු  ංවලෝධන ඳනත් වටුේඳත් කිහිඳඹක් 

ේඵන්ධවඹන් ඳහර්ලිවේන්තුවේදී විහද යන වේ අසථහවේදී 

චන සේඳඹක් ථහ කිරීභට අසථහ රළබීභ පිළිඵ භභ 

ඉතහභ තුටු වනහ.  

වේවඹන් ඉසයවට ඹන යටක් ලවඹන් වේ යවට් ඹේ කිසි 

ීතිපඹක් ඇිප යන්න, ඹේ කිසි විනඹක් ඇිප යන්න, 

ශික්ණඹක් ඇිප යන්න මුදේ ඇභිපතුභහ ලවඹන් අිපරු 

ජනහධිඳිපතුභහත්, ඒ හවේභ රු යත් අමුණුභ නිවඹෝජ— 

අභහත—තුභහත් වභළනි අණ ඳනත්  වවනන්න උත්සු වරහ 

ටයුතු කිරීභ පිළිඵ අපි අවප් තුට ප්රපහල යන්න ඕනෆ.  

නමුත් අපි කිඹන්න  ඕනෆ හයණඹක් ිපවඵනහ. විවලේවඹන් 

අවප් යජඹ වේ හවේ විනඹ ීතිප, වර්ගු අණ ඳනත්   වනහත් 

තමුන්නහන්වේරහවේ එක්ත් ජහිප ඳක්වේ ආණ්ඩු  ිපබුණු 

හරවේ -රු දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ  ඒ හරවේ සිටිවේ 

නළවළ- වර්ගුවේ ප්රපවීණ නිරධහරි භවත්රුන්ට වනොවඹක් 

තර්ජනරට, ර්ජනරට හවේභ වනොවඹක් අඩන්වත්ට්ටේරට 

මුහුණ වදන්න සිදු වුණහ. ඒ සිද්ධි ළන භභ වේ වරහවේ භතක් 

යන්න උත්හව න්වන් නළවළ. එදහ ීතිපඹක් ිපබුවණ් නළවළ. එදහ 

ීතිප ේ ළදිරහ ිපබුවණ්.  ීතිප ේ ළදුණු  යුඹක් තභයි 

තමුන්නහන්වේරහවේ ආණ්ඩු හරවේ ිපබුවණ්. අද යටට ීතිපඹක් 

වවනන්න ඹන විට  තමුන්නහන්වේරහ වේ ආහයවඹන් ටයුතු 

කිරීභ පිළිඵ අපි වේ වරහවේ නහටු වනහ.  

විවලේවඹන් ගුනින් වවෝ මුහුදින් -යහවඹන් වන්න 

පුළුන්, ගුන් වතොටුවඳොළින් වන්න පුළුන්, ඊවේ වඳවර්දහ 

ආයේබ ශ භත්තර ගුන්  වතොටුවඳොළින් වන්න පුළුන්- 

බහණ්ඩ ආඹහත කිරීවේදීත්, නිර්ඹහත කිරීවේදීත් වභළනි 

විනිවිදබහවඹන් යුතු අණ ඳනත් ිපබීභ අඳට ඉතහ ළදත් 

වනහ. 

කිසිඹේ වවනකුට අහධහයණඹක්, අටයුත්තක් සිද්ධ 

වනහ නේ ඒ පිළිඵ වර්ගු අධ—ක් ජනයහේතුභහත් භඟ 

හච්ඡහ යරහ හධහයණඹක් ඉසට යන්න ටයුතු කිරීභ භභ 

හිතන විධිඹට ඉතහ ළදත්. ඒ හවේ වරහ ධනහත්භ 

හිතරහ ටයුතු කිරීභ තභයි ඉතහ ළදත් න්වන්. වේ ඳනත 

තුළින් එළනි අසථහක් රඵහ වදනහ. ඒ ඉතහ ළදත්. ඒ නිහ 

ඕනෆභ වවනකුට ඹේකිසි අටයුත්තක් සිදු වුණහ නේ  ඩහත් 

ඉදිරිඹට ගිහින්  හධහයණ විනිලසචඹක් රඵහ න්න පුළුන්. ඹේ 

බහණ්ඩඹක් ආඹහත කිරීවේදී වශ-වවශහභක් කිරීවේදී- ඔහුට 

ළරවන හසිඹ අනු ඔහු ක්රියඹහත්භ වනහ.   

2010 අවුරුද්වද් රුපිඹේ බිලිඹන 460ක්,  2011 අවුරුද්වද් 

රුපිඹේ බිලිඹන 465ක්, 2012 අවුරුද්වද් රුපිඹේ බිලිඹන 485ක් 

වර්ගු ආදහඹභ වළටිඹට  අපි රඵහවන  ිපවඵනහ. ඒ හවේභ 

වද්ය ඹ ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු, සුයහ ඵදු වදඳහර්තවේන්තු ඒ 

විධිඹට ආදහඹේ රඵහවන ිපවඹනහ. වේ වඹෝජනහ ේඵන්ධ 

අද එ  එ පිරිස ඹේ ඹේ වද්ේ කිඹන්න ඉඩ ිපවඵනහ. ඒ 

ෘත්තීඹ ංේ වන්න පුළුන්, නිරධහරින් වන්න පුළුන්. 

ඔවුන් ප්රපහවඹෝගි ේඵන්ධ වන අසථහ  ළන ේඳනහ 

යරහ ඔවුන්ට ිපවඵන ළටලු පිළිඵ ජනහධිඳිපතුභහ වවෝ මුදේ 

ඇභිපතුභහ වවෝ යජඹ වවෝ දළනුත් කිරීභ හලීන ළදත්. ඹභක් 

ළරැදි නේ ඒ ළරැදි වද් වනොය වරි වද් ඳභණක් ක්රියඹහත්භ 

කිරීභයි ළදත් න්වන්. ප්රපහවඹෝගි සිද්ධ වන ඹේ ආහය වේ  

ටයුත්තක් ළන ඩහත් විනිවිදබහඹකින් යුක්ත ඵරන්න 

පුළුන් විධිඹට යජඹ වේ අණඳනත් වන එමින් ටයුතු කිරීභ 

ේඵන්ධ අපි තුටු වනහ.    

විවලේවඹන් වර්ගු ආඥහ ඳනත ංවලෝධනඹ කිරීවභන් වේ 

යටට රළබිඹ යුතු, තභත් වනොරළවඵන විලහර ආදහඹභක්   රඵහ 

න්න වළකි න ඵක් අපි දකිනහ. අඳට වනොරළවඵන 

අවිනිලසචිත මුදේ නිලසචිත ලවඹන් රඵහ න්න අසථහක් 

ළරසීභ තුළින්, ංර්ධන ක්රියඹහලි වේදී වර්ගුවේ වහඹ රඵහ 

වන වරොකු භනක් ඹන්න පුළුන් කිඹන විලසහඹ භහ තුශ 

ිපවඵනහ. වේ යවට් ංර්ධන වේදී අඳට වර්ගුවේ වහඹ 

නියන්තයවඹන් රඵහ න්න පුළුන්.    

අපි දළක්හ, ඊ වේ වඳවර්දහ වභළනි අණඳනත් වවනන විට 

වේ ඳහර්ලිවේන්තු තුශ ඵයඳතශ වර විවේචනඹට රක් වුණ 

ඵ. යහඹ ළන ඒ හවේභ ගුන් වතොටුවඳොශ ළන විවේචනඹට 

රක් වුණහ. වේ හවේ වඹෝජනහ තුළින් නිරධහරින්  ත තත් 

ප්රපවීණ තත්ත්ඹට ඳත් යරහ, ඔවුන් පුරුදු පුහුණු කිරීභ වහ 

ළඩටවන් ස යරහ, ඩහත් විනිවිදබහඹකින් යුක්ත ඒ 

ආඹතන ක්රියඹහත්භ ය වන අඳට ළඩි ආදහඹභක් රඵහ න්න, 

අවප් වේහ  ළඩි දියුණු යන්න අසථහ රළ වඵනහ.   

එ අසථහ  වේ  යවටන් වනත් යටට ඹන - transit - 

වන  ඇත් දශ container ඹක් වොශම යහවේදී වවෝ වනත් 

තළනදී අත්අඩංගුට න්න අවප් වර්ගු වදඳහර්තවේන්තුවේ 

නිරධහරින් භත් වුණහ. එළනි ටයුතු යමින් වර්ගු 

වදඳහර්තවේන්තු එක්තයහ ඳළත්තකින් යට තුශ විනඹක් ඇිප 

යනහ. භවය විට භත් ද්රි— ේඵන්ධ වන්න පුළුන්; 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

වනත් වද්ේ ේඵන්ධ වන්න පුළුන්. සුනිේ වඳුන්වනත්ිප 

භන්ත්රී තුභනි, වොයි යජඹ ිපබුණත්,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. ඒහ 

වනත් යටකින් වනළත් ිපබුණහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] භභ internet 

එවන් දළක්හ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  තමුන්නහන්වේරහ වළභ දහභ 

විවේචනඹ යන්වන් එවවභයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්වේරහ 

වළභ දහභ වත්  වෝප්ඳවේ කිඹුරහ දකිනහ වන්. ඒ ජනතහ 

විමුක්ිප වඳයමුවණ් ක්රකභඹ.  [ඵහධහ කිරීභක්] දඹහසිරි භන්ත්රී තුභහත් 

එවවභයි. ඒ ඔඵතුභන්රහවේ ක්රකභඹ. වභොද, තමුන්නහන්වේරහට 

ජනතහවේ ආර්ණඹ නළිප වරහ ගිහින්.  ජනතහ ඉසයවට 

ගිහින්  බිභ ඉවන තමුන්නහන්වේරහ ආර්ණීඹ චන  ථහ 

යන්න ඕනෆ. ජනතහට දළවනන විධිඹට ථහ යන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි, ඒ ඇත්ත වනොවයි -ඹථහර්ථඹ වනොවයි- කිඹන එ 

අපි තමුන්නහන්වේරහට ඳළවළදිලි ය වදන්න ඕනෆ.  

දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ “රළේවඵෝගිනි” ළන කිේහ. 

“රළේවඵෝගිනි” වනොවයි, වේට “ජේවඵෝගිනි” කිඹන්න ඕනෆ. 

දළන් අලි අතය ගිනි ඇිප වරහ ිපවඵන්වන්. ඒ “රළේවඵෝගිනි” 

වනොවයි. “රළේවඵෝගිනි” ළන කිඹන එ භභ පිළින්වන් 

නළවළ. ඒ “ජේවඵෝගිනි”. අවප් තරතහ අතුවෝයර භන්ත්රී තුමිඹත් 

අද වේ රු බහවේ සිටිනහ. අද වභොද වරහ ිපවඵන්වන්? අද 

තමුන්නහන්වේරහ අතය ප්රපලසන  ඇිප වරහ. අද තමුන්නහන්වේරහ 

අතය ගිනි ඇිප වරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුමිඹට භභ කිඹන්වන්.  

“රළේවඵෝගිනි” වනහවේ වේ යවට් ක්රීීඩහවේ අලුත් යුඹක් 

ඇිප යන්නයි. වළඵළයි, “ජේවඵෝගිනි” නිහ වභොක්ද වරහ 

ිපවඵන්වන්? අද එක්ත් ජහිප ඳක්ඹ තුශ අවුේ ඇිප වරහ 

ිපවඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] අද එක්ත් ජහිප ඳක්වේ 

තමුන්නහන්වේරහට විඳක් නහඹඹහ වතෝයහ න්න විධිඹක් 

නළවළ. දළන් විඳක් නහඹඹහ වතෝයන්න වරහ ිපවඵන්වන්ත් 

ආණ්ඩු ඳක්ඹටයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි. අද විඳක් 

නහඹඹහ වතෝයන්න වරහ ිපවඵන්වන්ත් ආණ්ඩු ඳක්ඹටයි. ඒ 

තභයි ඇත්ත. සුජී වේනසිංව භන්ත්රී තුභහ එවවභ ඒ දන්නහ 

වන්. භභ කිඹන්න ඕනෆ නළවළ වන්. වභොද, භවය වරහට 

එතුභහත් ඉන්වන් අඳත් එක්. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභන්රහට අද 

ඳළවළදිලි නහඹත්ඹක් නළවළ. ඇතුවශේ ිපවඵන ප්රපලසන වභොනහද 

කිඹරහ වේ භනු නහනහඹක්හය භන්ත්රී තුභහ එවවභ කිඹනහ. 

එතුභහ අඳට කිේ වද්ේරට ඩහ වනොකිේ වද්ේ ළඩියි  

කිඹරහ නිතය වදවේවේ අපිත් එක් කිඹනහ.  භභ කිඹන්වන් 

තරතහ අතුවෝයර භන්ත්රී තුමිඹ ළන, සුජී වේනසිංව භන්ත්රී තුභහ 

ළන, ඔඵතුභන්රහ වන ළයලි ළන, අවප් රු රක්සභන් 

කිරිඇේර භන්ත්රී තුභහ ළන. 

 තමුන්නහන්වේරහ වළභදහභ වශේ විවේචනඹ  යන එභ 

වන්. භභ එ උදහවයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. අපි අධිවේගී භහර්ඹ 

වදන වොට - Southern Expressway  එ වදන වොට- "අයිවඹෝ 

ඕවක් ඹන්වන් වුද" කිඹරහ කිේහ. එවවභ ථහ ශහ වන්. දළන් 

අද වරහ ිපවඵන්වන් වභොක්ද? දක්ෂිණ අධිවේගී භහර්වඹන් අද 

 රුපිඹේ වෝටි ණන ආදහඹභක් රළවඵනහ. විඳක් වේ ඉන්න 

තමුන්නහන්වේරහ වළභදහභ වේහ දළක්වක් ඍණ විධිඹටයි. වළභදහභ 

ඍණ විධිඹට තභයි තමුන්නහන්වේරහ වේහ දළක්වක්. වේහ දිවහ 

ධනහත්භ ඵරන්න. අධිවේගී භහර් වළදිරහ අතුරු භහර් වළදිරහ 

යට භහර් ඳද්ධිපඹ ංර්ධනඹ වරහ ිපවඵනහ. යහඹේ ඇිප 

වනහ. යහඹන් ඇිප වන  වොට Sri Lanka Customs  එ 

එතළනට ඹනහ. භහේපුය යහඹ වළවදන වොට Sri Lanka 

Customs  එ එතළනට ඹනහ. Sri Lanka Customs  එවක් 

අලුිපන් රැකිඹහ රඵහ වදන්න, අලුිපන් නිරධහරින් ඵහ න්න, ඒ 

තුළින් ඹේකිසි ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන් වනහ. එළනි 

අසථහ ඇිප වනහ. භත්තර ගුන් වතොටුවඳොශ වළදුණහභ 

එතළනට Sri Lanka Customs  එ ඹනහ. භභ හිතන්වන් ඒ 

තභයි වන්න ඕනෆ. යට ංර්ධනඹ සිදු න විට ඍජු ව 

ක්රක ආදහඹේ භහර් ඇිප වනහ. දළන් ඵරන්න, භත්තර ගුන් 

වතොටුවඳොශ ඇිප කිරීභ ළන අපි තුටු වනහ. ඒ නිහ ඒ 

ප්රපවද්ලවේ න වවෝටේ ංකීර්ණ වළවදනහ. ඒ හවේභ ආදහඹේ 

භහර් ළඩි වරහ ිපවඵනහ. වවශ ංකීර්ණ වළවදනහ. විලහර 

පිරික් වේහ ළන උවද—ෝවඹන් ථහ යනහ. වළඵළයි, 

ඳහර්ලිවේන්තුට ආහභ නළත්නේ වනත් තළන්රට ගිඹහභ 

විඳක්වේ භන්ත්රී රු ඒ ංර්ධනඹ ළන දහත් තුටු න්වන් 

නළවළ. සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භන්ත්රී තුභහ එවවභ ඵරන්වන් වනත් 

විධිඹටයි. ඒ නිහ ඒහ පිළිඵ ඹථහර්ථඹ දකින්න පුළුන් 

පිරික් ඇිප වන්න ඕනෆ. අපි ඒහවේ ඹථහර්ථඹ දකිනහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි,  අද අවප් යහජ— ආදහඹේ  

තත්ත්ඹ විලහර ලවඹන් ළඩි ය න්න, උඳහධිධහරින්ට රැකිඹහ 

රඵහ දීරහ ඒ තරුණ ජඹ වේ යවට් ංර්ධනඹට වඹොදහ න්න  

ටයුතු යනහ. භභ හිතන්වන් රැකිඹහ වියුක්ිපඹ  ඉිපවහවේ 

අඩුභ අඹට වන එන්න අඳට පුළුන්භ රළබිරහ ිපවඵනහ. 

ඒ හවේභ අඳට උද්ධභන වේඹ  අඩු ය න්න පුළුන් වරහ 

ිපවඵනහ. භභ හිතන්වන් ආණ්ඩුක් විසින්; යජඹක් විසින් 

යන්න ඕනෆ වේ වද් තභයි. "දිවි නළඟුභ" —හඳෘිපඹ ක්රියඹහත්භ 

යන වොට යවට් ඳවුේර ආර්ථි ලක්ිපඹ ළඩි වනහ. ඔවුන් 

ඵර ළන්විරහ වේ යවට් ජහිප නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න එතු 

න පිරික් ඵට ඳත් වනහ. ඒ හවේභ වේහ රඵහ වදන 

පිරික් ඵට ඳත් වනහ. ඒපුද්ර ආදහඹභ දිවහ ඵළලුහභ 

වේහර අඹ ව නිසඳහදන ළඩි දියුණු කිරීභ සිදුවරහ 

ිපවඵනහ. ඳසු ගිඹ යුවේ  -2004 න විට - ඒ පුද්ර ආදහඹභ 

ඇවභරිහනු වඩොරර් 836 හවේ අඹ ිපබුවණ් කිඹරහ අපි 

දළක්හ. එදහ වඩොරයඹ ටිනහභ රුපිඹේ 100 නේ ආදහඹභ 

රුපිඹේ 82,500යි. වළඵළයි, අද න විට ඒ ඇවභරිහනු වඩොරර් 

3,000 ඉක්භහ ගිහිේරහ ිපවඵනහ. ඒ නිේභ ආවේ නළවළ. 

යජඹ ත් වනොවඹක් ක්රියඹහ භහර්, වනොවඹක් ප්රපිපඳත්ිපභඹ තීන්දු 

නිහ තභයි -වේහ ළන අදිවඹන් ඉ වන යජඹ ත් තීන්දු 

නිහ තභයි- ඒපුද්ර ආදහඹභ ළඩි වුවණ්.  යජඹ නිේ ඵරහ 

වන සි ටිවේ නළවළ. වේ යජඹ අදිවඹන් සිටින යජඹක්. වර්ගු 

ළන ඵරන, ඵදු ංවලෝධනඹන් පිළිඵ ඵරන, ඒ හවේභ යවට් 

වනොවඹක් තළන්ර සිදු න හර්ඹඹන් පිළිඵ අදිවඹන් සිටින 

යජඹක් ලවඹන් වේ ටයුතු ක්රියඹහත්භ යනහ. අිපරු 

ජනහධිඳිප භහින්ද යහජඳක් භළිපතුභහ මුදේ ඇභිපතුභහ ලවඹන් 

අද ඒ කීභ නිඹභ ආහයවඹන් ඉසට යනහ. ඒ තභයි 

ළදත් න්වන්. එතළන දී ඹේ ආහයඹ තහක්ණි ප්රපලසන 

ිපවඹන්න පුළුන්. තහක්ණි ප්රපලසන ිපබුවණොත් තහක්ණි ඒ 

ළටලු විහ ළීතවේ ක්රකභවේදඹ  අඳ තුශ ිපවඵනහ. ඒහ ඩහත් 

ප්රපජහතන්ත්ර හදී, නිළයදි ය න්න ක්රකභවේදඹක් අඳට 

ිපවඵනහ. ඒ නිහ අද වනළවිත් ිපවඵන වේ වර්ගු (ංවලෝධන) 

ඳනත් වටුේඳත භඟින් අනහතවේ ජහත—න්තය වශවවශහේ 

ටයුතුරදී -ජහත—න්තයඹත් එක් ටයුතු කිරීවේ දී- අඳට 

ඩහත් වරවවසිවඹන් ඳවසුවන් ඒහ යන්න පුළුන් 

ක්රකභවේදඹන් වර්ගු තුශට එනහ.  

ඒ නිහ වර්ගු නිරධහරින්ට ඩහත් භහනසි තෘප්ිපඹකින් 

යුක්ත ටයුතු යන්න පුළුන් අසථහක් ඇිප වරහ 

ිපවඵනහ. ඳසු ගිඹ එක්තයහ යුරදී වර්ගු නිරධහරින්ට වඩි 

ිපඹරහ කහතනඹ යපු අසථහ අපි දළක්හ. එළනි අසථහ අපි 

දළක්හ. ඔවුන්වේ ජීවිතරට, ඔවුන්වේ ඳවුේරට තර්ජනඹ 

යපු අසථහ අපි දළක්හ. ඔවුන් සුයක්ෂිත කිරීභත් අවප් 

කීභක්. යජඹ වභළනි අණ ඳනත් වන ඒභ තුළින් ඔවුන් 

සුයක්ෂිත කිරීභත් සිද්ධ වනහ. 

ඒ හවේභ  අද දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ හවන ළන 

ථහ ශහ. එතුභහ වභතළන නළිප වුණත් භභ ථහ යන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි අද වේ යවට් භයිවක්රකෝ භහභ ළන අඳට ථහ යන්න 

පුළුන්. ඒ ර්භහන්තලහරහට ගිහින් ඵරන්න, අවප් තරුණ 

තරුණිවඹෝ වොයි තයේ පිරික් ඒ ර්භහන්තලහරහවේ ළඩ 

933 934 

[රු වයෝවණ දිහනහඹ  භවතහ] 
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යනහද කිඹරහ. එභ ර්භහන්තලහරහවන් යන්වන් value 

addition —හඳෘිපඹක්. ඒ කිඹන්වන් අභතය ටිනහේ එතු 

කිරීවේ —හඳෘිපඹක්. හවන වොටස යරහ පිට යටින් වේන්න 

පුළුන්. දඹහසිරි ජඹවේය භන්ත්රී තුභහ කිඹන්වන් කුභක් අයඵඹහද 

කිඹරහ භභ දන්වන් නළවළ. හවන වොටස යරහ වනළේරහ 

වභවවේදී  එරස යරහ විවද්ලත යන්න පුළුන් නේ, -පිය යට 

ඳටන්න පුළුන් නේ- එවවභ නළත්නේ ඒ හවන වද්ය ඹ වවශ 

වඳොශට රඵහ වදන්න පුළුන් නේ වේ යටට අලුත් තහක්ණඹක් 

එතු වනහ. ඒ හවේභ වේ යටට අල— හවන අභතය වොටස 

වළදීභට, භවය විට අවප් යඵර්රට වවො මිරක් අයවන වවො 

ටඹයඹක් නිසඳහදනඹ කිරීභට,  ඒ හවේභ ඳළිප ණ්ණහඩිඹක් 

වදන්න, ඒ හවේභ carpet එක් වදන්න, ඒ හවේභ buffer 

එක් වදන්න අඳට වේ ද්රි—ලින් ඹේ කිසි ප්රපවඹෝජනඹක් න්න 

පුළුන් වනහ. ඊට අභතය ඒ ද්රි—රට ටිනහභක් රඵහ 

වදන්න පුළුන්භ ිපවඵනහ.  

ඒ නිහ අද විලස ේභහනඹක් තුශ - global village එක් තුශ

- ටයුතු කිරීවේදී අපි ඒ වහ සුදුසු ව පිරික් ඵට ඳත් වන්න 

ඕනෆ. ඒ දිවහ අපි වළභදහභ දකින ඇවන් ඵරහ, ඍණ විධිඹට 

ඵරහ වළභදහභ භන්දහමී ආපු විධිඹට ඹන්න අල— නළවළ. භට 

තමුන්නහන්වේරහට කිඹන්න ඕනෆ ඒයි. අපි තමුන්නහන්වේරහ 

ළන දළක්හ. භට භතයි එක්ත් ජහිප ඳක් යජඹ 2001 දී ඳත් 

වුණහ. 2001 දී ඳත් වරහ වභොනහද කිේවේ රු අසර් 

භන්ත්රී තුභනි? දස 100 ළඩටවනක් ළන කිේහ, ඒ හවේභ 

වනත් වනත් ළඩටවන් ළන කිේහ. වභොනහද වශේ? කිසිභ 

වදඹක් යන්න ඵළරි වුණහ. අඩුභ ණවන් වොඩනළඟිේර හුණු 

ටික්ත් හන්න ඵළරි වුණහවන්. ඒ හවේභ ඳහයට තහය ටික් 

දහන්න ඵළරි වුණහවන්. කිසිභ වදඹක් වශේ නළවළ. අද වේ යජඹ 

වන ඹන ළඩ පිළිවශ දළක්හභ ප්රපලසනඹක් ඇිප වරහ 

ිපවඵනහ. එක්ත් ජහිප ඳක්ඹට වේ ඡන්ද ඳදනභ නළිප 

වරහ ිපවඵනහ. ඒ හවේභ ජනතහ විමුක්ිප වඳයමුණට වේ 

ඡන්ද ඳදනභ නළිප වරහ ිපවඵනහ. ඒ නිහ වභොක් වරි 

අභහරුට වොට්ටඹ භහරු යනහ, වේ ට්ටඹ භහරු යනහ 

වේ අද විඳක්ඹ උත්හව යන්වන් වේට පිළිඹභක් ලවඹන් 

නහඹවඹෝ භහරු යන්නයි. ඒ ට්ටිඹ හිතනහ නහඹවඹෝ භහරු 

වශොත් වේට උත්තයඹක් රළවඵයි කිඹරහ. නහඹවඹෝ භහරු 

ශහට ළඩක් නළවළවන්. ිපබුණු එභවන් ිපවඵන්වන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔේ, ඒ තභයි. දළන් නහඹවඹෝ භහරු යරහ වේ භන 

ඹන්න උත්හව යනහ. ඒ තභයි ඇත්ත. ඒ නිහ ළඩක් 

යන්න ඵළරි, ජනතහවේ ආර්ණඹක් නළිප, ජනතහවන් 

ගිලිහුණු වද්ලඳහරන ඳක්රට නහඹවඹෝ භහරු කිරීභ තුළින් 

උත්තයඹක් න්න ඵළවළ. ඒ නිහ අපි ඉතහ ඳළවළදිලි වේ හයණඹ 

කිඹන්න ඕනෆ. අද යජඹ වන ඹන ළඩ පිළිවශත් එක් ඩහත් 

ලක්ිපභත් වේ ටයුත්ත ක්රියඹහත්භ යන්න අඳට අල— වරහ 

ිපවඵනහ. 

ඊ ශඟට, අපි කිේහ, උද්ධභනඹ සිඹඹට 7 දක්හ අඩු ය 

න්න ඕනෆ කිඹරහ. යටට ප්රපලසන එනහ. ඹේ ඹේ අසථහරදී 

ජහත—න්තයවඹන් අඳට ප්රපලසන ඇවිේරහ ිපවඵනහ. අද 

ඉන්දිඹහවන් ප්රපලසන ඇවිේරහ ිපවඵනහ. ඉන්දිඹහවන් වභොන  

ප්රපලසන ද  ඇවිේරහ ිපවඵන්වන්? අද අපි  වොන්ද වළින් 

ිපඹහවන ටයුතු යන වොට අඳට ජහත—න්තයවඹන් එළනි 

තර්ජන එේර වනහ. වේ වළභ ප්රපලසනඹක් තුශභ ිපවඵන්වන් 

වභොක්ද? ඊශහේ ත්ර සතහදඹ. 
: 
 

රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභිපතුභහ, වොන්ද වළින් ිපඹහ වන වභෝඩ ළඩ 

යන්න එඳහ. 

රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு வஹ சக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඒ කිඹන්වන්? [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්වේ වභෝඩ ළඩ 
යමින් වොන්ද වළින් ිපඹහන්න උත්හව යනහ. ඒ 
වදඳළත්ත තභයි ිපවඵන්වන්. නියන්ත යවඹන් වභෝඩ ළඩ යමින් 
වොන්ද වළින් ිපඹහවන ඉන්න තමුන්නහන්වේ උත්හව 
යනහ. ඒ තභයි තමුන්නහන්වේට ළයදිරහ ිපවඵන්වන්. ඒ 
අපි එදහ ඉරහ අද වනේ දළක්හවන්. තමුන්නහන්වේට 
දහත් නළඟිටින්න වදන්වන් නළවළ. තමුන්නහන්වේට ඔතළන 
ඉරහ නළඟී සිටින්නත් ඵළවළ. ඒයි තමුන්නහන්වේට අද සිද්ධ 
වරහ ිපවඵන්වන්. ඒ ප්රපහවඹෝගි සිද්ධ වරහ ිපවඵනහ. 

 

රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඵරමුවෝ. 
 

රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு வஹ சக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

වභොනහද ඵරන්වන්? ඵරන්න කිසි වදඹක් නළවළ. වවට 
අනිද්දහ වන වොට තමුන්නහන්වේට වේඵන්වතොට අත වළයරහ 
භළද වොශමට වරි, වන වොවහට වරි එන්න වනහ. වභොද, 
අද වේඵන්වතොට ඇිප වරහ ිපවඵන තත්ත්ඹ දිවහ ඵරන වොට; 
වේඵන්වතොට ඳහයේ වදන වොට, වේඵන්වතොට ගුන් 
වතොටුඳශේ වදන වොට, වේඵන්වතොට යහඹේ වදන වොට 
ජිත් වප්රපේභදහ භවත්භඹහට වේඵන්වතොට ඉවන තත් 
වද්ලඳහරනඹ යන්න ඵළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත. ඒ ඇත්තත් එක් 
තමුන්නහන්වේ ජීත් වන්න. 

 

රු තරතහ අතුවෝයර භවත්මිඹ 
(ண்நெகு (ந்) ன அத்துவகன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 

නළඟී සිටිවේඹ. 
லந்ர். 

rose. 

 
රු වයෝවණ දිහනහඹ භවතහ 
(ண்நெகு வஹ சக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

යත්නපුවර්ත් එවවභයි. වභොද, ඵයමු ඳශහවත් 
යත්නපුයඹ කිඹන්වන් වේඵන්වතොටට අේරපු ළටවන්. 
තමුන්නහන්වේරහ අද සිහින භනහ. තමුන්නහන්වේරහ ඵරහ 
වන ඉන්නහ වේ වොයි වරහවේ ළවටයි ද කිඹහ.  අය එළුහ  
ඳසවන් ගිඹ නරිඹහ හවේ  තමුන්නහන්වේරහ දළන් ඵරහවන 
ඉන්නහ වොයි වරහවේ වේ ළවටයිද කිඹහ.  ළවටන්වන් 
නළවළ. වේ භන ඉතහභ වවොඳින් ඹනහ. එභ නිහ භහ 
තමුන්නහන්වේරහවන් ඉේරහ සිටින්වන්,  යජඹ වන ඹන වේ 
ළඩ පිළිවශට  තමුන්නන්වේරහවේ වවඹෝඹ රඵහ වදන 
වරයි. විවිධ අසථහරදී  ළදත් අනඳනත් ඳහර්ලිවේන්තුට 
වනළේරහ, අධහනවඹන් යුක්ත වේ යවට් ංර්ධනඹ 
ක්රියඹහත්භ වනවොට ඍජු ව  ක්රක ඒ වහ උදේ උඳහය  
කිරීභ තමුන්නහන්වේරහවේ යුතුභක්. විවේචනඹ යන්නට  
ඕනෆ. විවේචනඹ හධයණ විවේචනඹක් න්නට ඕනෆ රු සුනිේ  
වඳුන්වනත්ිප භන්ත්රී තුභහ. හධහයණ විවේචනඹක් න්නට  ඕනෆ.  
හධහයණ විවේචනඹදී අඳට පුළුන්, ඒ ළන ථහ ය, 
හච්ඡහ ය අහන යන්න. වඵොවවොභ සතුිපයි.  

 

නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. You 

have 12 minutes.  

935 936 



ඳහර්ලිවේන්තු 

රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

I have 15 minutes.  
 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
We started this Debate late.  

 

[අ. බහ. 3.54] 
 

රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, වර්ගු (ංවලෝධන) 

ඳනත් වටුේඳත පිළිඵ  විහදවේදී  අඳ රු ඇභිපතුභහවේ 

අධහනඹට වඹොමු යන්නට උත්හව වශේ වේ හයණහ 

ේඵන්ධයි. වර්ගු නිරධහරීන්ට අදහශ ිපවඵන ත—හ අයමුදේ  

ආණ්ඩු ඹටතට ඳයහ න්නට ංවලෝධන වේන්න එ 

ඳළත්තකින් ආණ්ඩු  උත්හව යනහ.  ඒ හවේභ වර්ගු ඳනතට 

අදහශ  ය වර්ගු විසින් ඳනන  තීරුඵදු ේඵන්ධවඹන් ආනඹන 

රුන්ට ව අඳනඹන රුන්ට අභිඹහචනහ වොමිභ ඉදිරිඹට 

ඹන්න ඉඩ වදනහ.   

එභ ෘත්තීඹ මිිපලින් ව අඳ ඉදිරිඳත් ශ  හයණහ භත  

ඒ වර්ගු ත—හ  අයමුදර  ඳයහ ළීතභ පිළිඵ  න්ිපඹට අදහශ 

ංවලෝධනඹ ඉත් ය වන ිපවඵනහ. එතවොට වභතළන ඉිපරි 

න්වන් වභොක් ද? ත—හ  අයමුදේ  පිළිඵ  ංවලෝධනඹ ඉත් 

ය ත්තහට ඳසු  වභතළන ඉිපරි න්වන්  අභිඹහචනහ වොමින් 

බහට  අදහශ  වර්ගු ඳනවත්  10 න න්ිපඹට යන 

ංවලෝධනඹයි.  එතළනදී ළටලු භතු වී ිපවඵන්වන් වභඹයි. දළන්  

ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත  

ළන   වනභ උහවිඹට ගිහින් ිපවඵනහ. ඒ පිළිඵ දළන් 

අධියණවේ නඩු නිමිත්තක් ඇිප වරහ ිපවඵනහ.  ඒ නඩු 

නිමිත්ත ව  දළන් අද හච්ඡහ යන   හයණඹ එ වහ භහනයි. 

ඒ එවවභ වුණත් ඉවශට ළටලු භතු න්වන් වභන්න වේ  

නිහයි කිඹන එ රු ඇභතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු යන්නට  

ඕනෆ. වේ යන ංවලෝධනඹ  අනු  ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් 

බහ ඹටතට dispute එක් වළටිඹට,  අයහවුරක් වළටිඹට  වන් 

යරහ  වර්ගු ඳනත ඹටවත් වර්ගු ඵදු ඳළන වීභට අදහශ 

වවනකු නේ යන්නට පුළුන්ද කිඹන එයි වභතළන ිපවඵන 

ළටලු. වභොද අඳ දන්නහ, ආදහඹේ ඵදු ේඵන්ධ ප්රපලසනඹදී 

නේ,  පුද්රඹකු  ආදහඹේ ඵදු වවළිදයේ ශහට ඳසවේ තභන් 

අනහයණඹ යන ප්රපභහණඹ  ව තක්වේරුරුන් ඉදිරිඳත් 

යන ප්රපභහණඹ අතය ළටලුක් භතු වුණහභ  ඒ ළටලු  අයහවුරක්  

වළටිඹට  -dispute    වන් ය  ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ 

ඉදිරිඹට ඹන්නට පුළුන්භ ිපවඵනහ. ඒ පිළිඵත්, ්රීද ඳන් 

වශ්රාේසඨහධියණ විනිලසචඹහයතුභහ, ීතිපඳිපයඹහ වළටිඹට සිටි 

ර්තභහන අග්රා විනිලසචඹහයතුභහ විවිධ නිර්වද්ල ඉදිරිඳත් ය 

ිප වඵනහ.  එවවභ ිපබිඹදී ඳහ  ආදහඹේ ඵදු ේඵන්ධවඹන් 

පුද්රවඹකුට, ආඹතනඹට ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහට  

ඹන්නට පුළුන්ඹ  කිඹන එ ළන  විහදඹක් නළවළ.  ඒ අඳට 

පිළින්නට පුළුන්.   

රු ඇභිපතුභනි, වර්ගුවේදී ඇිප න ළටලුක් -වර්ගුවේදී 

ඇිප න ආයහවුරක්,  වර් ගු  ඳනන ඵද්දක්- වර්ගු ඵද්දක් 

පිළිඵ   ඒ  විතයක් අදහශ ය  ඒ එතළනට න්නට ඵළවළ. 

වභොද වවේතු? වර්ගු ඵදු ඳනන්වන් ජහත—න්තය ීතිපරීිප 

අනුයි; ජහත—න්තය  guidelines  අනුයි. ඒවක්දී  ිපවඵනහ, 

බහණ්ඩ භත ඵදු ර්ගීයණඹක්. බහණ්ඩ විසතයඹක් ිපවඵනහ. ඒ 

හවේභ වර්ගු ඵද්ද වවීවභන් නිදවස කිරීේ  ිපවඵනහ. ඒ වර්ගු 

භත සිදු න විවිධ ක්රියඹහලිඹක් ිපවඵනහ.  වේ වර්ගුවේ ිපවඵන 

සිඹලු තත්ත්ඹන් පිළිඵ විග්රාව  ය න්න  ඵදු අභිඹහචනහ 

වොමින් බහවේ ඉන්න නිරධහරින්ට, ඒ වොමින් බහවේ 

නිවඹෝජිතඹන්ට  වළකිඹහක් ිපවඵනහ ද?  ළටලු භතු න්වන් 

වභතළනදීයි. අඳ උදහවයණඹක් වළටිඹට    වේ ඊවේ වඳවර්දහ 

වනහ එතවනෝේ ේඵන්ධ ප්රපලසනඹ නිමු. ඊවේ  වඳවර්දහ වනහ 

ීතිප විවයෝධී  අයක්කු ේඵන්ධවඹන් අද ඒ  අයිිපරුහ 

කිඹනහ, 'ඒහ ීතිප විවයෝධී නළවළ' කිඹහ; 'භභ දන්වන් නළවළ' 

කිඹහ.  වභොද, ඒ වර්ගු නිරධහරීන් විසින් විෘත වශේ 

අයිිපහයඹහ නළිපයි. අඳ කිඹනහ,  අයිිපහයඹහ නළිප වර්ගු 

නිරධහරීන් ඒ  විෘත වශේ  නහමි අයිිපහයඹයි,  ඇත්ත 

අයිිපහයඹයි   වදන්නහභ නිදවස යන්න අල— නිහ ඵ.  

වභොද දළන් අධියණඹට ගිඹහට ඳසවේ අධියණඹ ඉසයව දී 

කිඹන්න පුළුන්, "භභ දන්වන් නළවළ, භවේ බහණ්ඩ න්වට්නයඹ 

ඇතුශට වේහ වුරු වරි දහරහ, භභ දළක්වක් නළවළ, වේ විෘත 

යන වොට" කිඹරහ. එළනි ළටලුක් ආ වරහවේ දී ඒ 

dispute එක්. වේ ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ හවේ එක් 

දුර්ර විධිඹට අටරහ ිපබුවණොත් එවවභ එතළන ළටලුක් 

නිර්භහණඹ වනහ. ඒ ඩහ - 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න අසථහ වදන්න. 

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභිපතුභනි,  භට විනහඩි වදොශවයි වන් ිපවඵන්වන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ, ඔඵතුභහ න්න.  

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ කිඹන තත්ත්ඹ ඇිප වන්වන් වර්ගු අධ—ක් 

ජනයහේයඹහ තීන්දුක් වනොදුන්වනොත් ඳභණයි. 

 

රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 එඹ නළත කිඹන්න. ඒ කිඹපු වද් භට ඇහුවණ් නළවළ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ කිඹන තත්ත්ඹ ඇිප වන්වන් වර්ගු අධ—ක් 

ජනයහේ නිඹමිත හරඹ තුශ එතුභහවේ නිවඹෝඹක්  දුන්වන් 

නළත්නේ. 
 

රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ප්රපලසනඹ ිපවඵන්වන් වභතළනයි. රු ඇභිපතුභනි, එවවභ නේ 

දළනටත් වර්ගු අධ—ක් ජනයහේයඹහ ඹටවත් වේ ඵරතර 

ිපවඵනහ. එතවොට වේට එවහයින් වනභ ඵදු අභිඹහචනහ 

වොමින් බහට වර්ගු ඵදු ේඵන්ධවඹන්, තීරු ඵදු 

ේඵන්ධවඹන් ීතිපඹක් ආවද්ල ශහභ ළටලු නිර්භහණඹ 

වනහ. භභ එඹ යර කිඹන්නේ වෝ. ඹේ පුද්රවඹකුට 

වර්ගු ඵද්දක් ඳනනහ.  ඒ පුද්රඹහ "වේ ළශවඳන්වන් නළවළ, 

භට අදහශ නළවළ, භට සුදුසු නළවළ" කිඹරහ ඵදු අභිඹහචනහ 

වොමින් බහට ඹනහ. ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහට 

ගිඹහභ ඒ පුද්රඹහට  වන ඵදු අනුඳහතඹ අඩු වශොත්  එවවභ 

වභොද වන්වන්? යවට් වඳොදු ඵදු අනුඳහතඹක් ිපවඵනහ. යවට් 
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වඳොදු ඵදු අනුඳහතඹක් ිපවඵද්දී අදහශ පුද්රඹහට විවලේත්ඹක් 

වශොත් එවවභ වභොක්ද වන්වන්? අපි හිතමු, වේ ඵදු 

අභිඹහචනහ වොමින් බහභ එවවභ නිවඹෝඹක් දුන්නහඹ 

කිඹරහ.  අපි දන්නහ, වේහ වද්ලඳහරීතයණඹ වුණු ආඹතන 

ඵ. වේ ආඹතන වද්ලඳහරීතයණඹ වුණු නිහ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

වරි, එඹ ඔඵතුභහවේ අයිිපඹ. වේහ වද්ලඳහරීතයණඹ වුණු 

ආඹතන. එතළන දී වද්ලඳහරන හිතත්ේ භත වේ හවේ තීන්දු 

තීයණ අයවන අහධහයණේ, වනසේ සිද්ධ වනොවයි 

කිඹරහ විපඹක් වදන්න ඵළවළ. වභතළන  ිපවඵන ඵයඳතශ වද් 

ඒයි. ඹහළු මිත්ර වඹෝ වේයන්න පුළුන් ක්රකභඹක් වේ. වනසේ 

යන්න ඕනෆ වනහට වනසේ යන්න, රහ න්න ඕනෆ 

වනහ රහ න්න, ීතිපඹ ඩරහ වදන්න ඕනෆ වනහට ඩරහ 

වදන්න, නරහ වදන්න ඕනෆ වනහට  නරහ වදන්න අල— 

විධිඹට වදහ න්න ආඹතන ඵට වේහ ඳත් වනහ. ඒ තභයි 

ඇත්ත වද්. තමුන්නහන්වේරහ අද එ න්ිපඹක් ඉත් ය 

ත්තහ. දළන් අඳට ථහ යන්න වන්වන් ඉත් ය ත්ත 

න්ිපඹ කිඹරහයි. ඉත් ය ත්ත න්ිපඹ න්න වෝ. ඉත් 

ය ත්ත න්ිපඹ අනු ත—හ අයමුදේ ේඵන්ධ ඵරඹ 

“ඇභිපයඹහ” අතට න්න ඹන වොට වභොද වන්වන්? 

ඇභිපයඹහ කිඹන්වන් වභඹ ඳහර්ලිවේන්තුට ඉදිරිඳත් යන 

ඔඵතුභහ වනොවයි. විඹ බහය ඇභිපතුභහ, මුදේ අභහත—යඹහ.  

එතවොට වභොද වන්වන්?  

 

වභහි වඵො වවොභ ඳළවළදිලි ිපවඵනහ, ඇභිපයඹහවේ 

භහර්වෝඳවද්ල පිළිඵ. ඇභිපයඹහවේ භහර්වෝඳවද්ල  - 

guidelines - අනු තභයි ඊ ශඟට ත—හ අයමුදේ රළවඵන්වන් 

හටද කිඹරහ තීයණඹ යන්වන්. වභොන පිඹවර්දී ද කිඹරහ 

තීයණඹ යන්වන්. ප්රපලසන එන්වන් එතළනදීයි. වද්ලඳහරනඥවඹක් 

එතවනෝේ වන්න වොට, වද්ලඳහරනඥවඹක් ීතිප  විවයෝධී භත් 

ද්රි— වනහවොත් ඒහ ේඵන්ධවඹන් වර්ගු නිරධහරිවඹකු 

ළටලීේ යන්න ඹයිද? ඇයි? වර්ගු නිරධහරිඹහ දන්නහ, වේට 

ගිහිේරහ භට ත—හ වමු වන්වන් නළවළ, වේ ටරරහ භට වමු 

වන්වන් තෆගි වනොවයි, punishments කිඹරහ. තෆේ තීයණඹ 

යන්වන්, තෆේ වදන්වන් වොයි ප්රපභහණවඹන් ද කිඹරහ තීයණඹ 

යන්වන්, ඒට අල— guidelines තීයණඹ යන්වන් විඹ බහය 

ඇභිපයඹහ.  

 

දළන් ිපවඵන තත්ත්ඹ වභොක්ද? දළන් ිපවඵන තත්ත්ඹ 

අනු තමුන්නහන්වේරහට සිඹඹට සිඹඹ reward එ නේ 

ඒවන් සිඹඹට 50ක් බහණ්ඩහහයඹට ඹනහ. ඒ සිඹඹට 50න්, 

සිඹඹට 60ක්  ඒහඵද්ධ අයමුදරට ඹනහ. ඉිපරි සිඹඹට 40න් 

තභයි ඔඹ ඔඵතුභන්රහ වදන්න ඹන capacity building  අයමුදර 

වදරහ ිපවඵන්වන්. ඒ අලුත් එක් වනොවයි. රු ඇභිපතුභනි, 

දළනටභත්   වර්ගු නිරධහරින්වේ ශභනහයණ වහ න්දි අයමුදර 

කිඹරහ එක් ිපවඵනහ. රු ඇභිපතුභනි, තමුන්නහන්වේ  

පුළුන් නේ නිරධහරින්වන් වවොඹහ වන වරි කිඹන්න,   ඒ න්දි 

අයමුදවේ ිපවඵන  රුපිඹේ බිලිඹන තුනට වභොද වුවණ් කිඹරහ. 

රුපිඹේ බිලිඹන තුනක් වේ න්දි අයමුදවේ ිපවඵනහ. ඒ රුපිඹේ 

බිලිඹන තුන දළන් අන්තර්ධහන වරහ; හසඳ වරහ. ඒ රුපිඹේ 

බිලිඹන තුනට තමුන්නහන්වේරහට  කිඹන්න ඵළවළ. එවවභ 

ිපවඹද්දී තභයි දළන් වේ වර්ගුවේ ත—හ                         අයමුදර 

ේපර්ණවඹන්භ ඇභිපයඹහවේ භහර්වෝඳවද්ලරට 

තමුන්නහන්වේරහ ඳයහ න්න ඹන්වන්. මීට ලින් ිපවඵන එවක්  

ප්රපලසනඹක් ිපවඵන්වන් ඒයි. මීට ලින් වර්ගු නිරධහරින්ට 

විලසහඹක් ිපබුණහ, භභ රුපිඹේ මිලිඹන 10 -රුපිඹේ රක් 

100- ළටලීභක් වශොත්  භට වභන්න වභච්චය reward එක් 

රළවඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ළට් ඳත්ර වේ ඳශ ය ිපවඵනහ; ළට් 

නිවේදනඹක් වළටිඹට ිපවඵනහ. ඒ භහර්වෝඳවද්ලඹක් 

වනොවයි. වේ ළන දළන් වභොක්ද යන්වන්? ේපර්ණ 

guideline එ වළටිඹට වේ ඵරඹ ඇභිපයඹහ අතට න්නහ. භභ 

කිඹන්වන් එභ ඵරඹ ඇභිපතුභහ අතට ළීතවභන් ත—හ අයමුදවේ 

ඉතුරු න වොට විතයක් වනොවයි න්වන්, වද්ලඳහරන 

ඵරඹත් න්නහ කිඹරහයි. වභතළන ිපවඵන බඹහනභ වදඹ 

ඒයි. වද්ලඳහරන ඵරඹ න්නහ. වර්ගු නිරධහරින්ට අනිඹමින් 

අනතුරු ඇඟවීභක් යනහ, නිදවස යන්න ඕනෆ ඒහ 

වභොනහද, අේරන්න ඕනෆ ඒහ වභොනහද, ටරන්න ඕනෆ ඒහ 

වභොනහද, නළිප ඒහ වභොනහද කිඹරහ.  

තමුන්නහන්වේරහ වේ ීතිපඹ ඳහර්ලිවේන්තුවේ ේභත ය 

වන ිපවඵනහ නේ, එවේ ිපවඵන වරහවේදී භෆතදී හවේ 

සප්රීලතු වතොඹක්, වවොය අයක්කු  වතොඹක් වනහවොත් ඒ 

ටරන්න වර්ගු නිරධහරිවඹකුට ිපවඵන වධර්ඹඹ වභොක්ද?  

ඊශඟට ිපවඵන වද් තභයි, ඒ ළටලීභ ශහට ඳසවේ ඒ 

ළටලීභ යන්වන් ීතිප විවයෝධී ටයුත්තට නේ, ඳනන්වන් 

ීතිප විවයෝධී දණ්ඩනඹක් නේ ඒ දඩ ළහිේර භත ඔහුට ඹන්න 

පුළුන් ත අතයභළදි තළනක් වදනහ. ඒ තභයි ඵදු අභිඹහචනහ 

වොමින් බහ. වභොද, ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහවේ 

නළවළ, ජහත—න්තය වර්ගු ප්රපමිතීන් පිළිඵ, වර්ගු  guidelines 

පිළිඵ දළනුභ ිපවඵන අඹ. ඒ අඹ වනොවයි එතළන ඉන්වන්. 

එතළන ඉන්වන් හභහන— ආදහඹේ ඵදු ණනඹ යන අඹ නේ, 

වද්ය ඹ ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තුවේ  ආදහඹේ ඵදු ණනඹ යන 

වවනක් නේ වොවවොභද ඔහු වර්ගුවේ ප්රපමිිපඹ දන්වන්; වර්ගුවේ 

ඵදු නිදවස කිරීේ ළන දන්වන්? වර්ගුවේ ඵදු ළන දන්වන් වර්ගු. 

ඒ නිහ විවලේවඹන්භ තමුන්නහන්වේරහ ඵදු අභිඹහචනහ 

වොමින් බහ ඳනතට  වේ වර්ගු ඳනත අදහශ යනහ නේ 

අදහශ යන්න ඕනෆ, 10 න න්ිපඹට වනොවයි. අදහශ 

යන්න ඕනෆ, 47 වහ 57 න්ිපලින් ඳසවේ.  

රු නිවඹෝජ— මුදේ අභහත—තුභනි, උත් ඇභිපයඹකු 

වළටිඹට තමුන්නහන්වේ වභඹ අධහනඹට න්න කිඹරහ  භභ 

ඉේරහ සිටිනහ. වභොද, වර්ගු  ආඥහඳනවත්  47 ව 57 න 

න්ිපර තභයි  ආදහඹේ ආයක්ණ නිවඹෝ - Revenue 

Protection Orders -  ිපවඵන්වන්. වරොකු ළට් නිවේදන වදක් 

ිපවඵනහ. ඒහවේ තභයි ිපවඵන්වන්, එ එ බහණ්ඩරට 

අනුභනඹ යන ඵදු වභොනහද, තීරු ඵදු  වභොනහද, ඵදු 

ර්ගීයණඹන් වභොනහද, ඵදු codes  වභොනහද කිඹරහ. ඒහටයි 

වේ අදහශ ය න්න ඕනෆ. ඒ නිහ වභතළන ළරැද්දක් 

ිපවඵනහ රු අභහත—තුභනි. භභ කිඹන්වන් තමුන්නහන්වේරහ 

වවො වදඹක් වවො විධිඹට යන්න ඕනෆ කිඹරහයි. වවො වදඹක් 

ළයදි  විධිඹට වශෝිපන්  ප්රපිපපරඹ ළයදියි. අපි එඹ වළභ දහභ 

කිඹනහ. ඒ නිහ වේ පිළිඵ විවලේ අධහනඹ වඹොමු යන්න. 

වේ ඳනත් වටුේඳත අද ළීතවභන්භ ළටලුක් නිර්භහණඹ 

නහ. වභොද, ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ (ංවලෝධන) 

ඳනත් වටුේඳත තභ උහවිවේ ිපවඵන නිහ ඔඵතුභන්රහට එඹ 

අභිවඹෝඹක් ඵට ඳත් න ඵ භභ අධහයණඹ යනහ.  
 

නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Achala Jagodage. - 

[Pause.] Not here. Then, the next speaker is the Hon. 

Athauda Seneviratne.  
 
රු අතහවුද වවනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීඹ ටයුතු 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு  அவு தசதணத்ண - க அலுல்கள் 

அகச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

රු නි වඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, - 
 

රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, භට විනහඩිඹක් වදන්න.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
කිඹන්න.  

 
රු සුනිේ වඳුන්වනත්ිප භවතහ 
(ண்நெகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභිපතුභහට අදහශ ශ යුතු වොට වඳන්න්න භභ 

ළභළිපයි. රු ඇභිපතුභහ, ඔඵතුභන්රහවේ ඵදු අභිඹහචනහ 

වොමින් බහ ඳනත් වටුේඳවත් න්ිපඹට න්නහ නේ 

න්න ඕනෆ, ළට් නිවේදනඹ. වේ ළට් නිවේදනඹ 

පුසතහරවේ ිපවඵනහ. ඕනෆ වනකුට ඵරහ න්න පුළුන්.  

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Hon. Minister, please continue with your 

speech. 

 

[අ. බහ. 4.06] 

 

රු අතහවුද වවනවියත්න භවතහ 
(ண்நெகு  அவு தசதணத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, වර්ගු ආඥහඳනතට 

ංවලෝධනඹක් වන ඒභ වහ අද වේ ඳනත් වටුේඳත ඉදිරිඳත් 

ය ිපවඵනහ.  

ඉසය අවප් යටට බහණ්ඩ ආවේ වඵොවවොභ ටියි.  පිට යටින් 

නළ එන ේ අපි න්න ඵරහ වන ඉන්නහ කිඹන වත්රුභ 

ිපවඵන  සිංදුකුත් ිපවඵනහ.  පිට යටින් ආවේ නළත්නේ අඳට 

න්න නළවළ කිඹන තත්ත්ඹක් තභයි ිපබුවණ්. ඒ තත්ත්ඹ දළන් 

මුළු වරෝවේභ වනස වරහ. මුළු වරෝඹභ ඳිපන්වන් 

ආනඹන අඳනඹන ඳදනභ ඹටවත්. අවප් බහණ්ඩ අපි නිඳදරහ පිට 

යට ඹනහ. අවප් ංර්ධනවේ ළදත් අංලඹක් වළටිඹට 

අඳනඹනඹ —හප්ත යන්න වඳෞද්ලි අංලඹත්, යජඹත් ටයුතු 

යනහ. ඒ භඟින් අපි වේ යටට විවද්ල විනිභඹ වොඹහ න්නහ; 

මුදේ වොඹහ න්නහ. ඒ අනු අපි ළඩි ළඩිවඹන් අඳනඹනඹ 

යන්නට වධර්ඹඹක් ලක්ිපඹක් වදන්නට ටයුතු යනහ; 

උනන්දු යනහ.  

අඳ ෘෂි හර්මි බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ යන්න උත්හව 

යනහ. ඒ කිඹන්වන් වත්, යඵර්, වඳොේ, කුරුඳු, ේමිරිස, 

යහබුනළටි ඹනහදී විවිධ වබෝ නිසඳහදනඹ ය පිට යට ඹනහ. ඒ 

හවේභ අවප් ඇඟලුේ නිසඳහදන පිට යට ඹනහ. අඳ දළන් බිසට් 

ඳහ පිට යට ඹනහ. ඒ හවේ තත් වනොවඹකුත් බහණ්ඩ පිට යට 

ඹනහ. අඳ ඒ භඟින් අවප් යටට විවද්ල විනිභඹ වවොඹහ න්නහ. 

අවප් අඳනඹනඹන් දළන් අඳ ළඩි යන්න ඹනහ.  

ඳසු ගිඹ හරවේ ෘෂි ක්වේත්ර ඹ ළන උනන්දු අඩු වමින් 

ිපබුණහ. වභොද, ෘෂි ර්භහන්තවේ වඹවදන අඹට රළවඵන 

රහබඹ ළරකිඹ යුතු ප්රපභහණඹකින් අඩු වුණහ, වඳොවවොය මිර විලහර 

ලවඹන් ඉවශ ගිඹ නිහ. ෘෂි ර්භහන්තඹට වඳොවවොය 

වඹොදන්න නහ. වතේ ණන් ඹන වොට වඳොවවොය මිර ළඩි 

නහ.  ඒ නිහ අවප් නිසඳහදනරට වඳොවවොය වඹදීවේදී අඳට 

ප්රපලසනඹක් ඇිප වුණහ. වඳොේරට, යඵර්රට, වත්රට, වනත් 

වනොවඹකුත් වබෝරට වඳොවවොය වඹදීභ අඩු වන්න ඳටන් 

ත්තහ. ඒ හරවේ හිටපු අවප් එක්ත් ජහිප ඳක් වේ ආණ්ඩු 

වඳොවවොය වනහධහයඹ ඉත් ශහ. යනිේ වික්රකභසිංව භවතහ 

වඳොවවොය වනහධහයඹ දුන්වන් නළවළ. ආර්. වප්රපේභදහ භළිපතුභහ 

වඳොවවොය වනහධහයඹ ඉත් ශහ. ඒ නිහ අවප් ෘෂි 

නිසඳහදනර වරොකු ඳසු ඵළසීභක් ඇිප වුණහ. අවප් ත්භන් 

ජනහධිඳිපතුභහ ඵරඹට ඳළමිණිඹහට ඳසවේ වඳොවවොය වටොන් එක් 

රුපිඹේ 4,000ට විතය ළඩි වුණත්, වඳොවවොය මිටිඹක් රුපිඹේ 

350ට දීරහ විලහර වනහධහයඹක් රඵහ දුන්නහ. රුපිඹේ 100 

වඳොවවොය න්නහ නේ රුපිඹේ 4යි වී වොවිඹහ වන්වන්. ඉිපරි 

රුපිඹේ 96 වන්වන් ආණ්ඩු. ඒ අනු වී වොවිතළනත් දියුණු 

ශහ. ඒ නිහ අවප් වේ නිසඳහදනඹ ළඩි වුණහ. පිට යටින් වේ 

වන්වීභ නතය වුණහ. අඳ ඉ හිට පිට යටින් වේ වනහහ. ඉන් 

ඳසු ඒ නතය වුණහ. ඒ නිහ අපි පිට යට ඹන වත්රට, 

යඵර්රට, වඳොේරට, කුරුඳුරට, ේමිරිසරට, අවනකුත් 

වබෝරට වඳොවවොය වනහධහයඹ දුන්නහ. ඒ ළඩ පිළිවශ නිහ 

වඳොවශොවන් රඵහ න්නහ අවප් වබෝර අසළන්න ළඩි ය 

න්න අඳට පුළුන්. ෘෂි හර්මි නිසඳහදන ළඩි කිරීභ නිහ පිට 

යටින් වේ යටට වන්න බහණ්ඩ අඩු යන්නත්, ෘෂි හර්මි 

ඳළත්වතන් එන ආදහඹභ ළඩි ය න්නත් අඳට පුළුන්. ඒ ඳළිප 

වද තභයි අවප් ආර්ථි ංර්ධනඹට වුභනහ යන්වන්. 

අඳනඹනඹ ළඩි කිරීභත්, ආනඹනඹ අඩු කිරීභත් කිඹන හර්ඹඹන් 

වද ඉටු යන්න තභයි අඳ ටයුතු යන්වන්. 

වරෝඹ දළන් එභ වවශ වඳොශක්. වරෝ වවශ 

ංවිධහනඹ ිපවඵනහ. අඳ ඒට ේඵන්ධ වරහ වේ තත්ත්ඹ 

උඩ අලුත් අලුත් ීතිප-රීිප ස යනහ. අඳට පිට යට එක් 

වවශ නුවදනු යන්න ඕනෆ යනහ නළේ. ඒ වහ අල— 

ීතිප-රීිප ස න්න ඕනෆ. වරෝ ආර්ථිවේ වොටසහයවඹෝ 

තභයි අඳත්. රංහට තනිභ ජීත් න්න ඵළවළ. ඒ හවේභ 

අවනක් යටරටත් තනිභ ජීත් න්න ඵළවළ. ඒ නිහ ආනඹන 

අඩු යමින්, අඳනඹන දියුණු යමින් ඒ ටයුතු ය වන ඹෆභ 

තභයි අවප් අයමුණ ය වන ිපවඵන්වන්.  

පිට යටින් බහණ්ඩ වවනන වොට හවේභ, පිට යටට ඹන 

වොටත් වවොයේ සිදු නහ; දණ සිදු නහ. තත්ත්වඹන් 

ඵහර බහණ්ඩ පිට යට ඹනහ.  

පිට යටට වත් ඹන වොට ප්රපිපක්වේඳ යන රද වත් 

ිපබුවණොත් ඒහ අේරන්න පුළුන්. භවය වේරහට ඳහවිච්චිඹට 

ළීතභට නුසුදුසු වත් පිට යට ඹනහ. ඒ හවේ ටයුතුත් සිදු 

වනහ. වර්ගු විසින් ඒහ check යනහ; අේරහ න්නහ. ඒ 

හවේභ පිට යටින් අපි බහණ්ඩ වන්නහ. පිට යටින් බහණ්ඩ 

වන්න වොට  ඒහවේ තත්ත්ඹ -ඒහවේ quality එ - 

ප්රපමිිපඹ check ය න්න ඕනෆ. ඒ හවේභ නිඹභ බහණ්ඩ අඳට 

 එනහද, අපි අත්න් යන රද ගිවිසුභ අනු ඒ බහණ්ඩ වභවහට 

රළවඵනහද කිඹහ විභහ ඵරන්න ඕනෆ. ඒ වහ ීතිප-රීිප ඕනෆ 

යරහ ිපවඵනහ. ඒ ීතිප-රීිප රින් ය වනස වන්න පුළුන්. 

හරඹ අනු, යුඹට අනු වනසේ ඇිප යන්න පුළුන්. ඒ 

විධිඹට වනසේ ඇිප යනහ. ඒ හවේභ ඒ ළරැදි යන අඹට 

දඬුේ යන්න ීතිප-රීිප අල—යි.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, භත් ද්රි— වදන්න අල— 

ඹේ ඹේ ද්රි— පිට යටින් වන්නහ කිඹරහ ඳසු ගිඹ දහ ප්රපසිද්ධිඹට 

ඳත් වුණහ. ඒ පිළිඵ වරොකු ංචහක්, වරොකු දණඹක් වුණහ 

කිඹරහ ප්රපසිද්ධිඹට ඳත් වුණහ. වේ විධිඹට වඳොඩි දණත්, වරොකු 

දණත් ිපවඵනහ. ඉිපන් වේහ ඳරීක්හ යන්න ිපවඵන 

ංවිධහනඹ -ආඹතනඹ- තභයි වර්ගු වදඳහර්තවේන්තු. ඒ නිහ 

වර්ගු වදඳහර්තවේන්තුට පුළුන්භ ිපවඵනහ, ඒ බහණ්ඩ 

ඳරීක්හ ය ඵරහ ප්රපමිිපවඹන් වතොය බහණ්ඩ ප්රපිපක්වේඳ යන්න, 

ඒහ ආඳහු ඹන්න, ඒහ වේ යටට ඇතුළු කිරීභ ශක්න්න. ඒ 

හවේභ තවනේ වද්ේ වන නේලින් ප්රපහලඹට ඳත් යරහ 

වන්න වොට ඒහ ශක්න්න, ඒහ නත්න්න, ඒහ යහජ 

න්ත යන්න, ඒහට දඬුේ යන්න, ඒහට දඩ වන්න 

පුළුන්භක් රළවඵන ීතිප-රීිප වදන්න ඕනෆ. ඒහ රින් ය  

හරඹට ළශවඳන ඳරිදි  යන්න ඕනෆ.  
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රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, භවය විට පිට යටින් 

ෆභට නුසුදුසු බහණ්ඩ වේනහ. ඒහ ළන වොඹහ ඵරන්න, ඒහ 

check යරහ ප්රපිපක්වේඳ යන්න ීතිප-රීිප ිපවඵන්න ඕනෆ. ඒට 

නිරධහරින් ඳත් යන්න ඕනෆ. දණ ළඩ යන, ළරැදි යන අඹ 

ළන ඵරහ ඒ අඹට දඬුේ යන්න අල— ටයුතු යන්න ඕනෆ 

යරහ ිපවඵනහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ඒ ළඩ යන 

නිරධහරින්ට වධර්ඹඹක් වදන්න තභයි වේ ත—හ පිරිනළමීවේ 

ක්රකභඹක් ලවඹන් දිරි දීභනහක් - incentive එක්- ඇිප යන්න 

ටයුතු යරහ ිපවඵන්වන්. ඒ දිරි දීභනහන් තුළින් ඒ අඹට 

වධර්ඹඹක් වදන්න පුළුන්භ රළවඵනහ. වේ දිරි දීභනහ 

දුන්නත් භවය අසථහරදී ඒ දිරි දීභනහන්ට පිට ඳළනරහ භවය 

අඹ ඒ —හඳහරිඹන් භඟ එතු වරහ ඹටින් නුවදනු යන 

අසථහනුත් ිපවඵනහ. එවවභත් වවයනහ. ඒ තත්ත්ඹ තුශ 

වවො නිරධහරින් වවොඹහ න්නහ කිඹන එත් වඵොවවොභ 

අභහරුයි. අහු වුවණ් නළත්නේ භනු—ඹහ වොයි විධිඹට අංද, 

නළද්ද කිඹරහ තභ තභන්භ තභයි දන්වන්. එවවභ තත්ත්ඹනුත් 

ිපවඵනහ. වර්ගුවේ රැකිඹහ යන්න ඹන්න වොඩහක් පිරිස 

ළභළිපයි. ඒ හවේභ Motor Traffic Department එවක් රැකිඹහ 

යන්න ඹන්න වරිඹට ළභළිපයි. ඒ හවේභ Inland Revenue 

Department එවක් රැකිඹහ යන්න ඹන්න වරිඹට ළභළිපයි. 

වභොද ඒ තළන්ලින් ඹේ ඹේ ප්රපවඹෝජන රළවඵනහ; තෆගිත් 

රළවඵනහ. ඒ ආහයඹට ටයුතු යන්න පුළුන්භ රළවඵනහ.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වද්ලඳහරනඹට එන්නත් ළභළිපයි. 

 
රු අතහවුද වවනවියත්න භවතහ 
(ண்நெகு  அவு தசதணத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

වද්ලඳහරනඹට එන්න වරිඹට ළභළිපයි. ඒ තත්ත්ඹන් 

ිපවඵනහ. වද්ලඳහරනඹ නිහභ වරි ගිඹ අඹත් ඉන්නහ. 

වොවවොභ වුණත් වර්ගු වදඳහර්තවේන්තු කිඹරහ කිඹන්වන් වේ 

යටට, ආණ්ඩුට විලහර ධනඹක් ඳඹරහ වදන්න පුළුන් ඉතහ 

ළදත් ආඹතනඹක්. වේ යවට් ආර්ථිඹ දියුණු යන්න විලහර 

මුදේ ප්රපභහණඹක් වවොඹරහ වදන්න වර්ගුට පුළුන්භ ිපවඵනහ. 

ඒ වර්ගු නිරධහරින්වේ ළඳවීභ අනු, නිරධහරින්වේ අංභ 

අනු ඒ විධිඹට වොඹරහ වදන්න පුළුන්භ ිපවඵනහ. ඉිපන් ඒ 

අඹට අපි තෆගි වදන්න ඕනෆ; උනන්දු යන්න ඕනෆ.නමුත් වුරු 

ළරැදි යනහද, වවොයේ යනහද, නළද්ද කිඹන එ අහුන 

ේ කිඹන්න ඵළවළ. ළෂිඹර් වඳට්ටිඹ බහය දීරහ තභයි ඵරන්න 

ඕනෆ, වවොයේ යනහද, නළද්ද කිඹරහ. වභොද, දළන් වරෝඹ 

වඵොවවොභ විෘත වවශහේ යන නිහ විවිධහයවේ ඵඩුමුට්ටු 

පිට යටින් එනහ; අලුත් -නවීන- බහණ්ඩ, උඳයණ රළවඵනහ. ඒ 

රළවඵන බහණ්ඩ අත් ඳත් ය න්න වුරුත් වඵොවවොභ ළභළිපයි. 

එඹ භනු— ිපඹක්. ඒහ ළරැදි පිළිවශට, ංචනි පිළිවශට, 

දෂිත පිළිවශට අත් ඳත් ය න්න මිනිසසු උත්හව යනහ. 

ඵළල ඵළේභටභ ර්තභහන භහජවේ වවො අඹ ඉන්නහ; අං 

අඹ ඉන්නහ; වශ්රාේසඨ අඹ ඉන්නහ. ඒ හවේභ භවහ ඳරිභහණවඹන් 

ේලි යහ වමහ ඹන භහජඹක් ර්තභහන වරෝ වේ ිපවඵනහ. 

වේ යවට් විතයක් වනොවයි, වරෝඹ පුයහභ වේ හවේ පිරිීමභක් 

ිපවඵනහ. දළන් වේ යවට්ත් පිරිීමභක් ිපවඵනහ, පිට යවට්ත් 

පිරිීමභක් ිපවඵනහ. ඒහ වදහ න්න අපි වොඳභණ ීතිප-රීිප  

දළේභත් ඒහ තුළින් රිංහ ඹන අසථහන් ිපවඵනහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අවප් ්රීද රංහ වර්ගු 

ඉතහ ළදත් ආඹතනඹක්. වේ යවට් ආර්ථිඹ දියුණු කිරීභ වහ 

ආදහඹභ වොඹහ වදන්න, යවට් අඹ ළඹ වේනඹට විලහර මුදේ 

ප්රපභහණඹක් වොඹහ වදන්න පුළුන් ආඹතනඹක්. ඉිපන් ඒ 

ආඹතනඹ අපි ලක්ිපභත් යන්න ඕනෆ. ඒ ආඹතනවේ ළඩ යන 

අඹට අපි වධර්ඹඹ, ලක්ිපඹ වදන්න ඕනෆ. අංභට සතුිප 

ශ යුතු තළන, තෆගි දිඹ යුතු තළන අපි එවේ යන්න ඕනෆ. එවවභ 

වදන්න ඕනෆ, වඳොරමන්න ඕනෆ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ර්තභහන වවශ 

වරෝ වේ නවීන බහණ්ඩ විලහර ලවඹන් අවප් යටට එනහ. 

වේහ අත් ඳත් ය න්න වඵො වවෝවදවනක් වඳරවමනහ. ඒහ 

අත් ඳත් ය න්න ඵරනහ. එභ නිහ ීතිප-රීිප ඵරන්වන් නළවළ; 

දහචහයඹ ඵරන්වන් නළවළ; ආභ ධර්භඹ ඵරන්වන්ත් නළවළ. 

"භට වේහ රඵහ වදන්න" කිඹරහ වදවිඹන්ටත් ඹහච්ඤහ යමින්, 

ආවේ ිපවඵන වවො ඉළන්වීේ පිළිඳදිනහ වනුට ආවභන් 

ආනුබහඹක් රඵහ වන, වදවිඹන්වේ පිහිවටන්ත් ළඩි-

ළඩිවඹන් මුදේ වොඹහ න්න රළවේහ!යි කිඹහ තභයි අද වේ 

භහජඹ ප්රපහර්ථනහ යන්වන්. එළනි යුඹ ්රීද රංහ වර්ගු 

ඳභණක් වනොවයි, වඵොවවෝ තළන්ර ආමි ටයුතුත් පිරිහිරහ 

ිපවඵනහ. භහජඹ තුශ වේහ පිරිහිරහ ිපවඵනහ. ්රීද රංහ වර්ගු 

නයයි කිඹ-කිඹහ සිටිඹහට භදියි. එඹත් වදහ වන වේ ටයුතු 

ය වන ඹන්න ඕනෆ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, වරෝඹභ අද වවශ 

වඳොශක් වළටිඹටයි ිපවඵන්වන්. එ වවශ වඳොශක් වළටිඹට, 

එ ේභහනඹක් වළටිඹට නුවදනු යන යුඹක් තභයි 

ිපවඵන්වන්. ජහත—න්තය ලවඹන් වවයන දණ අඳටත් 

ඵරඳහනහ. එභ නිහ ජහත—න්තය ීතිප-රීිපරටත් ළශවඳන්න 

අපි අලුිපන් ීතිප-රීිප ස ය ඒ අනු ටයුතු ය වන ඹන්න 

ඕනෆ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අවප් යට දියුණු යහ 

භන් යනහ. ඒ තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු යන්න තභයි යහඹේ 

වදන්වන්; යහඹේ ළඩි යන්වන්. වේඵන්වතොට යහඹ 

ජහත—න්තය යහඹක් වළටිඹට දියුණු යන්න ටයුතු වශේ 

යහඹරට ිපවඵන අල—තහ අනුයි. වභභ යහඹ විතයක් 

වනොවයි, අපි දළන් යහඹේ යහශිඹක් ංර්ධනඹ යනහ. 

ජහත—න්තය යහඹක් වළටිඹට වේඵන්වතොට යහඹ දියුණු යරහ 

ිපවඵනහ; දියුණු ය වන ඹනහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, යහඹලින් විතයක් 

වනොවයි, ගුනිනුත් වේ නුවදනු යනහ; වවශහභ යනහ; 

බහණ්ඩ වවනනහ; උඳයණ වවනනහ. ඒහත් ඳරීක්හ 

යන්න ඕනෆ. පුද්රඹන් පුද්රඹන් වළටිඹට වවනනහ; මිිප 

භහේ වළටිඹට වවනනහ; ඒහත් ඳරීක්හ යන්න ඕනෆ. 

ගුනින් වවනන බහණ්ඩත්, මුහුදින් වවනන බහණ්ඩත් ඳරීක්හ 

කිරීවේ ටයුතු ්රීද රංහ වර්ගු විසින් යන්න ඕනෆ.  

මිනිසුන් ඳළමිවණන වොට, වවනන ඵඩුත් ඳරීක්හ යන්න 

ඕනෆ. ඒ හවේභ භවරු යත්තයන් අයවන එනහ. යත්තයන් 

වන එනහ විතයක් වනොවයි, විවිධහහයවඹන් මුදලුත් අයවන 

එනහ. වේහ ඳරීක්හ යන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයක් වනොවයි, වවවයොයින් ළනි භත් ද්රි— වවනනහ. 

වේහ ගුනින් වවනනහ; නළේලින් වවනනහ; ගිරරහ 

වවනනහ; ඳළට් වළටිඹට වවනනහ. භවය විට අවධෝ 

මුවේ ඟහ වනත්  එනහ.  ඳරීක්හ යරහ ඒහත් අේරන්න 

ඕනෆ.  වේහ අේරහවන දඬුේ කිරීවේ ළඩ පිළිවශක් යට 

වදන්න ඕනෆ නිහයි අපි වේ ළඩ පිළිවශ ක්රියඹහත්භ යන්න 

ඹන්වන්. 

 
රු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்நெகு அஜத் ந. ததவ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ඇභිපතුභනි, වභයටට එළනි වද්ේ වවනන ක්රකභ 
ණනහක් ඔඵතුභහ කිේහ. භභ හිතන වළටිඹට වරොකුටභ 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

එළනි වද්ේ අයවන එන්වන් අවධෝ මුවේ ඟහ වන 
වනොවයි, න්වට්නර්ර දභහවන. ඳසු ගිඹ දසර එතවනෝේ 
භද—හයඹ න්වට්නර් වදක් අයවන ආහ. ඒ හයණඹ 
පිළිඵ යජවේ සථහයඹ විධිඹට ඔඵතුභහ හිතන්වන් වභොක්ද? 

 
රු අතහවුද වවනවියත්න භවතහ 
(ண்நெகு  அவு தசதணத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

එතවනෝේ වේහ, වන වභොන වදඹක් වේහ, ළරැදි වදඹක් 
නේ ඒහ  අත් අඩංගුට අයවන අදහශ පුද්රඹන්ට දඬුේ 
යන්න ඕනෆ. වේ යට සුද්ධ යන්න නේ, වරොකු 
එක්වවනකුවේ වේහ, වඳොඩි එක්වවනකුවේ වේහ හවේ 
වවෝ භක් නළවළ ඒහ යහජ න්ත යන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයක් වනොවයි, අවප් හිටපු අග්රා විනිලසචඹහයතුමිඹ ඉත් 
යන්න ථහ වරුවේත් ඒ හවේ දණ නිහයි. ඒ නිහ වුරු 
දණ වරුත්, වොතළන වරුත් ඒ හටත් දඬුේ යන්න 
ඕනෆ.  

 
රු තරතහ අතුවෝයර භවත්මිඹ 
(ண்நெகு (ந்) ன அத்துவகன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ආණ්ඩු නිවඹෝජනඹ යන 

පුද්රඹන් වළටිඹට ඒ වහ  කිඹන්න එඳහඹළ. 

 
රු අතහවුද වවනවියත්න භවතහ 
(ண்நெகு  அவு தசதணத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඔඵතුමිඹ ශත් දඬුේ යන්න ඕනෆ. ඔඵතුමිඹ ළරැදි 
යනහද, නළද්ද කිඹන්න අපි දන්වන් නළවළ. ඔඵතුමිඹවේ හිත 
තභයි ඒ දන්වන්. ඔඵතුමිඹ යන වද් ළන දන්වන් ඔඵතුමිඹ 
විතයයි. අපි දන්වන් නළවළ. නිේ පින්තයඹ විතයයි අඳට 
වඳවනන්වන්. ඇතුවශේ වභොනහ ිපවඵනහද කිඹරහ අපි දන්වන් 
නළවළ. අද නිේ ඳහටත් ඇවන ඇවිේරහ ඉන්නහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්]වොයි ඳළත්වත්ද කිඹරහ දන්වන්ත් නළවළ. ඒ දන්වන් 
එතුමිඹ. ඒ හවේ තත්ත්ඹටයි අද යට ඳත් වරහ ිපවඵන්වන්. 

අඳට ඕනෆ යන්වන් මිනිසසු වදහ යට වදන්නයි. මිනිසසු වදහ 
න්න ඕනෆ. "මිනිහ වදහ යට වදමු." වේ තත්ත්ඹ ඇිප යන්න 
ඕනෆ. එවවභ නළිප වොයි මිනිවහ වොතළනට දළේභත්, වභොක් 
යනහද කිඹන්න අපි දන්වන් නළවළ. නමුත් වේ ළඩ පිළිවශ 
වන ඹන්න නේ වර්ගු ලක්ිපභත් යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ 
භතක් යමින් භවේ ථහ අන් යනහ. 
 

 

[த.த. 4.26] 

 
රු වේේ අවඩක්රනහදන් භවතහ 
(ண்நெகு தசல்ம் அகடக்கனன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
தகப குலக்கபன் தத் சபர் அர்கவப, 

இன்கந த்வன வதச ய்ப்தபத்ற்கு உங்கலக்கு 

ன்ந. ழ் ட்டிவன கல்லூ ர்கள் உட்தட ழ் 

உர்பர்கள் கட்ச வதன்ந ங்கலகட இணப் 

தச்சகணத் ர்வுக்கக இன்ந தபவன தடர்ச்சண 

வதட்டங்ககப வற்தகண்டிந்க்கன்நர்கள். உண்க 

வன அந்ப் வதட்டங்கள் ங்கலகட க்கலக்கு 

ற்தடுத்ப்தடுகன்ந அககபத் ட்டிக்வகட்கன்ந கக 

வன அகந்ந்க்கன்நண. ஆகவ, இந் அசங்கம் ல்ன 

நைகநவன சந்த்து இணப்தச்சகணக்குத் ர்வுகண நைன் 

வண்டுதன்ந வகக்ககக ன் நைன்கக்கன்வநன். 

அவவத்வன ழ்த் வசக் கூட்டகப்தன் சர்தகவும் 

ங்கலகட க்கள் சர்தகவும் அர்கலகட அந்ப் 

வதட்டங்கலக்கு ங்கலகட நைலகண ஆகத் 

தத்து, அற்நன்நனம் இணப்தச்சகணகத் ர்க்கன்ந 

எந் கனக உந்க வண்டுதன்ந ழ்த்துகன்வநன்.  

அதுட்டுல்ன, இந்ப் வதட்டங்கபநடக 

கடததநகன்ந சன டங்கள் நணக ன்தகநோம் 

ன் சுட்டிக்கட்ட ந்ம்நெகன்வநன். ழ்ட்டிவன நெத் 

தக்குகள் க்கப்தட்டிந்க்கநர்கள்; சங்கப த்கர்கள் 

க்கப்தட்டிந்க்கநர்கள். இவ்நக அர்ககபத் க்கு 

நடக சங்கப க்கபன் ணங்ககப தல்ன 

நைடிதன்தக ன் இங்வக குநப்தட ந்ம்நெகன்வநன். 

வதட்டம் ன்தது ணது. ங்கலகட க்கபன் 

டுகன ன்ததும் ணது. அவவம், சங்கப 

க்கபன் ணங்ககப தல்தன்ததும் ண 

என்நகவ ங்கள் கந் வண்டும். நெத் தக்குககபத் 

க்குநடகவ அல்னது ததது க்ககபத் 

க்குநடகவ அர்கபன் தப்நெள்தகடி உநண 

ங்கபன் தச்சகண ர்ந்துட ய்ப்தந்க்கது. நக, 

தச்சகண வலும் லுப்ததற்ந எந் ன்நைகநக 

நக்கூடி கனன் ற்தடும். ங்கலகட வகதத்க 

து அசன்துன் கட்ட வண்டும். ததது க்கள் தும் 

சத் கனர்கள் தும் கட்டுநடக சங்கப க்கபன் 

ணங்ககப ங்கபல் தல்ன நைடிது. அந் ககவன, 

அங்குள்ப கல்லூ ர்கலக்கும் ழ்க் கட்சகலக்கும் 

ததது க்கலக்கும் இந்ப் வதட்டங்கபல் ஈடுதட்டிந்க்கும் 

அத்கண ழ் உர்பர்கலக்கும் ங்கலகட 

ன்நகத் தத்துக்தகள்வடு, உண்கவன 

ர்கலகட இந்ப் வதட்டங்கள் இன்நன்நம் 

தந்கூட்டப்தட்டு ங்கலக்கு ம் ககடக்கன்ந 

ககவன அக வண்டுதன்நம் தர்த்த்து, 

கடததநகன்வநன். ன்ந. க்கம்.  

 
නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ 
(குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sajith Premadasa.  

Before he starts, will an Hon. Member  propose the Hon. 

Udith Lokubandara to take the Chair? 
 
 

රු භහින්ද ඹහඳහ අවේර්ධන භවතහ (ෘෂිර්භ 
අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு ஹந் ப்த அவதர்ண - கத்தல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair.  
 
ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
ண டுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ මරහනවඹන් ඉත් 
වවඹන්, රු උදිත් වරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 

 அன்தநகு, குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள்  
அக்கசணத்ணன்ந அகனவ, ண்நெகு உத் தனக்குதண்ட 

அர்கள்  கனக கத்ர்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 
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රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත පිළිඵ හච්ඡහ යන වේ වභොවවොවත්,  අවප් යවට් 

ආර්ථි ශභනහයණඹ පිළිඵ භවේත් අදවස කිහිඳඹක් 

ඉදිරිඳත් යන්නට  ඵරහවඳොවයොත්තු නහ.  

වභභ රු බහ තුශ යහජ— ඳහර්ලසවඹන් - ආණ්ඩු 

ඳහර්ලසවඹන් - යවට් ආර්ථි ප්රපිපඳත්ිපඹ පිළිඵ ගුණහත්භ, 

ධනහත්භ, වයහත්භ ඳළිප ණනහක් පිළිඵ අදවස 

ණනහක් ඉදිරිඳත් වුණහ. විවලේවඹන්භ අද යවට් ආර්ථි 

ප්රපිපඳත්ිප දිවහ ඵරනවොට, ආර්ථි ශභනහහරිත්ඹ දිවහ 

ඵරනවොට අඳට වඳවනන්නට ිපවඵන එ වදඹක් තභයි, අද 

ක්රියඹහත්භ න අදයදර්ය  ආර්ථි ප්රපිපඳත්ිපඹ නිහ මුළු භවත් යටභ 

අර්භණ— ව තත්ත්ඹට, මුළු භවත් යවට් ජන භහජඹ ඩහ 

ළවටන තත්ත්ඹට ඳහත්ර  වරහ ිපවඵන ඵ.  

අපි වභොවවොතට අධහනඹ වඹොමු යමු, අවප් යවට් 

ර්භහන්ත ක්වේත්ර ඹ පිළිඵ. තමුන්නහන්වේරහ - අපි සිඹලු 

වදනහභ දන්නහ හයණහක් තභයි,  තයඹට ර්භහන්ත ලහරහ බිහි 

වුණු හරඹක් අවප් යවට් ිපබුණු ඵ. නයඹට සීභහ වරහ ිපබුණු 

ේඳත්, ර්භහන්ත, —හඹ “ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහ 200 ළඩ 

ටවන” ඹටවත් එදහ භ තුශ  —හප්ත ශහ.  විවලේවඹන්භ 

ේරට ේඳත් රහ ඹන භහර්ඹක් එදහ නිර්භහණඹ වුණහ.  එවේ 

ේරට ේඳත් රහ ඹෆභ තුළින් ග්රාහමීඹ ආර්ථිඹ, ග්රාහමීඹ මුදේ 

ංයණඹ එන්න එන්නභ ලක්ිපභත් වුණහ; ර්ධනඹ වුණහ. 

එඳභණක් වනොවයි, ග්රාහමීඹ නහරි ප්රපවද්ලර භහජ ප්රපහේ ධනඹ 

- social capital -  ර්ධනඹ වුණහ. නිට සීභහ වරහ සිටි 

හන්තහ, රැකිඹහක් යරහ ඒ රැකිඹහ තුළින් රඵන ආදහඹභ 

වයවහ නි ලක්ිපභත් යරහ,  ෘව මලි ඳවුේ ඒවේ ජීන 

භට්ටභ ර්ධනඹ ශ ආහයඹ අපි දළක්හ. නමුත්  වේ 

ආලසචර්ඹත් ආණ්ඩුවේ අදයදර්ශි ආර්ථි ප්රපිපඳත්ිප තුශ අද 

ර්භහන්ත ක්වේත්ර ඹට සිදු වරහ ිපවඵන්වන් වභොක්ද? එදහ 

ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහ 200ක් තයඹට  විෘත වුණහ. අද ඇඟලුේ 

ර්භහන්තලහරහ තයඹට ළසී ඹනහ. සිඹ ණනක් 

ර්භහන්තලහරහ අද ළහිරහ.  යවට් රක් ණනක් තරුණ ඳයපුය 

අද භව ඳහයට ඇද ළටිරහ. GSP plus වනඹ අහිමි වීභ තුළින් 

රක් ණනක් විරැකිඹහ වඳෝලිභට එතු වනහ.  වේ යජඹට 

වේහ වද ඵරහවන සිටිනහ මි ඳළවළදිලි ප්රපිපඳත්ිපඹක් තුළින් 

විේඳ විඳුේ රඵහ  වදන්නට ඵළරි වරහ ිපවඵනහ. වේහ වද 

නිේ ඵරහ සිටින නිරුඳද්රිළත වප්රපේක්ඹන් ඵට අද යජඹ ඳත් 

වරහ ිපවඵනහඹ කිඹන එ භහ වන් යන්නට ළභළිපයි.   

නිදවස වවශ රහඳ වහ වඳොදු වේ ංභවේ භ 

වේේ න ඇන්ටන් භහර්ස භළිපතුභහ ඳසු ගිඹ ද 

වි වලේවඹන්භ වන් ය ිපබුණහ, 2010 වර් සිට වේ දක්හ 

හර හනු තුශ ර්භහන්තලහරහ 186ක් ළසී ගිහිේරහ, 

2,17,000ක් විරැකිඹහ වඳෝලිභට එතු වරහ සිටින ඵ. GSP Plus 

වනඹ අහිමි වීභ පිළිඵ යජඹට පුළුන්භ රළබුවණ් එභ එ 

පිඹයක් තඵන්න ඳභණයි. ඇභිපරුන් වතය වදවනකුවන් 

ංයුක්ත වුණු මිටුත් ඳත් යරහ, ඒ ප්රපලසනඹ භඟ වළයරහ, ඹට 

සරහ, ඳළත්තට විසි යරහ වේ ය වට් ග්රාහමීඹ ආර්ථිඹට 

පුනර්ජීඹක් රඵහ දුන්නු ඒ ඇඟලුේ ර්භහන්ත ඳද්ධිපඹ 

වමුලින්භ ඩහ ළටීභ වද ඵරහ සිටින එ ඳභණයි  ර්තභහන 

යජඹ ක්රියඹහත්භ යපු එභ විේඳ විඳුභ; තඵපු එභ පිඹය.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, John Maynard Keynes වේ 

Aggregate Demand Management theory එ වයවහ -සිංවර 

බහහවන් කිඹනහ නේ, "භහවහය ඉේලුේ ශභනහයණඹ" 

වයවහ- ආර්ථිඹට ඹේ කිසි උත්වත්ජඹක්, මර— ලක්ිපඹක් රඵහ 

දුන්නහභ ඒ තුළින් ආර්ථිඹ වොඩ නළංවන ප්රපිපඳත්ිපඹ වරොට 

වඳුන්හ දුන් ආහයඹ අඳට භතයි. ඇඟලුේ ේවේ 200 

ප්රපිපඳත්ිපඹ ඳදනේ ය ත්වත්ත් අන්න ඒ ආර්ථි න—හඹයි. 

හවේත් අධහනඹක්, වේවයණක් -පිහිටක්, යණක්- 

වනොරළබුණු ේ, නිඹේ ේ සිහයහ ර්භහන්ත ඳද්ධිපඹ සථහඳනඹ 

යරහ අ නුයට ඳභණක් සීභහ වරහ ිපබුණු ඒ මර— ලක්ිපඹ, 

මර— ේඳත ග්රාහමීඹ ප්රපවද්ලරට වන ගිඹ ඇඟලුේ 

ර්භහන්තලහරහ ඳද්ධිපඹ අද ඩහ ළවටන වොට ්රීද රංහවේ 

යහජ— ඳහර්ලසඹ නිවඹෝජනඹ යන වේ ආලසචර්ඹත් ආණ්ඩුට 

කිසිභ විඳුභක් රඵහ වදන්නට ඵළරි වරහ ිපවඵනහ කිඹන 

හයණඹ භභ වේ අසථහවේ වන් යන්නට ළභළිපයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, යජඹ භත උඳරිභ ඵය අයවන 

යවට් ජනතහ භත අභ ඵය ඳටරහයි යට ආණ්ඩුක් ටයුතු 

යන්නට ඕනෆ. යට ජනතහ ඡන්ද ක්රකභඹ උඳවඹෝගී ය වන 

ප්රපජහතන්ත්ර හදී නිවඹෝජිත වද්ලඳහරනඹ වයවහ ආණ්ඩු බිහි 

යන්වන් යවට් ජනතහට වන රන යුඹක් බිහි 

යන්නටයි. නමුත් ඳසු ගිඹ ද  වේ යජවඹන් ආපු 

ආලසචර්ඹත් වඹෝජනහ වභොක්ද? අවප් යවට් ජනතහට සිංවර - 

වදභශ අලුත් අවුරුද්දට අලුත් ඵද්දක් ඳනහ ිපවඵනහ.  යවට් 

ජනතහ භත ඵය ඳටන  විදුලි හසතු ඉවශ නංන ළඩටවනක් 

නිර්භහණඹ ය,  අලුත් අවුරුදු තෆේක් වළටිඹට යවට් ජනතහට 

දහඹහද යන්නට ර්තභහන ආණ්ඩු  ටයුතු ය ිපවඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඵරන්න වේ විදුලි බිර ළඩි 

ශ ආහයඹ. ඒ 1 සිට 30 දක්හ විදුලි ඳරිවබෝජනඹට රක් වී 

සිටින ජනතහට සිඹඹට 66කින් ළඩි ශහ. ඒ 30 සිට 60 

දක්හ ඳරිවබෝජනඹ යන ජනතහට සිඹඹට 47කින් ළඩි ශහ. 

ඒ 61 සිට 90 දක්හ ඳරිවබෝජනඹ  යන අඹට සිඹඹට 59කින් 

ළඩි ශහ. ඒ 91 සිට 120 දක්හ ඳරිවබෝජනඹ යන 

ජනතහට සිඹඹට 54කින් ළඩි ශහ. වළඵළයි ඒ 211 සිට 300 

දක්හ ඳරිවබෝජනඹ යන වේ යවට් සුපිරි වඳශළන්ිපඹට විදුලි බිර 

ළඩි යන්නට ටයුතු යන්වන් සිඹඹට 14කින් ඳභණයි. වේ 

යවට් අහිංභ, අයණභ වොට්ඨහඹ න ඒ 1 සිට 90 

දක්හ   විදුලි ඳරිවබෝජනඹ යන අවප් යවට් සිඹඹට 75ක් ව 

ජනතහට විදුලි බිර ළඩි යන්වන් සිඹඹට 66කින්; සිඹඹට 

53කින්;  සිඹඹට 47කින්; සිඹඹට 59කින්; සිඹඹට 54කින්.  නමුත් 

යවට් සුපිරි වඳශළන්ිපඹට විදුලි බිර ළඩි වන්වන් සිඹඹට 14ක් 

ළනි වොච්චේ මුදරකින්.  

දළන් ඵරන්න, වේ විදුලි බිර ළඩි වීභත් භඟභ අවප් යවට් 

අධ—හඳනඹ රඵන අවප් දදරුන්ට, අවප් යවට් අනහතඹට වොයි 

තයේ ඵහධහක්ද, වොයි තයේ ඵයක්ද කිඹරහ. ද පුයහටභ 

අභතය ඳන්ිපරට ගිහිේරහ,  උඳහය ඳන්ිපරට ගිහිේරහ,  

දළනුභ මිනුභ රඵහ වන  නිට ඇවිේරහ යහත්රී  හරවේ 

තභන්වේ ඒ ඉවීතවේ ටයුතු ක්රියඹහත්භ යන දුරහ පුතහරට,  

ඒ ඳවුේරට තත් අභතය ඵයක් දළමීභයි වේ විදුලි බිර ළඩි කිරීභ 

තුළින් වේ යජඹ  ය ිපවඵන්වන්.  

ඇත්ත ලවඹන්භ ආණ්ඩු, විවලේවඹන්භ විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ිප අභහත—හංලවේ වේේතුභහ කිඹනහ,  විදුලි බිර ළඩි 

යන්නට ප්රපධහනතභ වවේතු වතේ මිර ඉවශ ඹහභයි කිඹරහ. ඒ 

වභොද?  වේේතුභහ කිඹන විධිඹට අවප් යවට් සිඹඹට 60ත්-

65ත් අතය ප්රපභහණඹක් විදුලිඹ නිඳදන්වන් තහඳ ඵරහහයලින්. 

අභහත—හංලවේ වේේතුභහ කිඹන විධිඹට සිඹඹට 35ක්, 40ක් 

විදුලි උත්ඳහදනඹ සිදු න්වන් ජර විදුලිවඹන්. වේ ේපර්ණ 

අත—ඹක්.  2011 ්රීද රංහ භව ඵළංකු හර්තහ අනු,  නිඹඟඹක් 

ිපවඵන අසථහවේත් අවප් යවට් ජර විදුලි ඵරහහය වයවහ සිඹඹට 

40 විදුලි උත්ඳහදනඹක් සිදු වුණහ. නිඹඟඹක් ිපවඵන වොටත් 

947 948 



ඳහර්ලිවේන්තු 

ජර විදුලි ඵරහහය වයවහ සිඹඹට 40ක් විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ වන 

වොට,  2010 වර් වේ යවට් ජර ඵරහහය තුළින් සිදු න විදුලි 

උත්ඳහදනඹ සිඹඹට 53ක් ඳළතුණහ. එවවභ නේ නිඹඟඹක් 

ිපවඵන වොටත් සිඹඹට 40 විදුලිඹ උත්ඳහදනඹක් සිදු වුණහ නේ 

අද ජරහල හන් දභන වොට,  අද ංතුය තත්ත්ඹක් ිපවඵන 

වොට,  ජරහල පිරිරහ ිපවඵන වොට වේ විදුලි ඵරහහය සිඹඹට 

සිඹඹක් ක්රියඹහත්භ න වභොවවොතදී අපි වොවවොභද විලසහ 

යන්වන් වේ යවට් විදුලිඹ  උත්ඳහදනඹ සිඹඹට 65ක් සිදු න්වන් 

තහඳ ඵරහහයලින් කිඹරහ. වේ ේපර්ණ අත—ඹක්. ඇත්තභ 

ථහ යනහ නේ  2010 වර් ජර විදුලි ඵරහහය වයවහ වේ 

යවට් සිඹඹට 53ක් විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ සිද්ධ වුණහ. එඳභණක් 

වනොවයි.  2012 ඉවශ වොත්භවේ විදුලි ඵරහහයඹ වයවහ තත් 

වභහවොට් 150ක් ජහිප විදුලිඵර ඳද්ධිපඹට එතු වුණහ. 

එවවනේ වේ ආණ්ඩු විදුලි බිර ළඩි යනහ ඳභණක් වනොවයි, 

අමුතුවන් ඉන්ධන ළශපුේ හසතුකුත් එතු ය ිපවඵනහ. 

ඉිපන් ත— ථහ වභොක්ද? ත— ථහ න්වන් වේ යවට් 

විදුලි උත්ඳහදනවේදී ජර විදුලි ඵරහහය විලහර හර්ඹ බහයඹක් 

ඉසට යනහ කිඹන එයි. එඳභණක් වනොවයි, සිඹඹට 50ටත් 

ළඩි ප්රපභහණඹක් ජර විදුලි උත්ඳහදනඹ සිදු න වභොවවොත විදුලි 

ඵර වහ ඵරලක්ිප  අභහත—හංලවේ වේේතුභහ වනොදන්නහ හයණහ 

වදක් භභ කිඹන්න ළභළිපයි.  

2012 අ බහවේදී ඇවභරිහනු වඩොරයඹට රුපිඹේ 135 

ටිනහභක් ිපබුණහ. අද න  විට ඒ රුපිඹේ 125ට ඵළවළරහ. 

වභොක්ද ඒවක් වත්රුභ? ආනඹනි වඵොය වතේ, ඩීේ, වඳට්රiේ 

වහ වවිඹ යුතු වඩොරර් ප්රපභහණඹ අද අඩු වරහ. ආනඹනි  

විඹදභ අඩු වරහ. එඳභණක් වනොවයි වඳඵයහරි 15 ළනිදහ 

ඇවභරිහනු වඩොරර්  118ට ිපබුණු වඵොය වතේ ඵළයේ එ මිර  

වේ අවුරුද්වද් භහර්තු 8  ළනි දහ නවොට ඇවභරිහනු වඩොරර්   

106.55 දක්හ අඩු වරහ. වඩොරර් 12ක් අඩු  වරහ. එවවභ නේ 

එ ඳළත්තකින් වඳඵයහරි භහඹත්, භහර්තු භහඹත් අතය වඵොය 

වතේ ඵළයරඹ මිර වඩොරර් 12කින් අඩු වනහ. තත් 

ඳළත්තකින් රුපිඹවේ අඹ ළඩි වනහ. වේ වදභ සිදුනවොට 

විදුලිඵර අභහත—හංලවේ වේේයඹහ කිසිභ හිරිකිතඹකින් වතොය 

ඇභිපරිඹකුත් ශඟ ිපඹහවන  රංහහසී ජනතහට ථහ 

යනහ වතේ මිර ළඩි වීභ නිහ, ළඩිභ විදුලිඹ ප්රපභහණඹක් තහඳ 

ඵරහහයලින් නිඳදන නිහ  විදුලිඹ බිර ළඩි යන්නට 

සිදුවුණහඹ කිඹහ. වේ අමු අමුවේ වේ යවට් ජනතහට භව දේ 

කිඹපු භවහ වප්රපෝඩහහරී, ංචහහරී, අත—  ප්රපහලඹක් ඵට  භභ 

වේ බහට කිඹන්න  ළභළිපයි. වභන්න වේ හවේ අත—ඹ 

තුළින් තභයි අද වේ යට ඳහරනඹ වන්වන්. වේ යවට් වඵොරුක්, 

ංචහහරී යහජ— තහන්ත්රිt ක්රියඹහරහඳඹක් තුළින් තභයි  වේ යවට් 

ජනතහ අද  වමුලින්භ අයණබහඹට ඳත් වරහ ිපවඵන්වන් 

කිඹන එ භභ භතක් යනහ.  විවලේවඹන්භ අද ආණ්ඩු 

ඳහර්ලසවේ භන්ත්රී තුභන්රහ, භළිප ඇභිපතුභන්රහ වේ ආණ්ඩුවේ 

ආර්ථි ක්රියඹහලිඹ පිළිඵ ඳේවඳෝරි වන අසථහදී භභ 

නළත යක් රු නිවඹෝජ— මුදේ ඇභිපතුභහවන් අවන්න 

ළභළිපයි,  වේ තයේ ලක්ිපභත් විධිඹට ආර්ථිඹ ශභනහයණඹ 

වනහ නේ  ඇයි වදයිඹවන් භහ ඳවක් භෘද්ධිරහන් ඳවුේ රක් 

ඳවට භෘද්ධි වනහධහයඹ  වදන්න ඵළරි වුවණ්?  ආර්ථිඹ වේ 

තයේ ලක්ිපභත් නේ, වේ තයේ  භනහ ශභනහහරිත්ඹකින් වේ 

යවට් නහඹත්ඹ ක්රියඹහත්භ වනහ නේ -වොච්චය යහඹේ, 

වොච්චය ගුන් වතොටුඳශේ වළදුත් අපි ඒහට ඊර්—හ 

යන්වන් නළවළ. අපි වද්ලඳහරන කුවවඹෝ වනොවයි.- දුගී 

දුප්ඳත්භ තුයන්  යන්නට ආයේබ ය ිපබුණු ජනවිඹ කිඹන 

නභ වනස   යරහ  ආයේබ යපු භෘද්ධි —හඳහයවඹන් වදන 

වොච්චේ වනහධහයඹත් භහ ඳවක් -ගිඹ වර් වනොළේඵර් 

භහවේ ඉරහ වේ වර් භහර්තු  භහඹ නේ- ඇයි   රඵහ 

වනොදුන්වන්? ඒහට ේලි නළවළ. නමුත් night race  ඹන්න ේලි 

ිපවඵනහ. ඵහේ නටන්න ේලි ිපවඵනහ. නහසිපහය විඹදේ 

වහ ේලි ිපවඵනහ. "දළඹට  කිරුශ" කිඹහ දළඹට වවණඹක් 

වන එට විඹදේ යන්න ඕනෆ තයේ -වෝටි ප්රපවෝටි ණන්- 

ේලි  ිපවඵනහ.  නමුත් භෘද්ධිරහන් ඳවුේ රක් 15ට අය 

වොච්චේ භෘද්ධි වනහධහයඹ රඵහ වදන එ ළන ඇයි වේ 

තයේ තටභන්වන්, ඇයි වේ තයේ ඳසුඵසින්වන් කිඹන එ භටත් 

ප්රපවවේලිහක්.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුභනි,  ආර්ථි ශභනහයණඹ 

තුශ අද වේ ආණ්ඩු මුහුණ වදන ප්රපධහනතභ ප්රපලසනඹ භභ ඳළවළදිලි 

යන්න ළභළිපයි. ආණ්ඩුට රුපිඹර ආදහඹභක් එනවොට ත 

35ක් ළඹ වනහ, ණඹ වඳොලිඹ ව ණඹ  හරිඹ වවීභට.  භභ 

හිතන වළටිඹට  රු ඇභිපතුභහ වේට එඟ වේවි. තත් ත 

33ක් ළඹ වනහ, යහජ— වේ ළටුප් ව  විශ්රාහභ ළටුප් වහ. 

ත ත 21ක් ළඹ වනහ, යජවේ වනහධහය වහ. ඒ 

කිඹන්වන් වඳොවවොය වනහධහයඹ, භෘද්ධි වනහධහයඹ ළනි 

වද්ේ. භෘද්ධි වනහධහයඹ තභ රඵහ වනොදුන්නත් ඒ තභයි 

ළරළසභ. එතවොට රුපිඹරකින් ත 89ක් ළඹ යනහ,ණඹ 

වඳොලිඹ වහ ණඹ හරිඹ වන්න, යහජ— වේ ළටුප් වහ 

විශ්රාහභ   ළටුප් රඵහ වදන්න, ව යහජ— තන්ත්ර ඹ වයවහ රඵහ වදන 

වනහධහය රඵහ වදන්න. එතවොට  ප්රපහේ ධන ංර්ධනඹ වහ 

ඉිපරි න්වන් කීඹද?   වෞ— ක්වේත්ර ඹ  නංහ රන්න,  අධ—හඳන 

ක්වේත්ර ඹ  නංහ රන්න, භහර් ඳද්ධිපඹ ස  යන්න, ආර්ථි 

පුනර්ජීනඹ ක්රියඹහත්භ යන්න ව  මුළු යටභ වොඩ නන්න 

ිපවඵන්වන්  රුපිඹරකින් ත 11ක් ඳභණයි. වේ මුදර  ප්රපභහණත් 

නළිප නිහ, වේ මුදර භදි නිහ,  භදි වනවොට ණඹ අයවන 

මුළු යටභ  අද ණඹ උගුර ඳළටලිරහ ඉන්නහ. වභොවවොතට 

හිතන්න රු ඇභිපතුභනි, ණඹ වඳොලිඹයි, ණඹ හරිඹයි  වවීභ   

සිදු වනොශහ නේ වේ යවට් රක් 14ක් ඉන්න යහජ— 

වේඹන්වේ ළටුප් වදගුණ යන්න පුළුන්.    

අඳට වේ ණඹ වඳොලිඹ වහ ණඹ හරිඹ වන්නට නළත්නේ 

යහජ— වේයින්වේ ළටුඳ වදගුණ යන්න පුළුන්. ඒ තයේ 

භවහ විලහර මුදේ න්දයහක් ණඹ වඳොලිඹ, ණඹ හරිඹ 

වන්නට අඳ ළඹ යනහ.  

එදහ ජනවිඹ ළඩටවන ක්රියඹහත්භ යන වොට, වරෝ 

ඵළංකු ජනවිඹ වහ ේලි දුන්වන් වොවවොභද? සිඹඹට එවක් 

වඳොලිඹට, අවුරුදු 75කින් වන්න ඒ මුදේ දුන්වන්. එදහ ජනවි 

බහයහය අයමුදරක් බිහි ශහ. වේ ආණ්ඩු වභොක්ද වශේ? 

ජනවි බහයහය අයමුදවේ නභ වනස යරහ ංර්ධන 

බහ යහය අයමුදරක් ඵට ඳරිර්තනඹ ශහ. නමුත් අද දවේ 

ණඹ න්වන් වොවවොභද? ණඹ අයවන, —හඳෘිපඹ යරහ 

අවුරුදු වඹට ඳසවේ සිඹඹට වවේ, වවත් ගිනි වඳොලිඹට ණඹ 

වන ක්රකභඹක් තභයි අද ක්රියඹහත්භ න්වන්. 

ණඹ ත්තහට භක් නළවළ රු ඇභිපතුභනි. යහඹේ වදන 

එ වවොයි. ගුන් වතොටුඳශේ වදන එ වවොයි. භවහ 

ඳරිභහණවේ —හඳෘිප - mega projects - යන එ වවොයි. 

නමුත් වේ යන ආවඹෝජනඹ තුළින් යටට පරක් වන්න ඕනෆ. 

යටට ආදහඹභක් රළවඵන්න ඕනෆ. රැකිඹහ උත්ඳහදනඹක් 

ක්රියඹහත්භ වන්න ඕනෆ. යටට ධනහත්භ එතුක් වන්න 

ඕනෆ. එවවනේ අපි වය ඵළය වදඳළත්තභ ඵරරහ, වොයි තයේ ණඹ 

වරහ වරි යටට ගුණහත්භ ළඩටවන්රට ආවඹෝජනඹ ශහට 

ඒවක් කිසි ප්රපලසනඹක් නළවළ. නමුත් යටට ප්රපිපරහබඹක් රළවඵන්නට 

ඕනෆ.  යටට වනඹක් රළවඵන්න ඕනෆ. යටට ධනහත්භ 

එතුක් ඇිප වන්න ඕනෆ. යටින් ඍණහත්භ පිටවීභක් වනො, 

යටට ධනහත්භ එතුක් ක්රියඹහත්භ වශොත්  යටක් වළටිඹට 

අඳට වවො භනක් ඹන්න පුළුන්.  

රු ඇභිපතුභනි, අද අවප් යට ඳත් වරහ ිපවඵන 

නහටුදහඹ තත්ත්ඹ පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට විසතය ශහ. 

ණඹ ඳළත්වතන් භය උගුර ළටිරහ ඉන්වන්. දළන් ඔඵතුභන්රහ 

කිඹනහ යහජ— ණඹ දශ වද්ය ඹ නිසඳහදිතවේ ප්රපිපලතඹක් වළටිඹට 

949 950 

[රු ජිත් වප්රපේභදහ  භවතහ] 
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ත්වතොත්, 2011 දී සිඹඹට 78.5 දක්හ අඩු වරහඹ කිඹරහ. නමුත්, 

ඔඵතුභහ වොයි තයේ කිේත් යජවේ ර්තන විඹදේලින් වඳොලී 

වවීේ දිගින් දිටභ ඉවශ ඹනහ. යහජ— විඹදේ ඉවශ ඹනහ. 

එතවොට වභොක්ද න්වන්? අඹ ළඹ හිඟඹ අභ කිරීභ දුසය 

හර්ඹඹක් නහ.  

රු ඇභිපතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ං—හ වේන කීඳඹක් 

කිඹන්නේ. 1990ත් 2000 වර්ත් ර්තන විඹදවේ ංයුිපවඹන් 

ණඹ ව වඳොලී වවීේ වුවණ් සිඹඹට 28යි. 2000 දීත් සිඹඹට 

28යි. 1990 දීත් සිඹඹට 28යි. නමුත් 2011 න විට වරහ 

ිපවඵන්වන් වභොක්ද? ර්තන විඹදවේ ංයුිපවඹන් සිඹඹට 35.4 

දක්හ වේ ණඹ හරි වවීභ, වඳොලී වවීභ ර්ධනඹ වරහ 

ිපවඵනහ. ඒ හවේභ ණඹ වඳොලී වවීවේ ර්ධන වේඹ ළන 

භභ ං—හ වේන වදක් ඉදිරිඳත් යන්නේ. 2000 යට 

හවප්ක් ර්තන විඹදේ, වඳොලී වවීේ අද  න විට සිඹඹට 

400කින් ළඩි වරහ ිපවඵනහ. 1990ට හවප්ක් සිඹඹට 

1,000කින් ළඩි වරහ ිපවඵනහ. වභවවභ තත්ත්ඹක් ිපබිඹදී 

තමුන්නහන්වේ යහජ— විඹදේ ශභනහයණඹ යන්වන් 

වොවවොභද කිඹරහ භභ නේ දන්වන් නළවළ. ණඹ ඳළත්වතන් භය 

උගුර වේ යටත්, වේ  යජඹත් හිය වරහ ිපවඵනහඹ කිඹන එ 

භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළිපයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  2011 ය වන වොට 

වනොපිඹව භසත ණඹ ප්රපභහණඹ රුපිඹේ බිලිඹන 5,133යි. 2012 

යට අනුභත ණඹත් භඟ වේ මුළු ණන රුපිඹේ බිලිඹන 

5,905යි. වේ තයේ ණඹ න්දයහක් ිපඹහවන යටක් ඉදිරිඹට 

ඹන්වන් වොවවොභද? වේ ණඹ න්දයහ ිපඹහවන තය වට ණඹ 

න්නහ. ණඹ න්වනත් ගිනි වඳොලිඹටයි. ගිනි වඳොලිඹට, 

තය වට ණඹ අයවන වභොක්ද යන්වන්? භතු ඳයපුය උට 

තඵරහ වේ යවට් ඳහර ඳළශළන්ිපඹ වටි හලීන සු විවයණඹක් 

රඵහ න්නහ. යවට් රක් 200ක් ව ඵහුතය ජනතහ අභත 

යරහ, ඔවුන් වොන් යරහ ඒ අඹ ළඳ විඳිනහ. වභන්න වේයි 

සිද්ධ න්වන්. 

රු ඇභිපතුභනි, භසතඹක් වළටිඹට ත්වතොත්, වනොපිඹව 

ණඹ ප්රපභහණවේ ර්ධනඹ 2000 යට හවප්ක් සිඹඹට 300යි. 

වේ ත— ථහක්. වභන්න වේ හයණඹ වඳොේඩක් අවන්න. 

මුළු ණඹ ළීතේ දිවහ ඵළලුවොත්, වඳොලී වහ ණඹ මුදර යවට් 

භසත ආදහඹමින් සිඹඹට 95යි. වේ විධිඹට යටක් වන ඹන්වන්  

වොවවොභද? ආර්ථිඹ ශභනහයණඹ යන්වන් වොවවොභද? 

වේහට කිඹන්වන් ණඹ වේහ වවීේ - debt service repayment 

- කිඹරහයි. ඒ හවේභ මුළු ණඹ වේහයණ වවීේ යජවේ 

භසත විඹදේලින් සිඹඹට 46යි. රු ඇභිපතුභනි, වේ යට 

ඉදිරිඹට වන ඹන්න නේ වේ ඹන ක්රකභවේ භවහ ඳරිභහණවඹන් 

වනක් සිදු වන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භභ වඵොවවොභ අං 

හිතනහ.     

වේ ණඹ භය උගුවේ අහන ප්රපිපපරඹ වභොක්ද? 2005 දී 

භහින්ද යහජඳක් භළිපතුභහ වේ යවට් කීභ බහය න්න වොට 

වේ යවට් ෆභ පුයළසිඹකුභ රුපිඹේ 129,873ක් ණඹයි. 2012 න 

විට වේ යවට් ෆභ පුයළසිඹකුභ රුපිඹේ 291,420ක් ණඹයි. 

එවවභ නේ, ඒ පුද්ර ණඹ ඵයතහ සිඹඹට 124කින් ළඩි වරහ 

ිපවඵනහ. අපි වළවභෝභ ථහ යනහ per capita income එ 

ළන. අපි වළවභෝභ ථහ යනහ අවප් ඒ පුද්ර ආදහඹභ 

වඩොරර් 4,000ක් කිරීභ ළන. වඩොරර් 4,000ක්  වනොවයි, වඩොරර් 

10,000ක් ශත් ළඩක් නළවළ, වේ යවට් ඒ පුද්ර ණඹ ඵයතහ 

ඳසු ගිඹ ය වඹ තුශ සිඹඹට 124කින් ළඩි වරහ ිපවඵනහ. වේ 

යවට් ජීත් න රක් 200ක් ව  ෆභ පුයළසිඹකුභ අද න විට 

රුපිඹේ 291,420 ණඹරුකු ඵට ඳත් වරහ ිපවඵනහ. 

වේයි ඹථහර්ථඹ. වේ ත—ඹක්. වේහ තභයි ත—             

ං—හ වේන.  

 රු ඇභිපතුභනි, භහ ඔඵතුභහට තත් වදඹක් ප්රපහල යන්න 

ළභළිපයි. ප්රපහේධන ඳළරුේ වළටිඹට යහජ— ංසථහ වහ 

ආඹතනරට මුදේ අභහත—හංලවඹන් ේලි වඵදනහ. 2002 

වර්දී ප්රපහේධන ඳළරුේ වර  යහජ— ංසථහ වහ ආඹතනරට 

රුපිඹේ මිලිඹන 32,094ක් දීරහ ිපවඵනහ. 2002 දී රඵහ දුන් 

රුපිඹේ මිලිඹන 32,094 ප්රපභහණඹ 2011 න වොට රුපිඹේ 

මිලිඹන 160,374ක් ඵට ඳත් වරහ ිපවඵනහ. එඹ සිඹඹට 

400 ර්ධනඹක්. ඒ මුදේ රඵහ දුන්වන් යහජ— ආඹතන නඩත්තු 

යන්නයි. ේලි වඵදුහට භදි රු ඇභිපතුභනි. ඒහ 

ශභනහයණඹ යන්නට ඕනෆ; හර්ඹක්භ යන්නට ඕනෆ; 

efficiency rate එ ර්ධනඹ යන්නට ඕනෆ. ඒහ රහබ රඵන 

ආඹතන ඵට ඳත් යන්නට ඕනෆ. රු ඇභිපතුභනි, දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු ඳසු ගිඹ ය 7හි රුපිඹේ මිලිඹන 28,000ක් 

ඳහඩු රඵහ ිපවඵනහ. ඒ කිඹන්වන්, රුපිඹේ බිලිඹන 28ක්. 2013 දී 

අවප්ක්ෂිත ඳහඩුත් එතු ශහභ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

රුපිඹේ බිලිඹන 155ක් ඳහඩු විඳිනහ. රංහ නිජ වතේ ීතිපත 

ංසථහත්, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹත් රුපිඹේ බිලිඹන 160ක් 

ඳහඩු රඵහ ිපවඵනහ. මිහින් රංහ ආඹතනඹ රුපිඹේ මිලිඹන 

8,500ක් වවත් බිලිඹන 8.5ක් ඳහඩු රඵහ ිපවඵනහ. SriLankan 

Airlines එවන් රුපිඹේ මිලිඹන 17,000ක් වවත් රුපිඹේ 

බිලිඹන 17ක් ඳහඩුයි. ප්රපහේධන ඳළරුේ වළටිඹට සිඹඹට 400ක් 

යහජ— ඳහර්ලසවඹන් මුදේ වන් යරහ යහජ— ආඹතන නඩත්තු 

ශහට, ඹථහර්ථඹ වභොක්ද රු ඇභිපතුභනි? කිසිභ 

හර්ඹක්භබහඹක් නළවළ; ලක්ිපභත් ඳරිඳහරනඹක් නළවළ; වවො 

ශභනහහරිත්ඹක් නළවළ. වභන්න වේ තභයි අද යටට අත් 

ඳත් වරහ ිපවඵන ළඵෆ ඉයණභ. ඒ නිහ රු ඇභිපතුභනි, යටක් 

වළටිඹට ඉදිරිඹට ඹන්න නේ අපි තයහරි න්නට ඕනෆ; 

හර්ඹක්භ න්නට ඕනෆ. අපි යටක් වළටිඹට අවප් යවට් 

පරදහයිත්ඹ ර්ධනඹ යන්නට ඕනෆ.  

රු ඇභිපතුභනි, භහ ඔඵතුභහවන් ප්රපලසනඹක් අවන්න 

ළභළිපයි. ඇඟලුේ ේවේ 200 ළඩටවන ඹටවත් වේ යවට් 

ර්භහන්තලහරහ රැක් බිහි යපු ආඹතනඹ තභයි බ්රැළන්ඩික්ස 

ආඹතනඹ. එදහ ඇඟලුේ ේවේ 200 ළඩටවන ඹටවත් 

බ්රැළන්ඩික්ස ආඹතනඹ වේ යවට් භක් භක් ඳහහ ර්භහන්තලහරහ 

බිහි ශහ. නමුත් අද වභොක්ද සිදු වරහ ිපවඵන්වන් කිඹහ 

ඔඵතුභහ භට වඳොේඩක් කිඹන්න රු ඇභිපතුභනි. බ්රැළන්ඩික්ස 

ආඹතනඹ ්රීද රංහ අත් වළයරහ ඉන්දිඹහවේ අන්ද්රිහ ප්රපහන්තඹට 

ගිහිේරහ. ්රීද රංහ අත් වළයරහ ගිහිේරහ Brandix India Apparel 

City ආයේබ ය ිපවඵනහ. ඒ කිඹන්වන් ඇඟලුේ 

ර්භහන්තලහරහ පුයයඹක්. යසහ 15,000ක් බිහි යන 

ළඩටවනක්. අද වොවවේද එභ ආඹතනඹ ක්රියඹහත්භ යන්වන්? 

ඉන්දිඹහවේ අන්ද්රිහ ප්රපහන්තවේයි. ඒ විතයක් වනොවයි. වරෝඹ 

අවප් යට දිවහ ඵරන්වන් වොයි ආහයවඹන්ද?  
 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහ භට විනහඩිඹක් වදනහද? 
 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
විනහඩිඹක් වදන්න විධිඹක් නළවළ. භට හුඟක් වද්ේ  කිඹන්න 

ිපවඵනහ ඔඵතුභහට. වඳොේඩක් අවවන ඉන්න. ඊට ඳසවේ 

ඔඵතුභහ උත්තය වදන්න.  

රු ඇභිපතුභනි, වරෝඹ අවප් යට පිළිඵ භනින මිනුේ 

දණ්ඩ වභොක්ද? —හඳහයඹක් ආයේබ කිරීභට ඇිප ඳවසුේ 

ඳළත්වතන් අවප් යට ිපවඵන්වන් වරෝවේ 89ළනි සථහනවේයි.  
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉසය සිටිවේ කී ළනි තළනද? 

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉඩභක් ළීතභ ඳළත්වතන්, —හඳහයඹක් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභ 

ඳළත්වතන් යටේ 161ක් අතරින් අවප් යට ිපවඵන්වන් 136ළනි 

සථහනවේයි. ඒ හවේභ, 2012-2013 වරෝ ආර්ථි ංදවේ 

තයහරිත්ඹ ඳළත්වතන්, යටේ 144ක් අතරින් අවප් යට 

ිපවඵන්වන් 68ළනි සථහනවේයි. අපි සිටිවේ 52ළනි සථහනවේයි. 

ඔඵතුභහ ඇහුහ වන් ඉසය සි ටිවේ කී ළනි තළනද කිඹරහ රු 

ඇභිපතුභනි. අපි හිටිවේ 52 වනි තළන. අපි දළන් 68ට ඵළවළරහ. 

අඳට ඉදිරිවඹන් වුද ඉන්වන්? භළවේසිඹහ  25වනි තළන 

ඉන්නහ. සිංප්පරු  2වනි තළන ඉන්නහ. රු ඇභිපතුභනි, 

ඔඵතුභහත් වේ  හයණහ දන්නහ. එක්දවස නසිඹ ඳණස 

ණන්ර  වළට ණන්ර සිංප්පරු ව භළවේසිඹහ   

තභන්වේ ආර්ථි ළරළසභ ක්රියඹහත්භ යන්න වභොන යටද 

ආදර්ලඹට ත්වත්? වභොන යටද? ඔඵතුභහභ කිඹන්න. ්රීද රංහයි 

ආදර්ලඹට ත්වත්. එදහ ්රීද රංහ ආදර්ලඹට ත්ත භළවේසිඹහ 

ව සිංප්පරු 2 වනි තළවන් ව 25 වනි තළවන් ඉන්නහ. අපි 

68 වනි තළවන් ශතළවනහ. වේයි ඹථහර්ථඹ.  

ඒ හවේභ Transparency International  ආඹතනඹ වරෝවේ 

දෂිත යහජ—ඹන් ර්ගීයණඹ කිරීවේදී අවප් යටට 2011 වර්දී 

86 වනි සථහනඹ රඵහ දීරහ ිපවඵනහ. රු ඇභිපතුභනි,  වේ 

හර්තහ පිළිඵ, වේ මිනුේ දඬු පිළිඵ අඳට යටක් වළටිඹට 

ආඩේඵය වන්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹන හයණහ පිළිඵ අපි 

වළවභෝටභ වෘදඹ හක්ෂිඹට එඟ නිභනඹට එශළවමන්න 

පුළුන් කිඹරහ භභ වේ අසථහවේදී ප්රපහල යනහ.  

වේ යජවේ ආර්ථි ළරළසභ තුශ යජවේ ඉරක්ඹ වරහ 

ිපවඵන්වන් සිඹඹට 8 ආර්ථි ර්ධන වේඹක් නියතුරුභ 

ඳත්හ වන ඹන්නයි.  2010 වර් එඹ සිඹඹට 8යි. 2011 

වර් එඹ සිඹඹට 8.2යි. 2012 වර් එඹ සිඹඹට 6.4යි. භභ ඒ 

රුණු හයණහ පිළිඵ හද විහද යන්වන් නළවළ. වභොද, 

ඒහ ඇත්තටභ ප්රපංලීතඹ ඉරක් ව ප්රපංලීතඹ හධ කිඹන 

එ භභ ප්රපහල යන්නට ළභළිපයි. සිඹඹට 8 ආර්ථි ර්ධන 

වේඹක් ඳත්හ වන ඹනහ හවේභ 2016 න විට ඒ පුද්ර 

ආදහඹභ ඇවභරිහනු වඩොරර් 4,000 යන්න වේ යජවේ 

ඉරක්ඹක් ිපවඵනහ. වේ ඉරක්ඹ යහ ඹන්නට නේ රු 

ඇභිපතුභනි, ජහිප නිසඳහදිතවඹන් සිඹඹට 35ක් ඉක්භ ව 

ආවඹෝජන භට්ටභක් අවප් යටට ිපවඵන්නට ඕනෆ. රු 

ඇභිපතුභනි, වද්ය ඹ ඉතුරුේ දිවහ ඵරන්න. වද්ය ඹ ඉතුරුේර 

ිපවඵන ඳවශ භට්ටභ තුශ අපි වොවවොභද වේ සිඹඹට 35 

තත්ත්ඹ ඳත්හ වන ඹන්වන්? දළන් චීනඹ, ඉන්දුීතසිඹහ, 

භළවේසිඹහ, ඉන්දිඹහ හවේ යටර වද්ය ඹ ඉතුරුේ දශ වද්ය ඹ 

නිසඳහදිතවේ ප්රපිපලතඹක් වළටිඹට සිඹඹට 35ත් සිඹඹට 50ත් අතය 

ප්රපභහණඹක් වනහ. නමුත් අ වප් යට දිවහ ඵරන්න. අවප් යවට් 

ආවඹෝජන අනුඳහතඹ 1995 දී සිඹඹට 24යි. ය 16ට ඳසු 

2011 දී අවප් යවට් ආවඹෝජන අනුඳහතඹ සිඹඹට 29යි. 1995 දී එඹ 

සිඹඹට 24යි. 2011 දී එඹ සිඹඹට 29යි. අවුරුදු 16ක් තුශ අවප් 

යවට් ආවඹෝජන ප්රපිපලතඹ ළඩි වරහ ිපවඵන්වන් සිඹඹට 5යි. 

එවවභ නේ භභ ඔඵතුභහවන් අවන්නට ළභළිපයි ඇවභරිහනු 

වඩොරර් 4,000 ඒ පුද්ර ආදහඹේ ඉරක්ඹ ඹථහර්ථහදීද 

කිඹරහ. යක් යක් ඳහහ සිඹඹට 8 ආර්ථි ර්ධන වේඹක් 

නියතුරුභ, වනොනත්හභ ඳත්හ වන ඹහ වළකිද  කිඹරහ භභ 

ඔඵතුභහවන් අවන්නට ළභළිපයි.  

රු ඇභිපතුභනි, ඒ හවේභ  වද්ය ඹ ඉතුරුේ ප්රපභහණඹ 

වවයහි භභ ඔඵතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු යන්නට ළභළිපයි. 

වද්ය ඹ ඉතුරුේ දිවහ ඵරන විට 1995 දී අවප් යවට් වද්ය ඹ ඉතුරුේ 

සිඹඹට 15ක් ිපබුණහ. 2011 වර්දීත් එඹ එවේභයි. කිසිභ 

වනක් වරහ නළවළ. 1995 දී ිපබුණු වද්ය ඹ ඉතුරුේ අඹ 

සිඹඹට 15යි. 2011 දීත් එඹ සිඹඹට 15භ රැඳිරහ ිපවඵනහ. ජහිප 

ඉතුරුේ අඹ දිවහ ඵරන්න රු ඇභිපතුභනි. 1995 දී එඹ සිඹඹට 

19යි. 2010 දී එඹ සිඹඹට 25යි. 2011 දී ජහිප ඉතුරුේ අඹ 

සිඹඹට 22 දක්හ අඩු වරහ ිපවඵනහ. ඇත්ත ලවඹන්භ අපි 

ඉතුරුේර ර්ධනඹ ළන ථහ වශොත් වඳෞද්ලි අංලවේ 

ඉතුරුේර ඳවශ ඵළසීභක් සිදු වරහ ිපවඵනහ රු ඇභිපතුභනි. 

2010 දී එඹ සිඹඹට 14.5යි. 2011 දී එඹ සිඹඹට 10යි. නමුත් යහජ— 

ඉතුරුේ ර්ධන වේවේ ධනහත්භ වනක් ිපවඵනහ. 2010 දී 

සිඹඹට 33ට ිපබුණු යහජ— ඉතුරුේ අඹ 2011 දී සිඹඹට 40 දක්හ 

ර්ධනඹ වරහ ිපවඵනහ. රු ඇභිපතුභනි, හයහංලඹක් වළටිඹට 

ත්වතොත් වද්ය ඹ ඉතුරුේ ආවඹෝජන ඳයතයඹ කීඹද? 

2010 දී සිඹඹට 8.3ක් ිපබුණු වද්ය ඹ ඉතුරුේ ව ආවඹෝජන 

ඳයතයඹ 2011 න විට සිඹඹට 14.6 දක්හ ළඩි වරහ ිපවඵනහ. 

ජහිප ඉතුරුේ ව ආවඹෝජන ඳයතයඹ වද ඵළලුවොත් 2010 

සිඹඹට 2.2ට ිපබුණු ජහිප ඉතුරුේ ව ආවඹෝජන ඳයතයඹ 2011 

දී සිඹඹට 7.8 දක්හ  ළඩි වරහ ිපවඵනහ. වේ හවේ ර්ධනඹ 

වන ඳයතයඹක් තුශ අවප් යවට් ආර්ථි ර්ධන වේඹ වේ 

ආහයවඹන් සිඹඹට 8 ඉරක්ඹ යහ යටක් වළටිඹට ක්රියඹහත්භ 

යන්වන් වොවවොභද කිඹහ භහ ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභිපයි. 

ඇත්ත ලවඹන්භ භහ දළන් දුන් ං—හ  වේන අනු ඉතුරුේ ව 

ආවඹෝජන ඳයතයඹ ළඩි වනහ, රු ඇභිපතුභනි. වද්ය ඹ 

ඉතුරුේ ආවඹෝජන අඹ සිඹඹට 8.3 ඉරහ 14.6 දක්හ ළඩි 

වරහ ිපවඵනහ. ජහිප ඉතුරුේ අඹ සිඹඹට 2.2 සිට 7.8 දක්හ 

ළඩි වරහ ිපවඵනහ.  වේ හවේ තත්ත්ඹක් තුශ   සිඹඹට 35 

ආවඹෝජන භට්ටභ ක්රියඹහත්භ යන්වන් වොවවොභද? 1994 

ඉරහ 2011 න තුරු අවුරුදු 16ට ආවඹෝජන ප්රපිපලතඹ ළඩි 

වරහ ිපවඵන්වන් සිඹඹට 5යි. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න 

ළභිපයි, වේ ඹන ක්රකභවේ භවහ ඳරිභහණවේ වනක් සිදු විඹ 

යුතුයි; නහසිපහය විඹදේ අඩු යන්න; පරදහයී වනොන —හඳෘිප 

නතය යන්න කිඹහ. ඹේ කිසි —හඳෘිපඹක් ක්රියඹහත්භ යන විට 

පරදහයීතහඹ, හර්ඹක්භතහඹ, යටට අඹක් එතු යන -

 යවටන් අඹක් ඵළවළය කිරීභ වනොවයි, යටට ඍණහත්භ ප්රපිපපර 

වනදීභ වනොවයි-  ආහයඹට හර්ඹක්භ සක්සභ ඳළවළදිලි 

නවීන ක්රකවභෝඳහඹන් උඳවඹෝගී ය වන වේ යවට් මුදේ 

ශභනහයණඹ ක්රියඹහත්භ විඹ යුතුයි කිඹන එයි භවේ අදව.  

 රු ඇභිපතුභනි, අහන ලවඹන් භහ වේ හයණඹත් 

කිඹන්න ඕනෆ. අවප් යවට් ආර්ථි ර්ධන වේඹ ළඩි වරහ 

ිපවඵන ආහයඹ ළන ඔඵරහවේ යජඹ වඵොවවොභ 

හේන්යත්වඹන් වඵොවවොභ අභිභහනවඹන් ප්රපහල යනහ. අඳත් 

ඒ ළන තුටු වනහ. නමුත් වුරු වභොන ං—හ වේන 

ඉදිරිඳත් ශත්, සිඹඹට 8 ආර්ථි ර්ධන වේඹ ළන ථහ 

ශත්, සිඹඹට 6 ආර්ථි ර්ධන වේඹ ළන ථහ ශත්, වේ 

ජනතහවේ මුදේ ඳසුේබිඹට දළවනන්න ඕනෆ.  වේ සිඹේරක්භ  

දළවනන්න ඕනෆ ජනතහවේ ටට; ඵඩට; වදතට. වේහට 

වනොදළවනන ආර්ථි ර්ධන  වේඹකින් යටට පරක් න්වන් 

නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ පිළින්නහ ඇිප. ඔඵතුභන්රහ සිඹඹට 8 

ආර්ථි ර්ධන  වේඹ ළන ථහ යනහ; සිඹඹට 6 ආර්ථි 

ර්ධන වේඹ ළන ථහ යනහ. නමුත් ඔඵතුභහ දන්නහද, 

අවප් යවට් ජහිප ආදහඹවභන් සිඹඹට 54.1ක් භුක්ිප විඳින්වන් වේ 

යවට් වඳොවවොත්භ සිඹඹට 20 ඵ. ඒ ඔඵතුභහ පිළින්නහ 

ඇිප. වේ යවට් දුප්ඳත්භ සිඹඹට 20 යවට් ජහිප ආදහඹවභන් 

භුක්ිප විඳින්වන් සිඹඹට 4.5ක් ළනි වොච්චේ මුදරක්; වොච්චේ 

ප්රපභහණඹක්; වොච්චේ ප්රපිපලතඹක්. වේ හවේ වොච්චභක් 

ිපඹහවන, වේ හවේ ඇිප වළකි නළිප ඵළරි ඳයතයඹ එන්න එන්න 

ර්ධනඹ වන යුඹ  භව වරොකුට ථහ යන ආර්ථි 

953 954 



2013  භහර්තු 20  

ර්ධනවේ ප්රපිපරහබ වේ යවට් සුළුතයඹක් -වේ යවට් එක්තයහ 

ඳළශළන්ිපඹක්, ඳහර ඳළශළන්ිපවේ සුළුතයඹක්- භුක්ිප විඳින විට 

වේ යවට් ඵහුතය රක් 200ට ඹන ර දහ වභොක්ද? ඒ 

අඹවේ අනහතඹ වභොක්ද?  දිවනන් දින තයඹට ණඹ අයවන 

ිපවඵනහ. තමුන්නහන්වේ දන්නහ ඇිප, එ හරඹ වරෝවේ 

ප්රපණතහක් ිපබුණහ, tax-and-spend කිඹහ. ඒ කිඹන්වන් ඵදු 

වනහ. ඉක් ඵක් නළතු විඹදේ යනහ. වේ tax-and-spend 

කිඹන එ අද අවප් යවට් වේ ආලසචර්ඹත් ්රීද රංහවේ  

ක්රියඹහත්භ න්වන් වොවවොභද? It is borrow-and-spend; ණඹ 

න්නහ විඹදේ යනහ. ගිනි වඳොලිඹට ණඹ න්නහ.  විඹදේ 

යනහ. ඉක් ඵක් නළතු ණඹ න්නහ. විඹදේ යනහ. 

කිසිභ විභසීභක් නළතු, කිසිභ ඳරීක්ණඹක් නළතු, කිසිභ 

සථහයත්ඹක් ළන අධහනඹ   වඹොමු යන්වන් නළතු යට ළන 

හිතන්වන් නළතු තභන්වේ වඳෞද්ලිත්ඹ ළන ඳභණක් 

හිතරහ —හඳෘිප ක්රියඹහත්භ කිරීභ තුළින් යටට පරඹක් ඇිප 

න්වන් නළවළ. ඒ නිහ  භවේ ථහ අන් කිරීභට වඳය භභ 

ඳළවළදිලිභ එ වදඹක් ඔඵතුභහටත් වේ උත්තරීතය බහටත් 

ප්රපහල යන්න ළභළිපයි. වේ යජඹ ක්රියඹහත්භ යන ඕනෆභ 

පරදහයී —හඳෘිපඹක් ිපවඵනහ නේ ඳක් විඳක් වේදවඹන් 

වතොය අඳ ඒට වවඹෝඹ රඵහ වදනහ.  

වේඵන්වතොට යහඹ වවෝ වේහ, භත්තර ජහත—න්තය ගුන් 

වතොටුවඳොශ වවෝ වේහ යටට අඹක් එතු යනහ නේ, යටට 

ලක්ිපඹක් රළවඵනහ නේ, යටට ආදහඹභක් රළවඵනහ නේ, යටට 

විවද්ල විනිභඹ උඳඹනහ නේ, වභළනි භවහ ඳරිභහණවේ —හඳෘිප 

තුළින් - mega projectsලින්- යවට් විරැකිඹහ ප්රපලසනඹට විඳුභක් 

රළවඵනහ නේ, වේ යවට් තරුණ විරැකිඹහ ප්රපලසනඹට ඳළවළදිලි 

ප්රපහවඹෝගි ළරළසභක් වයවහ වවො ප්රපිපපර රළවඵනහ නේ අඳත් 

ඉක් ඵක් නළිප ඒ හවේ වවො ළඩටවන්රට අත 

උසන්න රළවළසිපයි.   

රු නිවඹෝජ— ඇභිපතුභනි, භහ  ඔඵතුභහවන් හයණඹක් 

අවන්න ළභළිපයි. භහ වේහ කිඹන්වන් කුවභකින් වනොවයි. 

ඳසු ගිඹ හරවේ වේඵන්වතොට ජහත—න්තය යහඹ ආයේබ ශහ.  

ඒ භවහ ඳරිභහණවේ ලක්ිපභත් —හඳෘිපඹක් වයි කිඹරහ අඳ 

වළවභෝභ හිතුහ. රු නිවඹෝජ— මුදේ ඇභිපතුභනි, වේඵන්වතොට 

ජහත—න්තය යහඹට වේඹන් ඵහ ළීතභ ළන භහ 

ඔඵතුභහවන් අවන්න ළභළිපයි.  ඒ යහඹට අලුිපන් වේඹන් 

ඵහ වන නළවළ. වොශම යහවඹන් වේඹන් වනළේරහ 

තභයි වේඵන්වතොට යහවේ ළඩ ටයුතු යන්වන්. එවවභ නේ 

එභ රැකිඹහක්ත් බිහි වනොයන ජහත—න්තය යහඹකින් යටට 

ිපවඵන පරඹ වභොක්ද?   ගිනි වඳොලිඹට ේලි අයවන, ඵද්ධ 

ණඹ අය වන භවහ ආවඹෝජනඹක් යරහ ඒ ළඩටවන 

ක්රියඹහත්භ ශහට ඒ තුළින් ඒ ප්රපවද්ලර කිසිභ මුදේ ංයණඹක් 

සිදු න්වන් නළවළ. අේවඳවනත්වත් ඉරහ වළභ වදඹක්භ 

චීනවඹන් වන්රහ නුපුහුණු, පුහුණු ේරුන් චීනවඹන් 

වන්රහ වේඵන්වතොට යහඹ වළදුහ. යටට ප්රපිපපරඹක් 

රළවඵනහ නේ, යටට දහඹත්ඹක් රළවඵනහ නේ, යටට 

ලක්ිපඹක් රළවඵනහ නේ, යටට මුදේ ේබහයඹක්, ේඳත් 

ේබහයඹක් රහ එනහ නේ, රැකිඹහ ප්රපලසනඹ විනහ නේ ඒහ 

ශත් භක් නළවළ. රේජයි කිඹන්න, වේඵන්වතොට දිසත්රිtක්වේ 

ජනතහට වේඹ යන්නත් වේඵන්වතොට ජහත—න්තය යහවේ 

අලුිපන් රැකිඹහ බිහි වරහ නළවළ. වොශම යහවේ වේ භවත්භ 

භවත්මීන් අනුයුක්ත කිරීභක් ඳභණයි සිදු වරහ ිපවඵන්වන්. 

එවවභ වේඹන් අනුයුක්ත යන්නද, ජහත—න්තය යහඹක් 

වළදුවේ?  ඒ නිහ භහ වේ අසථහවේ ඔඵතුභහට වඹෝජනහ යනහ 

වේ ඹන භවන් ඳළවළදිලි වනක් ඇිප යන්න කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ යජඹ විසින් ණඹ භය 

උගුවේ යට හිය යවීභ ජහිපවද්රිෝීම, යහජවද්රිෝීම ක්රියඹහක් වළටිඹට භහ 

දකිනහ. වේ යවට් ජීත් න  වළභ පුයළසිඹකුවේභ ණඹඵයතහ 

සිඹඹට 124කින් ළඩි ශහ නේ, අන්න ඒයි ජහිපවද්රිෝහිත්ඹ, 

යහජවද්රිෝහිත්ඹ. වද්ලභහභත්ඹ කිඹන්වන් වේ යවට් ජනතහ 

සුයකින ළඩටවනක් ක්රියඹහත්භ කිරීභයි. වේ යවට් ජනතහ 

ජීත් යන ළඩටවනක් ක්රියඹහත්භ කිරීභයි. එවවභ නේ 

විවලේවඹන්භ වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත හච්ඡහ න 

වේ වභොවවොවත් භහ ඔඵතුභහට වඹෝජනහ යනහ ඳහර 

ඳළශළන්ිපවේ සුළු වොටක් ඳභණක් යප්රපහද භුක්ිප විඳීවේ 

ක්රකභඹ ඵළවළය යරහ -ඳළත්තට විසි යරහ-  මුදේ අභහත—හංලවේ 

නහඹත්ඹ තුළින් වේ යවට් ක්රියඹහත්භ න ආර්ථි 

ප්රපිපඳත්ිපවේ ඳළවළදිලි වනක්, ජනතහහදී වනක්, ප්රපහවඹෝගි 

වනක් ඇිප යන්න;  ජනතහ  වක්න්ද්රි ය ත්- ජනතහ 

මලි ය ත් - භසත ජනතහටභ වන රළවඵන ඳරිදි, භසත 

ජනතහටභ යප්රපහද රළවඵන ඳරිදි ආර්ථි ප්රපිපඳත්ිපවේ භවහ 

විප්රවීඹ ංවලෝධනඹක් ඇිප යන්න කිඹරහ. වේ "ආලසචර්ඹත්  

්රීද රංහ" කිඹන එ චනඹට ඳභණක් සීභහ යන්න එඳහ; රඳ 

යහමුරට ඳභණක් සීභහ යන්න එඳහ; ප්රපෘත්ිප ප්රපහලනරට 

ඳභණක් සීභහ යන්න එඳහ. ඒ වද්ලඳහරන වේදිහර පුහු 

දන්රට ඳභණක් සීභහ යන්වන් නළිප  "ආලසචර්ඹඹ" කිඹන 

එ වේ යවට් ජනතහවේ ඵඩට, ටට, වදතට දළවනන 

ආලසචර්ඹඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ යන්නට ඔඵතුභන්රහ ටයුතු 

යන්න. එන් ර්ත—ඹට විඳක්වේ අඳ ප්රපිපය ලී, ඒ 

දහඹහදඹ, ලක්ිපඹ, වවඹෝඹ රඵහ වදන්නට ඕනෆභ වරහ 

රළවළසිපයි කිඹන එ ප්රපහල යමින් භවේ චන සේඳඹ 

වභයින් වභහය යනහ.  
 

 

[අ.බහ. 5.08] 

 

රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද වර්ගු (ංවලෝධන) ඳනත් 

වටුේඳත වදන ය කිඹළවීවේ  විහදඹ ඳත්න වරහවේ ඒ 

රුණු හයණහ ේඵන්ධවඹන් අවප් අදවස දළක්වීභට අසථහ 

රඵහ දීභ පිළිඵ ඳශමු වොටභ ඔඵතුභහට සතුිපන්ත වනහ. 

විවලේවඹන්භ ්රීද රංහට ආදහඹේ උඳදන ප්රපධහනතභ 

ආඹතනඹක් න වර්ගු අපි වුරුත් ඉතහ උනන්දුවන් හච්ඡහ 

යන ආඹතනඹක්. වර්ගු ආදහඹේ උඳදන ආඹතනඹක් වීභ 

නිහ එඹ යට තුශ විවලේ ව ඉරක්ඹට, විවලේ ව අධහනඹට 

රක් න ආඹතනඹක් ඵට ඳත් වරහ ිපවඵනහ. ඒ නිහභ එභ 

ආඹතනවේ ඹේ ඹේ හධීතඹ ප්රපිපංසයණඹන් සිදු වනහ නේ, 

අපි ඒ පිළිඵ විවලේ අධහනඹකින් ටයුතු ශ යුතු ඵ භභ 

ේඳනහ යනහ.  

විවලේවඹන්භ වර්ගුවේ වඵොවවෝ නිරධහරින් ඉතහ වවොඳින්, 

ඉතහ අං වේ යට පිළිඵ ේඳනහ යරහ ටයුතු යන ඵ 

අපි වුරුත් දන්නහ. වළඵළයි, එවවභ ටයුතු ශත්, එභ 

ආඹතනඹ වවයහි විවිධ අසථහර ඹේ ඹේ විවේචන එේර 

වරහ ිපවඵනහ. එභ විවේචනලින් වභභ ආඹතනඹ නිදවස ය 

න්න පුළුන්. ඒ හවේභ වභභ ආඹතනවේ ක්රියඹහහරිත්ඹ 

විනිවිද වඳවනන ආහයවඹන් ක්රියඹහට නඟන්න පුළුන් විධිඹට 

වභභ ඳනත් ංවලෝධනඹ වනහ නේ, භභ හිතන වළටිඹට  අපි 

වුරුත් ඳක් විඳක් වේදඹකින් වතොය  එඹ අනුභත ශ 

යුත්තක්. ඒ නිහ  අද ඉදිරිඳත් ය ිපවඵන වභභ ංවලෝධනඹ භභ 

දකින්වන්, වේ වයවහ යවට් ජනතහට වර්ගු වවයහි ඇිප න 

විලසහඹ, වර්ගු භඟ නු වදනු යන පුද්රඹන්ට වර්ගු 

වවයහි ඇිප න විලසහඹ ඩහත් පුළුේ යන ංවලෝධනඹක් 

වළටිඹටයි. විවලේවඹන්භ වේ අසථහවේදී භහ එඹ වන් ශ 

යුතු ිපවඵනහ. වළඵළයි, එභ ංවලෝධනඹ ළන හච්ඡහ යන 

වභභ විහදවේදී ඇත්තටභ විඳක්වේ උදවිඹට කිඹන්න වද්ේ 

ඉිපරි වරහ නළවළ. ඊවේ විහදවේත් වේ තත්ත්ඹභ තභයි 

ිපබුවණ්. ඒ නිහභ ඒ උදවිඹ විහදඹට අදහශ භහතෘහ පිළිඵ 

955 956 



ඳහර්ලිවේන්තු 

හච්ඡහ යනහ වනුට, ඒ භහතෘහවන් එපිටට ගිහිේරහ 

විවිධ ව භහතෘහ  යහ වභභ හච්ඡහ බහ වඹොමු යරහ 

ිපබුණහ. විවලේවඹන්භ අද විඳක්වඹන් ඉදිරිඳත් වුණු රුණු වහ 

ඊවේ විඳක්වඹන් ඉදිරිඳත් වුණු රුණු දිවහ ඵළලුහභ, ඒ අඹ 

ප්රපධහන ලවඹන්භ කිඹන්වන් යවට් ීතිපඹක් නළවළ, මුදේ අබහවිත 

වනහ කිඹන එයි. එවවභ කිඹරහ ආණ්ඩුට ඵයඳතශ විවේචන 

ඉදිරිඳත් ශහ. 

අද ජිත් වප්රපේභදහ භන්ත්රී තුභහ භට ලින් ථහ ශහ. 

එතුභහවේ ථහ ඇහුහට ඳසවේ භට පුදුභ හිතුණහ. වභොද, ජිත් 

වප්රපේභදහ භළිපතුභහ ං—හ වේන උපුටහ දක්මින් අද යට ිපවඵන 

තළන පිළිඵ විලහර විග්රාවඹක් ශහ. වළඵළයි, අපි වුරුත් 

දන්නහ, අද යවට් ඹේ වදඹක් ඇිප වරහ ිපවඵනහ නේ, ඹේ කිසි 

ආහයඹට යවට් ප්රපලසන භතු වරහ ිපවඵනහ නේ,  යවට් ණඹ 

ඵය ළඩි වරහ ිපවඵනහ නේ, ඒහ සිද්ධ වුවණ් ඊවේ යහත්රිtවේ 

ඉරහ වනොවයි කිඹන එ. එවවභ නළත්නේ 2005 ඉරහ 

වනොවයි. එවවභත් නළත්නේ 1994 ඉරහ වනොවයි. වේ යටට 

ණඹ ළීතභ පිළිඵ හර්තහ පිට හර්තහ ිපේවේ එක්ත් ජහිප 

ඳක් ආණ්ඩුයි; එදහ 1977 බිහි  වුණු එක්ත් ජහිප ඳක් 

ආණ්ඩුයි. එදහ 1977 එක්ත් ජහිප ඳක් ආණ්ඩුවේ හිටපු 

අභළිපයඹහවේ පුත්ර ඹහ, ඹේ කිසි හරඹක් වේ යවට් ජනහධිඳිප 

ධුයඹ වවොඵපු යණසිංව වප්රපේභදහ භළිපතුභහවේ පුත්ර ඹහ අද කිඹනහ 

නේ, ණඹ ඵය ළඩියි, ණඹ ඵරින් ජනතහ මිරිකිරහ, ජනතහ පිට 

වේ සිඹේර ඳළටවිරහ, වේ ක්රකභඹ ළරැදියි කිඹරහ, එවවභ නේ ඒ 

ඉිපවහඹ නිර්භහණඹ වශේ, ඒ ණඹ ඵය  වේ යට භත ඳළවටේවේ 

තමුන්නහන්වේවේ පිඹහ නහඹත්ඹ දයපු යජඹක් ඹටවත්යි කිඹන 

එ භභ භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ එතුභහවේ පිඹහවේ 

ක්රියඹහහරිත්ඹ පිළිඵ න සඹං විවේචනහත්භ වළරී ඵළලීභක් 

තභයි එතුභහවේ ථහවන් අද එතුභහ වශේ. 

අද වභොනහද එතුභහ ථහ වශේ? අද එතුභහ විදුලි බිර ළඩිවීභ 

ළන ථහ ශහ, ඵදු ළඩිවීේ ළන ථහ ශහ. එතුභහ එ 

ඳළත්තකින් ඇඟලුේ ර්භහන්තඹ රැ න්න ඕනෆ කිඹරහ කිඹන 

භන්, දුප්ඳත් සුළු පිරිට විලහර ඵයක් ඳළටවන විධිඹට තභයි 

විදුලි බිර ළඩි වන්වන් කිඹරහත් එතුභහ කිඹනහ. ඔඵතුභහ වෘදඹ 

හක්ෂිඹ අනු වවොඹරහ ඵළලුවොත් වඳවනයි,විදුලි ඳරිවබෝජනවේ 

භළද වොටවේ විලහර ලවඹන් ඉන්වන් වේ යවට් සුළු ඳරිභහණ, 

භධ— ඳරිභහණ —හඳහරිඹන් ඵ. සුළු ඳරිභහණ, භධ— ඳරිභහණ 

—හඳහරිඹන්වේ —හඳහය ඩහ  ළවටන එ ශක්න්න තභයි ඒ 

අඹට ළඩිපුය ඵයක් ඳළටවන්වන් නළිප විධිඹට විදුලි බිර ළඩි 

යරහ ිපවඵන්වන්. 

ර්භහන්ත රැ ළීතභ ඉරක් යරහ, ඊට ළශවඳන විධිඹට 

තභයි විදුලි බිර ළඩි ය ිපවඵන්වන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඒ වරි. 

වළඵළයි, භළද ඳන්ිපවේ භනු—ඹහවේ, ර්භන්තරුහවේ, 

නිසඳහදඹහවේ විදුලි බිර ළඩි වරහ, ඒ වයවහ  නිසඳහදන විඹදභ 

ළඩි වුවණොත් ඒ ඵරඳහන්වන්ත් අහිං දුප්ඳත් භනු—ඹහටයි 

කිඹන එ  අභත යරහ තභයි, ජිත් වප්රපේභදහ භන්ත්රී තුභනි 

ඔඵතුභහවේ  ථහ වඳශ ළසසුවේ කිඹන එ භභ භතක් යන්න 

ඕනෆ.  

ඔඵතුභහ වේ ථහවේදී දළඹට කිරුශ ළන ථහ ශහ;  

නහසිපහය  විඹදේ ළන ථහ ශහ.  වළඵළයි  ඔඵතුභහවේ තරුණ 

හරවේ ේ උදහ ඳත්නවොට ඒ ේ උදහට විඹදේ ශ 

මුදේ ප්රපභහණඹ  ේඳනහ ය ඵළලුවොත්,-[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉරක් වත ශ ේ උදහවේ වොඩනළඟිලි අදත් 

ප්රපවඹෝජනඹට න්නහ. 

රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
දළඹට කිරුශට වදන භූමිරට වන්වන්ත්  ඒ තභයි. දළඹට 

කිරුශට වදන වද්රට වන්වන්ත් ඒයි.  ඒහ වළවදන්වන්ත් 

ඉරක් වතයි. ඒ තභයි භභ වේ කිඹන්න ගිවේ. ේ 

උදහට එදහ විඹදේ ශ  මුදර එක් ඵළලුහභ අද දළඹට කිරුශට 

විඹදේ යන්වන් ඉතහ වොච්චේ මුදරක්.  එදහ මුදේ නහසිප ශ 

විධිඹ ළන භහ විග්රාව යන්න  ඕනෆ නළවළ. වභොන විධිඹටද ේ 

උදහට මුදේ  විඹදේ වශේ කිඹරහ එදහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඕනෆ 

තයේ විහද  සිද්ධ වුණහ.  අපි යටට ණඹ ත්තහ නේ ඒ ණඹ 

ත්වත් හරහ හඵහසිනිඹහ යරහ විනහල ය දභන්න වනොවයි 

කිඹන එ භභ කීවභන් කිඹනහ. ඒ ණඹ ත්වත් ඉරක් 

වත ංර්ධනඹට වේ යට වඹොමු යන ඳයභහර්ථවඹන්.  

රු භන්ත්රී තුභනි, දළන් ඔඵතුභහ වේඵන්වතොට යහඹ පිළිඵ 

ථහ ශහ.  රු භන්ත්රී රු හුඟ වදවනක් ඊවේත් වේඵන්වතොට 

යහඹ ළන ථහ ශහ.  වේඵන්වතොට යහඹට නළේ කීඹක් ආහද 

කිඹරහ දළන් අවඳන් අවනහ. ඒ නළේලින් වොච්චය ේලි වේඵ 

වුණහද කිඹරහ අවනහ.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ එවවභ කිේවේ නළවළ වන්. 

 
රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
ඔඵතුභහ වදඳළත්තට  ිපඹරහ ථහ ශහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඉන්න භභ කිඹන්නේ. වනහ නේ වවොයි කිේහ. වනහද 

නළද්ද කිඹන එ ේඵන්ධවඹන් ඔඵතුභන්රහවේ දළක්භ ඉදිරිඳත් 

ශහ ද? නළවළ. භභ කිඹන්නේ.  වේඵන්වතොට යහඹ වේ යවට් 

ීමනඹක් ිපබුණු හරඹක් ිපබුණහ. එක්ත්  ජහිප ඳක් යජඹ  

හරවේ ඒ ේඵන්ධවඹන් වඹෝජනහ ඉදිරිඳත් වුණහ. නමුත් 

යහඹක් වළදුවණ්  නළවළ. ඔඵතුභහත් එදහ 2002 ආණ්ඩු ඳත් 

වුණහට ඳසවේ වේඵන්වතොට ංර්ධනඹ පිළිඵ,  වේහ 

වළවදනහඹ කිඹරහ අභිභහනවඹන්  ථහ ශහ.  

 
රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ හරවේ ඇභිප භණ්ඩරවේ හිටිවේ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
ඔඵතුභහ ඇභිප භණ්ඩරවේ හිටිවේ නළිප වුණහට ඒ ආණ්ඩුවේ 

නිවඹෝජ— ඇභිපයඹකු ලවඹන් හිටිඹහ.  වේඵන්වතොට යහඹ 

වදන එ ළන ඔඵතුභහ අභිභහනවඹන් ථහ ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

නමුත් ඒ වදහ න්නට ඵළරි වුණහ. ඒට අඳ වභොනහ යන්නද? 

නමුත් වේ යජඹ ඹටවත් වේඵන්වතට යහඹ වළදුහ. වේ යර 

විහිළු තර්ලින්  වේඵන්වතොට යහඹ කිඹන ඒ භවහ —හඳෘිපඹ 

ඹටඳත් යන්නට  ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  භහ කිඹන්නේ. ඔඵතුභහ 

ඉන්න.  

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඉදිරි දලවේ  වේ වරෝවේ 

ආර්ථි ංර්ධන වේඹ ළඩි ව නවොට ආර්ථි ංර්ධනඹ 

ළඩිවඹන්භ වන යට තභයි චීනඹ. නිසඳහදන ර්භහන්ත 

ළඩිවඹන්භ  නිර්භහණ  න්වන්,- [ඵහධහ කිරීභක්]ඔඵතුභහට භහ 

ඵහධහ වශේ නළවළවන්. වඳොේඩක් අවවන ඉන්න. වේඵන්වතොට 

යසහ  රළවඵන වළටි භභ කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
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[රු  අචර ජහවොඩවේ  භවතහ] 
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මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්ත්රී තුභන්රහ ඵහධහ වනොය ථහ යවන ඹන්න-  
 

රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
ආර්ථි ර්ධන වේඹ  ළඩිභ යට චීනඹ. ර්භහන්තරට අමු 

ද්රි— වවනනහ නේ වවනන්න ිපවඹන්වන් අප්රිෝහවන්. 

අප්රිෝහ තභයි වරෝවේ ළඩිවඹන්භ අමුද්රි— ිපවඵන යට. 

අප්රිෝහ ව චීනඹ වයවහ තනි  ඉයක් ඇන්වදොත් වරි භළද්වදන් 

ිපවඵන්වන් රංහ; වේඵන්වතොට. වේඵන්වතොට වඳනි වඳීත 

මුහුවද් නළේ විලහර  ප්රපභහණඹක්  ඹනහ. ඒ තමුන්නහන්වේ 

දන්නහ. වේ —හඳෘිපඹ මීට අවුරුදු විසට ලින් වේ යවට් ඇිප 

වුණහ නේ, අද වේ  යට සිංප්පරුට ඩහ එවහ ගිඹ ලක්ිපභත් 

යහජ—ඹක් වනහඹ කිඹන එ භහ වේ අසථහවේදී  

තමුන්නහන්වේට කිඹන්න  ඕනෆ. අවුරුදු විසක් ඳහු වරහ වවෝ 

වේ —හඳෘිපඹ ශ එ ළන අඳ තුටු වන්න ඕනෆ. යසහේ 

උඳදින්වන් ඒවන්.  වවට  උවද්ට යසහේ උඳදින්වන් නළවළ.  

වේ ඹන භවහ නළේ ටි [ඵහධහ කිරීභක්]  වභතුභහ වේ ප්රපලසන 

ඉදිරිඳත් යන්වන් වරිඹට  වප්භන්ට් බිසනසහයවඹෝ හවයි. 

වප්භන්ට් එවක් බිසනස යන භනු—වඹක් උවද්ට වඳොලිඹට 

ේලි අයවන ඵඩු ටික් දහරහ විකුණරහ  රහඵද ඳහඩුද කිඹරහ 

වට ණන් ඵරනහ. ඳහඩු වුණහට ඳසවේ ඒ භනු—ඹහ දුක් 

වනහ, අද ෆවවන ණනක් ඳහඩුයි කිඹරහ. උවද්ට ේලි 

අයවන වට රහබ  ඵරනහ. වේඵන්වතොට හවේ භවහ —හඳෘිප 

වදහ ිපවඵන්වන් වවට රහබ උඳඹන්න වනොවයි. වවට  රහබ 

රළවඵනහ ද කිඹරහ ඵරන්න වනොවයි. වේඵන්වතොට 

—හඳෘිපවේ  රහබඹ වේ යටට එන්වන් රඵන අවුරුදු ඳව, දවඹ 

හරඹ ඇතුවශේ. අනහතවේදී තභයි ඒ රහබඹ වඳවනන්වන්. 

ජනතහ යටන්න අපි වවට එන රහබඹ ළන ඵරහ වනොවයි 

වද්ලඳහරන තීන්දු තීයණ න්වන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  භත්තර ගුන් වතොටුවඳොශ 

ළන ථහ යනහ. ජිත් වප්රපේභදහ භන්ත්රී තුභනි, වේඵන්වතොට 

ංවිධහඹයඹහ ලවඹන් තමුන්නහන්වේ දන්නහ ඇිප,-[ඵහධහ 

කිරීභක්] නිරඳභහ යහජඳක් නිවඹෝජ— ඇභිපතුභඹත් හක්ෂි දයයි.  

භත්තර ප්රපවද්ලවේ ඉඩේ අක්යඹ රුපිඹේ 500ට න්න ිපබුණහ.  

ඉඩේ  අක්යඹ රුපිඹේ 500ටත් විකුණහ න්න ඵළවළ. අද ඒ 

ප්රපවද්ලවේ ඉඩේ අක්යඹ ටිනහභ කීඹද? අද වභොක් ද සිදධ 

වමින් ිපවඵන්වන්? දිඹ බික් නළිප සිටි වේඵන්වතොට 

ජනතහට අද ආර්ථි උඳහඹ භහර්  විෘත වරහ ිපවඵනහ. 

වරෝවේ අලුත් අධහනඹක්  අද වේඵන්වතොටට වඹොමු වරහ 

ිපවඵනහ. වේඵන්වතොටට විතයක් වනොවයි, ඒ එළිඹ 

වභොනයහරටත්  ළවටනහ. ඒ එළිඹ යත්නපුයඹටත්  ළවටනහ. 

ඒ එළිඹ මුළු රංහටභ ළවටනහ. වේ —හඳෘිප වදහ ිපවඵන්වන් 

වවට කීඹද රහබ රළවඵන්වන්, අද කීඹද රහබ රළවඵන්වන්  කිඹන 

ළරසුභ භත වනොවයි. වවට වේ යට දිනන දළළන්ත ළඩ 

පිළිවශක් ඇිප ඉරක් වත ඳදනභක් ඇිප  තභයි  වේ යට 

තුශ ඒ ළඩ පිළිවශ යජඹ බුද්ධිභත් ක්රියඹහට නඟහ ිපවඵන්වන්  

කිඹන එ විවලේවඹන් භහ විඳක්ඹට කිඹන්න ළභිපයි. වභොද, 

විඳක්ඹ වේ ළන හුඟක් ථහ ශහ. ඊවේ ඳහර්ලිවේන්තුවේදී  වේ 

airport එ ළන  රු යවි රුණහනහනඹ භන්ත්රී තුභහ වඵොවවොභ 

දුවන් ථහ යනහ භට ඇහුණහ. 

2001 දී එක්ත් ජහිප ඳක් ළඩ පිළිවවශේත් ිපබුණහ, 

වභොනයහර  ගුන් වතොටුවඳොශක් වදන ළරළසභක්. වභතළන 

ඉන්නහ, එක්ත් ජහිප ඳක්වේ හිටපු භන්ත්රී රු, ඇභිපරු. 

වභොනයහර ගුන් වතො ටුවඳොශක් -airport එක්- වදන 

ළරළසභක් ිපබුණහ. භභ අවනහ, අද අපි ණඹ අයවන වේ ගුන් 

වතොටුවඳොශ වදන එ ළරැදි නේ, එදහ වොවවොභද ඔවුන් airport 

එ වදන්න හිටිවේ කිඹරහ. එදහ ඒ ගුන් වතොටුවඳොශ වදන්න 

හිටිවේ යනිේ වික්රකභසිංව භවත්තඹහවේ වඳොළට් එවන් ේලි 

දහරහ ද, එවවභ නළත්නේ Tamil diaspora  එවන් එන 

ේලිලින් ද? [ඵහධහ කිරීභක්]  ණඹ අයවන වදපු එ ළරැදියි 

කිඹරහ වන්  කිඹන්වන්. එදහ ගුන් වතොටුවඳොශේ වළදුහ නේ 

වදන්න වන්වන්ත් ණඹ අයවන තභයි. අද අපි  ණඹ අයවන 

වේ ගුන් වතොටුවඳොශ වදරහ ිපවඵන්වන් වේ යවට් ජනතහ 

උට ිපඹන්න වනොවයි. ඒ ණඹලින් වවට  අනිහර්ඹවඹන්භ 

වේ යවට් විලහර ධනඹක් උත්ඳහදනඹ යනහ. ඒ ධනවඹන් වේ 

යටට විලහර වේඹක් සිද්ධ නහ. ඒ අයමුණු යවන තභයි 

වේ ටයුතු සිද්ධ යරහ ිපවඵන්වන් කිඹන හයණඹ භහ වේ 

වරහවේ වන් යන්න ළභළිපයි. 
 

රු ජිත් වප්රපේභදහ භවතහ 
(ண்நெகு சஜத் தவஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වේ යවට් වළභ පුයළසිවඹකුභ වදරක් අනූඑක්දහව ණඹ 

හයවඹෝ වරහ ිපවඵන එ වරිද? 
 

රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
ඒ ඊවේ යහත්රිtවේ වුණු වදඹක් වනොවයි. භභ කිඹන්වන් භෆත 

බහවේ ත්ත ණඹ ේඵන්ධවඹනුයි. [ඵහධහ කිරීභක්] භෆත 

බහවේ  සිඹලු ණඹ අයවන ිපවඵන්වන් වේ යවට් ංර්ධන 

හර්ඹඹන් අයමුණු යවනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] වුද නහඹතුභහ?  

භභ හිතුවේ ජිත් වප්රපේභදහ භළිපතුභහ නහඹතුභහඹ කිඹරහයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  භට තුටුයි එතුභහ භවේ මිත්ර වඹක් නිහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භට නහඹවඹක් ඉන්නහ. වේ යටට නහඹවඹක් 

ඉන්නහ. යවට් නහඹඹහ තභයි අවප් නහඹඹහ. වේ යවට් 

නහඹඹහ ඳළවළදිලි දළක්භක් ඔසවේ වේ යට ංර්ධනඹ කිරීභ 

පිළිඵ අපි තුටු වනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු ජිත් වප්රපේභදහ 

භන්ත්රී තුභනි, තමුන්නහන්වේ කිඹපු වද්ේරට දළන් උත්තය 

රළවඵන වොට ටික් හිතට අභහරුයි. භභ වඳෞද්ලිත්ඹට 

ඳවය වදන්න ඹන්වන් නළවළ. භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ භවේ 

ඹහළුහඹ කිඹරහ. ඒ නිහ විවලේවඹන්භ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

වඵොවවොභ වවොයි. භභ රු ජිත් වප්රපේභදහ භන්ත්රී තුභහ අඹ 

යනහ. එතුභහ එක්ත් ජහිප ඳක්වේ නහඹත්ඹ ඉරක් 

යවන ය  වන ඹන ළඩ පිළිවශ  භභ අඹ යනහ. එතුභහ 

එක්ත් ජහිප ඳක්වේ නහඹත්ඹ ඉරක් යවන 

ඳන්රට ඹනහ, ඳේලිඹට ඹනහ, වනත් ආමි 

සිද්ධසථහනරට ඹනහ. එතුභහවේ වඳෞරුඹ වොඩ නළ වඟන 

ආහයඹට ළඩ ටයුතු යනහ. ඒහ අපි අඹ යනහ. ඒ 

ටයුත්ත අපි අඹ යනහ. එතුභහවේ ඉරක්ඹ වහ එතුභහ 

ඹන භවන් කිසි යදක් නළවළ. අපි ඒහට ළරැදියි කිඹරහ 

කිඹන්වන් නළවළ. වළඵළයි වේ යවට් නහඹඹහට ඹන්න වන 

ඉරක්ඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අචර ජහවොඩවේ භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ 

හරඹක් ිපවඵනහ. 
 

රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
භභ අන් යන්නේ. වේ විහදවේ දී දඹහසිරි ජඹවේය 

භන්ත්රී තුභහ වන් ශහ, - [ඵහධහ කිරීේ] ඊවේත් ථහ ශහ.  

 

රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

What is your point of Order? 
 

රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Can you tell us as to whose speech we should be 

listening to now?  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Hon. Achala Jagodage's speech.  
 

රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Thank you very much. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Thank you.  Please do not disturb the House. 

 
රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඊවේත්, අදත් න්වට්නර් වදක් ළන 

වරොකු විහදඹක් ශහ. අද වභොක්ද සිදු වරහ ිපවඵන්වන්? ඒ 

න්වට්නර් වද වේ යටට වනහ පුද්රඹහ අද අධියණඹට 

ඉදිරිඳත් යරහ ිපවඵනහ, "බී" හර්තහ භඟ වොනු යරහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අන් වේවනයි 

එන්වන්. 

 

රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
භභ අන් යන්නේ. 

 වේ යවට් සිද්ධ න විවිධ සිදුවීේ ඳහවිච්චි යරහ, වේ යජඹ 

ඉරක් වත භන වනොවයි ඹන්වන්; යට වදන භන 

වනොවයි ඹන්වන් කිඹරහ කිඹන්න විඳක්ඹ වභොන තයේ 

උත්හව ශත් භභ කිඹනහ, ඒ පුසක් විතයයි කිඹරහ. 

අනිහර්ඹඹ වරභ අද ඔප්පු ය න්න ඵළරි වදඹක් ිපබුවණොත් 

වවට අනිහර්ඹවඹන්භ අපි හධහයණයි කිඹරහ ඔප්පු යරහ 

වඳන්නහ. ඒ හවේභ වවට හධහයණයි කිඹරහ ඔප්පු යන්න 

ඵළරි වද් අපි අනිහර්ඹවඹන්භ අනහතවේ දී ඔප්පු යරහ 

වඳන්නහ. අපි යපු වළභ හර්ඹඹක්භ හධහයණ, නිළයදි 

හර්ඹඹන්ඹ කිඹරහ අනහතවේ දී ඔප්පු යරහ වඳන්නහඹ 

කිඹන හයණඹ විවලේවඹන්භ වන් යන අතයතුය වේ  ඳනත් 

වටුේඳත- [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහට ිපවඵන ප්රපලසනඹභ තභයි භට 

ිපවඵන්වන්ත්. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ථහ අන් යන්න. 

රු අචර ජහවොඩවේ භවතහ 
(ண்நெகு அச்சன ஜதகடவக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 
වභභ වර්ගු (ං වලෝධන) ඳනත් වටුේඳත තුළින් 

අනිහර්ඹවඹන්භ වේ ආඹතනඹ ලක්ිපභත් කිරීවේ දිහට 

වඹොමු න  ඵ ඳන අතයභ, වභභ ඳනත් වටුේඳත ේභත 

ය ළීතභට  භවේ වවඹෝඹ ඳශ යන ඵ ප්රපහල යමින් 

භවේ ථහ අන් යනහ. වඵොවවොභ සතුිපයි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුිපයි, රු භන්ත්රී තුභහ. ඊ ශඟට රු ඉයහන් 

වික්රකභයත්න භවතහ. 

 

[අ.බහ. 5.24] 
 

රු ඉයහන් වික්රකභයත්න භවතහ 
(ண்நெகு இன் க்கத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු  භන්ත්රී තුභනි, භට වඳය ථහ ශ 

භන්ත්රී තුභහවේ ථහ අව වන ඉන්න වොට ඇත්තටභ අඳට 

වඳනුණහ, වේ  වර්ගු ආඥහඳනතට වවනන ංවලෝධන ළන 

කිඹන්නට වදඹක් එතුභහට ිපබුවණ් නළිප ඵ. ඒ එතුභහවේ 

යදක් වනොවයි. ංවලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් ශහ, අද උවද් ත 

ංවලෝධනඹක් දහරහ මුේ ංවලෝධනවේ ිපවඵන ඒහ වළභ 

එක්භ හවේ අලුත් ංවලෝධනඹ තුළින් අයින් ය ත්තහ. 

ඇත්තටභ ඒ භන්ත්රී යඹහ වශේ යදක් වනොවයි. නමුත් ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ථහ යන්න ිපවඵන්වන් වඵොවවොභ අඩුවන් 

කිඹරහ වඳවනනහ.   

අහනහට, ණඹ ඵය ළන ථහ යන වොට එතුභහ අද 

වන් ශහ, වප්රපේභදහ වහ ජඹර්ධන යජඹන් හරවේදී රංහ 

ණඹළිප වුණහ කිඹරහ. ඒ ඇත්ත. වේ යට දිගින් දිටභ ණඹළිප 

වරහයි ිපවඵන්වන්. නමුත් ඒවක් විලහර වනක් ිපවඵනහ. 

ඒ වඳන්න්න අල—යි. ඒ වන නේ, එදහ අපි ණඹ ත්වත් 

වනහධහය ක්රකභඹට. වි වද්ය ඹ හණිජ ණඹ  ත්වත් නළවළ. එදහයි 

අදයි අතවර් විලහර වනක් ිපවඵනහ. අද න්වන්  හණිජ ණඹ. 

ඒ ණඹ න්වන් ගිනි වඳොලිඹට. ඒහ අපිට වන්න වනහ. 

වභොද, එතළන වනහධහයඹක් නළවළ. ඒ හවේභ මුර ඉරහභ 

වන්නට වනහ. අඳට ඒ  මුදර මුලින් වනොවහ ඉන්න හර 

සීභහක් නිඹභ යරහත් නළවළ.  

වේඵන්වතොට යහඹ ළන ථහ ශහ.  භත්තර විෘත ශ 

ගුන් වතොටු වඳොශ ළන ථහ ශහ. අපි භත්තර ගුන් වතොටු 

වඳොශට විරුද්ධත් නළවළ. වේඵන්වතොට යහඹට විරුද්ධත් නළවළ. 

අපි කිඹන්වන් යවට් වළභ තළනභ ංර්ධනඹ වන්න ඕනෆ 

කිඹරහයි. නමුත් ආවඹෝජනඹක් ළන ථහ යන වොට 

ආවඹෝජනඹ ශ යුත්වත් ඉේලුභ අනුයි. ඉේලුභට ළඩිඹ 

ආවඹෝජනඹ වශොත් එහි ප්රපිපරහබඹ අඩුයි. භට ප්රපථභවඹන් ථහ 

ශ  භන්ත්රී තුභහ කිේහ, භවය විට අවුරුදු ඳවකින් ප්රපිපරහබ රඵහ 

න්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ ප්රපිපරහබ අවුරුදු ඳවකින්ත් රඵහ න්න 

ඵළවළයි කිඹරහ ේපර්ණවඹන්භ ඳළවළදිලියි.   

ඕනෆභ —හඳහයඹ ආවඹෝජනඹක් යන වොට තභන් 

මුදරක් දභනහ. අඩු ඳහඩුට තභයි ණඹ මුදර දභන්වන්. අපි 

භවය —හඳෘිප ය වන ඹන්වන් ේපර්ණවඹන්භ ණඹ මුදරක් 

වඹොදහ වනයි. භත්තර ගුන් වතොටු වඳොශට විතයක් 

ඇවභරිහනු වඩොරර් මිලිඹන 220ක් විතය විඹදේ යරහ 

ිපවඵනහ.  

961 962 
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වේඵන්වතොට යහඹ ළන ථහ ශහ. වේඵන්වතොටට යහඹක් 

අල—යි.  අද ඊවේ  වනොවයි, වේ දිගින්  දිටභ ඳළවළදිලියි.  

රංහට අසථහක් ිපවඵනහ. නමුත් භභ කිේහ හවේභ අඳට 

 එතළනින් වදන්න පුළුන් මලි වේහ ඵංරින් වේහයි. 

ඇත්තටභ ඵංරින් යහඹක් අඳට අල—යි. ඒ අනු තභයි මුලින්භ 

ආවඹෝජනඹ යන්න ිපබුවණ්. අපි රඵහ ත් ෆභ report 

එකින්භ ඒ ඳළවළදිලි වුණහ. ආවඹෝජනඹක් යන වොට 

ඉේලුභ අනු ක්රකභ ක්රකභවඹන් ආවඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. නළත්නේ 

යට ණඹ ළිප වනහ. අඳට ණඹ වහ න්න ඵළරි න හරඹක් 

එනහ. වේ යවට් ඳශමුන තහට වවජින් ගිවිසුභ වුණ 

අසථහවේදී ඒ වවජින් ගිවිසුභ අනු අඳට වුණු අරහබඹ වහ 

න්න අඳට ඵළරි වුණහ. ඉිපන් අඳට නඩු කිඹන්න සිදු වුණහ. නඩු 

කිඹරහ, ප්රපථභ තහට, වවජින් ගිවිසුභ වහ දළනුත් අඳට 

වන්නට සිදු වරහ ිපවඵනහ. නමුත් ඒ වවජින් ගිවිසුභට ඇතුළු 

වුණ, ඒ ළයදි යපු අඹට දඬුභක් රළබුණහ කිඹරහ අද න 

වතක්ත් අඳට අවන්නට රළබිරහ නළවළ.  

අද අපි ථහ යන්වන් වර්ගු ආඥහඳනතට වන ආ 
ංවලෝධන ළනයි.  වර්ගු ආඥහඳනවත් ංවලෝධන ළන ථහ 

යන වොට වර්ගු ඵදු ේඵන්ධවඹන්  අභිඹහචනඹක් ඉදිරිඳත් 

යරහ වනකුට වනඹක් රඵහ න්න පුළුන් තත්ත්ඹක් තභයි 

මලි වේ ංවලෝධනවඹන් වනහවේ. වඵොවවොභ නහටුවන් 

කිඹන්නට  ඕනෆ, අද අන්ිපභ වභොවවොවත් වේ ංවලෝධනඹත් 

අයින් ය ත් ඵ. වභොද, වේ ංවලෝධනඹ අයින් වශේ? ඒ 

වශ්රාේසඨහධියණඹ ඉදිරිපිට වේ ඵදු අභිඹහචනහ වොමින් බහ 

(ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත ළන විබහඹක් ය වන ඹන 

නිහයි. භභ හිතනහ, අඳට ත ිප වදකින්, භහඹකින් අද වේ 

අයින් ශ ංවලෝධන නළතත් ඉදිරිඳත් යන්නට පුළුන් වයි 

කිඹරහ. ඒ නිහ තභයි භභ ඒ ළන චනඹක් කිඹන්නට ඕනෆ.  

වේ ේඵන්ධවඹන් වර්ගු නිරධහරින් භඟ හච්ඡහ වනොය 

ඉදිරිඳත් ශ නිහ ඒ වර්ගුවේ නිරධහරින් ඔවුන්වේ විරුද්ධතහ 

ප්රපහල යරහ ිපවඵනහ. වර්ගු නිරධහරි වේ ංභඹ වන් 

යනහ, ඔවුන්ට බිඹක් ිපවඵනහ කිඹරහ යජඹට එන්න ඕනෆ 

මුදර භවය විට යජඹට අහිමි න්නට පුළුන් කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ 

ඵදු ේඵන්ධවඹන් අභිඹහචනහ වොමින් බහට ඹනහ නේ, 

හධහයණඹක් ඉසට වන්නට නේ, ඒ අසථහවේදී වර්ගු නිරධහරිත් 

සිටිඹ යුතුයි, වශ්රාේසඨහධියණවේ විනිසුරුයවඹකු වවෝ 

වශ්රාේසඨහධියණවේ හිටපු විනිසුරුයවඹකුවේ ප්රපධහනත්වඹන් එඹ 

සිදු විඹ යුතුයි කිඹරහ ඔවුන් වන් යරහ ිපවඵනහ.  

ඇත්තටභ යජඹ ඇයි ඒ යන්වන්? යජඹ ඇත්තටභ ඒ 
යන්වන්, 2011 දී ආනඹන අඳනඹන, ජහිපඹ වොඩනළඟීවේ, 

යහඹ වහ ගුන් වතොටුවඳොශ ංර්ධන, වස වහ සුයහඵදු ඹන ඵදු 

ආදහඹේ ඔක්වෝභ එතු ශහභ වර්ගු ඵදුලින් යජඹට රළබුණහ 

වෝටි 4,548ක්. නමුත් 2012 දී රළබුවණ් වෝටි 4,361යි. ඉිපන් 

ඵළසභක් ිපවඵනහ. විලහර ඵළසභක් ිපවඵනහ. වෝටි 200 

විතය ඵළසභක් ිපවඵනහ. යජඹ ඵරහවඳොවයොත්තු වුණු 

ප්රපභහණවඹන් ඵළලුවොත්, වෝටි 500 විතය ඵළසභක් ිපවඵනහ. 

ඒ නිහ දළන් යජඹ යන්න වදන්වන් වභොනහද? වොවවොභ වරි ඒ 

මුදර රඵහ න්නයි. ඉිපන් ඒ ත—හ අයමුදරටත් වරහ, වර්ගුවේ 

නිරධහරින්ට රළවඵන මුදරටත් වරහ, වොවවොභ වරි ඒ ඵදු 

ආදහඹභ රඵහ න්න, ඒ අඩු ඳහඩු පිරිභහ න්නට තභයි වේ 

ෆඹභ ය වන ඹන්වන්. නමුත් ඊට අභතය වන් යරහ 

ිපවඵනහ, වේ ංවලෝධනඹ ේපර්ණ වුණහට ඳසවේ ඒ 

ක්රියඹහත්භ න්වන් අද ඉරහ වනොවයි, වවට ඉරහ වනොවයි. 

ඒ 2011 අවප්රපේේ භහවේ ඳශමුළනි දවේ ඉරහ ක්රියඹහත්භ 

යනහ කිඹරහ. හභහන—වඹන් ීතිපඹක් වවනන වොට 

ේප්රපදහඹක් ිපවඵන්න ඕනෆ,  ඒ ීතිපඹ ේභත ශ දවේ ඉරහ, 

නළත්නේ ඉදිරි ද ඉරහ ක්රියඹහත්භ න්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ 

වඵොවවොභ ළදත් මර ධර්භඹක්. නළත්නේ ීතිපඹක් වනළේරහ, 

ඒ අවුරුදු වදට වවෝ තුනට ආ ඳසට දළේවභොත් ඉවේටභ 

අඳට ළඹක් ඇිප නහ.  භවය විට වර්ගු එක් ළටුේ 

ිපවඵන, ප්රපලසන ිපවඵන —හඳහරිවඹෝ, වද්ලඳහරනඥවඹෝ ඉන්න 

පුළුන්. ඉිපන් භහ අවනහ, ඇයි වේ 2011 අවප්රපේේ ඳශමු ළනිදහ 

ඉරහ ක්රියඹහත්භ යන්න වදන්වන් කිඹරහ? ඇයි 2010 සිට, ඇයි 

2009 සිට ක්රියඹහත්භ වනොයන්වන්? වභොක් වවෝ වවේතුක් 

ඇිප ඒ දිනඹ වතෝයහ න්න. අඳට ඒ ළන ළඹක් ඇිප නහ. 

යජඹට හිමි වන්න ිපවඵන ආදහඹභක් නළිප වන්නට ඹනහද 

කිඹන ළඹ අඳට ඉවේටභ ඇිප වනහ. 

ඊශඟට එතවනෝේ ආනඹනඹ ළන ථහ ශහ. ලීටර් 

62,000ක්, ඵළයේ 310ක් ටිනර් කිඹරහ වනළේරහ ිපවඵනහ. ඒ 

හයණඹ භහ නළතත් වන් යන්නට ඕනෆ. ඒ විසතය 

ඔක්වෝභ භහ දළන් කිඹන්න ඹන්වන් නළවළ. නමුත් තවනේ 

ද්රි—ඹක් යට තුශට වනහහ නේ ඒ ළන යන්න ඕනෆ හභහන— 

ඳරීක්ණඹක් වනොවයි. ඒහ ඳරීක්හ යන්න ඕනෆ 

වඳොලීසිවඹන්. ඒ නිහ අඳ ඉේලීභක් යනහ, වඳොලීසිවේ බුද්ධි 

අංලවඹන් ඒ ළන ඳරීක්හ යන්නට කිඹරහ. වුද ඒහ 

වනහවේ? ඒ වනුවන් වවනකු ඉදිරිඳත් වරහ ිපවඵනහ. 

නමුත්  ලිපි වොනුලින් අයිිපරු වවොඹහ න්නට පුළුන්. 

ඇත්තටභ වුද ඳහවිච්චි යන්නට ඹන්වන් කිඹරහ වවොඹන්නට 

පුළුන්. ඒවන් අඳට දළන න්නට පුළුන් ලිපි වොනුර 

ිපවඵන නභ වනොවයි, ඇත්තටභ ඒවක් රහබඹ රඵන්නට 

ඹන්වන් වුද කිඹරහ. වුද ඒ —හඳහයවේ අයිිපරු? අඳට දළන 

න්නට ඕනෆ ඒයි. ඒ අයිිපරුට වද්ලඳහරන ේඵන්ධතහක් 

ිපවඵනහද, ඇභිපරුන් එක් ේඵන්ධතහක් ිපවඵනහද 

කිඹරහයි. අඳට ිපවඵන්වන් වඵොවවොභ දක් බුද්ධි අංලඹක්. ඒ 

වවොඹන්න එච්චය අභහරු නළවළ. විඹට්නහභඹට ංචහයවේ ගිහිේරහ 

ිපවඵන අඹවේ නේ ඳවසුවන් දළන න්නට පුළුන්. ඳවසුවන් 

ඒ ේඵන්ධතහ වවොඹන්නට පුළුන්. ඒ එච්චය අඳවසු වදඹක් 

වනොවයි. ඒවන් අඳට වොඹහ න්නට පුළුන් ඇත්තටභ වුද 

ඒවක් අයිිපරු කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භට ත විනහඩි වද, 

තුනයි ිපවඵන්වන්.  

අඳ ඊට අභතය අවන්න ළභළිපයි යජවඹන්, ඇයි තභත් 

කිසිවකු අත් අඩංගුට අයවන නළත්වත් කිඹරහ. 

වඳොලිසඳිපවන් අවන්න ළභළිපයි, ඹේ කිසි වද්ලඳහරන ඵහධහ 

කිරීභක් ිපබුණහද ීතිපවේ ක්රියඹහලිඹ නිදවවේ ය වන ඹන්න 

කිඹරහ. වර්ගුවේ ප්රපධහනිඹහවන් අවන්න ළභළිපයි, වුද අය 

දුන්වන් වතොටශ ඵඩහහයවඹන් ඒහ පිට යන්නට කිඹරහ. 

ඒවක් එතවනෝේ ිපවඵන වොට ඇයි වතොටශ ඵඩහහයවඹන් 

පිට යන්න අසථහ දුන්වන්? සේඳ වදවනකුවේ ක්රියඹහදහභඹ 

නිහ හුඟක් ඇභිපරුන්වේ වවො නහභඹ නළිප වනහ. භවය 

ඇභිපරු අඳට ඇවිේරහ කිඹනහ, "අවන්, ඔඹවොේ රන්වේ 

ඳළත්වතන් ආපු අඹ නිහ තභයි වේ ඔක්වෝභ ප්රපලසන අඳට ඇිප 

වරහ ිපවඵන්වන්" කිඹරහ.  

අවන්, ඇත්තටභ වවොයි, ඔඹ හවේ වද්ේ යනහ නේ 

අවප් ඳළත්වතන් ඔඹ ඳළත්තට ගිඹ එ. නමුත් ඇත්තටභ- 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඳයණ පුරුද්ද වන්න ඇිප. 

 

රු ඉයහන් වික්රකභයත්න භවතහ 
(ண்நெகு இன் க்கத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඇත්තටභ වොඹහ ඵරන්න ඕනෆ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹක් 

ිපවඵනහ. 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

රු ඉයහන් වික්රකභයත්න භවතහ 
(ண்நெகு இன் க்கத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු යත් අමුණුභ ඇභිපතුභනි, ඳයණ පුරුද්දක්ද, නළද්ද 

කිඹරහ ඔඵතුභහ භට ළඩිඹ දන්නහ ඇිප වන්.  ඔඵතුභහත් වේ 

ඳළත්වත් හිටපු නිහ ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහ ඇිප. භහ නේ ඒ 

පුරුදු ළන දන්වන් නළවළ. නමුත් වේ යජඹට ශභනහහරිත්ඹ 

ළන ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ. ඒ ප්රපලසනඹ දිගින් දිටභ ිපවඵනහ. 

වදළේඵර් 8ළනි දහ අඹ ළඹ වේනඹ ේභත යරහ ඒ ටයුතු 

අහන ශහ. ඊට ඳසවේ භහ තුනටත් ළඩිඹ ගිඹහ. නමුත් වේ 

ංවලෝධන ඳනත් වටුේඳත් වවනන්න ඵළරි වුණහ. වේහ 

ඔක්වෝභ භහඹක් තුශදී වවනන්න පුළුන්. හුඟහක්භ ිපබුවණ් 

වඵොවවොභ සුළු ංවලෝධනයි. නමුත් භහඹක් තුශදී ඒ 

වවනන්න ඵළරි වුණහ. ඒ නිහ වභතළන ිපවඵන්වන් 

ශභනහහරීත්ඹ ළන ප්රපලසනඹක්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අන්.     
 

රු ඉයහන් වික්රකභයත්න භවතහ 
(ண்நெகு இன் க்கத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භහ නිවඬ නහ, හරඹ අන් නිහ. වඵොවවොභ සතුිපයි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු සුජී වේනසිංව භන්ත්රී තුභහ. 
 
රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වඵොවවොභ සතුිපයි.  

 

රු ෆීලික්ස වඳවර්යහ භවතහ 
(ண்நெகு  நலிக்ஸ் ததவ) 

(The Hon. Felix Perera) 

තයවහ න්වන් නළතු ථහ යන්න. 

 

[අ.බහ. 5.36] 
 
රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වඵොවවොභ සතුිපයි. රු ෆීලික්ස වඳවර්යහ ඇභිපතුභහ 

කිඹන්වන් අපි අඹ යන අභහත—යවඹක්. රු ඇභිපතුභනි, 

ඔඵතුභහ කිඹපු විධිඹටභ භහ ථහ යනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී තුභනි, සප්රීලතු ේඵන්ධවඹන්, භද—හය ේඵන්ධවඹන් 

ඇභිපතුභහ ඊවේ ථහ ශහ. ඇත්තටභ එතුභහ අඳට විපඹක් 

රඵහ දුන්නහ, ඒ ේඵන්ධවඹන් ීතිපඹ අකුයටභ ක්රියඹහත්භ න 

ඵට. රු ඇභිපතුභනි, ලින් වේ සප්රීලතු හවේ වද්ේ රඵහ 

දුන්වන් වටන්ඩර් ක්රකභඹටයි. ඒ භද—හය දළන් prohibited item 

එක් වරහ ිපවඵනහ. රු ඇභිපතුභනි, prohibited items - භත් 

කුඩු වන්න පුළුන්, භද—හය වන්න පුළුන්- වනහහට 

ඳසවේ අනිහර්වඹන්භ ඒහ යහජ න්ත නහ. ඒ එ ක්රකභඹක්. 

ත ක්රකභඹක් තභයි, දඩඹක් නිඹභ යන එ. ඒ දඩඹ වන්න 

පුළුන්. රු ඇභිපතුභනි, භත් ද්රි—රට හවේභ අවනකුත් 

prohibited itemsරට අඹත් න වද්ේ වන්වහභ දණ්ඩීතිප 

ංග්රාවඹට අනු දඬුේ යන්න පුළුන්. එවවභ දඬුභක් වදන්න 

පුළුන් වළකිඹහක් ිපවඵනහ.  

රු ඇභිපතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ වේ හවේ වද්ේ 

වවනන වොට ඒහයින් අහු වන්වන් වදයි, තුනයි කිඹරහ. 

අවුරුද්දට ලින් න්වට්නර් තුනක් අහු වුණහ. ඊට ලින් 

න්වට්නර් ඳවක් අහු වුණහ. අහු වනොවන ප්රපභහණඹක් ිපවඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහට පුළුන් නේ, ඒ ීතිප ස යන්න කිඹරහ ඒ 

නිරධහරින් භට ඳළසුහ. වභොද වේහ prohibited items. භභ 

ළරැදි නේ නිළරැදි යන්න. වේ වද්ේ වවනන්න පුළුන් 

න්වන් licence දීපු පිරිට විතයයි. එතවොට licence 

වනොරළබුණු පුද්රවඹකු ඒහ වනහහ නේ ඔහුට විරුද්ධ 

ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒහ වන්පු පුද්රඹහ කිඹනහ, ඒ 

න්වට්නර් එවක් ිපවඵන්වන් වන වදඹක් කිඹරහ. 

අනිහර්ඹවඹන්භ ඒ පුද්රඹහ  කිඹන්න ඕනෆ, ඒ වනහපු 

වොටට. විවලේවඹන්භ දණ්ඩීතිප ංග්රාවඹ අනු දඬුේ රඵහ 

වදන්න පුළුන් ීතිපඹක් වේ වන වොට නළවළ. ඉිපන් 

ඔඵතුභහවේ අධහනඹ ඒ හයණඹ වවයහිත් වඹොමු යන්න 

කිඹරහ කිඹනහ. රු අධියණ ඇභිපතුභහත් වභතළන හිටිඹහ. 

විවලේවඹන්භ වේ prohibited  items වනහවොත් 

අනිහර්ඹවඹන්භ අවනකුත් prohibited itemsරට ිපවඵන 

ීතතීන්භ ක්රියඹහත්භ වන්න ඕනෆ. ඒ වහ ීතිප ේඳහදනඹ 

වන්න ඕනෆ. නළත්නේ වේ පුරුද්දට ගිහිේරහ අහු වුවණොත් 

දඩඹ වනහ. අහු වනොවුවණොත් විලහර රහබඹක් රඵහ න්නහ.  

රු ඇභිපතුභනි, වේහ ේඵන්ධවඹන් වර්ගු ඹේ කිසි 

ආහයඹට ක්රියඹහත්භ වනහ. භවය අසථහර අහධහයණ 

සිදුවීේ සිදු වනහ. අපි "යට විරුන්" කිඹරහ කිඹන අඹ රංහට 

එන වොට වර්ගුවන් විලහර වර හිරිවළයඹට රක් වනහ. රු 

ඇභිපතුභනි, භභ දළරහ ිපවඵනහ, වඩොරර් 10, 15 

වනට විලහර වර ප්රපලසන යනහ. ඉතහභත් තද වරයි 

ප්රපලසන යන්වන්. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, විලහර මුදරක් වේඵ 

යරහ වදන්වන් වේ පිරි ඵ. ඒ පිරි වේ හවේ හියදඹට 

රක් ශහට ඳසවේ යටට එන්නත් එඳහ වනහ. භභ වේ ඇත්ත 

හයණඹක් කිඹන්වන්. භභ ඳශහත් බහවේ ඉන්න හරවේ භටත් 

වේ ප්රපලසන ඇිප වුණහ. භභ එංරන්තවේ ඉරහ එනවොට භවේ 

ඵෆේ එ අරින්න කිඹරහ විලහර අහියඹට භහ ඳත් ශහ. භභ 

කිේහ, භභ ඳශහත් බහ භන්ත්රී යවඹක් කිඹරහ. භවේ ඵෆේ එ 

ඇතුවශේ ඇඳුේ ඳභණයි ිපබුවණ්. ඒ ඇඳුේ ටි ඇදරහ එළිඹට 

දළේභහ. ඳශහත් බහ භන්ත්රී රුන් ආවේ VIP එවක් වනොවයි. වේ 

හවේ වද්ේ අඳටත් උදහ වනහ. වේ යටට වනොවඹකුත් හවන 

එනහ. ඒ හවේභ වනත් බහණ්ඩ, භත් ද්රි— විලහර වර වේ 

යටට එනහ, ඔඵතුභන්රහ වේ පිරිට විරුද්ධ ීතිපඹ ක්රියඹහත්භ 

යන්වන් නළතු වේ අහිං ජනතහට ඳභණක් ීතිපඹ 

ක්රියඹහත්භ යන්න එඳහ කිඹරහ භභ කිේහ. විවලේවඹන්භ විවද්ල 

විනිභඹ උඳඹහ වන එන වේ පිරිට තත් ඳවසුේ රඵහ වදන්න 

ඕනෆ. වභොද, වේ පිරි  යට තුශට අයවන එන්වන් විවද්ල 

විනිභඹයි. විවලේවඹන් ඔවුන්  වවනන්වන් එවවේදී වේඵ ය 

ත්ත වද්ේ. එයින් යටට ආදහඹභක් රළවඵනහ; යටට 

වවොයභක් සිදු න්වන් නළවළ.  

ඕනෆ නේ  ඒ උදවිඹට ඒ යවට් මුදේ තඵහ එන්න පුළුන්. 

එවවභ නළත්නේ ඒ උදවිඹට ඒ යවට් මුදේ ආවඹෝජනඹ යරහ 

එන්න පුළුන්. එවවභ යන්වන් නළතු ඔවුන් ඒ මුදේ අයවන 

එන වොට ඔවුන්ට  ඳවසුේ රඵහ දීභ වහ ඔඵතුභහවේ 

අධහනඹ වඹොමු යන්න කිඹරහ භහ ඉේරහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ්රීද රංහ වර්ගුට අලුිපන් 

අධ—ක් ජනයහේතුවභක් - Director General වවනක් - ඳත් 

වරහ ඉන්නහ. එතුභහ හධහයණ ටයුතු යනහ කිඹරහත් භට 

වතොයතුරු රළබුණහ. එතුභහට ප්රපහවඹෝගි දළනුභක් ිපවඵනහ 

කිඹරහත් වතොයතුරු රළබුණහ. එතුභහට භහ කිඹනහ, විවලේවඹන්භ 

 පිට යට ගිහින් එන අවප් දුප්ඳත් ජනතහට මීට ඩහ ඳවසුේ රඵහ 

වදන්න කිඹරහ. විවද්ල රැකිඹහර වඹදිරහ වේ යටට එන උදවිඹට 

965 966 
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duty-free shopping complex එවක් වනභ වඳොඩි counter 

එක් ස යරහ, ඒ වොේරන්ට ථහ යරහ වඩොරර් 

ප්රපභහණවේ වඳොඩි වනක් ිපවඵනහ නේ වඩොරර් 10ක් නේ, 

වඩොරර් 20ක් නේ, වඩොරර් 100ක් නේ ඒ ප්රපභහණඹට ඒ 

වොේරන්ට ඒ ඳවසුේ රඵහ දීභ වහ ඔඵතුභහවේ අධහනඹ 

වඹොමු යන්න කිඹරහ භහ ඉේරහ සිටිනහ.  

රු ඇභිපතුභනි, විවලේවඹන්භ වතේ ේඵන්ධවඹන් විලහර 

ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ. භහ ළරැදි නේ ඔඵතුභහ එඹ නිළරැදි යන්න. 

තනිය duty-free ක්රකභඹට තභයි රංහට වතේ එන්වන්. උවද් 

වේ බහවේ ථහ ඵවක් ඇිප වුණහ, අවස ඹහනහ වතේ වහ 

නළේරට වන වතේ ේඵන්ධවඹන්. ඔඵතුභහ දන්නහ, IOC 

එත් වතේ වවනන්වන් duty-free ක්රකභඹටයි කිඹරහ. පිට යට 

භහභක් රංහට වතේ වවනන්වන් duty-free ක්රකභඹටයි. 

"Total Imports (MT) - Year 2012" කිඹන වේනඹ භට 

රළබුණහ. භහ එභ  වේනඹ බහත* යනහ.  

එභ වේනඹට අනු ජනහරි භහවේ සිට වදළේඵර් භහඹ 

දක්හ වන්වු 180, 380, MGO ඹන ර්ර ේපර්ණ වතේ 

ප්රපභහණඹ වභට්රි7ක් වටොන් 3,66,283යි. රු ඇභිපතුභනි, තනිය 

duty-free ක්රකභඹටයි, 2012 ර්වේ වේ වතේ ටි වන්හ 

ිපවඵන්වන්. එඳභණක් වනොවයි, රු ඇභිපතුභනි. රංහ නිජ 

වතේ ීතිපත ංසථහ ව   IOC ඹන වදටභ duty-free 

ක්රකභඹට වේ යටට වතේ වවනන්න අයිිපඹ රළවඵනහ. වළඵළයි ඒ 

අයිිපඹ රළබුණහට ඳසවේ ඵද්දක් අඹ යනහ. ඒ සිඹලු ඵදු 

ළවටන්වන් අවප් අහිං දුප්ඳත් ජනතහටයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, "ඵරඳත්ර රහභි නහවි වතේ 

ළඳයුේරුන්වේ හර්ෂි ආදහඹභ ව යජඹට අහිමි න ඵදු 

මුදේ ප්රපභහණඹ" වන් තත් ගුක් භහ ශඟ ිපවඵනහ. භහ එඹත් 

බහත* යනහ.  

වභහි වන් නහ, විවලේවඹන්භ 180 (cst), 380 (cst), 

නහවි වතේ (ඩීේ) -  MGO ඹන වතේ ර්. රු ඇභිපතුභනි, 

ආනඹනඹ යනු රළබ ටිනහමින් යජඹට අහිමි න ඵදු ප්රපභහණඹ 

180 (cst) එවන් රුපිඹේ වෝටි 20ක්, 380 (cst) එවන් 

රුපිඹේ වෝටි 109ක්, නහවි වතේ (ඩීේ) -  MGO එවන් 

රුපිඹේ වෝටි 187ක් ලවඹන් වභහි වන් නහ. එතවොට 

යජඹට අහිමි න මුළු ඵදු ප්රපභහණඹ රුපිඹේ වෝටි 317ක් 

ලවඹන් වේ ගුවේ වන් නහ. ඒ හවේභ ඵරඳත්ර රහන් 

ආඹතනර ආදහඹභ ආන්න ලවඹන් රුපිඹේ වෝටි 297ක් 

ලවඹන් වභහි දළක්වනහ. විවලේවඹන්භ වේ වතේරටත් ඹේ 

කිසි ඵදු ක්රකභඹක් ඇතුශත් කිරීභ වහ ඔඵතුභහවේ අධහනඹ 

යන්න. වභොද, ජනතහට ඵදු ඵය වදනහ නේ රහබ රඵන 

උදවිඹටත්, රහබ රඵන ආඹතනරටත් අනිහර්ඹවඹන්භ ඹේ කිසි 

ආහයඹ ඵදු ඳළනවීභක් සිදු කිරීභ සුදුසුයි කිඹන එයි භවේ 

අදව. ඔඵතුභහ ඒ ේඵන්ධවඹන් අධ—ඹනඹක් යන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භට වඳය ථහ යපු  ජනතහ 

විමුක්ිප වඳයමුවණ් භන්ත්රී යඹහ කිේහ, වේ ංවලෝධනලින් 

වභඹ වද්ලඳහරීතයණඹ වන්න වදන්න එඳහඹ කිඹරහ. භභත් ඒ 

අදව දයනහ. ඳත් න ඇභිපයඹහ වුද කිඹහ අපි දන්වන් නළවළ. 

අපි ඔඵතුභන්රහවේ ආණ්ඩුට ඇඟිේර දික් යනහ වනොවයි. 

අවප් ආණ්ඩු න්න පුළුන්. වභොද, යජවේ නිරධහරිවඹක් 

වනොවයි ඳත් න්වන්. ඒ න්න තීන්දු අනු ඒ ඇභිපයඹහ  

කිඹන්වන් නළවළ. ඒ න්න තීන්දු අනු ඒ ඇභිපයඹහ හිවර් 

ඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ ඇභිපයඹහ ළරැදි තීන්දුක් ත්වතොත් 

ඇභිපතුභනි, ඒ ේඵන්ධඹන් න්න පුළුන් ක්රියඹහ භහර්ඹක් 

ීතිපවේ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ඒ ඇභිපයඹහට අධීක්ණ ඵරඹ 

වදන වොට මීට ඩහ විභසිලිභත් න්න ඕනෆ, වභොන හවේ 

පුද්රඹකුට වභඹ රළවඵයිද කිඹරහ. වවො පුද්රඹකුට 

රළබුවණොත් වවොයි. නය පුද්රඹකුට රළබුවණොත් භවහ 

විනහලඹක් න්න පුළුන්; වවොයේ ළඩි න්න පුළුන්; ඒ 

ආශ්රාවඹන් විලහර මුදරක් යජඹට අහිමි න්න පුළුන්. 

ඒ විතයක් වනොවයි, රු ඇභිපතුභනි. භට තත් දත්තඹක් 

රළබුණහ. භහ හිතන වළටිඹට වභඹ —ංවඹන් තභයි වේ 

භහතෘහට අදහශ න්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වභහි වන් නහ,  "Lanka 

Mahapola, the only vessel owned by Ceylon Shipping 

Corporation - was given on lease to Triple 'S' Shipping (Pvt.) 

Limited owned by -භහ හිතන වළටිඹට වභහි නභක් වන් ය 

ිපවඵනහ- Sedara Senarath" කිඹරහ. එහි නෆභක් වන් ය 

ිපවඵනහ. භහ එඹ වන් යන්වන් නළවළ, ඒ උදවිඹට උත්තය 

වදන්න ඵළරි නිහ. But, he is not a Director of this company.  

වභහි තදුයටත් වභවේ වන් නහ: 

“The vessel was leased on Bareboat Charter 

Agreement for US Dollars 1,000 a day. But, shipping 

sources say that a vessel of this capacity could be given 

for at least US Dollars 3,500 - 4,000 a day. Lease was 

effective from 2011 September".     

වේ න වොට කිසිභ ඵදු ප්රපභහණඹක්, කිසිභ මුදරක් වහ 

නළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. ඵදු ප්රපභහණඹ ඳභණක් 

වනොවයි, lease එ වරහත් නළවළ. Ceylon Shipping 

Corporation එ අවප් COPE එට වන්වහට ඳසවේ අපි 

ප්රපලසන ශහ, රංහවේ ිපවඵන එභ නළ වේ විධිඹට වොවවොභද 

රඵහ දුන්වන් කිඹරහ.  

"Up to date the company has paid only a small 

advance. The default payment is about Rs. 80 million. 

While the Ceylon Shipping Corporation is running at a 

dead loss, the company has not paid crew wages for the 

last five months. Now, the vessel is held up in Mombasa, 

Kenya". 

රු ඇභිපතුභනි, වේ නළ ඵවරන් නත්රහ ිපවඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, එඹ රංහට විලහර අඳකීර්ිපඹක්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹක් 

ිපවඵනහ. 

 
රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භට විනහඩි 15ක් ිපවඵනහ. 
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*  පුසතහරවේ තඵහ ඇත. 
*  நூணகனத்ல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේන්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ිපවඵන්වන් විනහඩි 12යි. 

 

රු සුජී වේනසිංව භවතහ 
(ண்நெகு சுஜ வசணசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භට ත විනහඩි තුනක් වදන්න.  

"...The vessel was detained in Durban, South Africa. 

Through a trade union intervention, salaries were paid. 

Still one month's salary has to be paid. Now, the vessel is 

in Mombasa and if the salaries are not paid by 19th March, 

the Port will take Control of the vessel and the trade union  

will take a court order and detain the vessel. If the owner 

does not settle, the due ship will be auctioned".  

රු ඇභිපතුභනි, භත්තර  ගුන් වතොටුවඳොශ වදන්න පුළුන්. 
වේඵන්වතොට යහඹ වදන්න පුළුන්. අපි වේ ළන 
විසතයහත්භ ථහ යන්න ඕනෆ. රු ඉයහන් වික්රකභයත්න 
භන්ත්රී තුභහ කිේහ හවේ, ඉේලුභ වහ ළඳයුභ අනු තභයි වේ 
වද්ේ නිර්භහණඹ න්න ඕනෆ. තුය වදන්න භවළලි —හඳහයඹ 
වදන වොට, වන භවළලි —හඳහයඹක් ිපබුණහ නේ තත් 
වභහවොට් 780 විදුලි ඵර ප්රපභහණඹක් නිර්භහණඹ යන්න 
පුළුන්, ත අවුරුදු දවඹකින් රයිට් ඕනෆ වයි කිඹරහ හිතරහ ත 
භවළලි —හඳහයඹක් වදරහ ළඩක් නළවළ.  වොශමට වොඩ 
ඵසන්න ිපවඵන planes ටි අලුත් ගුන් වතොටුවඳොශක් වදරහ 
එවවේ වොඩ ඵසරහ ළඩක් නළවළ. වොශමට එන නළේ ටි 
ඵවරන් වේඵන්වතොට යහඹට තේලු යරහ එවවේ නත්තරහ වරි 
ඹන්වන් නළවළ. රු ඇභිපතුභනි, භභ කිඹන්වන් ඉේලුභ අනු 
ංර්ධනඹ විඹ යුතුඹ කිඹරහයි. ංර්ධනඹට අවප් විරුද්ධත්ඹක් 
නළවළ. 

Hon. Presiding Member, before I conclude, I want to 

say this because my name was mentioned by an Hon. 

Minister yesterday. He said, “Krrish Ten”, “Krrish Five”, 

“Krrish 10 per cent” or something. I know "10 per cent" 

was used regarding one Member about a year ago, but 

that talk is not there anymore and now it maybe 20 or 30 

per cent.  

I just wanted to find out what Krrish is.  Krrish is an 

investment company which has agreed to set up a project. 

The total cost is actually US Dollars 500 million. Even 

US Dollars 1,000 can be brought in without any taxes. 

Now, this is a vital point. This is supposed to be owned 

by Mr. Chidambaram. Sir, Krrish is nothing in India; it is 

a small company, not even known and they have brought 

in US Dollars 500 million. Mr. Chidambaram’s son, 

Karti, is the person who brought that money and we want 

to know, is this foreign policy? 

This is like giving a bribe to Chidambaram to vote for 

us at the US Resolution. Now, what has happened? Two 

Sri Lankan priests and so many other people were 

harassed in India. Now, if you all are objecting to this, 

why do you not send back all these investors like Tata 

Group, Krrish Group to India? You  are giving them bare 

lands in Colombo; you are giving them all the facilities 

including tax concessions for 25 years - no taxes for 10 

years and half taxes for another 15 years, a huge amount 

of money. Yesterday, they mentioned my name and I do 

not know how my name came into Krrish. I am not the 

person who brought in Krrish; I know who brought in 

them. A huge amount of money - US Dollars 500 million 

- and so many other deals are involved in this project. 

Now, this is black money sent through Switzerland by 

Mr. Chidambaram. Yesterday, even the Hon. Duminda 

Dissanayake spoke to me and asked what this Krrish 

issue is and I too wanted to find out. Then, I found out 

that US Dollars 500 million black money of Mr. 

Chidambaram, the Finance Minister of India, had been 

sent to Switzerland and from Switzerland, it had again 

been sent. This has actually been revealed by the 

Embassy and they have stated that they would reveal the 

names. So, if you go into this deal you can see that there 

are no taxes for them. How can this happen? Do not 

involve our names into these deals. This is the way that 

you are going to get India to vote for us. But, make sure 

that they vote for us.  You give a land to set up a project 

of US Dollars 500 million to Krrish Group, you give a 

land to Tata Group et cetera and we are objecting to these 

things. If our priests are harassed in India, send all these 

people back. Mrs. Sonia Gandhi also made a statement 

yesterday; they are going to vote against us.  

රු ඇභිපතුභනි, business එනවොට ජහිප ආරඹ නළවළ; 

මුසලිේ භනුසඹහ එක් ජහිප ආරඹ නළවළ; වදභශ භනුසඹහත් 

එක් ජහිප ආරඹ නළවළ; ජහිප ආරඹ ිපවඵන්වන් ඳහවර් සිටින 

යත්තඹ එශන අහිං භනුසඹහ එක්යි. ජහිප ආරඹ 

අවුසන්වන් ඡන්ද ඳදනභ ර්ධනඹ ය න්නයි. වළඵළයි ටහටහ 

භහවේ තළරැේරුවක් ලවඹන් මුසලිේ භනුසවඹක් 

ඉන්නහ නේ; ඒ හවේභ ඉන්දිඹහවේ ක්රියස භහවේ ත 

පුද්රවඹෝ ඉන්නහ නේ එවවදි ජහිප ආරඹක් නළවළ. මුදේ 

ේඵන්ධවඹන් සිඹඹට 20, සිඹඹට 30 වඳොලිඹ න්න වොට; 

ඒවක් අත්ිපහයේ න්න වොට; ඒවක් හසිඹ න්න වොට; 

ඒවක් වොමිස න්න වොට; ඒවක් ඳහ වන වොට වේ යටට 

ජහිප ආරඹ නළවළ. ඒ හින්දහ ඔඵතුභහට විවලේවඹන්භ, I am 

bringing it to your notice, Sir, that especially Krrish 

Group and all these Indian companies that the 

Government was trying to bring in have no taxes but 

taxes are levied for all the others. If I bring money, the 

Government will tax me. But, we ask the Government to 

find out the way they have made these money. Like in Sri 

Lanka, these investors are also supposed to be politicians 

in India. They have made a huge amount of money and 

you have to find out the way they have made these 

money.  

Finally, if they vote against us, you have to make sure 

that all these Indian companies will be thrown out of Sri 

Lanka. 

Thank you very much. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. J. Sri Ranga. You have 

five minutes. 
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රු වේ. ්රීද යංහ භවතහ 
(ண்நெகு தஜ. ஸ்ரீ நங்க) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

தகப கனகங்கும் உநப்தணர் அர்கலக்கு 

ன்ந. இன்ந , ட்டடல் த அகச்சர் அர்கபல் 

சர்ப்தக்கப்தட்ட சுங்கம் (ந்த்ம்) சட்டநனம் தடர்தண 

த்வன கனந்துதகண்டு வதச உநப்தணர்கள், 

ற்ததலது இந் ட்டின் ததந்பத்ல் ன்தணன்ண 

ற்நங்கள் ற்தட்டிந்க்கன்நண ன்தது தற்நக் கூநணர்கள். 

இனங்ககன் இணப்தச்சகணணது ட்டின் ததந்ப 

த்வடு கவும் தன்ணப் தகந்கக் கப் 

தடுகன்நது. அன்ந United Nations Development Programme 

Index இல் கட்டத்ட்ட 60-70ஆது இடத்ல் இந்ந் 

இனங்கக இன்ந 99ஆது இடத்துக்குப் தன்வணக்கத் 

ள்பப்தட்டிந்க்கன்நது. ஆணல், 145ஆது இடத்ல் இந்ந் 

இந் இன்ந128ஆது இடத்துக்கு நைன்வணநந்க் 

கன்நது. அவ்வந, சண 100ஆது இடத்துக்கு 

நைன்வணநந்க்கன்நது. ஆணல், ங்கள் து ட்டில் 

இணங்கலக்கு இகடல் சத்தும் ற்தடவண்டும்; 

ததந்பத்க நைன்வணற்நவண்டும் ன்ந தடர்ந்தும் 

வதசக்தகண்டிந்க்கன்வநம். இற்கண தன ற்நங்கள் 

இடம்ததற்ந ந்கன்நண. இனங்ககக்கு ததந்பத் கட 

க்கப்தடு? அல்னது தஜணவன ன்ண டக்கப் 

வதகன்நது? ன்தது இன்ந தனலும் தனகப் 

வதசப்தடுகன்ந, க்கள் த்ல் சூடுதடித்ந்க்கன்ந 

டக இந்க்கன்நது. இன்ந இவ்நணதந் ம் 

கடததநகன்நததலது, கநோவ ங்கள்ன் 

நைன்ணன்ந டத்துகத் ழ் க்கலக்குக் கூநக் 

தகண்டிந்க்கன்ந ழ்த் வசக் கூட்டகப்நெ 

உநப்தணர்கள் கநோம் சகதவன கல்கன. ழ்த் 

வசக் கூட்டகப்நெக்தகண எதுக்கப்தட்ட வத்க இன்ந 

தகப சஜத் தவஸ அர்கள் தன்தடுத்துகன்ந 

அபவுக்குத்ன் இங்கு கனக கப்தடுகன்நது. 

அது, ழ்த் வசக் கூட்டகப்நெக்தகண தத்க 

எதுக்கப்தட்ட 25 டங்கபல் தகப சஜத் தவஸ 

அர்கள் 15 டங்ககப டுத்துப் வதசுகன்ந அபவுக்கு 

இன்ந இச்சகத அர்கலக்கு நைக்கத்துல்னல் 

வதந்க்கன்நது. கப ணம் தஜணல் அதக்க 

ன் தவக க்தகடுப்நெக்கு டப்தடந்க்கன்ந 

கனல் ழ்த் வசக் கூட்டகப்தணர் இன்ந இந்ச் 

சகதகத் ர்கலக்குச் சர்தகப் தன்தடுத்ந்க்க 

வண்டும். "ங்கள் இனங்ககன் தச்சகணக தஜண 

க தகண்டுதசன்ந வதசப்வதகன்வநம்; அகணத் 

ர்க்கப்வதகன்வநம்" ன்ந ழ் க்கலக்கும் ழ் 

ஊடகங்கலக்கும் த்ம் கூநகன்ந ழ்த் வசக் 

கூட்டகப்தணர் க்கு வத்க தகப சஜத் 

தவஸ அர்கலக்குக் தகடுத்ன்நனம் அர்கலக்குப் 

தலன்நக் கககள் வகல்கன ன்ந கன 

ற்தட்டிந்க்கநது.  

அகட, தகப அகடக்கனன் அர்கள் 

வதசவதது, "ங்கள் ழ்ட்டில் கடததநகன்ந 

வதட்டங்ககப வற்கன்வநம்" ன்ந கூநணர். 

உண்கவன, நம் ழ்ட்டில் கடததநகன்ந 

வதட்டங்ககப வற்கன்வநன். அங்கு இன்ந 

ர்கபன் உககள் தற்நப் வதசுது ழ் ட்டு 

தல்ககனக்கக ற்நம் கல்லூ ர்கள்ன். இந்ப் 

வதட்டங்கள் அங்கு தடங்குற்குக் கம், இனங்கக 

ல் கடததற்ந இணப்தடுதககனநோம் இணண 

க்குல்கலம்ன். ஆணல் அன்ந இனங்ககத் ழ் 

இகபஞர்கலக்கு ஆநோப் தற்ச அபத்து இந் த் 

அசு. ஆணல், இன்ந ழ்த் வசக் கூட்டகப்தன் 

கனர் இ. சம்தந்ன் அர்கள் இனங்ககன் 

ததந்ப னகணக் கந்த்ற்தகண்ட இந் ஜணத 

ன்வகன் சங் அர்கலடன் கககுலுக்கப் வதசுகநர். 

ஆணல், அவ இனங்ககத் ழ் க்கபன் அசல் 

உககள் தற்நவ அல்னது ண உககள் தற்நவ 

வ நப்தல்கன; இந் த் அசு இன்ந கல் 

அன் நைடிவுககபத் தக்கல்கன. இந் கனககப் 

தர்க்கும்ததலது தந்த் வங்கக டுத்து ப் 

தள்கபந்க்கு உகடத்துட்டு "தள்கபப்த, 

ங்ககபக் கப்தற்ந!" ன்ந வண்டுகப்வதன 

இந்க்கநது.  

இன்ந இந் த் அசு ததந்ப னகண 

வக்ககக்தகண்வட இனங்ககநோடன் இகந்து 

தசற்தடுகன்நது. 1987இல் உந்க்கப்தட்ட இனங்கக - 

இந் எப்தந்த்வன ந்வககனத் துகநநைகத்கப் 

தற்நக் குநப்தடப்தட்டிந்க்கநது. இன்ந நோத்ம் நைடிகடந் 

தன்ணர் தனலி ண கனம், கங்வகசன்துகநத் 

துகநநைகம் ஆகணவும் இந்வுக்குக் குத்ககக்குக் 

தகடுக்கப்தட்டுள்பண. இனங்கக - இந்  எப்தந்த்ல் 

குநப்தடப்தட்டிந்க்கும் ந்வககனத் துகநநைகம் 

இன்நம் ததந்ப க இந்ன் சவ 

இந்க்கன்நது. ஆணல் அவ எப்தந்ம்நனம் இகக்கப் 

தட்டிந்ந் டக்கு - கக்கு  இன்ந தக்கப்தட்டுள்பது. 

இத்கக கனக இந்க்கன்நததலலும் இனங்ககநோட 

ணண ர்த்க எப்தந்த்வன இந் குந் அக்ககந 

தசலுத்துகநது. அந் எப்தந்ங்கள் அகப்தகநோம் 

கக்கூடிக இந்க்கன்நது. ணவ இன்நம் 

ததந்ப ண எற்நககத்ன் கக்கூடிக 

இந்க்கநது. ஆணல், இன்ந இந்ன் ழ்ட்டிலுள்ப 

தல்ககனக்கக ற்நம் கல்லூ ர்கள் ந்ண 

அசல் தன்ணநோம் இன்ந கபர்ந்தலந்ந்க்கநர்கள். 

அர்கள் வதசுது இனங்ககத் ர்கபன் உககள் தற்ந. 

அக ங்கள் வற்கன்வநம். 1960ஆம் ஆண்டிவன இந் 

தத் ப்நெக்கு கப் வதடிர்கள் ழ்ட்டு 

க்கள். ஆணல் இனங்ககவன 1983ஆம் ஆண்டில் 

டுகனப் வதட்டம் ஸ்நததடுத்கத் தடர்ந்து 

இந்வன அன்ந லந் ழ்ட்டுக் வகக்ககக 

இந் த் அசு சூக்கக இனங்ககன் தக்கம்  

ந்ப்தந்ந்து. ஆணல், இன்ந அந் கனக ந 

ண்டும் ழ்ட்டிவன அது எந் த தச்சகணக 

லந்துள்பது. இன்ந ழ்ட்டிலுள்ப தல்ககனக்கக 

ர்கள் ந் ண தனகணநோம் ர்தர்க்கல் 

து வதட்டத்க நைன்தணடுத்து டத்துகன்நர்கள். 

ஆணல், இன்ந இந் த் அசு எந்தக்கம் இனங்கக 

அசுடன்  ததந்ப ண உடன்தடிக்ககககப 

வற்தகள்கன்ந அவவகப, நதக்கத்ல் ழ்த் வசக் 

கூட்டகப்தணகநோம் அகத்துக்தகண்டு கய்கர்த்க் 

தகண்டிந்க்கநது.  

ணக்கு நைன்ணர் இங்கு உகற்ந ண்நெகு சுஜ 

வசணசங்க அர்கள் இந் நணங்கலக்கு இனங்கக 

லுள்ப ககள் வ்ந இனசக ங்கப்தடுகன்நண 

ன்தது தற்நக் குநப்தட்டர். ங்கள் இங்கு எந் நைக்க 

டத்கப் தர்க்க வண்டும். ங்கள் அகணந்ம் 

இனங்கககப் தற்ந டங்ககபப் வதசுகன்வநம். 

ஆணல், இந் த் அசன் ததந்பக் 

தகள்ககன்தடி, ழ் க்கலக்கு இனங்கக - இந் 

எப்தந்த்கப் தற்நத் தப்தர்கள். இனங்கக 
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ඳහර්ලිවේන්තු 

அசங்கநைம் இனங்கக - இந் எப்தந்த்ல் குநப்தடப் 

தட்ட ந்வககனத் துகநநைகம் தடர்தக ன்நத் 

துக்குச் தசன்ந வ் டடிக்ககநோம் வற்தகள்பது. அது 

அப்தடிவ இந்க்கக்கூடிக அற்கு வனகக தனலி 

ண கனம், கங்வகசன்துகநத் துகநநைகம் ஆக 

ற்கநநோம் இந்டம் ககபத்துள்பது. இணல் 

இனங்ககன் ததந்பத்கக் கட்டுப்தடுத்துது 

சண அல்னது இந் ன்தவ இன்ந சர்வசத்துக்கு 

லந்துள்ப தச்சகண. இற்குள் சக்கப் தகந்ர்கபக 

ர்கள் இந்க்கன்நர்கள். இன்ந ர்கள் க்கு 

அசல் ர்வு ங்கப்தட வண்டுதன்வந ர்தர்க் 

கன்நர்கள். ழ் வதசும் க்கள் து அசல் உககள் 

ங்கப்தடவண்டுதன்நம் ர்தர்க்கன்நர்கள். சு 

ர் உகநோடன் கூடி எந் ர்வு வண்டுதன்தல் 

இனங்கக ழ் ர்கலக்கும் ழ்ட்டு க்கலக்கும் 

ற்நக் கந்த்து ககடது. அது சஷ்டி அல்னது எந் 

ட்டுக்குள் இந் வசங்கப ன்தகப் வதசத் ர்க்க 

வண்டும். அல்னது நோத்த்துக்கு இனங்ககக்கு உதசய் 

உனக டுகள் எந்த்துன்ந க்குத் ர்கப் ததற்நத் 

வண்டும். இற்குச் சர்தக இன்ந இந்ன் 

ழ்ட்டிலுள்ப கல்லூ ர்கள் வ்ண அசல் 

கட்சகபன் ஆவுன்நப் வதடுகன்நர்கள். உண்க 

வன அகண இனங்ககலுள்ப ழ் க்கள்  வற் 

கன்நர்கள். ழ்ட்டிலுள்ப ந்தந் அசல் 

கட்சக்கும் அங்கு வற்தல்கன. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහවේ හරඹ අහනයි.  
 

රු වේ. ්රීද යංහ භවතහ 
(ண்நெகு தஜ. ஸ்ரீ நங்க) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

இன்நம் எந் டத்ல் நைடித்துக்தகள்கன்வநன்.     

உண்கவன இந் அசல்கலகட அநக் 

கககள் தடர்தக து ழ் க்கள் அனட்டிக் 

தகள்ல்கன. இன்ந ன் தகப அநு ஸக்க 

அர்கபடம், "ங்கள் 1987-1988ஆம் ஆண்டுகபல் வ்ந 

இனங்ககன் தல்ககனக்கக ர்ககப என்நகத்து 

உங்கலகட அசல் தகள்ககககபப் நெகுத், வதட் 

டத்க நைன்தணடுத்ர்கவப, அவவதன்நன் இன்ந 

ழ்ட்டிலுள்ப தல்ககனக்கக ர்கள் து 

வதட்டங்ககப நைன்தணடுத்துள்பர்கள்" ன்ந கூநவணன். 

ழ்டு ன்ந ககல் இனங்ககத் ர்கலக்ககக் குல் 

தகடுப்தது அர்கபன் கடக. அவ்ந சுனற்ந ஏர் 

அசல் வதட்டத்கத்ன் ழ் க்கள் ர்தர்க் 

கன்நர்கள் ணத் தத்து, கடததநகன்வநன். ன்ந.
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රු එච්. ආර්. මිත්ර ඳහර භවතහ (ඳශු ේඳත් වහ ග්රාහමීඹ ප්රපජහ 
ංර්ධන නිවඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ண்நெகு ச். ஆர். த்தன  - கல்கடபர்ப்நெ, க 

சணசநக அதந்த் த அகச்சர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  භවේ ථහ ඳටන් න්න 

ලින් වේ හයණඹ ළනත් භහ දළන න්න ළභළිපයි.   භට වඳය 

ථහ ශ රු භන්ත්රී තුභහ වන් ශහ, ජිත් වප්රපේභදහ 

භන්ත්රී තුභහට එක්ත් ජහිප ඳක්වඹන් හරඹ රඵහ දුන්වන් 

නළවළ කිඹරහ.  එතුභහ TNA එවක්  හරඹ රඵහ වන ථහ ශහ 

කිඹරහ තභයි එභ භන්ත්රී තුභහ වන් වශේ. රංහවේ සිටින 

ඩඹසවඳෝයහවේ හරඹ රඵහ වන ජිත් වප්රපේභදහ භන්ත්රී තුභහ 

ඳහර්ලිවේන්තු අභතන්නට ටයුතු කිරීභ ළන අඳ භවිත නහ. 

වේ යවට් එක්ත් ජහිප ඳක්වේ නහඹත්ඹ වහ දඟරන, 

වඳොයන ජිත් වප්රපේභදහ භළිපතුභහවේ වළසිරීභ ළන අඳ වේ 

අසථහවේ භවිතඹ ඳශ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, විවලේවඹන්භ අද දින වභභ 

විහදවේ දී  යන රද ථහ පිළිඵ අවවන සිටිඹහභ,  වර්ගු 

ළන විතයක් වනොවයි  විවිධ හයණහ පිළිඵ, යවට් ආර්ථි 

ඳළිපඩ ළන විවිධ අදවස ප්රපහල වුණහ. අවප් යවට් වර්ගු 

වදඳහර්තවේන්තු  ළන ථහ යනහ නේ, එඹ අිප ඳළයණි 

වදඳහර්තවේන්තුක්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. වභඹ 

ආයේබ වරහ ිපවඵන්වන් ඉංග්රීනසි ආණ්ඩු හරවේ යි.  වභභ 

වර්ගු ඳනත ඳශමුවන් ේභත වරහ ිපවඵන්වන් 1869 දීයි.  

1869 හරවේ වේ යවට් ිපබුවණ් —සථහදහඹ බහක් - 

Legislative Council එක්-.   ඉංග්රීනසි ආණ්ඩු ඳළතුවණ්.  එභ 

ඉංග්රීනසි ආණ්ඩු හරවේ තභයි  නිත—නුකර ඵදු අඹ කිරීභ වහ 

වේ  ීතිප වේ යවට් ේඳහදනඹ ය ිපවඵන්වන්.  ඒ නිහ අද 

නවොට වර්ගුට ඹ අවුරුදු 150ට කිට්ටු වනහ. වේ 

අවුරුදු 150 හරඹ තුශ වර්ගු වේ යවට් ආර්ථි ංර්ධනඹට 

දුන් දහඹත්ඹ අඳ අඹ යන්නට ඕනෆ. වේ යවට් ජහිප 

ආදහඹවභන් විලහර මුදරක් උඳඹන ආඹතනඹක් වළටිඹට, වේ යවට් 

ජහිප ආර්ථිඹට ලක්ිපඹක් වදන ආඹතනඹක් වළටිඹට වර්ගු 

ඉතහ ළදත් සථහනඹක් න්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, නහවි ටයුතු 

ේඵන්ධවඹන් අඳට වර්ගු විලහර ලවඹන් ඵරඳහනහ. ඒ 

හවේභ සිවිේ ගුන් වේහ ටයුතු ේඵන්ධවඹනුත් අඳට වර්ගු 

විලහර ලවඹන් ඵරඳහනහ. ඒ හවේභ හණිජ ටයුතු, ඵරලක්ිප 

දළනුභ ඹන වේ ක්වේත්ර  ේඵන්ධවඹනුත් වර්ගු ඉතහ විලහර 

හර්ඹ බහයඹක් වේ යටට ඉටු යනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ රංහ අඩු ආදහඹේ 

රඵන යටක් වළටිඹට ිපබුණහ අඳට භතයි.  රු භන්ත්රී තුභන්රහ 

කිහිඳ වදවනක්භ වන් ශහ,  වේ යටට රඵහ ත් විලහර ණඹ 

මුදේ ළන. අඳ විලහර වඳොලිඹට හණිජ ණඹ රඵහ න්න 

වඳශඹිරහ ිපවඵනහ කිඹරහ කිේහ. ඒ අඹට අභත වුණු 

හයණඹක් ිපවඵනහ. 2010 යට ඉසය වරහ වේ යට 

ිපබුවණ් අඩු ආදහඹේ රඵන යටක් විධිඹටයි.  නමුත් අද වේ යට අඩු 

ආදහඹේ රඵන යටක් වනොවයි. අද වේ යට භධ— ආදහඹේ රඵන 

යටක්. වේ භධ— ආදහඹේ රඵන යටක් වළටිඹට වශ්රාේණිත 

යන්නට අවප් වර්ගුවන් රළබුණු දහඹත්ඹ අිප විලහරයි. ඒ 

නිහ අද වේ යටට ණඹ ළීතේ ේඵන්ධවඹන්, එභ ණඹ වඳොලී 

ේඵන්ධවඹන් ථහ යනහ නේ, 2010 යට ඉසයවරහ 

තත්ත්ඹ ළන ංන්දනඹ යරහ ථහ යන්නට ඵළවළ. අද වේ 

යට භධ— ආදහඹේ රඵන යටක් වළටිඹට ේඳනහ යරහ තභයි වේ 

යවට් ආර්ථිඹ ළන ථහ ශ යුතු  න්වන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ජිත් වප්රපේභදහ භන්ත්රී තුභහ 

කිේහ,  වේ යවට් ඒ පුද්ර ණඹ ඵයතහ  රුපිඹේ වදරක් 

ණනක්  වරහ ිපවඵනහ කිඹරහ. ඒ හවේ තර්ලින් යවට් 

ආර්ථිඹ භනින්න පුළුන්ද? වේ ණඹ වරහ ිපවඵන්වන් 

වභොනහටද?  අද වේ යවට් වභොන තයේ දළළන්ත ඳරිර්තනඹක් 

සිදු වරහ ිපවඵනහද? ඊවේ වඳවර්දහ අිපරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳිපතුභහ විසින් භත්තර ගුන් වතොටුවඳොශ විෘත ශහ.  

දළන් විඳක්ඹ අවනහ, එඹට ගුන් ඹහනහ එනහද කිඹරහ. යහඹ 

වදරහ අවුරුද්දක් ඹනවොට අවනහ, එඹට නළේ එනහද කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, වේ යවට් වොශම යහඹ දිවහ 
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ඵරන්න. එඹ අවුරුදු දවස ණනක් ඳළයණි යහඹක්.  යහඹක් 

ංර්ධනඹ න්න අවුරුදු සිඹ දවස ණනක් ත වනහ. 

වොශම යහඹ නිහ තභයි වොශම නයඹ දියුණු වුවණ්. වොශම 

යහඹ ඇිප න්න ඉසය වරහ වොශම නයඹ වේ තයේ දියුණු 

තත්ත්ඹ ිපබිරහ නළවළ.  ඒ විතයක් වනොවයි, මීමු දක්හ 

හණිජ ප්රපවද්ල ඵට ඳරිර්තනඹ වුවණ් වොශම යහඹ නිහයි. 

වේ අවුරුද්දකින්, වදකින්, දවඹකින්,  ඳවවශොකින් සිදු වුණු 

වදඹක් වනොවයි.  අවුරුදු දවස ණන ඉිපවහඹක් ිපවඵනහ. 

අද වේ ඳළත්වතන් ළුතයට ඹන වතක් හණිජයණඹට වඹොමු 

වුවණ්, මුහුදුඵඩ ඳශහත් හණිජයණඹට වඹොමු වුවණ් වොශම 

යහඹ නිහඹ කිඹන එ අඳ අභත යන්නට වවො නළවළ.  

ඉිපවහවේ යන්න ිපබුණු ළඩ  -  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(கனகங்கும்  உநப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 

අනතුරු රු උදිත් වරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනවඹන් ඉත් 
වුවඹන්, නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தநகு, ண்நெகு  உத் தனக்குதண்ட அர்கள் 

அக்கசணத்ணன்ந அகனவ, குலக்கபன் தத் சபர் 

அர்கள்  கனக கத்ர்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair 

and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
රු එච්.ආර්. මිත්ර ඳහර භවතහ  
(ண்நெகு ச்.ஆர். த்தன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, අතීතවේ වේ යවට් 

යන්න ිපබුණු ළඩ ළන ථහ යනහ නේ  නිදව රළබුණහට 

ඳසු වේ යවට් ඵරඹට ආවේ එක්ත් ජහිප ඳක්ඹයි.  වේ 

එක්ත් ජහිප ඳක්ඹට දර්ලනඹක් ිපබුණහද?  

1952 ර්වේ ්රීද රංහ නිදවස ඳක්ඹ ආයේබ යන තුරු, 

ඉංග්රීනසි අධියහජ—හදීන්වේ සිතුේ ඳළතුේ ඉදිරිඹට වන ගිඹහ වළය, 

ිපබුණු ආදහඹේ ටි එතු ය ත්තහ වළය, නතහකින් ළඩ 

යන්න එක්ත් ජහිප ඳක්ඹට ලක්ිපඹක් ිපබුවණ් නළවළ. 

ත්රිtකුණහභරවේ යහඹ ජනතු වශේ එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළිපතුභහයි. ඒ යහඹ යජඹට ඳයහ ත්තහ. වර්ගු 

තුළින් වේ යටට ආදහඹේ වවනන්න, ත්රිtකුණහභරවේ යහඹ වේ 

යටට සතුක් වළටිඹට  එදහ වේ යවට් ජනතහට අයිිප යරහ 

දුන්වන් ්රීද රංහ නිදවස ඳක්වේ  නිර්භහතෘ එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළිපතුභහයි. ඒ ඉිපවහඹ අභත යරහ ඉදිරිඹට 

ඹන්න ඵළවළ.  

අද වොශම යහඹ දිවහ ඵරන්න. වොශම දකුණ යහඹ වවට 

අනිද්දහ වේ යවට් දළළන්තභ යහඹ ඵට ඳත් නහ. විලහර නළේ 

වවනන්න පුළුන් විධිඹට ඒ යහඹ ස යරහ ිපවඵනහ. 

මුදේ න්දයහක් වේ වහ ළඹ වරහ ිපවඵනහ. ඒහට තභයි 

ණඹ ත්වත්. ඒ තභයි ආර්ථිඹ; ඒ තභයි ජනතහවේ 

අල—තහ. දකින්, වදකින් වේ සිඹලු ප්රපලසන වින්න 

පුළුන් යටක් වරෝවේ වොවවේත් නළවළ. දසින් ද අවප් යට 

ංර්ධනඹ නහ. ණඹ න්වන් නළතු කිසි වදඹක් යන්න 

ඵළවළ. යසහක් යරහ රුපිඹේ 25,000 ඳඩිඹක් න්නහ 

මිනිවවකුට වඹක් වදහ න්න රුපිඹේ රක් 4 වවෝ 5 

ණඹක් න්න අල— නේ, ඒ පුද්රඹහ ඒ ණඹ න්න ඕනෆ. ණඹ 

අයවන වේ වදහ න්න ඕනෆ. එවව නළිප ේලි එතු යරහ 

වඹක් වදහ න්න හිටිවඹොත් අවුරුදු 10කින්ත් වඹක් වදහ 

න්න ඵළවළ. එළනි යර උදහවයණ වභච්චය ිපවඹද්දී ණඹ ළීතභ 

ළන බඹ වනහ. ණඹ ළීතවේ ඉිපවහඹ දිවහ ඵළලුවොත්, වේ 

යවට් ණඹ ළීතවේ ප්රපමුතහ හිමි න්වන් වේ.ආර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳිපතුභහට. ඒ හරවේ වේ යට විලහර ලවඹන් ණඹ ත්තහ. 

ඒ නිහ ඒ හරවේ විලහර ණඹ ඵයක් ිපබුණහ. භහ එවවභ 

කිඹන්වන් 1977 දී සිරිභහවෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළිපනිඹවේ 

ආණ්ඩු ඳයහජඹ න වොට වේ යට ලත ඳවක්ත් ණඹ ිපබුවණ් 

නළිප නිහයි. රුපිඹේ වෝටි ණනින් වේ යට ණඹ යරහ, වේ 

යවට් ආර්ථිඹ ශ ඳේරට වනිච්වච් එක්ත් ජහිප ඳක්ඹ 

වනොවයිද?  

අදත් අපි ඒ ණඹ වනහ. වභොනහද එයින් රළබුණු ප්රපිපපර? 

විෘත ආර්ථිවඹන් ඇිප වුණු අනිසි පර විඳහ නිහ වේ යවට් 

ජහිප ආදහඹභ අහිමි වුණහ. අද අපි ආනඹනඹ වනොයන්වන් 

වභොනහද? අද අපි සිඹලු වද්ේ ආනඹනඹ යනහ. මිරිස 

යවේ ඉරහ, කිරි වීදුරුවේ ඉරහ, සීනි වළන්වද් ඉරහ වළභ වද්භ 

ආනඹනඹ යනහ. වේ ජහිපඹ ශ ඳේරට වන ගිවේ ඒ ළයදි 

ආර්ථි ප්රපිපඳත්ිපඹ නිහයි. නමුත් අිපරු ජනහධිඳිපතුභහට පිං සිදු 

වන්න අද එ වහේ ඇටඹක්ත් පිට යටින් වවනන්වන් නළවළ.  

විවද්ල යටලින් වනහපු වේරට එදහ වහපු ඵදු අද අපි 

වන්වන් නළවළ. ඒ නිහ වේහත් ංන්දනඹ යරහ ඵරන්න 

ඕනෆ. භහ හිතන්වන් නළවළ, එක්ත් ජහිප ඳක්වේ එ 

භන්ත්රී යඹකුත් වේ අසථහවේ රු බහවේ ඉන්නහ කිඹරහ. 

වඳවනන්න  නළවළ. රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, වේ 

විහදඹ අල—ද, නළද්ද කිඹරහ ලින් කිඹන්න ඕනෆ. ඒ අඹ වේ 

විහදඹට වබහගි වන්වන් නළත්නේ, ආණ්ඩු වළටිඹට අඳට එ 

දසින් වේහ ේභත යන්න පුළුන්, හරඹ නහසිප යන්වන් 

නළිප. වේ යට ඳහරනඹ යන්න ජනතහ වේ ආණ්ඩුට ඵරඹ 

දීරහ ිපවඵන නිහ වේ ඳනත් වටුේඳත් ේභත යන්න අඳට 

විහදඹක් අල— වන්වන් නළවළ.  

අවප් ආණ්ඩුවේ දක් අභහත—රු ඉන්නහ. වේ යට, යහජ—ඹ 

ඳහරනඹ යන්න පුළුන් ඳශපුරුදු අඹ ඉන්නහ. ීතිප ේඳහදනඹ 

යරහ වේ යට නිළයදි භහර්වේ භන් යන්න අඳට 

පුළුන්භ ිපවඵනහ. අඳට වේහ ඉදිරිඳත් යපු වභොවවොවත්භ 

ේභත ය න්න පුළුන්. විහදඹක් වදන්වන් විඳක්ඹට. නමුත් 

විඳක්වේ එ භන්ත්රී යඹකුත් නළවළ වේ රු බහවේ.  

එතුභන්රහට අද යන්න විවේචනඹක් නළවළ. ණඹ ඵය ළන ථහ 

යනහ. වේ වරෝවේ ණඹ ත්වත් නළිප යටක් ළන කිඹන්න. 

ණඹ න්වන් නළිප ංර්ධනඹ යපු යටක් වරෝවේ 

ිපවඵනහද? වේ ථහක් ිපවඵනහ, "ණඹ වන්න බඹ 

වන්න එඳහ" කිඹරහ. ණඹ අයවන ංර්ධනඹ වුණහභ ඒ 

ංර්ධනවඹන් දළළන්ත ආදහඹභක් රළවඵනහ. උදහවයණඹක් 

වළටිඹට වර්ගුවේ ආදහඹභ දිවහ ඵරන්න. ර්වඹන් ර් ඹ ළඩි 

වරහ ිපවඵනහ. 2010 අවුරුද්වද්  වර්ගුවේ වේට්ටුවන් පිටු වුණු 

ඵවලුේ ප්රපභහණඹ තුන්රක් තුන්සිඹ ිපසඅටයි. සිඹඹට 27 

ර්ධනඹක්! 2011, 2012 ර්ර ං—හ වේන භහ ශඟ නළවළ. 

වේ ෆභ ර්ඹභ වර්ගුවන් එළිඹට ඹන ඵවලුේ ං—හ 

දසින් ද ළඩි වරහ ිපවඵනහ. ඒ හවේභ විවද්ල යටරට 

ඹන ප්රපභහණඹ ළඩි වරහ ිපවඵනහ. ඵරන්න, වොයි තයේ 

වේන ං—හක් වේ වහ ස යන්න ඕනෆද කිඹරහ. 

Customs declarations වොයි තයේ ප්රපභහණඹක් ිපවඵනහද 

ඵරන්න. 2010 වර් දරක් වඹදවසවහයසිඹ අසඅටක් 

Customs declarations වදරහ ිපවඵනහ. වේ ං—හ ත්තහභ 

ලින් අවුරුද්දට ඩහ  විලහර ළඩි වීභක්. ඒ නිහ යහවේ ටයුතු 

දසින් ද පුළුේ වරහ ිපවඵනහ; ර්ධනඹ වරහ ිපවඵනහ. 

වේහ වත්රුේ න්වන් නළිප, වේහ ළන අවඵෝධ ය 

න්වන් නළිප වභතළන ථහ යනහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, දළන් ළයදි 

යන්නන්වේ භහජඹක් ිපවඵනහ. යහඹට වේ ප්රපලසනඹක්. 

අවප් වර්ගු නිරධහරින්ට ඳහ  වදන්න එනහ. ීතිප විවයෝධී ද්රි— 

වේ යටට වවනන්න උත්හව යනහ. අේරස වොභහරිස 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ලහහක්, අේරස වවෝ දණ වචෝදනහ 

975 976 



ඳහර්ලිවේන්තු 

විභර්ලනඹ කිරීවේ වොමින් බහවේ ලහහක් යහවේ දළේභත් 

යදක් නළවළ,  යහඹ තුශ වේ සිදු න ළයදි නත්හ න්න.  වේ 

යජඹට  දළළන්ත ආදහඹභක් එන ආඹතනඹක්. අද ඒ නිහභ න 

ඳරිඳහරන ක්රකභඹක් වදරහ ිපවඵනහ. භහජ ආයක්ණ අංලඹක් 

වදරහ ිපවඵනහ. අන්තයහඹහරී ඖධ ඳහරනඹ යන්න, භහජ 

ආයක්ණ ළඩ පිළිවශක්  හවේභ වජ විවිධත් රැයණඹ 

වහ ජනතහ උරුභඹන් ආයක්හ යන්න වනභ අංලඹක් අද 

වර්ගු තුශ වදරහ ිපවඵනහ. 

අද වේ අඳනඹන ආනඹන වවශහවේදී  ASYCUDA World  

කිඹරහ automated system  එක් Customs data  වහ වඹොදහ 

වන ිපවඵනහ. වේ තුළින් ඉේලුේ ඳත්ර   අයවන  ඳරිණඹ 

භහර්වඹන් තමුන්වේ නු වදනු යන්න  අද අසථහ ළරසී 

ිපවඵනහ. නවීන තහක්ණඹට වර්ගු ඇතුශත් වරහ ිපවඵනහ. 

 ඉිපන් වේහ දිවහ ඵරරහ තභයි ථහ යන්න ඕනෆ.  අද අවප් 

බුද්ධිභඹ වද්වඳොශ අයිිපඹ ඩ කිරීභ පිළිඵ ටයුතු යන්න 

න වර්ගු අධ—ක්යඹකු ඳත් ය ිපවඵනහ. වේ අලුත් ළඩ 

පිළිවශ තුළින් වේ යවට් වවශහභ හර්ඹක්භ යන්න, 

ආනඹන අඳනඹන වවශහභ හර්ඹක්භ යන්න අඳට ඉඩ ඩ 

රළබිරහ ිපවඵනහ.  

ඒ විතයක් වනොවයි.  අවප් ඒහඵද්ධ අයමුදර  - Consolidated 

Fund එ- ළන ථහ යමින් එ  භන්ත්රී යවඹක්  ප්රපලසන ශහ,  

වේ ඳසුහලීන ඵරඳහන - effect එක්- විධිඹට ඳත් යන්වන්  

වභොද කිඹහ. අද ඒහඵද්ධ අයමුදලින් -Consolidated Fund 

එවන්- වොශම න වර්ගු වොඩනළඟිේරක්  ඉදි යනහ. එඹ 

භවේ 13කින් යුත් න මරසථහනඹක්. සිඹලු ටයුතු එභ 

තළනකින් ය න්න පුළුන් විධිඹට  ඒහඵද්ධ යරහ අලුත්  ළඩ 

පිළිවශක් වන ඹනහ. දළනටභත් ඒහඵද්ධ අයමුදලින් රුපිඹේ 

බිලිඹන 4.5ක් දීරහ ිපවඵනහ.  වේ නවොට සිඹඹට 95ක් ළඩ 

ඉයයි. වර්ගු විතයක්  වනොවයි.  යහඹේ වදනහ. වොශම 

යහඹ වදනහ. භත්තර ගුන් වතොටුඳශ වදනහ. අධිවේගී භහර් 

වදනහ. වී වොවිතළනින් යට සඹංවඳෝෂිත යනහ. උඳුලින් වේ 

යට සඹංවඳෝෂිත යනහ. ඵඩ ඉරිඟුලින් වේ  යට සඹංවඳෝෂිත 

යනහ. ඒ විතයක් වනොවයි. අද අපි න වර්ගු  වොඩනළගිේරක් 

ඉදියනහ. වයෝවේ ඳද්ධිපඹ දිවහ ඵරන්න, අද වභොන තයේ 

දළළන්ත ආවඹෝජනඹක් ය ිපවඵනහද කිඹහ.  

අද තමුන්නහන්වේරහට වේ ංර්ධනඹ දිවහ ඵරහ වන ඉන්න 

ඵළවළ, ඊර්—හ නිහ. වේ යවට් ජනතහ එතු  යන්න ඵළරි නිහ 

අද  එක්ත් ජහිප ඳක්ඹ ජිීතහ  ගිහිේරහ   ිපවඵනහ, ආණ්ඩු 

වඳයශන්න. තමුන්නහන්වේරහට වේහ යන්න වේඵ  වන්වන් 

නළවළ. වේ යවට් අඳට ඳෘතුගීසිහයයින් ඇවිේරහ පුරුදුයි;  

රන්වද්සිහයයින් ඇවිේරහ පුරුදුයි; ඉංග්රීනසිහයයින් ඇවිේරහ 

පුරුදුයි. වභොන  ජතහ ආත් වේ යවට් ජනතහට වයිඹක් 

ිපවඵනහ, ලක්ිපඹක් ිපවඵනහ වේ යවට් සහධීනත්ඹ ආයක්හ 

ය න්න.  වේ හනුවේ ඒ ආයක්හ යන නහඹඹහ 

වළටිඹට භහින්ද යහජඳක් භළිපතුභහවේ නභ ඉිපවහඹට එතු  

වරහ ඉයයි.  වේ යට  ආයක්හ ය ත් නහඹඹහ වළටිඹට 

එතුභහ වේ යට දළළන්ත  ංර්ධනඹක්  යහ වනිහින් ිපවඵනහ.  

ේලි අයවන, ණඹ අය වන   යන්වන්  වභොනහද කිඹරහ 

තමුන්නහන්වේරහ ඇස ඇයරහ ඵරන්න ඕනෆ.  වභන්න වේ  ළඩ 

පිළි වශ තුශ තභයි වේ යවට් ආර්ථිඹ ඉදිරිඹට වන ඹන්වන්.  

සීනි ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ අවප් යජඹ 

ඇභිපයවඹක් ඳත් ය ිපවඵනහ.  රුපිඹේ වෝටි 5,000 විතය  

විවද්ල විනිභඹක් විඹදේ යරහ රංහට සීනි වන්නහ.  

වඩොරයඹට ිපවඵන ඵරඳෆභ නිහ  ඒ විවද්ල විනිභඹ වේ යවට්භ 

නත්හ  න්න අඳට අල— වරහ ිපවඵනහ. වේ යටට  කිරිපිටි 

ආනඹනඹ යනහ.  කිරිපිටි  ආනඹනඹ  නත්න්න ඕනෆ වරහ 

ිපවඵනහ. ජනතහ අද වභළනි තත්ත්ඹන්ට වඳොශමන්න 

අඳවසු වරහ ිපවඵනහ.  ආේඳභඹ ලවඹන් අද වේ යවට් 

විලහර වනසභක් සිද්ධ වරහ ිපවඵනහ. ජනතහ ෘෂි 

ආර්ථිඹට නළඹුරු න එ අඩු වරහ ිපවඵනහ.  ඒ නිහ ඒ  

ළනත් අපි ේඳනහ යන්න  ඕනෆ.   දළළන්ත ඵරවේඹක් 

වළටිඹට වේ යවට් ජනතහවේ  ආර්ථිඹ ලක්ිපභත් යන්න  

ඕනෆ. අද දුප්ඳත්වේ වර්හ වළටිඹට  කිඹන්වන් වඩොරර් එයි.  

රුපිඹේ 130ට අඩු ආදහඹභක්  න්න වවනක් අද වේ යවට් 

ඉන්නහද කිඹහ භහ අවනහ.  වේ යවට් යහජ— වේවේභ රක් 

13ක් ඉන්නහ.  රක් 17ක් විවද්ලත වරහ ඉන්නහ.  ඒ අඹත්   

නිර්ධන ඳන්ිපවේඹ කිඹන භහජහදී  ංේඳඹට ඇතුේ 

යවනද තමුන්නහන්වේරහ ථහ යන්වන්. ජිත් වප්රපේභදහ 

භන්ත්රී තුභහත් අද වේහ ළන ථහ යනහ. එක්ත් ජහිප 

ඳක්ඹට භහජහදී ංේඳ ඇතුළු වන්වන් වොවවොභද?   වේ 

යට විකුණහ වන  න්න වදපු, වේ යට විවද්ශිඹන්ට ඳහහ 

දුන්නු, වේ යවට් වද්වඳොශ ටි විකුණපු එක්ත් ජහිප  ඳක්ඹ 

වභොනහද වේ ථහ යන්වන්?  එක්ත් ජහිප ඳක්ඹට එවවභ 

ථහ යන්න අයිිපඹක් නළවළ.  අද තමුන්නහන්වේරහ ළයදි 

ංේඳර ඳළටලිරහ. අද තභන්වේ ඳක්ඹ විලහර අර්බුදඹට 

වනිහිේරහ. අද  එතුභහ යනිේ  වික්රකභසිංව භළිපතුභහ භ 

නහඹත්ඹට වඳොය නහ. නමුත් එතුභහවේ ශ වඵොශභ 

නිහ, එතුභහවේ  ශහ ඵහරභ නිහ එතුභහට  කිසි දිවන යණසිංව 

වප්රපේභදහ වවනක්  වන්න ඵළවළ.   

වේ යවට් ජනතහත් එක් එතු වරහ, වේ යට ංර්ධනඹ 

යහ  ඹන භවන්දී  අපි  දන්නහ, වර්ගු වොච්චය හර්ඹක්භ  

ළඩ යනහද කිඹහ.   යක් වේ යටට    පිළිහ හය ිපවඵන 

යහඹන ද්රි—  කිහිඳඹක් වනහහ.  ඒහ ඔක්වොභ අත් අඩංගුට  

න්න ටයුතු ශහ. Methamphetamine කිවරෝ 17ක් වනහහ; 

ඒ සිඹේර අත් අඩංගුට ත්තහ.  වවවයොයින්  කිවරෝ 36ක් අත් 

අඩංගුට ත්තහ. දුේවොශ ඳදනේ ය ත්තු පිළිහ හය 

අඩංගු Pan Parag, Hans, Beedi ආදී වේහ  ඔක්වොභ අත් 

අඩංගුට ත්තහ.  ඒ නිහ වෞ—භඹ ලවඹන් වේ යවට් ජනතහ 

ආයක්හ යමින් පිළිහහය යහශිඹක්  වේ යටට ඳළමිණීභ 

ශක්න්න වර්ගු ටයුතු ය ිපවඵනහ.  ඒ නිහ ත කිහිඳ 

දක් ඹනවොට නවීයණඹට ඳත් න වර්ගුවේ  තත් අංල 

වදක් -භත්තර ගුන් වතොටුඳවශේ ව වේඵන්වතොට යහවේ- 

විෘත යන්න පුළුන්  වනහ.  ඒ අංල වදවන් විතයක් 

වනොවයි දකුණු වොශම  යහඹ විෘත ශහයින් ඳසු  වේ යවට් 

හණිජ යහඹක් වළටිඹට -විලහර ආදහඹභක්  උඳඹන යහඹක් 

වළටිඹට- අවප් ආදහඹභ තත් ළඩි  ය  න්න පුළුන් වනහ. 

වවොංවොං නයඹට ිපවඵන ප්රපධහනභ සථහනඹක්  තභයි 

වවොංවොං යහඹ. සිංප්පරු ත්වතොත්, ඒ යවට් ිපවඵන 

ප්රපධහනභ සථහනඹ තභයි සිංප්පරු යහඹ. රු නිවඹෝජ— හය 

බහඳිපතුභනි, ඉිපවහවේ වේ සථහන ළදත් වුවණ්ත්, ආර්ථි 

ලවඹන් දියුණු වුවණ්ත් භත්ද්රි— නිහයි. ඉසය භත් ද්රි—  -

විවලේවඹන්භ අබින්- වන ඹෆවේ  භධ—සථහනඹක් වළටිඹට 

සිංප්පරු යහඹ ඳහවිච්චි ශහ. ඊශඟට එංරන්තඹට අල— 

යන යුද්ධ ඳසුබිභ වදන්න සිංප්පරුවේ යහඹ ංර්ධනඹ ශහ. 

ඒ දීර්ක හරඹට වඳයයි. එළනි විවිධ හයණහ නිහ වේ සථහන 

ංර්ධනඹ වරහ ිපවඵනහ. නමුත් අද අඳ අං, වේ යවට් 

ජනතහට දළළන්ත ආදහඹභක් වදන්න පුළුන් විධිඹට වේ යහඹ 

ංර්ධනඹ යවන ඹනහ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, දහත් වනොිපබුණු 

විධිඹට අද වේ යවට් ජනතහවේ ඒ පුද්ර ආදහඹභ ළඩි වරහ 

ිපවඵනහ. ඒ නිහ දිළිඳුභක් ළන හටත් ථහ යන්න ඵළවළ.  

වේ යවට් ජනතහවන්  දිළිඳුවේ වර්හවේ   සිටිනහඹ කිඹන  

කිසිවක්  අද අඳට වොඹහ න්න  නළවළ. දළන් අඳට අල— 

න්වන් ආදහඹභ ළඩි කිරීභටයි. ඵඩු මිර අඩු කිරීභට වනොවයි.   

ජනතහවේ ආදහඹභ ළඩි ය වදන්න තභයි යජඹ 

වවවවන්වන්. ඒට තභයි යහඹේ වදන්වන්. ඒට තභයි 

ගුන් වතොටුඳශේ වදන්වන්. ඒට තභයි භවහ භහර් වදන්වන්. 

ඒ තුළින් තභයි අඳට සඹංවඳෝෂිත ආර්ථිඹට ඹන්න පුළුන් 

න්වන්.  
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අද වත් ර්භහන්තඹ දිවහ ඵරන්න. වත් මිර ළඩි වීභ නිහ 

විලහර පිරික් වත් හට වඹොමු වුණහ. යඵර් මිර ළඩි වීභ නිහ 

විලහර පිරික් යඵර් හට වඹොමු වුණහ. ඒ තුළින් ඇිප වුණු 

යක්හ ප්රපභහණඹ ඔඵතුභන්රහ ණනඹ ය ිපවඵනහද? අලුිපන් 

ඇිප වුණු වත් ර්භහන්තලහරහ ං—හ වොඳභණද? අලුිපන් ඇිප 

වුණු යඵර් ර්භහන්තලහරහ ං—හ වොඳභණද? වේහ ළන 

වුරුන් වවෝ  ණන් වදරහ ිපවඵනහද?  

2011දී රංහට  හවන 540,000ක් ආනඹනඹ ය ිපවඵනහ. 

හවන ආනඹනඹ අඩු වයි කිඹහ හිතරහ අපි ඒ වහ ඳනන ඵදු 

ළඩි ශහ. ඊශඟ අවුරුද්වද්ත් එභ හවන ං—හභයි ආනඹනඹ 

ය ිපවඵන්වන්. අඩු වීභක් වරහ නළවළ. ඒ විධිඹට හවන විලහර 

ං—හක් ආනඹනඹ වනහ. දළළන්ත ආර්ථි ප්රපහයණඹක් 

සිද්ධ න නිහ, ජනතහට ආර්ථි ලවඹන් හසිදහඹ 

තත්ත්ඹක් ඇිප වරහ ිපවඵන නිහ වේ යවට් ජනතහ ඒ 

ඳළත්තට තේලු වරහ ිපවඵනහ. අද රංභ ඵස යථර භන් 

යන්වන් දුය භන් ඹන අඹ විතයයි.  වටි දුය භන් ඹන අඹ 

අවප් රංභ ඵස යථර භන් යනහ අඩුයි. ඒ නිහ රංහ 

භනහභන භණ්ඩරවේත් ප්රපලසනඹක් ිපවඵනහ. ඇයි? ලින් 

භනහභනඹට රංභ ඵස යථ වඹොදහ ත් ජනතහ අද ඒහයින් 

ඈත් වරහ. ේඵද ප්රපවද්ලර වේ අඹ ඹේ ප්රපභහණඹට අඩු වරහ 

ිපවඵනහ. ඔවුන්ට ත්රී  වීරර්, වභෝටර් යිේ රළබිරහ ප්රපහවන 

ඳද්ධිපවේත් ඹේ ඹේ ඳරි ර්තන සිදු වරහ ිපවඵනහ. ඒ නිහ වේ 

යටට  විලහර ලවඹන් හවන ආනඹනඹ යන වොට, ඒහයින් 

ඵදු අඹ යරහ යජඹට ආදහඹභ අයවන අපි භවහ භහර් ඳද්ධිපඹ 

වදනහ. ඒවක් ඇිප යද වභොක්ද? ඵදු අඹ යන්වන් නළිප 

යටක් වන ඹන්න ඵළවළ. වරෝවේ කිසිභ යටක් ඵදු අඹ 

යන්වන් නළිප ඳහරනඹ යන්වන් නළවළ. ඒ නිහ අවප් යටටත් 

වේ තත්ත්වඹන් වනස වරහ ටයුතු යන්න පුළුන්භක් 

නළවළ.  

රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, භභ දීර්ක ලවඹන් ථහ 

යන්න ඵරහවඳොවයොත්තු න්වන් නළවළ. අවප් වර්ගු වේ යවට් 

ජහිප ආදහඹභට දුන්න වවඹෝඹ, ඵදු එතු යරහ වේ යවට් 

ජනතහ හඩේඵය ජහිපඹක් වළටිඹට නළඟී සිටුන්න දීපු 

දහඹත්ඹ අඳ අඹ යනහ. අද ඉදිරිඳත් ය ිපවඵන වේ   

ං වලෝධන තුළින් අපි තත් පිඹයක් තඵනහ. අවුරුදු 144ට 

වඳය වේ යවට් ේභත යපු වර්ගු ආඥහඳනත තත් තහක් අද 

ංවලෝධනඹ යනහ. භහ හිතන වළටිඹට මීට වඳය ඳණස තහක් 

විතය වභඹ ංවලෝධනඹ ය ිපවඵනහ. අද තත් තහක් එඹ 

ංවලෝධනඹ කිරීවභන් ර්තභහන ප්රපලසනරට පිළිතුරු වදන්න 

ලක්ිපභත් ඳරියඹක් නිර්භහණඹ යන්න වළකි වයි කිඹරහ අඳ 

හිතනහ.  

විවලේවඹන්භ භභ වභහිදී රු යත් අමුණුභ ඇභිපතුභහ 

ළනත් ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. එතුභහට  වේ පිළිඵ වශ දළීතභක් 

ිපවඵනහ. එතුභහ මුදේ වහ ක්රකභේඳහදන අභහත—හංලවේ දීර්ක 

හරඹක් ටයුතු ය ිපවඵනහ. එතුභහ රංහවේ සිවිේ වේවේ, 

ඳරිඳහරන වේවේ ඉවශභ ක්වේත්ර ඹට ගිහිේරහ, වද්ලඳහරන 

ක්වේත්ර වේත් ඉවශටභ වොස ිපවඵනහ.  එළනි කීඳ වදනහයි අවප් 

යවට් සිටින්වන්. ඒ අඹ අතරින් වවනක් තභයි අවප් යත් 

අමුණුභ ඇභිපතුභහ. එතුභහ සථිය වේේයවඹක්  වළටිඹට 

ටයුතු ය ිපවඵනහ. එක්ත් ජහතීන්වේ භණ්ඩරවේ ටයුතු 

ය ිපවඵනහ. අද එතුභහ වේ ඳහර්ලිවේන්තුවේ සිටින වජ—සඨ 

අභහත—යවඹක්. ඒ හවේභ මුදේ වහ ක්රකභේඳහදන නිවඹෝජ— 

අභහත—යඹහ වළටිඹටත් එතුභහ අද ටයුතු යනහ. එතුභහ 

හර්ථ ජීවිතඹට උරුභේ කිඹනහ. ඒ අත් දළකීභ, ඒ 

ඳශපුරුද්ද ළන හටත් අභිවඹෝ යන්න පුළුන්භක් නළවළ. 

වේ යවට් ආර්ථිඹ ලක්ිපභත් යන්න එතුභහ දයන ප්රපඹත්නඹට අඳ 

එතුභහට සතුිපන්ත වනහ. අද  ඉදිරිඳත් ය ිපවඵන වේ වර්ගු 

(ංවලෝධන) ඳනත් වටුේඳත ේභත ය ළීතභට අවප් 

වවඹෝඹ ඳශ යමින් භවේ ථහ භහප්ත යනහ.  

ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. ඳනත් වටුේඳත ඊට 
අනුකර වද න ය කිඹන රදී.   

ண டுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகள்பப்தட்டது. அன்தடி, 

சட்டநனம் இண்டம் நைகநக ப்தடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන වඹෝජනහ බහ ේභත විඹ.: 
“ඳනත් වටුේඳත පර්ණ ඳහර්ලිවේන්තු හය බහට ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' [රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ] 
 

ர்ணக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைலப் தலன்நக் குலவுக்குச் சட்டப் 

தடுக"  [ண்நெகு கன சத் அநைநக] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament." [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 
 

හය බහවහිදී රහ ඵරන රදී. 
[නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குலல் ஆப்தட்டது. 

[குலக்கபன் தத் சபர் அர்கள் கனக கத்ர்கள்.] 
Considered in Committee. 
 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
 

  1 න න්ිපඹ, ඳනත් වටුේඳවතහි  වොටක් වළටිඹට 
ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 

1ஆம் சகம் சட்டநனத்ன் தகுக இந்க்க வண்டுதணக் 

கட்டகபடப்தட்டது. 

Clause 1, ordered to stand part of the Bill. 

 
2 න න්ිපඹ.- (235 න අධිහයඹව) 10 න 

න්ිපඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ.) 
சகம் 2.- (235ஆம் அத்த்ன் 10ஆம் 

தகத் ந்த்துல்.) 
CLAUSE 2. - (Amendment of section 10 of the Chapter 235.) 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිවඹෝජ—  බහඳිපතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
(1)  "1 න පිටුවේ,  24 න වප්ලිඹ ඉත් ය ඒ වනුට ඳවත දළක්වන 

වොට ආවද්ල යන්න: 
'අඳනඹනරු වත  (1ආ) න්ිපවේ නිලසචිත දළක්වන' " 

 

(2)  "2 න පිටුවේ,  1 න වප්ලිඹ ඉත් ය ඒ වනුට ඳවත දළක්වන 
වොට ආවද්ල යන්න: 

 

'අසථහවෝචිත ඳරිදි  (1ආ) උඳ න්ිපවේ නිලසචිත දළක්වන' " 

 
ංවලෝධන පිළිත යුතුඹ ඹන ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත 

විඹ. 
ந்த்ங்கள் டுக்கப்தட்டு ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
2 න න්ිපඹ, ංවලෝධිතහහයවඹන්, ඳනත් වටුේඳවතහි 

වොටක් වළටිඹට ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 

2ஆம் சகம் ந்த்ப்தட்டந சட்டநனத்ன் தகுக 

இந்க்க வண்டுதணக் கட்டகபடப்தட்டது. 

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

3 න න්ිපඹ.- (ප්රපධහන ප්රපඥප්ිපවේ 153 න 
න්ිපඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ.) 

சகம் 3.- (நைன்கச் சட்டக்கத்ன் 153ஆம் 

தகத் ந்த்துல்.) 
CLAUSE 3. - (Amendment of section 153 of the Principal Enactment.) 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිවඹෝජ— බහඳිපතුභනි, භහ ඳවත වන් ංවලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

"2 න පිටුවේ, 6 න වප්ලිවේ සිට 24 න වප්ලිඹ දක්හ (එභ වප්ලි වද 

ද ඇතුශත්) ඉත් යන්න." 

 
 

ංවලෝධනඹ පිළිත යුතුඹ ඹන ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ේභත විඹ. 

ந்த்ம் டுக்கப்தட்டு ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 න න්ිපඹ, ංවලෝධිතහහයවඹන්, ඳනත් වටුේඳවතහි 

වොටක් වළටිඹට ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 
3ஆம் சகம் ந்த்ப்தட்டந சட்டநனத்ன் தகுக 

இந்க்க வண்டுதணக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 න න්ිපඹ, ඳනත් වටුේඳවතහි වොටක් වළටිඹට ිපබිඹ 

යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 

ප්රපඥප්ිප න්ිපඹ ව නහභඹ ඳනත් වටුේඳවතහි වොටක් 
වළටිඹට ිපබිඹ යුතුඹයි නිවඹෝ යන රදී. 

ඳනත් වටුේඳත, ංවලෝධන හිත හර්තහ යන රදී. 
 

 4 ஆம் சகம் சட்டநனத்ன் தகுக இந்க்க வண்டுதணக் 

கட்டகபடப்தட்டது.  

 சட்டகு சகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்ன் தகுக இந்க்க 

வண்டுதணக் கட்டகபடப்தட்டது.  

சட்டநனம் ந்த்ங்கலடன் அநக்கக தசய்ப்தட்டது.   

 

Clause 4, ordered to stand part of the Bill. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 

Bill reported with Amendments. 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ண்நெகு கன  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I move, 
 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 

ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 

ඳනත් වටුේඳත ඊට අනුකර ංවලෝධිතහහයවඹන්, තුන් න 
ය කිඹහ ේභත යන රදී. 

ண டுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் ந்த்ப்தட்டந நன்நம்நைகநக 

ப்தடப்தட்டு கநவற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.   

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.   

 
ේතළබීභ 

எத்கப்நெ 
ADJOURNMENT 

 
රු දිවන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்நெகு  வணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු නිවඹෝජ— හය බහඳිපතුභනි, ''ඳහර්ලිවේන්තු දළන් 

ේ තළබිඹ යුතුඹ'' යි භහ වඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රපලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
ண டுக்கப்தட்டு ற்நக்தகள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳහර්ලිවේන්තු ඊට අනුකර අ. බහ. 6.20ට, 2013 භහර්තු 21 න 
බ්රැවසඳිපන්දහ අ. බහ. 1.00 න වතක් ේ ගිවේඹ. 

அன்தடி த. த. 6.20  க்கு தலன்நம், 2013 ர்ச் 21, 

க்கக த.த. 1.00 க எத்கக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.20 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

21st  March, 2013. 
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නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළේ හසතු රු. 2.50කි. වොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
පිඹසිරි වොඩනළගිේවේ යජවේ  ප්රපහලන  හර්ඹහංලවේ  අධිහරී  වත  ෆභ  ර්ඹභ  වනොළේඵර්           
30 දහට  ප්රපථභ දහඹ  මුදේ වහ ඉදිරි ර්වේ දහඹත්ඹ රඵහ වන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිවනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉේලුේ ඳත් බහය නු වනොරළවේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந் ; ஹன்சட் அக அநக்ககன் ந்டந் சந் நத 2,178. ஹன்சட் ணப்த நத 18.15. தற் 

தசனவு நத 2.50. ந்டந் சந் நைற்தக அத்ட்சகர், அசங்க தபநொட்டலுனகம், இன. 102, 

தசந கட்டிடம், தன்ககட வீ, கந்பப்தகண, தகலம்நெ 6 ன்ந னசத்ற்கு அநப்த தககபப்  

ததற்நக்தகள்பனம். எவ்வண்டும் ம்தர் 30 ஆந் வக்கு நைன் சந்ப்தம்  

அநப்தப்தட வண்டும். தந்க் ககடக்கும் சந் ண்ப்தங்கள்  

ற்நக்தகள்பப்தடட்ட. 
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ප්රණලසනර  හික ිළිතතුරු 
 
නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ ( ංමලෝධන) ඳන ත් මටුේඳත: 
 මදන ය ව තු්දන ය කිඹහ ේභත යන රදී 
 
ල්තළබීමේ මඹෝජනහ: 
 දකුණු ඈ්දදිඹහ භඟ යහජතහ්දත්රිම ඵතහ තවවුරු කිරීභ 

්දතර්ත ප්රණධහන රුණු 

பஷதஶன உள்ரடக்கம் 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
RESETTLEMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL: 

   Read a Second, and the Third time, and  passed  
 
ADJOURNMENT MOTION: 

   Strengthening Diplomatic Ties with South India 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 

லஷனஶக்கலக்கு லஶய்னேய லஷகடகள் 

 

ஸர குடிர்த்துதல் அதஷகஶசகப (தஷனோத்தம்) சட்டனேயம்: 

 இண்டஶம், னேன்மஶம் னெகமகள் தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகமவலற்மப்பட்டது. 

 

எத்தஷகலப்னப் பஷவகை: 

 ததன்னஷந்தஷஶவுடனஶன இஶஜதந்தஷ உமவுககர லலுப்படுத்தல் 





2013 භහර්තු 21  

ඳහර්ලිමේ්දතු 
பஶஶலன்மம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 
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.බහ. 1.00  ඳහර්ලිමේ්දතු රැස විඹ.   

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ [රු ච්දදිභ වීයක්මොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

பஶஶலன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.  

பஷதஷச் சபஶநஶகர்  அலர்கள்  [ஶண்னஷகு சந்தஷ 

வீக்தகஶடி] தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 

නිමේදන 
அமஷலஷப்னக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
 

ඳහර්ලිමේ්දතු  යුතු ිළිතඵ හය බහ රැසවීභ 
பஶஶலன்ம அலுலல்கள் பற்மஷ குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිමේ්දතු  යුතු ිළිතඵ හය බහමේ රැසවීභක් 2013 

භහර්තු භ 21න බ්රrවසඳින්දදහ, එනේ ද දින ඳස රු 2.30  රු 

ථහනහඹතුභහමේ නිර හභයමේදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවි්ද 

ඉ  ඳළමිණ වබහගි න මර රු භි භ්දත්රීිරු්ද යලඹලු 

මදනහ භ මභයි්ද දළනුේ දීභ  ළභළත්මතමි. 

 

 

 
මඳත්ේ 
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නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජන ඵණ්ඩහය මත්දනමෝ්ද භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ජඹයත්න මවේයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ජි්ද ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ප්රණලසනර  හික ිළිතතුරු 
லஷனஶக்கலக்கு லஶய்னேய லஷகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  

 

භ්දනහයේ මෝෝණිඹ : මතල් මේණ  යුතු 

ன்னஶர் கடற்படுகக : ண்தைய் ஆஶய்ச்சஷ  
MANNAR BASIN : OIL EXPLORATION  

1975/’11 
1.  රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 

(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අමි  යුතු 

භහත—තුභහම්ද ආස ප්රණලසනඹ - (1)  : 

() (i) ශ්රීර රංහමේ භ්දනහයේ මෝෝණිමේ මතල් 
මේණ  යුතු බහය දී ආින භහභ ව එඹ 
ඹත් යමේ නභ මර්ද; 

 (ii) මතල් ිතං ළණීමේ  ගිවිසුමේ ඩංගු මෝදමද්යල 
මර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද?       

(අ) (i) භ්දනහයේ මෝෝණිමේ මතල් ිතං ළණීමේ දී එහි 
කියලදු  යුත්තක් ධීක්ණඹ කිරීභ  ව ඉ  
දහශ තීයණර  එශඹීභ  ශ්රීර රංහ යජඹ  
මනොවළකි වී ආින ඵත්;  

 (ii) මේ තත්ත්ඹ ඹ මත් මතල් ිතං ළණීභ  දහශ 
ගිවිසුමභහි විනිවිදබහඹ ිළිතඵ ළ ලු භතු න 
ඵත්; 

 එතුභහ ිළිත්දමනහිද? 

(ආ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
பஷத அகச்சனோம் தபரத்த சஶசன, த அலுலல்கள் 

அகச்சனோஶனலகக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) இயங்ககஷன் ன்னஶர் கடற்படுககஷல் 

ண்தைய் ஆஶய்ச்சஷ நடலடிக்கககள் 

எப்பகடக்கப்பட்டுள்ர கம்பனஷஷனதும் அது 

உஶஷத்தஶகஷன்ம நஶட்டினதும் தபர்கள் 

ஶகலதன்பகதனம்; 

 (ii) ண்தைய்க் கஷைன்ககர அகழ்லதற்கஶன 

உடன்படிக்ககஷல் உள்ரடங்கஷனள்ர  

நஷபந்தகனகள் ஶகலதன்பகதனம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) (i) ன்னஶர் கடற்படுககஷல் ண்தைய்க் 

கஷைன்ககர அகழ்கஷன்மவபஶது அதன் 

ந்ததலஶனோ நடலடிக்கககனம் வற்பஶர்கல 

தசய்லதற்வகஶ அதற்குஶஷ தஸர்ஶனங்ககர 

வற்தகஶள்லதற்வகஶ இயங்கக அசஶங்கத்தஷற்கு 

னெடிஶதுள்ரததன்பகதனம்; 

 (ii) இந்த நஷகயகஷன் கஸழ் ண்தைய்க் 

கஷைன்ககர அகழ்லதற்கஶன 

உடன்படிக்ககஷன் தலரஷப்பகடத் தன்க 

ததஶடர்பஶக சஷக்கல்கள் ழுகஷன்மன 

ன்பகதனம் 

 அலர் ற்ன்க்தகஶள்லஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

asked the  Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the name of the company which is 

entrusted with the oil exploration activities 

in the Mannar Basin in Sri Lanka and the 

name of the country to which that company 

belongs; and 

 (ii) of the conditions included in the agreement 

signed for the drilling of oil wells? 

(b) Will he admit that - 

 (i) the Sri Lankan Government has not been 

able to supervise any activity connected to 

drilling of oil wells in Mannar Basin or to 

take any decision relevant to it; and 

 (ii) under the aforesaid situation, problems have 

arisen with regard to the transparency of the 

agreement relevant to the drilling of oil 

wells?  

(c) If not, why? 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන භහත—තුභහ ව අණ්ඩු ඳහර්ලසමේ ප්රණධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ஶண்னஷகு தஷவனஷ் குைலர்தன - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயகப்ன அகச்சனோம் அசஶங்கத் தப்பஷன் 

னெதற்வகஶயஶசஶனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ අමි  යුතු භහත—තුභහ මනුම්ද භභ එභ 

ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය රඵහ මදනහ. 

() (i) මඹහ්ද රංහ  පුද්ලි භහභ. මඹහය්ද 
ඈ්දදිඹහ භහමේ ඳහලිත භහභක් න එඹ ශ්රීර 
රංහමේ ංසථහිළත භහභකි. 

 (ii) මනකුත් මෝදමද්යල තය නිජ මතල් ේඳත් 
ගිවිසුමේ ඳවත දළක්මන ප්රණධහන මෝදමද්යල 
්දතර්ත ය ආත.  

 1.  මේණඹ, ංර්ධනඹ ව නිසඳහදනඹ ිළිතඵ 
යලඹලු විඹදේ මෝදත්රාහත්රු දළරිඹ යුතු ඹ. 

 2. ගිවිසුභ ක්රිාඹහත්භ කිරීමේදී, ත්්ද ප්රණහද මුදරක් 
මර ආමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 1ක් ව ඳශමු 
හණිජ නිසඳහදනමේදී නිසඳහදන ප්රණහද දීභනහක් 
මර ආමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 50ක් 
මෝදත්රාහත්රු වියල්ද ශ්රීර රංහ යජඹ  මවිඹ 
යුතු ඹ. 

 3. ය 8 මේණ හර සීභහ දිඹය තුනකි්ද 
භ්දවිත න තය, ඒ එක් එක් දිඹය වහ 
හර්ඹ  වන  ව භ මර— ඵළීමභ  
මෝදත්රාහත්රු  එඟ වී ිනමේ. 

  මභභ හර්ඹඹ වහ ව ඵළීමභ  දත්ත ත් ය 
ළනීභ ව නළත ස කිරීභ ව ිතං ළණීභ 
ආතුශත් මේ. (ඳශමු දිඹය වහ ිතං 03ක්, මදන 
දිඹය වහ ිතං 01ක් ව තු්ද න දිඹය වහ 
ිතං 01ක් මේ.) 

 4.  නිසඳහදනඹ අයේබ වීමභ්ද ඳසු නිසඳහදනමඹ්ද 
යලඹඹ  10ක් යහජ— බහඹ මර ෆභ භහඹභ 
යජඹ  මවීභ  මෝදත්රාහත්රු එඟ වී  ිනමේ. 

 5.  මෝදත්රාහත්රු  මේණ ව ංර්ධන 

ිළරිළමඹ්ද යලඹඹ  100ක් ඹ ය ත වළකි තය 
ිළරිළඹ අඳසු රඵහ ළනීභ වහ නිසඳහදන 
ිළරිළමඹ්ද යලඹඹ  70ක් ඊඳමඹෝගී ය ත වළ. 
ඈිනරි නිසඳහදනඹ යජඹ ව මෝදත්රාහත්රු තය 
මඵදහ නු ආත. 

 6.  මෝදත්රාහත්රුමේ රහබ ව හයල යජමේ ඵදුර  

ඹ ත් මේ. 

 7.  යජඹ  ජහින මතල් භහභක් ිළහිටුවිඹ වළකි 
තය, ඒ වහ යලඹඹ  15 මෝදත්රාහත්රුමේ 
වබහගිත්ඹ රඵහ ත වළ. 

 8.  ඳරියඹ අයක්හ කිරීභ වහ ව ිළඹය 
ේඵ්දධමඹ්ද එඟතහ්ද ආින තය, 
මෝදත්රාහත්රු හර්ක  ඳහරිරි යමුදරක් 
වහ දහඹ විඹ යුතු ඹ. 

 9.  මෝදත්රාහත්රු වියල්ද රඵහ ්දනහ යලඹලු නිජ 

මතල් දත්තර හිමිභ ශ්රීර රංහ යජඹ තු 
්දම්ද ඹ. 

 10.  යජමේ නිසඳහදන ඳංගු භසත ජහින ඈල්ලුභ 
පුයහලීභ  වළකි න මතක් ජහින ඈල්ලුභ 

පුයහරනු ිළණි මෝදත්රාහත්රු යලඹ මො  
මද්ශීඹ මමශ මඳොශ  විකිණිඹ යුතු ඹ. 

(අ)    (i)    නළත. 

         (ii)    නළත. 

(ආ)  ජනහධිඳින හර්ඹහරඹ ඹ මත් ක්රිාඹහත්භ න නිජ මතල් 

ේඳත් ංර්ධන මල්ේ හර්ඹහරඹ මතල් ිතං ළණීභ 

ඈතහ සුඳරීක්හහරී ධීක්ණඹ යනු රඵන තය, 

ඳහරනඹ ද යලදු යයි. මතල් මේණඹ ිළිතඵ යලඹලු 

මතොයතුරු නු රඵනුමේ ජනහධිඳින මල්ේ ප්රණධහනත්ඹ 

දයන නිජ මතල් ේඳත් ංර්ධන මිටු ව නිජ 

මතල් ේඳත් ංර්ධන මල්ේ හර්ඹහරඹ වියලනි.  

 අදර්ල නිජ මතල් ේඳත් ගිවිසුභ භහත— භණ්ඩරඹ 

වියල්ද නුභත යනු රළබ තය, ශ්රීර රංහ යජඹ ව 

මඹහ්ද රංහ (පුද්) භහභ තය ත්්ද තළබ හන 

නිජ මතල් ේඳත් ගිවිසුභ නීිනඳින මදඳහර්තමේ්දතු 

වියල්ද නුභත යනු රළඵ ආත.  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුළනි තුරු 

ප්රණලසනඹ.  භ්දනහයේ මෝෝණිමේ මතල් මේණ  යුතු ්ද 

ය ඳශමුළනි නිසඳහදනඹ රඵහ ්දන  ඵරහමඳොමයොත්තු න 

හර යහමු මභොක්ද? 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ලි්ද මදන රද ිළිතතුය ඳරිදි  ඈවත කී  හර්ඹහංලඹ වහ 

මඳෞද්ලි භහභ  ඒ ිළිතඵ විටි්ද වි   ප්රණහලඹ  ඳත් 

යනහ ආින.  

985 986 

[රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ] 
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රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භමේ මදළනි තුරු 

ප්රණලසනඹ. රු ආභිනතුභහමේ ිළිතතුමර් ව්ද ශහ මේ 

නිසඳහදනලි්ද යලඹඹ  10 ප්රණභහණඹක් රංහ අණ්ඩු  

රළමඵනහ කිඹරහ. නිසඳහදනලි්ද යලඹඹ  10ක් කිඹ්දම්ද, 

නිසඳහදන මඵොය මතල්ලි්ද ලී ය ප්රණභහණඹක්ද? එමවභ නළත්නේ, 

ඒ මඵොය මතල් විකිණීමභ්ද රළමඵන මුදලි්ද යලඹඹ  10ක්ද?  

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඹ විසතයහත්භ ගිවිසුමේ ිනමඵනහ රු නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි. නිසඳහදනඹ අයේබ වීමභ්ද ඳසු, 

නිසඳහදනමඹ්ද යලඹඹ  10ක් -එඹ  ්දතර්ත යලඹලු මො ස- 

යහජ— බහඹ මර ෆභ භහඹභ යජඹ  ම්දන කිඹන එයි 

කිඹ්දම්ද. ඒ, නිකුත් මවීේර  ිනමර්යි.  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භ මේ තු්දන තුරු 

ප්රණලසනඹ මභමේයි. රු ආභිනතුභහ ිළිතතුය මදමි්ද කිේහ මේ 

ගිවිසුභ ත්්ද යරහ ිනමඵ්දම්ද මඹහ්ද රංහ පුද්ලි 

භහභ භඟයි, ඒ ශ්රීර රහංකීඹ භහභක් කිඹරහ. නමුත් ිළ 

ද්දනහ මඹහ්ද ඈ්දදිඹහ භහභ කිඹරහ එකුත් ිනමඵන ඵ. ඒ 

භහභ ව රංහමේ මඹහ්ද රංහ පුද්ලි භහභ තය 

ිනමඵන ේඵ්දධඹ මභොක්ද?  

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මභොක්ද ප්රණලසනඹ?  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ තභයි ප්රණලසනඹ.  

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශ්රීර රංහමේ ලිඹහ ඳදිංික භහභක් ඵ ිළ ප්රණහල ශහ. ඒ ලිඹහ 

ඳදිංික භහභ භඟ තභයි මේ  යුතු මමය්දම්ද.  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඈ්දදිඹ්ද භහභත් එක් ිනමඵන ේඵ්දධඹ මභොක්ද?  

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඈ්දදිඹහනු අමඹෝජඹකු ආවිත් රංහමේ අයේබ ශ 

භහභක් ම්දන පුළු්ද, ආමභරි්ද අමඹෝජඹකු ආවිත් 

රංහමේ අයේබ ශ භහභක් ම්දන පුළු්ද, දහශ 

අමඹෝජනඹ නු. ඉ  ඳසමේ එඹ රංහමේ ලිඹහ ඳදිංික භහේ 

නීිනඹ  ඹ ත් මනහ. එඹයි රංහමේ ලිඹහ ඳදිංික යනහ කිඹන 

එමක් ර්ථඹ. තමු්දනහ්දමේරහමේ අණ්ඩු හ රමේ මශේ, 

මතල් ංසථහ තදුය ත් මේ  යුතු ශ යුතු නළවළ කිඹරහ ඒ 

ඔක්මෝභ විමද්ශිඹ්ද  මද්දන ඒ ඳනත ංමලෝධනඹ ශ 

එයි. මේ යජඹ ආවිල්රහ ඒ භවහ ජහින ඳයහධඹ නිළරැදි ශ 

නිහයි ද යජඹ  ව මතල් ංසථහ  මේ වහ භළදිවත් 

ම්දන පුළු්දභ රළබිරහ ිනමඵ්දම්ද.  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මඹහ්ද රංහ භහභ ඒ මුදල් ටි යමන ඈ්දදිඹහ  

මනොඹයි කිඹරහ ආභිනතුභහ  විනඹක් මද්දන පුළු්දද? 

මේ හරමේ එමවභ වුණහඹ, මභමවභ වුණහඹ කිඹරහ 

තමු්දනහ්දමේ කිඹනහම්ද. 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තමු්දනහ්දමේරහ ඳනත වළදුමේ ඈ්දදිඹහ  විතයක් 

මනොමයි, ඕනෆ මිනිමවකු  ආවිල්රහ ඕනෆභ ටික් හයහමන 

්දනයි. 

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එතමො  මේ ඳනත්,- 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ජඹසරිඹ හි පු ආභිනතුභහ ඳනත් මටුේඳත 

ඳහර්ලිමේ්දතු  ඈදිරිඳත් ශහ. ඉ  එමයහි භහත් 

මේේසධහධියණඹ  ගිඹහ. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, 

මේේසධහධියණමඹ්ද රඵහ දු්ද තී්දදුම්ද තභයි මේ 

මඳොඩ්ඩකි්ද වරි ළ  ළහුමණ්. මේ යජඹ ආවිල්රහ තභයි මේ 

නිළයදි මශේ. තමු්දනහ්දමේරහ අණ්ඩුක් ය්ද ය්දන 

වළදුමේ භවහ ජහින ඳයහධඹක්. ජනතහ තීයණඹ යරහ ඒ 

අණ්ඩු අඳහු වයරහ මේ අණ්ඩුක් වළදුමේ නළත්නේ ද 

රංහමේ යලඹලුභ මතල් මීක්ණ ිතං ව එභ ඳර්මේණ යලඹල්ර 

ඳ  කියලභ ඳහරනඹක් මනොභළින තමු්දනහ්දමේරහ විකුණරහ 

දහනහ. ඒයි ය්දන වළදුමේ. ජනතහ විමුක්ින මඳයමුණත් ඳත් 

මදමොල්මරෝ එ  එතු මරහ ඒ ළශළක්වහ. ඒ නිහ 

නුය දිහනහඹ භ්දත්රීිතුභහත් ඒ  ටික් වවුල්. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 2 -2206/'11- (2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

ආභින භණ්ඩරඹ ළන ථහ යන මො  ඒ හමේභ ඊත්තයඹක් 

මදයිද කිඹරහ ඵරමු. 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ මේ ප්රණලසනඹ  ඊත්තයඹ 

මද්දන තුටුයි. නමුත් මභභ ප්රණලසනමේ එක් හයණහක් 

ේඵ්දධමඹ්ද ං—හ මල්න රළබී මනොභළින නිහ,- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ මො  වළය ඈිනරි ඒහ  ඊත්තය මද්දන. 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ මො  වළය ඊත්තය මද්දන ඵළවළ. මභොද, ඉ  ඳසමේ ත 

මො ස තුනක් ිනමඵනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මේ ළබිනේ භණ්ඩරඹ ඳළ ේ වරහ දළ්ද 68ක් මරහ 

ිනමඵනහ. ඒ වහ ල්ලි හඵහසීනිඹහ යන විධිඹ  ඳ  

ඊත්තයඹ රඵහ මදනහ නේ මොතයේ මවොද? 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ  ඒ ිළිතඵ වළභදහභ ථහ ය්දන ඈඩ තඵමි්ද 

ග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අමි  යුතු භහත—තුභහ 

මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ිනඹ හරඹක් 

ඈල්රහ යලටිනහ. 

 
ප්රණලසනඹ භතු දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶனோ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 3 -2437/'12- (1), රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ (ධ—හඳන භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு பந்துய குைலர்தன - கல்லஷ  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඈතහභ විසතයහත්භ රුණු 

යහශිඹක් ඳඹ්දන  ිනමඵන නිහ භමේ නිරධහරි්ද භහ තුන 

හරඹක් ඈල්රහ ිනමඵනහ. එභ නිහ මභභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය දීභ 

වහ භහ භහ තුන හරඹක් ඈල්රහ යලටිනහ. 

 
ප්රණලසනඹ භතු දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶனோ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

හිඟුයහණ සීනි ර්භහ්දතලහරහ : නිසඳහදන  යුතු 
வஷங்குஶன சஸனஷத் ததஶறஷற்சஶகய : உற்பத்தஷ 

நடலடிக்கககள் 
HINGURANA SUGAR FACTORY : PRODUCTION ACTIVITIES 
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4. රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)     
සීනි ර්භහ්දත ංර්ධන භහත—තුභහම්ද ආස ප්රණලසනඹ - 

(1): 

() (i) යහජ— ේඳත් වහ —හඹ ංර්ධන හි පු 
භහත— රු ී. දඹහයත්න භළිනතුභහ වියල්ද 
හිඟුයහණ සීනි ර්භහ්දතලහරහමේ නිසඳහදන 
 යුතු 2011 ර්මේ දී අයේබ යන ඵ   2010 
ඔක්මතෝඵර් 7ළනි දින ඳහර්ලිමේ්දතුමේදී ය 
ආින ප්රණහලඹ ඳරිදි ක්රිාඹහය ිනමේ නේ, මේ න 
වි  දින  එභ ර්භහ්දතලහරහමේ නිසඳහදනඹ 
යනු රඵන සීනි ප්රණභහණඹ මොඳභණද; 

  (ii) සීනි නිසඳහදනඹ අයේබ ය මනොභළින නේ, ඉ  
මවේතු මර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද ය්දමනහිද? 

(අ) (i) හිඟුයහණ සීනි ර්භහ්දතලහරහමේ මේඹ යන 
(හ ංලමේ වහ ර්භහ්දතලහරහමේ) මුළු මේ 
ං—හ මොඳභණද; 

 (ii) එභ මේ ං—හ එක් එක් තනතුය නු ම්ද 
ම්ද ලමඹ්ද මොඳභණද; 

 (iii) ඔවු්දමේ ළටුේ, දීභනහ, ර්ථහධ  අදිඹ නියල 
ඳරිදි මවීභ   යුතු මඹොදහ ිනමේද;  

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ) මනොඑමේ නේ, ඒ භ්දද? 

 

சஸனஷக் ககத்ததஶறஷல் அபஷலஷனோத்தஷ அகச்சகக் வகட்ட 

லஷனஶ:  
(அ) (i) அச லரங்கள், ததஶறஷல் னெற்சஷ அபஷலஷனோத்தஷ 

னென்னஶள் அகச்சர் தகரல பஷ.தஶத்ன 

வஷங்குஶன சஸனஷத் ததஶறஷற்சஶகயஷன் உற்பத்தஷ 

நடலடிக்ககககர 2011ஆம் ஆண்டில் 

ஆம்பஷப்பதஶக 2010 எற்வமஶபர் ஶதம் 07ஆந் 

தஷகதஷ பஶஶலன்மத்தஷல் ததஶஷலஷத்துள்ர 

கூற்ன்க்கக தசற்பட்டினோப்பஷன் தற்வபஶது 

அந்த ததஶறஷற்சஶகயஷல் நஶதரஶன்ன்க்கு 

உற்பத்தஷ தசய்ப்படும் சஸனஷஷன் அரவு 

வ்லரவு ன்பகதனம்;  

 (ii) சஸனஷ உற்பத்தஷ ஆம்பஷக்கப்படலஷல்கயதனஷல், 

அதற்கஶன கஶைங்கள் ஶகல ன்பகதனம் 

  அலர்  இச்சகபஷல் குமஷப்பஷடுலஶஶ?  

(ஆ) (i) வஷங்குஶன சஸனஷத் ததஶறஷற்சஶகயஷல் 

பைஷனஶஷனம் (பஷர்ச் தசய்ககப் பஷஶஷவு  ற்ன்ம் 

ததஶறஷற்சஶகயஷல்) தஶத்த ஊறஷர்கரஷன் 

ண்ைஷக்கக வ்லரவு ன்பகதனம்; 

 (ii) அந்த ஊறஷர் ண்ைஷக்கக எவ்தலஶனோ 

பதலஷக்கக தலவ்வலமஶக வ்லரவு 

ன்பகதனம்; 
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 (iii) இலர்கரது சம்பரம், தகஶடுப்பனவு, வசயஶப 

நஷதஷம் ன்பலற்கம உஶஷலஶன் தசலுத்த 

நடலடிக்கக டுக்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதனம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 

 

asked the Minister of Sugar Industry Development: 

(a) Will he state - 

 (i) if action has been taken as per the Statement 

made by the former Minister of State 

Resources and Enterprise Development, 

Hon. P. Dayaratna, in Parliament on 7th 

October, 2010 to the effect that production 

activities of the Hingurana Sugar Factory 

would commence in the year 2011, the 

amount of sugar produced per day at 

present at the aforesaid factory; and 

 (ii) if sugar production has not been 

commenced, the reasons for same? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total number of employees ( in the 

planting division and the factory) working 

at the Hingurana Sugar Factory; 

 (ii) separately, the aforesaid number of 

employees as per each post; and 

 (iii) whether action has been taken to pay their 

salaries, allowances, provident fund et 

cetera properly ? 

(c) If not, why? 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ (සීනි ර්භහ්දත 
ංර්ධන  භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன - சஸனஷக் ககத்ததஶறஷல் 

அபஷலஷனோத்தஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය 

මභමේඹ. 

()   (i)  ල්ඔඹ ළවිලි භහමේ හිඟුයහණ සීනි ර්භහ්දත 
ලහරහ මර යලඹ සීනි නිසඳහදන  යුතු 2012 ජලි 
භ 16න දින අයේබ යන රදි. සීනි නිසඳහදන 
ධහරිතහ දින  මභට්රිික් ම ෝද 160ක් මේ.     

  (ii)   දහශ මනොමේ.     

  (අ)  (i)  ර්භහ්දත ලහරහමේ විවිධ ංලර මේඹ යනු 
රඵන මේ ං—හ ඳවත ව්ද ඳරිදි මේ. 

           ළවිලි ංලඹ                          317 

           ර්භහ්දතලහරහ ංලඹ          258 

           ල— විද—හ ංලඹ                  152 

  භහන ේඳත් ඳරිඳහරන        39 

  ගිණුේ                                      25 

  එතු                                  791 

    (ii)  දහශ විසතය ආමුණුමභහි දක්හ ආත. ආමුණුභ 
බහත* යමි. 

     (iii)    සී/  ල්ඔඹ  ළවිලි (පුද්) භහ මේ දළන  මේඹ 
යන යලඹලුභ මේ භවත්භ භවත්මී්ද ව   මේ 
දක්හ ළටුේ, දීභනහ වහ ර්ථ  හධ ඹනහදිඹ නියල  
ඳරිදි මවීභ    යුතු මඹොදහ ආත. 

(ආ)  දහශ මනොමේ. 

 
*බහමේඹ භත තඵන රද ආමුණුභ: 
   சபஶனடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்ன : 

   Annex tabled: 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මඵොමවොභ සතුිනයි  රු සීනි ර්භහ්දත ංර්ධන 

ආභිනතුභනි. 

මඳෞද්ලි ංලඹත් ඹේ කියල විධිඹකි්ද මේ  ේඵ්දධ 

මරහ ිනමඵනහ ද නළත්නේ තනියභ යජඹ විධිඹ  මේ 

ර්භහ්දත ලහරහමේ ළඩ  යුතු අයේබ ය ිනමඵනහද කිඹහ භහ  

ඔඵතුභහම්ද ව්දන  ළභිනයි.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මේ අඹතනඹ ිනබුමණ් යජඹ ඹ මත්. යජඹ  ිනමඵද්දී, 1993 දී 

ිළ මේ අඹතනඹ වික්හ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහත් එක්භ. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

තමු්දනහ්දමේ මනභ ප්රණලසනඹක් වළටිඹ  වික් වළටි 

ආහුමොත්,  විකුණපු වළටි භභ රසන  කිඹරහ මද්දනේ. 

විකුණරහ වුරුදු මදකි්ද ඵළංකුම්ද මිලිඹන  යලඹඹකුත් 

යමන වීයඵහහු භවත්භඹහ යටි්ද ඳළ්දනහ. එදහ ළහුණු 

මොේඳළනිඹ,-  [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, ඒ ඳළල්ත්ත. මනොද්දනහ 

මද්ල් ථහ ය්දන එඳහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සීනි ිළිතඵ ඔසතහද්රහ දළ්ද ඈ්දම්ද. සීනි ිළිතඵ ඔසතහද්. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මභමවභ ම්ද භමේ හිතත් භ්දත්රීිතුභහ. මුහුමද් ඈ්දන මතෝරු 

මභෝරු්ද  භහත—හංලඹක් ිනමඵනහ. ඒ  ිළ කිඹනහ,  ධීය  

භහත—හංලඹ කිඹරහ. ළමල් ඈ්දන තු්ද  -මොටි, ළ යඬි, 

නරි්ද  - භහත—හංලඹක් ිනමඵනහ. ඒ  ිළ කිඹනහ නජීවී  

භහත—හංලඹ  කිඹරහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ මොයිහ ආභිනතුභහ  ිනමඵ්දම්ද. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

භවළලිඹ  වළදුහ, භවළලි භහත—හංලඹ. ද ිළ ඒ නිහ වහල් 

ිළ  යටි්ද මමන්දම්ද නළවළ. ඈ්දධන ම්දන එ ශඟ , 

මෝටි 6,500 ළඩිභ විමද්ල විනිභඹක් විඹදේ ම්දම්ද සීනි 

ම්ද්දනයි. ඈින්ද මභොක්ද යජමේ ඵරහමඳොමයොත්තු? යජමේ 

ඵරහමඳොමයොත්තු ඒ නතය ය්දන එයි. හිඟුයහන සීනි 

ර්භහ්දතලහරහ ළන ථහ යද්දී, එහි යලඹඹ  49ක් මඳෞද්ලි 
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ංලමේ, යලඹඹ  51ක් යජමේ. වුරුදු කීඳඹ  ඳසමේ ගිඹ 

වුරුද්මද් ිළ එහි සීනි නිසඳහදනඹ ය්දන ඳ ්ද ත්තහ. ඒ 

නිසඳහදනඹ ඳ ්ද යමන දස වළ යි ළඩ ය්දන පුළු්ද 

වුමණ්. භහ මේ භහත—හංලඹ  ඵහය යමන දළන  භහ ණනහක් 

මනහ.මේ වුරුද්ද ඈය මද්දී මවක් ඹහර් 2,000 ඊක් 

නිසඳහදනඹ ය්දන ිළ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ත වුරුද්දක් 

ඹද්දී  මවක් ඹහර් 4,000ක් හ යන ඵ  භභ වින මනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ හිටිමඹොත් ඔතළන.  

 
රු භ්දත්රීියමඹක් 
(ஶண்னஷகு உன்ப்பஷனர் எனோலர்) 

(An Hon. Member) 

ඈ්දනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 භභ කිේමේ, මන ආභිනභක් දු්දමනොත් එමවභ භභ ද්දම්ද 

නළවළ මභොක්ද ම්දම්ද කිඹරහ. මන ආභිනභක්. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මභොක් වුණත් යනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ කිේහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] මරොවහ්ද යත්ත්මත් 

භ්දත්රීිතුභහ  ිනමඵන භහරු මභොක්ද? ඔඵතුභහ  භහරුක් 

ිනමඵනහද? මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන මෝ රඵර ම්දම්ද නළතු. 

මරොවහ්ද යත්ත්මත් භ්දත්රීිතුභහ ත් මභොක් වරි නිමඹෝජ— 

ආභිනභක් මද්දනමෝ.  මරොවහ්ද යත්ත්මත් භ්දත්රීිතුභහ ත් 

මභොක් මවෝ ඊත්තයඹක් මද්දන මඳොඩි ආභිනභක් මද්දන. 

එතමො  වරි ඹනහ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භ්දත්රීිතුභහ ථහ ය්දන.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි, රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. ආභිනතුභහ කිේහ, 

භහළු්ද වහ  ධීය ආභිනභක්, ත්තු වහ මනභ 

ආභිනභක් ිනමඵනහ කිඹරහ. ත්තු ටි- 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ිළ දළ්ද ථහ යමුමෝ සීනි ළන. මේ ඳයණ යඑ්දී 

අණ්ඩු හරමේම්ද ඳළල්ත්ත, මණර  ර්භහ්දතලහරහ  

දු්දම්ද.   

රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඈ්දනමෝ භභ තුරු ප්රණලසනඹ වනතුරු.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඳ  පුළු්ද වුණහ, භහ දවමඹ්ද මේ ර්භහ්දතලහරහ වදරහ 

්දන. රුිළඹල් මෝටි 800, රුිළඹල් මෝටි 900 රහබ රඵන 

තත්ත්ඹ  ්දන ඳ  පුළු්ද වුණහ, භහ දවමඹ්ද.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 වරි.  ඈින්ද, ත්තු එ ආභින මමනකු  දීරහ, නහ්දතය  

ත එක් මමනකු  දු්දම්ද ආයි?  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ මභමවභ ම්ද.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ත්තු මොයිහ ආභිනතුභහ  දීරහ, නහ්දතය දු්දනහ සුයලල් 

මප්රණේභජඹ්දත ආභිනතුභහ . එතමො  ඒ මවොයි. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ ිළ  මනභ ථහ යමු. [ඵහධහ කිරීභක්] තහ මොමවේද 

ඈ්දම්ද, නහ්දතයඹ  මොමවේද ිනමඵ්දම්ද කිඹරහ ිළ  මනභ 

ථහ යමු. ිළ දළ්ද ථහ යමු ඊක් ර්භහ්දතඹ ිළිතඵ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 ඔඵතුභහ  මොඩක් භව්දයල මන ඵ ඳ  මඳමනනහ, 

ආඟත් මඳොඩ්ඩක් ඩු  මරහ ිනමඵන තත්ත්ඹත් එක්. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

නළවළ, ඒ ප්රණලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ  ඒ  මනභ 

ඊත්තයඹක්  මද්දනේ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ සීනිත් භඟ යලටින නිහ භධුමේවඹ මනොෆමද්හ 

කිඹරහ භභ ප්රණහර්ථනහ යනහ.  

ඔඵතුභ්දරහ ලුින්ද මඹෝජනහක් මනළත් ිනමඵනහ, භහස 

්දනමේ  වී හ ය්දන ඵළවළ, වී හ යන සථහනර ඊක් 

හ ය්දන කිඹරහ.  

මභොක්ද ඒ ළඩ ිළිතමශ? එතමො  රංහමේ වී 

නිසඳහදඹ්ද  වී නිඳද්දන ඵළවළ? 

995 996 



ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

රු භ්දත්රීිතුභනි, ඔඵතුභහ මනොද්දන මදඹක් ළනයි මේ ථහ 

ය්දම්ද.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

"වී ළේමොත් හිමර් - ඊක් ඳ්ද කුඹුමර්." මේ මඹෝජනහමේ 

ිනමඵ්දම්ද එමවභයි. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඔඵතුභහ  භහ කිඹහ මද්දනේ. ඔඵතුභහ මේ ව්දන. ඊක් 

ර්භහ්දතලහරහර  ඈඩේ ම්ද යද්දී නීිනඹක් දළේභහ. 

මභොක්ද? ඒ ඈඩේ මොවිඹහ  දු්දම්ද ඊක් හ කිරීභ වහ 

ඳභණයි කිඹන මෝදමද්යලඹ භත. ඒ මෝදමද්යලඹ දළේමේ මොයි 

හරමේද ද්දනහද? මේ එක්ත් ජහින ඳක් අණ්ඩු 

හරමේ. ඒ වරි. ඒ වරිඹ භ වරි. මභොද, මෝටි ණන 

factory එක් වදරහ, ඒ  ල— විධිඹ  මවක් ඹහර් 5,000 

ඊක් නිසඳහදනඹක් යරහ ඒ factory එ  දු්දම්ද නළත්නේ 

මභොද ම්දම්ද? ඒ factory එ ළමවනහ. තත් සීනි ිළ  

යටි්ද මමන්දන මනහ. ඒ ඳදනභ භතයි මෝදමද්යලඹ දළේමේ.  

වුරුදු ණනක් ඒ factory එ වරහ ිනබුණ ව්දදහ, ඒ 

ප්රණමද්ලමේ ඊක් හ යපු මොවිමඹෝ වී මොවිතළන ඳ ්ද ත්තහ. 

මේ ඳයණ එක්ත් ජහින ඳක්ඹ  ිළ්ද යලද්ධ ම්දන ඒ factory 

එ වරහ දහපු ව්දදහ වුරුදු  වියල ණනක් ඊක් හ යපු 

මොවිඹ්ද  යලද්ධ වුණහ තළනි්ද තළන වී හ යරහ ජීවිහ ය 

්දන. නමුත් අඳසු  මේ  factory එ ඳ ්ද ත්තහ  ඳසමේ 

මොවී්ද  නීිනඹ නු යලද්ධ නහ ඊක් හ ය්දන. නමුත් වී 

මොවිතළන යපු මොවිමඹෝ ිළරික් ඈ්දනහ. භහ ගිහි්ද තී්දදුක් 

දු්දනහ, මේ ්දනමේ වී හ යපු ේටිඹ  හ ය ්දන 

මද්දන කිඹරහ. එ හධහයණයි ම්ද. වළඵළයි එ මදඹක් භත 

ය්දන එඳහ. වී මොවිඹහ රඵන අදහඹභ හමේ තු්ද ගුණඹක් 

්දනහ ඊක් මොවිඹහ. මේ ්දනමේ වී හ ශ මොවි 

භවත්රු ටි වී  හ ය ත්තහ. ඒ හධහයණයි. ඒ  මදොස 

කිඹ්දන ල— නළවළ. භභ ඳසු ගිඹ ිනමේ ගිහි්ද කිේමේ, ඒ ටි 

ය මන ඹ්දන මද්දන කිඹරහ. ඔවු්ද ඒ අදහඹභ රඵහ ත්තහ  

ඳසමේ,  ඒ ඊදවිඹ  රඵන ්දනඹ  ල— ඳවසුේ ටි දීරහ 

ඊක් හ ය්දන ඊදවු යනහ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භමේ තු්දළනි තුරු 

ප්රණලසනඹ molasses ිළිතඵයි. හිඟුයහන සීනි ර්භහ්දතලහරහමේ 

molasses  ඳහවිච්ික ය්දම්ද වුද? රංහ  මමනන සප්රීිතු 

මනු  ඔඹ සප්රීිතු ටි මද්දන ඵළරිද? ආභිනරු සප්රීිතු 

්දමේනර්ර  ව ්දනහ.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ආභිනරු ව ්දන විත්ිනඹ නේ භභ ද්දම්ද නළවළ.  

රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ව ්දම්ද එ එ එෂසඑේ නහලිහලි්ද. රු නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, මේ මරහ ිනමඵ්දම්ද මභමවභයි. මේ 

ඳහර්ලිමේ්දතු භ්දත්රීිරු්ද  එෂසඑේ නහලිහ ිනමඵනහ ම්ද.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

භභ ප්රණලසනඹ  ඊත්තය මද්දනේ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ භහධ— මේ භහධ—ඹ  වනහ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද මභතළන විහදඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ මරහයි 

ිනමඵ්දම්ද. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

සප්රීිතු ළන භභ කිඹ්දනේ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (මෞ— නිමඹෝජ— 
භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க - சுகஶதஶ பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
 
නළඟී යලටිමේඹ. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

සප්රීිතු කිඹන මො භ නළටිටි්දම්ද මෞ— නිමඹෝජ— 

ආභිනතුභහයි. එතුභහත් ේඵ්දධයිද?  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද මද්දනභ මේ විහදඹක් ය ත්තහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මෞ— නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ ඈ ්දන මෝ. සීනි ර්භහ්දත 

ංර්ධන ආභිනතුභහමනුයි භභ ප්රණලසනඹ ආහුමේ. [ඵහධහ කිරීේ]    

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! නල— මද්ල් කිඹ්දම්ද නළතු ප්රණලසනඹ 

ව්දන. රු ආභිනතුභනි, වපු ප්රණලසනඹ  ඔඵතුභහ ිළිතතුරු 

දු්දනහද ?  
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රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ ප්රණලසනඹ වරහයි 

ිනමඵ්දම්ද. රු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ඊත්තය මද්දන. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ිළිතතුරු දීරහ ්දද? 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

තභ ඊත්තය මද්දන ඵළරි වුණහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ිළිතතුරු මද්දන එඳහ ඹළ. මන සප්රීිතුහයමඹෝ ඳනිනහ ම්ද.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භමේ යජඹ භභ අයක්හ ය්දන ඕනෆ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මේ මන සප්රීිතුහයමඹෝ. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ ේපූර්ණ ළරැදියි. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ සප්රීිතු මොච්චය මනහහද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මේ යජඹ එමවභ ය්දම්ද නළවළ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ මේරයි්ද මනු   සප්රීිතු මනහහද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

එමවභ මනළල්රහ නළත්නේ ඈ්දන.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

රු දඹහයලරි ජඹමේය භ්දත්රීිතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  එ 

මදඹක් ප්රණහල ය්දන ඕනෆ. භත ිනඹහ ්දන මේ ය   spirits 

ලී ර් මිලිඹන 40ක් ල—යි. ිළ බහය ත්තහ  ඳසමේ ගිඹ වුරුද්ද 

ආතුශත ඳ  නිසඳහදනඹ ය්දන පුළු්ද වුණහ, ලී ර් මිලිඹන 

12ක්. හිඟුයහන සීනි ර්භහ්දතලහරහමේ වදන molasses 

නිසඳහදනඹ ය්දන distillery එක් නළින හි්දදහ හිඟුයහන සීනි 

ර්භහ්දතලහරහමේ වදන ටිත් භභ ඳළල්ත්ත  යමන 

ආවිල්රහ spirits වරි සනහ. මභතළන හිඟඹක් ිනමඵනහ. ඒ 

හිඟඹ රංහ  මමන්දන ල—යි. මභතළනදී හ ත් ආටිල්ර 

දිගු ය්දන එඳහ. ඒ ළරැදියි. මවොරු ඈ්දනහ. නළත්ම්ද නළවළ.  

ය ඔක්මොභ කුණු මඵංහර මඵොක්  කිේහ හමේ, 

මභොනහ මවෝ මදඹක් මරහ වුරු්ද මවෝ ඳහමර් භළරිරහ ළටුණත් 

තමු්දනහ්දමේරහ ආටිල්ර දික් ය්දම්ද මොමවේ ද? 

අණ්ඩු යි. ඒ, භභත් ඔඹ ඳළත්මත් යලටිඹදී යපු මදඹක්. ඔඹ 

ඳළත්මත් යලටිඹදී ඒ මේ job එ. නමුත් එමවභ ආටිල්ර දික් 

ය්දන එඳහ. ප්රණලසනඹක් ිනමඵ්දම්ද, හිඟඹක් ිනමඵන එමක්යි. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ තභයි ඳ  කිේමේ, මවො  ළමඩ් ය්දන කිඹරහ.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඔඵතුභහ  කිඹ්දන මදඹක් ිනබුමණ් නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ 

ඈමන මනයි අමේ. ඔඵතුභහ මවො  ඈමන මන අපු 

මමනක්.  

රු භ්දත්රීිතුභනි, වුරුදු තුනක්, වුරුදු වතයක් ඹද්දී ඔඹ 

හිඟඹ නළින මනහ. නමුත් එළනි හිඟඹක් ිනමඵනහ. ය   

ල— යලඹඹ  60ක් ඳභණ න හිඟ ප්රණභහණඹ මභභ සථහමේදී 

ය   ම්ද්දන භ මනහ. වළඵළයි ිළ නිසඳහදනඹ යන ඒහ 

විකුණහ ්ද වුණහ  ඳසමේ තභයි හිඟ ඒහ ම්ද්දන 

පුළු්ද.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මඵො මවොභ සතුිනයි. 

 
නෆඵඩ, ළ්දදඩු ග්රාහමීඹ මයෝවර : ේඳත් 

උනතහ 
வநபட தகன்தகடுல கஷஶஷ ஆஸ்பத்தஷஶஷ : லரப் 

பற்மஶக்குகம 
NEBADA KENDAKADUWA RURAL HOSPITAL : SHORTAGE OF 

RESOURCES   

1976/’11 

7. රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මෞ— භහත—තුභහම්ද ආස ප්රණලසනඹ - (1):  

() ලුතය දිසත්රිමක්මේ ිළහි හ ආින නෆඵඩ, ළ්දදඩු 
ග්රාහමීඹ මයෝවමරහි ඳිනන මබෞින වහ භහන ේඳත්ර 
උනතහඹ්ද නිහ එඹ ළසී ඹහමේ දහනභ  මුහුණ ඳහ 
ආින ඵ එතුභහ ද්දමනහිද? 

(අ) (i) එහි ඳත්නහ ඩු ඳහඩු ඩිනමි්ද ේපූර්ණ ය 
ප්රණමද්ලමේ ජනතහ  ඹවඳත් මෞ— මේහක් 
රඵහ දීභ   යුතු ය්දම්දද;  

 (ii) ඒ වහ ළරසුේ ස ය ිනමේද; 

999 1000 



ඳහර්ලිමේ්දතු 

 (iii) එමේ නේ, ඒ වහ ප්රණිනඳහදන ම්ද ය ිනමේද; 

 (iv) එමර ම්ද ය ආින මුදර මොඳභණද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද?         

(ආ) මනො එමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
சுகஶதஶ  அகச்சகக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) கலத்துகம ஶலட்டத்தஷல்  அகந்துள்ர வநபட 

தகன்தகடுல கஷஶஷ ஆஸ்பத்தஷஶஷஷல் நஷயவுகஷன்ம 

தபரதஷக ற்ன்ம் னஷத லரங்கரஷன் பற்மஶக்குகமஷன் 

கஶைஶக அது னேடப்படும் ஆபத்துக்கு 

னெகங்தகஶடுத்துள்ரததன்பகத அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) இங்கு கஶைப்படுகஷன்ம குகமபஶடுககரத் 

துஶஷதஶகப் னர்த்தஷதசய்து பஷவதசலஶழ் 

க்கலக்குச் சஷமந்த சுகஶதஶச் வசகலஷகனப் 

தபற்ன்க்தகஶடுப்பதற்கு நடலடிக்கக டுப்பஶஶ 

ன்பகதனம்; 

 (ii) இதற்கஶக தஷட்டஷடப்பட்டுள்்ரதஶ ன்பகதனம்; 

 (iii) ஆதனஷல், இதற்கஶக நஷதஷ ற்பஶடுகள் 

வற்தகஶள்ரப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதனம்; 

 (iv) அவ்லஶன் எதுக்கப்பட்டுள்ர பைத்ததஶகக 

வ்லரதலன்பகதனம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that the Nebada Kendakaduwa Rural 

Hospital situated in  Kalutara District, is faced 

with the risk of being closed down as a result of 

the shortages of physical and human resources that 

exist at that hospital? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to remedy the 

existing shortcomings expeditiously and 

provide a better health service to the people 

of the area;  

 (ii) whether plans have been made for that;  

 (iii)  if so, whether provisions have been 

allocated for that; and 

 (iv) of the amount of money so allocated? 

(c) If not, why? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මෞ— භහත—තුභහ 

මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය මදනහ. 

() ළ්දදඩු ග්රාහමීඹ මයෝවමරහි ඳිනන ේඳත්ර 
උනතහක් මනොභළත.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මභභ මයෝවමරහි ඵහහිය 

මයෝගී ංලමඹ්ද දින  80ක්, 90ක් ඳභණ  ප්රණිනහය ්දනහ. 

හඹනඹ  මයෝගී්ද 20ක්, 30ක් ඳභණ ඈ්දනහ. ම්දහයල 

මයෝගී්ද මදමදමනක් ඳභණ ඈ්දනහ. ගිඹ වුරුද්මද් කියලභ 

දරුකු ඈඳදිරහ නළවළ. වද— නිරධහරි්ද මදමදමනක් ඈ්දනහ. 

ද්දත ලර— වද—රු්ද මදමදමනක් ඈ්දනහ. ඳවුල් මෞ— 

මේහ නිරධහරි්ද තු්දමදමනක් ඈ්දනහ. ශභයි්ද ඈඳදුමණ් 

නළතත්, ඳවුල් මෞ— මේහ නිරධහරි්ද තු්දමදමනක් ඈ්දනහ. 

ඔවු්ද වහ යජඹ ේපූර්ණමඹ්ද ළටුේ මනහ.  වදියලමේ 

මමනක් සිනහහයඹ  අමොත් ඔවු්ද මේමේ මඹොද්දන 

ඕනෆ. එක් ඖධ ංමඹෝජමඹක් ඈ්දනහ. එක් 

ඊඳසථහඹමඹක් ඈ්දනහ. එක් මුයරුමක් ඈ්දනහ. හභහන— 

ේරුමෝ තු්දමදමනක් ඈ්දනහ. මෞ— ේරුමෝ 

ඳසමදමනක් ඈ්දනහ. හභහන—මඹ්ද ද්දත හඹනමඹ්ද ද  

ප්රණිනහය ්දන 20මදමනක් ඳභණ එනහ. එඹ  එක් 

වද—යමඹක් ඈ්දනහ.  
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ.  

  2013 මර් මයෝවමල් හේටුර ල— 
ලුත්ළඩිඹහ්ද යලදු කිරීභ  ළරසුේ ය ආත. 

 (iii) ව (iv) ංර්ධන  යුතු වහ රුිළඹල් 
1,000,000ක් ම්ද කිරීභ  ළරසුේ මඹෝජනහ 
ස ය ආත. 

(ආ)  ඳළන මනොනඟී. 

මී  භතය ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

මයෝවමල් ප්රණධහන වද— නිරධහරිතුභහ වියල්ද ඳරිත—හශීලි්දම්ද 

රුිළඹල් රක් 20 ඳභණ මුදරක් එතු ය මන ිනමඵනහ. 

මේ මයෝවර ඳශහත් බහ මයෝවරක් වුණත්, තු ජනතහ  මේඹ 

යන මයෝවරක් නිහ මෞ— භහත—හංලඹ ලමඹ්ද ඳ ත් 

ඊදේ ය්දන පුළු්දභ රළමඵයි.  

මේ මයෝවර   ගිර්ද යථඹක් රඵහ දීමේ ල—තහක් 

ිනමඵනහ. ඒ ඈදිරි හරමේදී රඵහ මද්දන ඕනෆ. එතමො  

ම්දහයල මයෝගී්ද රැමන ඹහමේ ප්රණලසනඹ වි මනහ. මේ 

මයෝවමල්  යුතු ප්රණභහණත් යලදු නහ. ඒමක් මනක් නළවළ. 

රු භ්දත්රීිතුභනි, 2012 මර් යල  ලුත්ළඩිඹහ  යුතු යරහ 

ිනමඵනහ. ජර  ළංකිඹ ස කිරීභ වහ ඳභණක් රුිළඹල් රක් 

3ක් ළඹ මරහ ිනමඵනහ. මොරිමඩෝ ව මයෝවමල් වර 

ලුත්ළඩිඹහ  රුිළඹල් රක් ඳවක් ම්ද යරහ ඒ  යුතු 

යරහ ිනමඵනහ. වළභ වුරුද්මද්භ මේ මයෝවමල් ඹේ ඹේ 

ංර්ධන  යුතු යරහ ිනමඵනහ . 

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුළනි තුරු 

ප්රණලසනඹ මභඹයි. මේ මයෝවර  ගිර්ද යථඹක් නළින ප්රණලසනඹ 

ව්දන වදන මො භ රු නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ ගිර්ද යථඹක් 

රඵහ මද්දන  යුතු යනහඹ කිේහ. රු නිමඹෝජ— 

ආභිනතුභහ  කිඹ්දන පුළු්දද, 2013 වුරුද්මද් මභොන හරඹ 

මන මො  ගිර්ද යථමේ උනතහ ේපූර්ණ ය්දන පුළු්දද 

කිඹරහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, දළ්ද ගිර්ද යථ ප්රණභහණඹක් 

යහඹ  ආවිල්රහ ිනමඵනහ. මයෝවල් විලහර ං—හ  ඒහ 
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රඵහ මද්දන පුළු්ද. ප්රණධහන මයෝවර  ලුත් ගිර්ද යථඹක් 

රළමඵන මො  ඳහවිච්ික යපු ගිර්ද යථඹ මේ හමේ මයෝවර  

මඹොදහ ්දන පුළු්ද. ්දන ඒ විධිමේ ක්රලභමේදඹක් ිළ 

නුභනඹ යනහ. න ගිර්ද යථ 150ක්, 200ක්  ඳභණ  රළබී 

ිනමඵනහ. එතමො   ඒ ල—තහ ඈටු ය්දන පුළු්ද.  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,   භමේ මදමනි තුරු 
ප්රණලසනඹ මභඹයි. රු නිමඹෝජ— ආභිනතුභහභ ව්ද ය්දන  
මඹදුණහ, 2013 වුරුද්මද් මභහි ිළිතය  යුතු වහ -

ලුත්ළඩිඹහ  යුතු වහ- මුදල් ම්ද ය්දන ළරසුේ යරහ 
ිනමඵනහ කිඹරහ. ළරසුභක්ද ිනමඵ්දම්ද? මුදල් ම්ද යරහද 
ිනමඵ්දම්ද? ඒ මුදල්ලි්ද ළඩ  යුතු ්ද ය්දන 
ඵරහමඳොමයොත්තු ්දම්ද 2013 වුරුද්මද් මොයි හරඹ මන 
මො ද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මෞ— භහත—හංලමේ මල්ේ, යි.ඩී. නිවහල් ජඹිනර 
කිඹන වද—යඹහ තභයි ඳ  මේ මතොයතුරු එරහ ිනමඵ්දම්ද. 
ඒ නු ළරසුේ යරහ ඹරහ ිනමඵනහ. එතමො  ඳශහත් 
බහම්ද නුභත ශහ  ඳසු ළඩ  යුතු අයේබ ශ වළකියි.  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

2013 මර් ඈය ය්දන පුළු්ද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මඵොමවෝවි  පුළු්ද මයි.  

 
රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මඵොමවොභ සතුිනයි.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 8 -2208/' 11 - (2),  රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ වනහ.  
 

රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රලභ ේඳහදන 
භහත—තුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ ින 
මද හරඹක් ඈල්රනහ.  

 
ප්රණලසනඹ භතු දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶனோ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

භවමභෝදය ශික්ණ මයෝවර : ශදරු භයණ 
வவஶத வபஶதனஶ கலத்தஷசஶகய : சஷசு 

ைங்கள் 
MAHAMODARA TEACHING HOSPITAL :  INFANT DEATHS 
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9. රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මෞ— භහත—තුභහම්ද ආස ප්රණලසනඹ - (1) : 

() (i) දකුණු ඳශහමත් ප්රණධහන භහත  මයෝවරක් න 
හල්ර භවමභෝදය ශික්ණ මයෝවර   එක් භදී 
ආතුළු න ළබිනි භේරු්ද ං—හ  
මොඳභණද; 

 (ii) එභ මයෝවමල් ප්රණසිනහහය ජීහනුවයණඹ  රක් 
ය්දම්දද; 

 (iii) 2012 ජනහරි යල  භහර්තු දක්හ හර සීභහමේදී 
එභ මයෝවමල්  මනොමේරු ශදරු ඒමේ යලදුව 
ශදරු භයණ ං—හ මොඳභණද; 

 (iv) එභ ශදරු භයණර  මවේතු මර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද ය්දමනහිද? 

(අ)   භවමභෝදය මයෝවමල් මනොමේරු ශදරු ඒමේ ප්රණිනහය 
රඵන ශදරු්ද  ප්රණභහණත් ජීවිත සුයක්ක තබහඹක් 
රළමඵන ඵ ව එහි හර්ඹ භණ්ඩරඹ කීමභ්ද තභ 
මේඹ ඈටු යන ඵ එතුභහ වින ය්දමනහිද? 

(ආ) (i) මයෝවමල් ඳළින ඩුඳහඩු මවේතුම්ද ශදරු්ද 
මිඹඹෆභ ළනි බහ—ේඳ්දන යලදුවීේ ආින 
මනොවීභ වහ එභ මයෝවමල් තත්ත්ඹ  
ළඩිදියුණු කිරීභ  ිළඹය ්දම්දද; 

 (ii) එමේ නේ, ඒ වහ තන හරඹ මර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ඇ)  මනොඑමේ නේ,ඒ භ්දද? 

 
சுகஶதஶ அகச்சகக் வகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ததன் ஶகஶைத்தஷன் பஷதஶன பஷசல 

கலத்தஷசஶகயஶன கஶலி வவஶத 

வபஶதனஶ கலத்தஷசஶகயஷல் ஶததஶன்ன்க்கு 

அனுதஷக்கப்படும் கர்ப்பஷைஷத் தஶய்ஶர்கரஷன் 

ண்ைஷக்கக வ்லரவு ன்பகதனம்; 

 (ii) அந்த கலத்தஷசஶகயஷல் பஷசல அகமகள் 

வநஶய்க்கஷனோஷகரற்ம நஷகயக்கு 

உட்படுத்தப்படுகஷன்மதஶ ன்பகதனம்; 

 (iii) 2012 சனலஶஷ ததஶடக்கம் ஶச்சு ஶதம் 

லகஶன கஶய ல்கயக்குள் அந்த 

கலத்தஷஶசகயஷன் குகமஶதக் குறந்கதகள் 

பஷஶஷலஷல் ற்பட்ட ைங்கரஷன் ண்ைஷக்கக 

வ்லரவு ன்பகதனம்; 

 (iv) அந்த சஷசு ைங்கலக்கஶன கஶைங்கள் 

ஶகல ன்பகதனம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) வவஶத கலத்தஷசஶகயஷன் குகமஶதக் 

குறந்கதகள் பஷஶஷலஷல் சஷகஷச்கச தபன்ம் 

குறந்கதகலக்கு வபஶதஷரவு உஷர் பஶதுகஶப்ன 

இனோப்பகதனம் ற்ன்ம் அங்குள்ர பதஷலஷைஷஷனர் 

ஷகவும் தபஶன்ப்னடன் தது கடகககர 

ஆற்ன்கஷன்மஶர்கள் ன்பகதனம் அலர் 

உன்தஷப்படுத்துலஶஶ? 
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(இ) (i) கலத்தஷசஶகயஷல் நஷயலஷ குகமபஶடுகள் 

கஶைஶக குறந்கதகள் ைகடலது 

வபஶன்ம துர்ப்பஶக்கஷஶன சம்பலங்கள் 

இடம்தபமஶதலஶன் அந்த கலத்தஷசஶகயஷன் 

நஷகயகக வம்படுத்த நடலடிக்கக 

டுப்பஶஶ ன்பகதனம்; 

 (ii) அவ்லஶதமனஷல், அதற்கு வ்லரவு கஶயம் 

டுக்கும் ன்பகதனம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்வமல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of expectant mothers admitted 

per month to the teaching hospital at 

Mahamodara in Galle, which is a main 

maternity hospital in the Southern Province; 

 (ii) whether the labour rooms in the aforesaid 

hospital are sterilized; 

 (iii) the number of infant deaths that occurred in 

the premature baby unit of the aforesaid 

hospital during the period from January to 

March in  2012; and 

 (iv) the reasons for the aforesaid infant deaths? 

(b) Will he assure that the lives of the babies that 

receive treatment at the premature baby unit of the 

Mahamodara Hospital are safe and the staff of the 

aforesaid unit perform their duties with 

responsibility ? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to uplift the 

condition of the aforesaid hospital in order 

to avoid unfortunate incidents like the 

deaths of infants, which occur due to the 

shortcomings of the hospital; and 

 (ii) if so, the period of time that will be taken 

for it ? 

(d) If not, why ? 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මෞ— භහත—තුභහ 

මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු මදනහ. 
 

() (i) මභභ මයෝවර  එක් භදී ළබිණි භවුරු්ද 
1361ක් ආතුශත් මේ.   

 (ii) ඔේ. 

 (iii) 2012 ජනහරි යල  භහර්තු දක්හ මනොමේරු ශදරු 
ඒමේ ශදරු භයණ 20ක් යලදු වී ආත.  

 (iv) එභ ශදරු භයණර  මවේතු ්දම්ද; 

  * ිනලයි්දභ මනොමේර ශදරු ඊඳත්. 

  * ංජහනණීඹ ංකුරතහ. 

  * විබීජඹක් ලරීයත වීභ. 

  * ඊඳමත්දීභ හුසභ ළනීභ  ඳවසු වීභ.  

  මභොද, මේ මනොමේරු ශදරු ඒඹ  ආතුශත් 
යන දරු්දමේ ජීවිත මඵොමවෝවි  ිනමඵ්දම්ද 
යලඹඹ  50යි, 50යි.  භවය මරහ  යලඹඹ  75යි, 
25ත් ්දන  පුළු්ද. ඒ නිහ නිඹමිත දිනඹ  
ලි්ද  ඩු ඹම්ද ඈඳදුණු ශභයි්ද  ප්රණිනහය 
යරහ ඒ ජීවිත  මේයහ ළනීභ වහ තභයි මභභ 
මනොමේරු ශදරු ඒඹ ිළහිටුහ ිනමඵ්දම්ද. එහි 
විවිධ ංකුරතහ ිනමඵන දරු්ද යලටිනහ. එහිදී 
ප්රණිනහය රඵහ දීරහ සුඳත් ය්දන පුළු්ද 
සථහත් ිනමඵනහ;  සුඳත් ය්දන ඵළරි න 
සථහත් ිනමඵනහ.  

(අ) ඔේ.  

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) 2012 මර් මප්රණේල් භහමේ ලුත්ළඩිඹහ  යුතු 
යලදුය 2012.07.02 දින නළත ශදරු මයෝගී 
ත්හය  යුතු අයේබ ය ආත.  

(ආ) ඳළන මනොනඟී. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුළනි තුරු 

ප්රණලසනඹ මභඹයි.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් මවොඳි්ද ද්දනහ, 

භවමභෝදය මයෝවර දකුණු ඳශහත ත් ඒ හමේභ ය  ත් මරොකු 

ේඳතක් ඵ. 

විමලේමඹ්දභ රු මෞ— නිමඹෝජ— ආභිනතුභනි, මභභ 

මයෝවමල් දළඩි ත්හය ඒමේ වර ඩහ ළටීමේ දහනභක් 

ිනමඵන නිහ දළ්ද දළඩි ත්හය ඒඹ ඳත්හමන ඹ්දම්ද 

ලර—හහයඹ ආතුමශේ. මේ දහනභ ය එවභහය යල  

ිනමඵනහ. ඳසු ගිඹ භහ වඹ තුශභ මේ දළඩි ත්හය ඒඹ 

ඳත්හ මන ගිමේ ලර—හහයඹ ආතුමශේ.  මනදහ දළඩි ත්හය 

ඒමේ ආ්ද ඳවක් ිනබුණහ. දළ්ද ආ්ද මදයි ක්රිාඹහත්භ 

ම්දම්ද. භහ ව්දන ළභළිනයි රු මෞ—  නිමඹෝජ— 

ආභිනතුභහම්ද විමලේමඹ්දභ අයලඹහමේ අලසචර්ඹ ඵ  මේ 

ය  ඳත් යන මේ මභොමවොමත්, දකුණු ඳශහමත් ජනතහමේ 

අලසචර්ඹ ඵ  ඳත් මරහ ිනමඵන භවමභෝදය මයෝවමල් ය 

එවභහයක් මුළුල්මල් ඵර්ද මරහ ිනමඵන වර, ඩහ 

ළම ්දන ඔ්දන මභ්දන ිනමඵන වර  දහද ලුත්ළඩිඹහ 

ය්දම්ද; ඔඵතුභ්දරහමේ සුයලරිභත්, යලරිභත්, අලසචර්ඹත් 

අණ්ඩු මේ යුතුභ දකුණු ඳශහමත් ජනතහ මනුම්ද දහද 

ඈස  ය්දම්ද කිඹරහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ මයෝවර  මොඩ වුණහද? 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මභොක්ද? 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ මයෝවර  මොඩ ම්දම්දත් නළින ම්ද ප්රණලසනඹ 
ව්දම්ද. මයෝවර  ගිමේභ නළවළම්ද. අලසචර්ඹ ළන ථහ 
ශහ , දකුණු ඳශහමත් ජීත් වුණහ - 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

තමු්දනහ්දමේ තුරු ප්රණලසනඹ  ඊත්තය මද්දනමෝ. රු 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහත්, මද්ලඳහරනඹ යපු දිසත්රිමක්මේ 
ප්රණලසනඹක්. ඔඵතුභහ රුණහය, ප්රණලසනඹ  ඊත්තය මද්දන. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ අලසචර්ඹ ළනත් කිේහ. ඒයි භහ ආහුමේ. ඩු 
ණම්ද  වේඵ්දමතො  ඈ්ද මොශම එනමො  ඔඹ මයෝවර  
ළස ත් මොඩ මරහ ිනමඵනහද කිඹරහයි භහ ව්දම්ද.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහමේ දිසත්රිමක්මේ 
මයෝවරක් ළන භභ ව්දම්ද. මුළු දකුණු ඳශහත භ ේඳතක් 
න මයෝවරක්. භහත  මයෝවරක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ තභයි. දකුණු ඳශහමත් වේඵ්දමතො  ඳසු යරහ, හල්ර 
ඳසු යරහ එන මො  මභච්චය කීභක්, මභච්චය ඕනෆභක්,  
ළක්කුභක් ිනමඵන හයණඹ  ඔඹ වදත ඊණු මන මො  
මඳොඩ්ඩක් ඵළවළරහ ඵර්දන ගිමේ නළද්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රක් ණනහ  මෞ— ේඳ්දන ජන ජීවිතඹක් ඊදහ 
ය්දන මරොකු මේහක් යන එභ මයෝවමල් දළඩි ත්හය 
ඒමේ වර ඩහ ළම ්දනයි ඹ්දම්ද. වුරුදු එවභහයක් 
ිනසමේ වර ිළිතය යරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, කිඹ්දනත් රළජ්ජයි.  
ලර—හහයඹ ආතුමශේ තභයි මේ දළඩි ත්හය ඒඹ  ක්රිාඹහත්භ 
ය්දම්ද.  ආ්ද ඳවක් ිනබුණු එ දළ්ද ආ්ද මද  ඵළවළරහ. 
රුණහයරහ මේ  ඊත්තයඹක් මද්දන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, හි පු දිංත ජනහධිඳින 
යණයලංව මප්රණේභදහ භළිනතුභහ මේ  පුත්රා යත්නඹ  භභ කිඹහ මද්දන  
ඕනෆ නළවළ,  මේ ප්රණලසනඹ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

තමු්දනහ්දමේරහමේ අලසචර්ඹත් අණ්ඩු, මෞ— 
ේඳ්දන ජන ජීවිතඹක් ඊදහ යනහඹ කිඹපු අණ්ඩු දළඩි 
ත්හය ඒමේ වර වදහ  මද්දම්ද දහද  කිඹහ ඊත්තය  
මද්දන. 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ ිළිතතුය රඵහ මද්දන. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඊත්තය මද්දන. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඊත්තය මදනේ මඳොඩ්ඩක් ඈ්දනමෝ. රු නිමඹෝජ— 
ථහනහඹතුභනි, සථහය නිමඹෝ නු  භම්ද  වපු ප්රණලසනඹ 

-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මිලිඹන 800ක් විඹදේ යරහ හේටු ංකීර්ණඹක් දළන භ වදහ  
ිනමඵනහ. භහ ඉ  දහශ නළින වුණත් දිසත්රිමක්ඹ ළන 
කිඹනමො  භ  ඒ කිඹ්දන මනහ.  ඒ හමේභ ''මවල්මුේ 
මෝල්'' මයෝවර  මෝසතු භහමේදී අයේබ යනහ. මුදල් රළබී 
ිනමඵනහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ප්රණලසනඹ වරහ ඈයද? දළ්ද එතුභහභ වනහ, එතුභහභ ඊත්තය 

මදනහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු  නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  භ  මඳොඩ්ඩක් ්ද 
මද්දන. භභ වපු ප්රණලසනඹ මේයි.  දළඩි ත්හය ඒමේ වර 
ඩහ ළම ්දන ිනමඵන නිහ ද දළඩි ත්හය ඒඹ  
ක්රිාඹහත්භ ම්දම්ද ලර—හහයඹ තුශයි.. භභ ව්දම්ද 
තමු්දනහ්දමේරහමේ  අලසචර්ඹත්, යලරිභත්, සුයලරිභත් අණ්ඩු 
මේ ඩහ ළම ්දන ිනමඵන වර  ිළිතය ය්දම්ද දහද 
කිඹන එයි.   

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජඹ ථහනහඹතුභනි, නහඹතුභහමේ තී්දදු  
වරි. මභොද, ''ඹ්දමන මොමවද භල්මර මඳොල්'' කිඹන ේටිඹ 
තභයි ඈ්දම්ද.   

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රණලසනඹ  ඊත්තය මද්දන. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මේ ප්රණලසනමඹ්ද භවමභෝදය මයෝවමල් දළඩි ත්හය ඒඹ 

ළන භම්ද වරහ නළවළ. භම්ද වරහ නළින ප්රණලසනඹ    

ඊත්තය   මද්දන භභ ඵළඳිරහ නළවළ.  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රණලසනඹ  ඊත්තය මද්දන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමු්දනහ්දමේ භම්ද  එළනි ප්රණලසනඹක් වරහ නළවළ.   

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ  ප්රණලසනඹ ආහුහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

දළඩි ත්හය ඒඹක් ළන  මොමවේත් වරහ නළවළ. 

භවමභෝදය මයෝවමල් දළඩි ත්හය ඒඹක් ළන වරහ නළවළ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ආහුමේ භවමභෝදය මයෝවර ළනයි. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මොමවේද වරහ ිනමඵ්දම්ද?   

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ආභිනතුභනි, තමු්දනහ්දමේ  ඊත්තය මද්දන 

ඵළරි නේ ඵළවළ කිඹ්දන.  

  
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භ්දත්රීිතුභනි, ඔඵතුභහ මදළනි තුරු 

ප්රණලසනඹ වනහ නේ දළ්ද ව්දන.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ කිඹ්දම්ද ඳශමුමනි තුරු ප්රණලසනඹ   ඊත්තය මද්දන 

නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ  ප්රණඥාහ ඳවශ මරහ නළවළ. එමවභද? [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මභතුභහ වපු ප්රණලසනමේ දළඩි 

ත්හය ඒඹක් ළන  වරහ නළවළ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහ ප්රණලසනඹ  ඊත්තය දු්දනහ.  

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ  මභොශඹක්, බුද්ධිඹක් 

නළද්ද?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භ  ඊත්තය මද්දන තමු්දනහ්දමේ භවමභෝදය මයෝවමල් දළඩි 

ත්හය ඒඹක් ළන වරහ ිනමඵ්දම්ද මොතළනද කිඹ්දන.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ව්දම්ද භව මභෝදය මයෝවමල් දළඩි ත්හය ඒඹ 

ළන. ඒ කිඹ්දම්ද ඔඵතුභහ  ඒ ළන ඊත්තය මද්දන ඵළරිද? 

[ඵහධහ කිරීේ] 
  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමු්දනහ්දමේ මද්ලඳහරන මේදිහ හමේ ථහ යනහ. 

නහඹතුභහමේ තී්දදු වරි. ඔඵතුභහ වරිඹ  ඹ්දම්ද මො මවේද 

ආහුහභ භල්මල් මඳොල් ථහ ම්ද කිඹ්දම්ද.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ  ඊත්තය මද්දන ඵළරිද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

සථහය නිමඹෝ නු ප්රණලසන වන ක්රලභමේදඹක් ිනමඵනහ 

ම්ද. මේ ප්රණලසනමේ දළඩි ත්හය ඒඹක් ළන වරහ නළවළ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ  ඊත්තය මද්දන ඵළරි නේ ඵළවළ කිඹ්දන. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භ්දත්රීිතුභනි, රුණහය ඉශඟ තුරු 

ප්රණලසනඹ ව්දන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මභතුභහ දළඩි ත්හය ඒඹක් ළන වරහ නළවළ. ඈින්ද භභ 

ඊත්තය මද්දම්ද මොමවොභද?  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද මොඩක් මරහ ථහ ශහ. මදළනි තුරු ප්රණලසනඹ 

ව්දන.  
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රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵතුභහ  කිඹ්දන ළභළිනයි, භභ ත—ඹක් ප්රණහල 

යනහ කිඹහ හිතනහ නේ ඔඹ ම ලිමෂෝ්ද එම්ද 

0773510111 ංඹ  ථහ යරහ මයෝවමල් ධ—ක්තුමිඹ න 

මේනහධීය භවත්මිඹම්ද ව්දන කිඹරහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ දහශ නළවළ. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මේ ප්රණධහන 

ප්රණලසනමේ මේ හයණඹ ළන වරහ නළවළ. තමු්දනහ්දමේ 

ප්රණලසනඹක් වරහ දළනුේ මද්දන එඳහ ඹළ, ඊත්තය මද්දන.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ත—ඹක් ප්රණහල යනහ නේ භමේ මේ ඳහර්ලිමේ්දතු 

හර හනු තුශ භභ එ ප්රණලසනඹක්ත් ව්දම්ද නළවළ. රු 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මභතුභහ  ඊත්තය මද්දන කිඹ්දන. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදළනි තුරු ප්රණලසනඹ ව්දන.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ  ඊත්තය මද්දන කිඹ්දන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වන ප්රණලසනඹ  තභයි භභ ඊත්තය මද්දම්ද. මේ ප්රණලසනමේ 

මොතළනද භව මභෝදය මයෝවමල් දළඩි ත්හය ඒඹක් ළන 

 වරහ ිනමඵ්දම්ද? තමු්දනහ්දමේ ප්රණලසනඹක් වන වළටි ද්දම්ද 

නළද්ද? නහඹතුභහම්ද ඒ මඳොඩ්ඩක් ඈමන ්දන.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද මදළනි තුරු ප්රණලසනඹ ව්දන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මේ තරුණ භ්දත්රීිරු  නහඹතුභහම්ද ව්දන. එතුභහ 

මතේඳයහදු මරහ ඈ්දම්ද.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

විඹඹ ිළිතඵ භනහ දළනුභක් ිනමඵන මෞ— නිමඹෝජ— 

ආභිනතුභහම්ද භභ මදළනි තුරු ප්රණලසනඹ ව්දන ළභළිනයි. 

ඔඵතුභහභ ව්ද ශහ, හල්ර භවමභෝදය ශික්ණ මයෝවමල්  

මනොමේර ශදරු ඒඹ තුශ 2012 මර් ජනහරි, මඳඵයහරි 

භහ මද ආතුශත දරු්ද 20මේ ජීවිත හිමි වුණහඹ කිඹරහ.  

මේ මනොමේර ශදරු ඒඹ තුශ ශදරු ආ්ද 25ක් ිනමඵනහ. 

මේ ශදරු ආ්ද 25  වද—රු 24 මදමනක් ඈ්දන ඕනෆ. 

මවදිඹ්ද 58 මදමනක් ඈ්දන ඕනෆ. නමුත් දළන  ඈ්දම්ද 

වද—රු්ද 10කුත්, මවදිඹ්ද 30කුත් ඳභණයි. භභ 

ඔඵතුභහම්ද ව්දන  ළභළිනයි, මනොමේර ශදරු ඒඹ තුශ 

මේ ඳිනන වද— හිඟඹ හමේභ මවද හිඟඹ - විමලේමඹ්ද 

වද—රු්ද 14 මදමනකුමේ ල—තහ ව මවදිඹ්ද 28 

මදමනකුමේ ල—තහ- ඔඵතුභ්දරහමේ යලරිභත්, අලසචර්ඹත් 

අණ්ඩු ේපූර්ණ ය්දම්ද දහද කිඹරහ? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මේ යලරිභත් අණ්ඩු දළන  මවද පුහුණු වීේ  යුතු 
අයේබ යරහ ිනමඵනහ. මනොළේඵර් භහඹ න වි  ඒ ඹමේ 
පුහුණු ්ද මනහ. තමු්දනහ්දමේ මෞ— නිමඹෝජ— 
ආභිනයඹහ ලමඹ්ද යලටි හරඹ  ඩහ ද මේ මවදිඹ්ද පුහුණු 
කිරීභ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රණලසනඹ  ඊත්තයඹ මද්දන භවත්භමඹෝ. දහද මදොසතයරහ 

මද්දම්ද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මනොළේඵර් භහමේ පුහුණු රඵහ ්ද න මවදිඹ්දම්ද 
ිළ ඒ ඹ රඵහ දීභ   යුතු යනහ. මිඹ ගිඹ ශදරු්ද 20 
මදනහ හභහන— විධිඹ  ඊඳ්ද දරු්ද මනොමයි. හභහන—මඹ්ද 
දරුමක් භමේ කුමේ භහ 9ක් යලටිඹ යුතුයි. භහ 9ක් මනොයලටි 
ඹ  තභයි මනොමේර ශදරු්ද කිඹ්දම්ද.  Premature babies 
කිඹ්දම්ද දහශ හරඹ  මඳය ඈඳදුණු ඹ; ජීත් වීභ  සථහ 
ඩු ඹ. ඒ මිඹ ගිඹ 20 මදනහම්ද ිනලයි්දභ මනොමේර 
ශදරු්ද - extremely premature babies - න මදමනකු මිඹ 
මොස ිනමඵනහ. ඒ හමේභ ංජනනීඹ ංකරතහ මවේතුම්ද ඳස 
මදමනකු මිඹ මොස ිනමඵනහ. වි බීජ ලරීයත වීභ නිහත් ඳස 
මදමනකු මිඹ මොස ිනමඵනහ. ඊඳමත්දීභ හුසභ ළනීභ  ඳවසු 
වීභ හමේ ංකරතහ ිනමඵන ඹ තභයි රු භ්දත්රීිතුභහ මේ 
අහයඹ  මිඹ මොස ිනමඵ්දම්ද. භහ 9 ේපූර්ණ මරහ ඈඳදුණු 
ශභයි්ද භළරිරහ නළවළ. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ද මේ 
භහත  භයණ නුඳහතඹ ඈතහභ ඩු තත්ත්ඹ ිනමඵනහ. එඹ 
රක්ඹ  මදයි. ශදරු භයණ නුඳහතඹ දව  මදොශවයි. 
ේනිදි අයලඹහනු රහඳමේ  මවොභ තත්ත්ඹක් ිනමඵ්දම්ද 
මේ යමේ. ිළ ඒ තත්ත්ඹ්ද ඳත්හ මන ඹ්දම්ද මේ ේඳත් 
මඵොමවෝ දුය  ශභනහයණඹ කිරීභ තුිතනුයි. පුද්රයි්ද 
409  එ වද—යමඹක් ඈ්දනහ. ඒ අහයඹ  ිළ මවො 
මේහක් ඳත්හ මන ඹනහ. ඹේ ඹේ ඩු ඳහඩුේ ිනමඵනහ. 
නමුත් මේ නිදවස මෞ— මේහ ිළ ඈතහභ මවොඳි්ද ඳත්හ 
මන ඹනහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ මදමනි තුරු 

ප්රණලසනමඹ්ද මඵොමවොභ යර ප්රණලසනඹක් ආහුමේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන මෝ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භ්දත්රීිතුභහ, එතුභහ ඊත්තයඹ දු්දනහ  ඳසු- [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වද—රු්ද 14 මදමනකුමේ ඩුක්  ිනමඵනහ. මවදිඹ්ද 

28 මදමනකුමේ ඩුක් ිනමඵනහ. භභ ව්දම්ද මනොමේර ශදරු 

ඒ ඹ ළන. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භ්දත්රීිතුභහ, එතුභහ ඊත්තයඹ දු්දනහ  ඳසු, ඒ 

එතුභහමේ ඊත්තයඹ වළටිඹ  ිළිත්දන  මනහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වද—රු්ද 14 

මදමනකුමේ ඩුක් ිනමඵනහ. මවදිඹ්ද 28 මදමනකුමේ ඩුක් 

ිනමඵනහ. මේ මනොමේර ශදරු ඒඹ  ල— මවදිඹ්ද ව 

වද—රු්ද ං—හ මේ මනොමේර නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ රඵහ 

මද්දම්ද දහද කිඹරහයි භභ ව්දම්ද. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ හමේභ භභත් කිඹ්දන  ඕනෆ, භභ මනොමේර මෞ— 

නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ නේ තමු්දනහ්දමේ තභ මනොමේර, 

දරුකුත් නළින රු භ්දත්රීිතුමභක් කිඹරහ. භභ තමු්දනහ්දමේ  

ඊත්තය මද්දනේ. මනොමේර, දරුකුත් නළින රු භ්දත්රීිතුභහ, 

තමු්දනහ්දමේ  භභ ඊත්තය මදනහ. ඒ ම්ද මේ ත් දළකීභක් 

නළත්මත්. ඵමඵක්ත් නශරහ නළවළ; ිළමඹක් මරත් නළවළ. ඒ 

නිහ එතුභහ මනොමේර ශදරුහ වුද, දරුහ වුද කිඹරහ ද්දම්ද 

නළවළ. 

භභ මනොමේර මෞ— නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ නේ 

තමු්දනහ්දමේ දරුමකුත් මනොරළබ රු භ්දත්රීිතුභහ, ිළමඹක් 

මනොවුණු රු භ්දත්රීිතුභහ. භභත් ඒ විධිඹ භ ඊත්තය මද්දනේ. 

දරුමෝ ළන ද්දම්ද නළවළ. මේ ඩු ඳහඩුේ ිනමඵනහ. 

වද—රු්දමේ හිඟඹක් ිනමඵනහ. ිළ ඒ වද—රු ඳඹහ 

මද්දන  යුතු යනහ. හල්ර ප්රණමද්ලඹ නිමඹෝජනඹ යන රු 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එමවභ ඳළමිණිලි ින මඵනහද? නළවළ. 

ිළ ඈතහ මවොඳි්ද මේ මයෝවමල්  යුතු ය මන ඹනහ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භමේ තු්දන තුරු ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ හල්ර ළන කිඹපු නිහ භභ කිඹ්දම්ද; භහ තුන  

ලි්ද තභයි ඒ ප්රණලසනඹ ආවිත් ිනමඵ්දම්ද. දළ්ද ම ්දඩර් යරහ 

වර වදනහ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වුද කිඹ්දම්ද? 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භභ කීමභ්ද කිඹනහ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ භිමඹෝඹක් ශහ. ඔඵතුභහ call  එක් දීරහ 

ධ—ක්තුමිඹම්ද ව්දන. [ඵහධහ කිරීේ] භභ ඔඵතුභහ  එක් 

කිඹ්දන ළභළිනයි. භභ යදක් යරහ ිනමඵනහ නේ, භභ 

ත—ඹ කිඹනහ නේ භභ ඳහර්ලිමේ්දතුමේ නළත ප්රණලසන 

ව්දම්ද නළවළ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ හරමේ ිළ්දතය ත්ත එභ ම්ද මශේ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵතුභහ  භිමඹෝ යනහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මයෝවර  මොඩ මරහත් නළවළ. ඒ හරමේ  ිළ්දතය ව 

ව හිටිඹහ. ඈින්ද මිනිසසු   ථහ මතුහ නිද්ද වහයනහ කිඹහ. 

ඒ හරමේ මඵොමවොභ මජොලිමේ හිටිමේ. ිළ හමේ මනොමයි.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රුණහය, ධ—ක්තුමිඹ  දුයථන ආභතුභක් මද්දන. 

මභොද භභ ඊමද්, මයෝවමර්ද තභයි මතොයතුරු ත්මත්. භභ 

නහටු මනහ, ඔඵතුභහ මතොයතුරු මනොදළන යලටීභ ළන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 ජනහධිඳින භ්දදියමේ ිනබුණු ිළ්දතය -[ඵහධහ කිරීභක්] 

තමු්දනහ්දමේ මඳොඩ්ඩක් මත්රුේ ්දනමෝ. මේ 

ජනහධිඳිනතුභහමේ හරමේ  එමවභ  වුමණ් නළවළ. යලිඹව 

භ්දදියමේ ිනබුණු ිළ්දතය ිනබුමණ් එංර්දතමේ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භමේ තු්දන තුරු 

ප්රණලසනඹ වනහ. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් 

ද්දනහ ආින, මේ මයෝවර දහනේ සථහනඹ ිනමඵන ඵ. ඒ 

මභොද, සුනහමි නතුරු වළඟවීභක් යන වි ත් මේ  මයෝගී්ද 

මන ගිහි්ද එක්මෝ ඳ්දමල් දභනහ. නළත්නේ යහිළටිඹ 

මයෝවර  මන ඹනහ. ඒ හමේ සථහනර  මන ඹන ඵ 

ඔඵතුභහත් ද්දනහ. මේ සුනහමි දහනභක් ිනමඵන මයෝවරක්. 

යහිළටිඹ භමි බහඹ තුශ මේ මයෝවර නළත ලුින්ද මොඩ 

නඟ්දන  මිලිඹන 3,300ක් Helmut Kohl ඳදනමභ්ද රඵහ 
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දු්දනහ. තමු්දනහ්දමේ ද්දනහ,  මේ Helmut Kohl ඳදනමභ්ද 

රඵහ දු්දනු මිලිඹන 3,300 භහටිඹහ ළහුහ; මවොයහ ෆහ. වුද 

කිඹහ භහ ද්දම්ද නළවළ.  මවොයහ ෆ මුදල්ර  මභොනහ වුණහද 

කිඹහ ද්දමනත් නළවළ. ඒ මුදල්ර  මභොනහද වුමණ් කිඹහ 

ඵර්දම්ද නළතු,  මේ යමේ ජනතහ ණඹ ඵයතහමඹ්ද මිරිරහ 

අණ්ඩු නළත යක් ලුමත්ද යු මයෝ මිලිඹන 20 ණඹක්  

්දන  ඹනහ. මවොයහ ෆ මුදල්ර  මභොනහද වුමණ් කිඹහ මේ 

රු නිමඹෝජ— ආභිනතුභහම්ද ව්දන ළභළිනයි.  

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker,  Standing Order No. 28(2) very 

clearly states, I quote:  

“A supplementary question must not introduce matter not included 

in the original question."  

ථහක් ය මන ඹනහ. ඒ  ඈඩ මද්දන ඵළවළ. ඒහ 

ඔක්මොභ expunge ය්දන ඕනෆ. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, your questions must be very short.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඒ තුරු ප්රණලසනඹ මේ 

ප්රණලසනඹ  දහශ නළවළ. මේ රු බහමේ භභ ඊත්තය දීරහ 

ිනමඵනහ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ කිඹ්දම්ද මුදල් හ ෆහ කිඹන එ දහශ නළවළ? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භවමභෝදය මයෝවමල් සුනහමි අධහය ඹ මත් කියලභ මුදරක් 

යජඹ මවොයහ හරහ නළවළ. - [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ දහශ අඹතනඹ භ 

තභයි ඈදි ය්දන බහය දී ිනමඵ්දම්ද. ඔවු්ද ඒ  යුත්ත යරහ 

නළවළ. මේ  යජමේ කියලභ ේඵ්දධඹක් නළවළ.  ජනතහ 

මනුම්ද ඒ  යුත්ත ය්දන යජඹ වියල්ද ඒ දහශ අඹතනඹ  

ඈඩභ රඵහ දී ිනමඵනහ.  

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රුිළඹල් මිලිඹන 3,300ක් ෆහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මේ  යජමේ කියලභ ේඵ්දධඹක් නළවළ. භවමභෝදය මයෝවර 

ේඵ්දධමඹ්ද යලඹලු විසතය හිත භභ මේ ඳහර්ලිමේ්දතුමේ 

ඊත්තය දීරහ ිනමඵනහ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රුිළඹල් මිලිඹන 3,300ක් ගිල්රහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ිනරු ජනහධිඳිනතුභහ භළදිවත් මරහ - ණඹහයමඹෝ ය්දන 

මනොමයි, ණඹක් ්දන මනොමයි- නළත ඒ යජඹ  ශ 

ඈල්ලීභක් නු ඹේ මුදරක් රඵහ මද්දන  යුතු ය ිනමඵනහ. 

භ  ඩහ මවොඳි්ද මේ රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහත් මේ ළන 

ද්දනහ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

යුමයෝ මිලිඹන 20 ණඹක්. ඔඹ කිඹ්දම්ද මලි 

ත—ඹක්.  ඒ ණඹක්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එතුභහ දකුමණ්භ ඈඳදුණ මමනක්. [ඵහධහ කිරීේ] 

තමු්දනහ්දමේ ලුත්මඩ් ඈඳදිරහ වේඵ්දමතො  ගිහිල්රහ යජ 

ම්දන ඹනහ. ඒ ම්දන ඵළරි මදඹක්.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භ  මභතළන ඈ මන ඊත්තය මද්දන ඵළවළ. ඳවශ  ආවිල්රහ 

කිඹ්දනේ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භක් නළවළ, ඔඵතුභහ ඊත්තය මද්දන. භභ දුයථන ංඹත් 

දු්දනහ. මේහ ත—ඹද කිඹරහ ඒ මයෝවමල් ධ—ක්තුමිඹම්ද 

ව්දන.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මභතුභහ හල්මල් - [ඵහධහ 

කිරීභක්]  මභතුභහ ඈඳදුමණ් මොශම ලුත්මඩ්.   
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10.රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

සීනි  ර්භහ්දත  ංර්ධන   භහත—තුභහම්ද   ආස   ප්රණලසනඹ 

- (1) : 

() ්දතමල් සීනි ර්භහ්දතලහරහ ප්රණිනයු වත කිරීභ වහ 
දීර්ක හලීන ඵදු ක්රලභඹ ඹ මත් පුද්ලි අමඹෝජඹ්ද  
ඳළරීභ වහ 2011 ර්මේ භහර්තු භහමේදී මඹෝජනහ/
ඈල්ලුේඳත් ළහ ිනබ ඵ එතුභහ ද්දමනහිද? 

(අ) (i) ්දතමල් සීනි ර්භහ්දතලහරහ මේ න වි  
පුද්ලි අමඹෝජඹකු  ඳයහ ිනමේද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ ඳළරීභ යලදු ශ දිනඹ වහ ඳළර 
අඹතනඹ, භහභ මවෝ අමඹෝජඹහ මර්ද; 

 (iii) එභ ඳළරීභ යලදු ශ මිර මොඳභණද; 

 (iv) එභ ර්භහ්දතලහරහ ඳළරීමේ මෝදමද්යල 
මර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ) (i) මේ න වි  එභ ර්භහ්දතලහරහමේ සීනි 
නිසඳහදනඹ අයේබ කිරීභ  ිළඹය මන ිනමේද; 

 (ii) මේක්ක ත වදනි නිසඳහදන ධහරිතහඹ  
මොඳභණද; 

 (iii) දළන  නිසඳහදන  යුතු අයේබ ය මනොභළින 
නේ, ඉ  මවේතු මර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද ය්දමනහිද? 

(ඇ)  මනොඑමේ නේ, ඒ භ්දද? 

 

சஸனஷக் ககத்ததஶறஷல் அபஷலஷனோத்தஷ அகச்சகக் வகட்ட 

லஷனஶ: 
(அ) கந்தரஶய் சஸனஷத் ததஶறஷற்சஶகயக ஸள் 

கட்டகப்பதற்கஶக நஸண்டகஶயக் குத்தககஷன்கஸழ் 

தனஷஶர் னெதலீட்டஶரர்கலக்கு ககரஷப்பதற்கஶக 

2011ஆம் ஆண்டு ஶர்ச் ஶதம் னென்தஶறஷவுகள்/

லஷண்ைப்பங்கள் வகஶப்பட்டினோந்தன ன்பகத அலர் 

அமஷலஶஶ?  

(ஆ) (i) கந்தரஶய் சஸனஷத் ததஶறஷற்சஶகய தற்வபஶது 

தனஷஶர் னெதலீட்டஶரர் எனோலனோக்குக் 

ககரஷக்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதனம்;  

 (ii) அவ்லஶதமனஷன் அந்தக் ககரஷப்ன 

வற்தகஶள்ரப்பட்ட தஷகதஷ, ககரஷக்கப்பட்ட 

நஷன்லனம், கம்பனஷ, அல்யது னெதலீட்டஶரர் ஶர் 

ன்பகதனம்; 

 (iii) அந்தக் ககரஷப்ன வற்தகஶள்ரப்பட்ட 

லஷகயகள் ஶகல ன்பகதனம்; 

 (iv) அந்தத் ததஶறஷற்சஶகய ககரஷக்கப்பட்ட 

நஷபந்தகனகள் ஶகல ன்பகதனம் 

 அலர்  இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ?  

(இ) (i) தற்வபஶது இந்தத் ததஶறஷற்சஶகயஷல் சஸனஷ 

உற்பத்தஷக ஆம்பஷக்க நடலடிக்கக 

டுக்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதனம்; 

 (ii) தஷர்பஶர்க்கப்பட்ட நஶரஶந்த உற்பத்தஷக் 

தகஶள்லனவு வ்லரவு ன்பகதனம்; 

 (iii) தற்வபஶது உற்பத்தஷ நடலடிக்கககள் ஆம்பஷக்கப் 

படஶலஷட்டஶல் அதற்கஶன கஶைங்கள் ன்ன 

ன்பகதனம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஈ) இன்வமல், ன்? 
 

asked  the Minister of  Sugar Industry Development: 

(a) Is he aware that proposals /applications had been 

called in March 2011 to hand over the Kantalai 

sugar factory to private sector investors under the 

long term lease system in order to be restructured; 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether Kantalai Sugar Factory has been 

handed over to a private sector investor by 

now; 

 (ii) if so, of the date on which the transfer took 

place, the institution, company or investor 

that it was transferred to; 

 (iii) of the price at which the transfer was done; 

and 

 (iv) of the conditions pertaining to the transfer 

of that factory ? 

(c) Will he state - 

 (i) whether steps have been taken to start the 

sugar production in the aforesaid factory by 

now; 

 (ii) the expected daily production capacity; and 

 (iii) the reasons if production has not yet been 

started  ? 

(d) If not, why ? 
ඔඵතුභහ මේ ප්රණලසනඹ ත් ඊත්තය මදනහද? 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

හල්ර ළන කිඹරහ භ  මඵෝරඹ දළේභහ. මභතළන ඈරහ මේ 

ඹ්දනත් ඕනෆ ම්ද.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ  
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

රු භ්දත්රීිතුභහ ප්රණලසනඹ වනහද? 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වනහ. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ිළිතතුය SMS එකි්ද එ්දනද? 
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රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

්දතමල් ඈරහ එ්දන ටික් මරහ ඹනහ. ඒයි භභ 

කිේමේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

නළවළ, මේ යලරිභත් අණ්ඩු ළන කිේහ. මේ යලරිභත් 

අණ්ඩුමේ භ   යලද්ධ මරහ ිනමඵ්දම්ද මේ හරමේ මවොයහ 

හරහ විකුණපු ඒහ ළන ඊත්තය මද්දනයි.  

 
රු භ්දත්රීියමඹක් 
(ஶண்னஷகு உன்ப்பஷனர் எனோலர்) 

(An Hon. Member) 

ඔඵතුභහත් ේඵ්දධයි ම්ද.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒහ  ඔඵතුභහත් ත ඈසසුහ ම්ද. ඒයි ළමඩ්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

්දතමල් ළන තමු්දනහ්දමේ ප්රණලසනඹක් ආහුහ. ්දතමල්- 

[ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඒ  ඊත්තය දු්දනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒහ  ඔඵතුභහත් ත ඈසසුහ ම්ද. ඒ ම්ද ළමඩ්.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

භභ ඈසය මරහ කිේ ඒහ ව මන හිටිමේ නළද්ද?[ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මේ ඳළත්මත්ද ඒ ඳළත්ත  ගිඹහභ- 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
භ  බහය දු්දනු නිහයි භභ කිඹ්දම්ද. වන ප්රණලසනඹ යි භභ 

ඊත්තය මද්දම්ද. 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය 

මභමේයි. 

()   ඔේ. 

(අ) (i) නළත. 

 (ii) දහශ මනොමේ. 

 (iii) දහශ මනොමේ. 

 (iv) දහශ මනොමේ. 

(ආ) (i) මේ න වි  සීනි නිසඳහදනඹ කිරීභ  ිළඹය මන 
මනොභළත. 

 (ii) දහශ මනොමේ. 

 (iii) ර්භහ්දතලහරහමේ ප්රණිනංසයණ  යුතු 
අයේබ ය මනොභළත.  මභභ ර්භහ්දතහඹතනඹ 
සීනි ර්භහ්දත ංර්ධන භහත—හංලමේ විඹ 
ඳථඹ  ඳත් යන රද්මද් 2013.02.18 දිනදීඹ. 

(ඇ) දහශ මනොමේ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු භහත—තුභනි,  2011 ර්මේ ්දතමල් සීනි 

ර්භහ්දතලහරහ ප්රණිනයු වත කිරීභ වහ පුද්ලි 

අමඹෝජඹ්දම්ද මඹෝජනහ වහ ඈල්ලුේ ඳත්රා ළමේහ. ඒ 

ේඵ්දධමඹ්ද යලද්ධ මරහ ිනමඵ්දම්ද මභොක්ද කිඹරහ භභ 

ව්දන ළභළිනයි. 

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ මඹෝජනහ ඔක්මොභ ආභින භණ්ඩරමඹ්ද ඈත් යරහ ඒ 

ඳ ්ද ්දන ලුින්ද ක්රලභමේදඹක් වද්දන කිඹරහ මේ 

භහත—හංලඹ  බහය දු්දනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ මභොන විධිඹ ද ඒ ය්දන ඹ්දම්ද? පුද්ලි 

අමඹෝජනඹක් වළටිඹ ද? එමවභ නළත්නේ මනත් මභොක් වරි 

විධිඹ ද? එඹ ඳ ්ද ්දනහ ක්රලභමේදඹ මභොක්ද?  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මේ හිතත් භ්දත්රීිතුභහ, ඳ එඹ 1993 දී දු්දම්ද මොශ 

ෆල්රකි්ද. දු්දම්ද යංජිත් සුභනමේය නභළින මොශම, 

මඵොරැල්මල් ඈ්දන භවත්භඹකු . ඔහු වුරුදු මදක් එහි ශුද්ධ 

රහබඹ ත්තහ. කියලභ භනුසඹකු  ඳඩි මේමේ නළවළ. ර්ථ 

හධ, බහයහය යමුදල්, ඳහරිමතෝක  අදි කියල මදඹක් මේමේ 

නළවළ. වුරුදු මද ශුද්ධ රහබඹ ත්තහ. මිනිසු්ද  කියලක් 

මේමේ නළවළ. ්දිනමේදි යලද්ධ වුමණ් මභොක්ද? ප්රණමද්ලමේ භව 

ජනතහ එක්හසු මරහ ඊද්මකෝණඹක් ශහ. මිනිවහ ඳළනරහ 

ගිඹහ. එදහ වපු ෂළක් රිඹ දත් වරහ. දළ්ද ඒ ෂළක් රිඹ  

ේපූර්ණමඹ්ද දියහඳත් මරහයි ිනමඵ්දම්ද. එතළන ලුින්දභ 

ෂළක් රිඹක්  වද්දන ඕනෆ. ඒ ේපූර්ණ —හඳ ිනඹ  ආමභරි්ද 

මඩොරර් මිලිඹන 80ක් විතය ඹනහ. වළඵළයි මොවි ඳවුල් 6,000ක් 

දත් දුක් විඳිනහ. ්දතමල් කිඹ්දම්ද ඈතහභ මවො අදහඹේ 

රඵපු ප්රණමද්ලඹක්.  එඹ ලුින්දභ ඳ ්ද ළනීභ වහ ව එක් එක් 

ක්රලභමේදඹ්ද ිළිතඵ ඳ දළ්ද හච්ඡහ යමන ඹනහ. ඳ මේ 

භහත—හංලඹ බහය යමන තභ භහඹයි.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එඹ මඳෞද්ලි අමඹෝජඹකු  මද්දම්ද නළවළ, යජඹ 

වියල්දභ යනු රඵනහ කිඹන හයණඹ ේඵ්දධමඹ්ද ඔඵතුභහ  

සථිය ඹභක් කිඹ්දන පුළු්දද?  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

යජඹ වියල්දභ ය්දන තභයි ඳයහ ත්මත්. ඒ ආත්ත. භ  
දළ්දභභ ඒ ිළිතඵ වරි ඊත්තයඹක් මද්දන ඵළවළ. ත—ඹ 
කිඹ්දන ඕනෆ නළවළ ම්ද. ත භහඹක් මදක් මද්දන. ඳ මේ 
ළන හච්ඡහ යරහ ය   ළශමඳන, ප්රණමද්ලමේ මොවි ජනතහ  
ළශමඳන ක්රලභමේදඹක් නුභනඹ ශ යුතුයි. ඳ ඒ යනහ. 
වළඵළයි එ විනඹක් මද්දනේ. ළමඩ් ඳ ්ද ත්තහ  ඳසමේ 
ඳ ඒ වරිඹ  යනහ. හ දභහ ිනබුණු ඒහ ඳ මේ න මො  
වරිඹ  යමන ඹනහ. මණර ව ඳළල්ත්ත ඒහමේ ළඩ 
ටි ඳ කුය භ ඈස  යරහ ිනමඵනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ තු්දන තුරු ප්රණලසනඹ 

ව්දන ළභළිනයි. 1994 දී ඔඵතුභ්දරහමේ අණ්ඩු අහ  

ඳසමේ -ච්දද්රිථහ භළිනනිඹමේ හරමේ ඈරහ- එහි මුල් ල් 10ක්, 

12ක් විතය ිනඹහ ිනමඵනහ රු ආභිනතුභනි.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඳශහත් බහ භළිනයණ හරර.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳශහත් බහ භළිනයණ හර අදී එ එ සථහර මුල් ල් 

ිනඹනහ. දළ්ද ්දතමල් ඊක්ර  ඩහ  මුල් ල් ඳළශවුණු ඒහ 

ිනමඵනහ.  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

භහ එමවභ මදඹක් නේ ද්දම්ද නළවළ.   

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහ ඔඵතුභහ  මනොමයි කිඹ්දම්ද. ්දතමල් ඊක් මොවී්ද  

යිින ඈඩේ විලහර ප්රණභහණඹක් මේ න මො  මඳෞද්ලි 

අමඹෝජඹ්ද  දීරහ ිනමඵනහ. ඔඵතුභහ මභොනහ මවෝ එක් 

්දතමල් ඳ ්ද ත්තත් මඳෞද්ලි මොේඳළනිර  දු්දනු ඒ 

ඈඩේ ටි ඳයහ ්දම්ද නළින ඔඵතුභහ  ඊක් නිසඳහදනඹ 

ය්දන ඵළවළ. එමවභ නළත්නේ, ඔඵතුභහ ඹේ කියල විධිඹ  

ඵරඳෆභ -  

 
රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ ළන ඔඵතුභහ කියලභ ළඹක් හිත්දන එඳහ. ඒ ඈඩේ 

දු්දම්දත් භෆත හරමේ මනොමයි. මේ හරමේදීභයි. එදහ ඒහ 

විකුණද්දී මොශ ෆල්රකි්ද තත් මනකු  තත් ඈඩේ 

ප්රණභහණඹක් විකුණුහ. ඒත් භත ය්දන එඳහ.  

 
රු අර්.එේ. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එතමො  ඔඵතුභහත් මේ ඳළත්මත්.  

රු රක්සභ්ද මමනවියත්න භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ මනොමයි භහ කිඹ්දම්ද. ඒ, එක්ත් ජහින ඳක් 

අණ්ඩු හරමේ දු්දනු ඒහයි. ිළ ආත්ත ථහ යමු මෝ. ඒහ 

රුිළඹරක්ත් ්දම්ද නළින දු්දනු මද්ල්. රු භ්දත්රීිතුභනි, 

ඔඵතුභහ වපු ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය මේයි. ඳ මේ මභොමවොත 

මද්දීත් මවක්ම ඹහය 5,700ක් නිදවස යමන හනයි.   

තත් මවක්ම ඹහය එක්දවස ණනයි ිනමඵ්දම්ද. ඒමක් 

ප්රණලසනඹක් නළවළ. මේ —හඳ ිනඹ ඳ ්ද ්දන ල— මඹෝජනහ 

ටි ක්රිාඹහත්භ යද්දී මේ ළඩ ටි ඳ ්ද යනහ. ඒමක් 

කියලභ ප්රණලසනඹක් නළවළ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මඵොමවොභ සතුිනයි. 

 

 

ඳුය  මේඹ ගු්ද විදුලි නහලිහ : හ දළමීභ 
கயநஶட்டு லஶதனஶலிச்  வசகல அகயலஶஷகச: 

னேடிலஷடல் 
UPCOUNTRY SERVICE BROADCASTING CHANNEL: CLOSURE 

1977/’11 

 
11.රු බුද්ධි ඳිනයණ භවතහ 

(ஶண்னஷகு னத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ජනභහධ— වහ ප්රණ ත්ින  භහත—තුභහම්ද ආස ප්රණලසනඹ - (1):  

() (i) භවනුය, පුසඳදහන භහමත් ිළහිටුහ ආින ඳුය  
මේඹ ගු්ද විදුලි නහලිහ හ දළමීමේ 
ළරසුභක් ිනමේද;  

  (ii) හ දළමීමභ්ද ඳසු එහි මොඩනළටිලි ශ ිළහිටි 
හ්දතහ විද—හරඹ ම්දහයලහහයඹ  රඵහ දීභ  
ළරසුේ ය ිනමේද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(අ)   ඈවත () (i) හි ඳරිදි ඳුය  මේඹ ගු්ද විදුලි නහලිහ 
ළසීභ   යුතු කිරීභ යජඹ වියල්ද, යහජ— අඹතන හ 
මනොදභන ඵ  දු්ද මඳොමයෝදදු ඩ කිරීභක් ඵ 
ිළිත්දම්දද ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද?   

(ආ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
தலகுசன ஊடக, தகலல்  அகச்சகக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) கண்டி னஷ்பதஶன ஶலத்கதஷல் அகந்துள்ர 

கயநஶட்டு லஶதனஶலிச்  வசகலஷன் 

அகயலஶஷகசக னேடிலஷடுலதற்கஶன 

தஷட்டவதும் உள்ரதஶ ன்பகதனம்; 

 (ii) னேடப்பட்டதன் பஷன்னர் அது அகந்துள்ர 

கட்டிடங்கலக்கு அனோகஶகஷல் அகந்துள்ர 

கரஷர் கல்லூஶஷதஶன்மஷன் லஷடுதஷக்கஶகப் 

தபற்ன்க்தகஶடுப்பதற்கு தஷட்டஷடப்பட்டுள்ரதஶ 

ன்பகதனம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 
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(ஆ) வற்படி (அ)(i )  இன் பஷகஶம் கயநஶட்டு 

லஶதனஶலிச் வசகலஷன் அகயலஶஷகசக 

னேடிலஷடுலதற்கு நடலடிக்கக டுக்கப்படுலதஶனது, 

அச நஷன்லனங்கள் னேடப்படஶததன அசஶங்கம் 

லறங்கஷ லஶக்குன்தஷக ஸன்லதஶகுதன்பகத 

ற்ன்க்தகஶள்கஷன்மஶஶ ன்பகதனம் அலர் 

இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 

 
asked the Minister of Mass Media and Information: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there is a plan to close down the 

Upcountry Service (Kandurata Sevaya) 

broadcasting channel located on the 

Pushpadana Mawatha in Kandy; 

 (ii) whether there is a plan to give its buildings 

to the hostel of a nearby girls’ school after 

its closure? 

(b) Will he also inform this House whether he admits 

that the closure of the above broadcasting channel 

by the Government as per (a) (i) above, is a breach 

of the promise given by the Government that it 

will not close down State institutions? 

(c) If not, why? 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ජනභහධ— වහ ප්රණ ත්ින 

භහත—තුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය මදනහ. 

() (i) නළත. 

 (ii) දහශ මනොමේ. 

(අ) දහශ මනොමේ. 

(ආ) දහශ මනොමේ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ තුරු ප්රණලසනඹක්  

වනහ. ඳුය  මේඹ ගු්ද විදුලි නහලිහ ේඵ්දධ ිනමඵන 

නිහයි භභ මේ තුරු ප්රණලසනඹ ව්දම්ද. රු නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, භහ මේ තුරු ප්රණලසනඹ ආහුහ  ඳසමේ භවය 

වි  මව  ඊමද්  ගු්ද විදුලිමඹ්ද භ  ඳවය මදයි. ිළ මේ 

ඳහර්ලිමේ්දතුමේ ථහ ශහභ ගු්ද විදුලි ංසථහමේ බහඳිනතුභහ 

ඳහුමනිදහ ඊමද් 7 ඈරහ 9 විතය මනල් ඳ  ඵණිනහ. ඒ 

නිහ එතුභහ බහඳිනයඹහ විධිඹ  ඈ්දම්ද නළතු රුණහය 

නිමේදමඹකු විධිඹ  ඒ ළඩ  යුත්ත ය්දන-    

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මලි ප්රණලසනඹ  දහශ තුරු ප්රණලසනඹක් විධිඹ  ව්දන. 

රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගු්ද විදුලි ංසථහ ළන ිනමඵන නිහයි භහ මේ ළන 

ආහුමේ. රු ආභිනතුභනි, ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහම්ද ව්දන 

ළභළිනයි, බහඳිනරු්ද  පුළු්දද මේ විධිඹ ,- 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

No, wait. 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I am raising a point of Order. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

All right. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
There is nothing in this Question about Mr. Hudson 

Samarasinghe, Chairman of the SLBC. - [Interruption.] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
He cannot - [Interruption.]  I have showed you the - 

[Interruption.] 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
I never mentioned his name. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
( பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
 රු භ්දත්රීිතුභහ, ඔඵතුභහමේ තුරු ප්රණලසනඹ ඈතහභ මටිමඹ්ද 

ව්දන. 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

No,  I never mentioned Mr. Hudson Samarasinghe's 

name. 
 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, I know you never mentioned his name. 
 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Do you have anything to do with Mr. Hudson 

Samarsinghe, Hon. Azwer? I do not know - 

[Interruption.] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, you do not have to drag this matter on 

since his name was not mentioned. රුණහය තුරු 

ප්රණලසනඹක් ිනමඵනහ නේ ව්දන. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතුභහ ඳළවළදිලි යරහ දු්දනහ  සතුිනයි. I did not mention 

Mr. Hudson Samarasinghe's name.  Hon. Azwer, who asked 

you to mention his name? මභතුභහ බහඳින ම්දන වදනහද 

මොමවේද. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය තුරු ප්රණලසනඹ වනහ නේ ව්දන. නළත්නේ 

ඉශඟ ප්රණලසනඹ  ඹනහ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එතුභහ ගු්ද විදුලි 

ංසථහමේ බහඳින ම්දන වදනහද මොමවේද. භහ ආහුමේ ඒයි. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද මේරහ 2  විනහඩි 10යි. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ආභිනතුභහ, භහ ව්දම්ද මේයි. ගු්ද විදුලි ංසථහමේ 

බහඳිනයඹහ විධිඹ  ළඩ යන භ්ද එහි ළඩ ව්ද 

මභවඹරහ ඊමද් ඈරහ රෑ මනල් ඈතහභ නි්දදිත විධිඹ  

විඳක්ඹ  ඳවය මද්දන බහඳිනයමඹකු  පුළු්දද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
 
නළඟී යලටිමේඹ. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රුණහය මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන. [ඵහධහ කිරීභක්] ෆ ව්දම්ද 

නළින මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන. මේ ප්රණලසනඹ  ඊත්තයඹක් මද්දන 

ආභිනතුභහ. රු ආභිනතුභහ මේ ප්රණලසනඹ  ඊත්තයඹක්  ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

  
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මේ ඳහර්ලිමේ්දතු 

ේඵ්දධ ප්රණලසනඹක්. රු භ්දත්රීිතුභහ එමවභ ප්රණලසනඹක් වනහ 

නේ, ඳහර්ලිමේ්දතු සථහය නිමඹෝ නුභනඹ යමි්ද එඹ 

ව්දන. එතමො  රු ථනහඹතුභහ ඒ ළන තීයණඹක් මද්වි.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ සථහය නිමඹෝ ප්රණහය ප්රණලසනඹ ව්දන. 

ප්රණලසන ං 13-2504/'12-(1), රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු  නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

නමුත් රු ආභිනතුභහ නේ රු බහමේ නළවළ. මභොද ද්දම්ද 

නළවළ. මොේ හ ධර්භඳහර විද—හරමේ ප්රණලසනඹ ේඵ්දධමඹ්ද 

තභ ව ඊඩ ඈ්දන භනු—හ  ඵර්දන ගිඹහද ද්දම්ද නළවළ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 13. අණ්ඩු ඳක්මේ ප්රණධහන ංවිධහඹතුභහ  

ිළිතතුය මදනහද?  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු  නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  ත—ඹක් කිඹරහ ඉමේ 

දමේ මේ රු බහ මනොභඟ ඹළේහ. ඉමේ දමේ මේ 

ඊත්තරීතය බහ මනොභඟ ඹළේහ. මේ බහ  ආවිත් කිේහ, ඒ 

භනු—ඹහ මව්ද ඵළසහඹ කිඹහ. රු දඹහයලරි ජඹමේය 

භ්දත්රීිතුභහ ද්දනහ. ේපූර්ණ ත—ඹක් කිේමේ. මු ඳේ ඳල් 

ත—ඹක් කිේමේ. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අණ්ඩු ඳක්මේ ප්රණධහන ංවිධහඹතුභහ ිළිතතුය මදනහද? 

[ඵහධහ කිරීේ] 
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රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මව්ද ඵස්දන ගිහිල්රහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අණ්ඩු ඳක්මේ ප්රණධහන ංවිධහඹතුභහ ිළිතතුය මදනහද? 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එතුභහ  ිළිතතුය මද්දන  වළකිඹහක් නළවළ. මභොද, එතුභහ  

හිත ිනමඵ්දම්ද මොේ හ ධර්භඳහර විද—හරඹ ළන.[ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ කිඹන මදඹ ආත්ත. භ  ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය මද්දන  

පුළු්ද. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එමවභනේ ිළිතතුය මද්දන. 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහ මොශම දිසත්රිමක්මේ ජනතහමේ -මොේ හ ජනතහමේ

- ඡ්දදමඹ්ද ඳහර්ලිමේ්දතු  අපු මමනක්.  ඒ භනු—ඹහ තභ 

ව ඊඩ ඈ්දනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඵළවළරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

මේ දල් භහ ගිඹහ ඵර්දන. භමේ ඡ්දදදහඹමඹක්. භහ එඹ  එඟ 

ද නළද්ද කිඹන එ මනභ මදඹක්. නමුත්  ඒ ළන ගිහිල්රහ ඵරන 

එ භමේ යුතුභක්. භළරිරහ ළටුමණොින්ද ඳල්මරවහ ?  [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ආභිනතුභහ, ඔඵතුභහ ිළිත්දනහද, ධ—හඳන 

ආභිනතුභහමේ හර්ඹක්භතහ නිහ මේ යලද්ධිඹ යලදු වුණහඹ 

කිඹහ?  

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, ඔඵතුභහ වන ප්රණලසනඹ- 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භවය වි  එතුභහත් ව ශඟ  ගිඹහ ද ද්දම්ද නළවළ, 

ඳහර්ලිමේ්දතුමේ - 

රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ධ—හඳන භහත—තුභහ මනුම්ද එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය දීභ 

වහ ින මදක් ල් ඈල්රනහ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රණලසනඹ   ඊත්තය 

මද්දන ත ින මදක් ල් ඈල්රනමො  මොේ හමේ 

ධර්භඳහර විද—හරමේ ව ඊඩ ඈ්දන භනු—හත්  ත ින මදක්  

ව ඊඩ ඈ්දන  ඕනෆද කිඹහ භහ වනහ. ආත්ත භ ඔහු  මභොක් 

මවෝ ජීවිත නතුයක් වුමණොත්, අණ්ඩු  කිඹ්දන   ඕනෆ.

[ඵහධහ කිරීභක්] මේ  ආභිනරු වතය මදමනක් භව්දයල වුණහ.

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ආභිනරු වතය මදනහ  ඩහ ඳශහත් බහ 

භ්දත්රීිරු මද්දමනකුමේ ඵරඳෆභ  තභයි මේ භනු—ඹහ  ව ඊඩ 

නළඟරහ ද මොේ හමේ ධර්භඳහර විද—හරඹ විනහල ය 

ිනමඵ්දම්ද.    

අණ්ඩු  ටි්දම්ද ආභිනරු වතය මදමනකුද, මේ ඳශහත් 

බහ භ්දත්රීිරුද?  

 
ප්රණලසනඹ භතු දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶனோ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 14 - 2516/'12 - (1), රු දඹහයලරි ජඹමේය 

භවතහ. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊත්තය  මදනහද? 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භභ 14 ළනි ප්රණලසනඹ වන 

තයතුය මේ හයණඹත් ව්දන ළභළිනයි. මොශම දිසත්රිමක්මේ 

ආභිනරු වතය මදමනකු මොේ හ ධර්භඳහර විද—හරඹ එතළනි්ද 

ඈත් ය්දන එඳහඹ කිඹන මඹෝජනහ දිගි්ද දි භ ඳශහත් බහ 

භව ආභිනයඹහ  ශහ. ඒ විතයක්  මනොමයි, ඈත්තෆඳහන 

ධර්භහරංහය නහඹ වහමුදුරුමෝත්   ජනහධිඳිනතුභහ වමු මරහ 

මේ ය්දන එඳහ කිේහ. වළඵළයි ඒ විමයෝධඹ දළක්ව 

ප්රණධහනිමඹකු  ද ත් මරහ ිනමඵන ඈයණභ මේයි. ඔහු ඉමේ 

යල  වක් ඊඩ ඈ්දනහ.  ඉමේ යහත්රිමමේ වක් ඊඩ  නිදහ ත්තහ. 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

ආභිනයමඹක් ආවිල්රහ කිේහ, ඔහු මව්ද ඵළවළරහ කිඹරහ. 

නමුත් ද ඊමද් ඵළලුහභත් තභත් ඔහු ව ඊඩ ඈ්දනහ. ඒ 

පුද්රඹහ කිඹරහ ිනමඵනහ, ද ව එවභහය න මො  

ඳහර්ලිමේ්දතුම්ද ිළිතතුයක්  රළබුමණ් නළත්නේ මඵල්මල් ළර 

දභහ ්දනහ  කිඹරහ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ධ—හඳන ආභිනතුභහ ිළ ත් ගිහිල්රහ ිනමඵ්දම්ද. එතුභහ 

ගිහිල්රහ මව්ද ඵසහ නීවි.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භමේ ඈසමෝරඹ ත් ළඩිඹ භභ ථහ යරහ ිනමඵනහ, 

මොේ හ ධර්භඳහර  විද—හරඹ ළන. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ආභිනතුභනි, ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු මදනහද? 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රලභ ේඳහදන 
භහත—තුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ින 
මද හරඹක් ඈල්රහ යලටිනහ. 

 
ප්රණලසනඹ භතු දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶனோ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදන  ඹ.  

ප්රණලසන ං 5 - 2975/'12 - (1), රු කිර වියහජ් හරිඹේ 

භවතහ. 

 
රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු කිර වියහජ් 

හරිඹේ භ්දත්රීිතුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ධ—හඳන භහත—තුභහ 
මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ින මද 
හරඹක් ඈල්රහ යලටිනහ. 

 
ප්රණලසනඹ භතු දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶனோ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

නළත ඳදිංික යන ජනතහ : දීභනහ 

ஸள்குடிர்த்தப்படும் க்கள் : தகஶடுப்பனவு 
 RESETTLED PERSONS : ALLOWANCE 
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6. රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ (රු ඉ. යනඳ්ද භවතහ 

මනු ) 
(ஶண்னஷகு அ. லஷநஶகனேர்த்தஷ - ஶண்னஷகு ஈ. சலைபலன் 

சஶர்பஶக ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy on behalf of the Hon. E. 

Saravanapavan ) 

නළත ඳදිංිකකිරීමේ භහත—තුභහම්ද ආස ප්රණලසනඹ - (1): 

() (i) නළත ඳදිංික යනු රඵන ෆභ පුද්රමඹකු භ 
රු. 5,000/=, රු.20,000/=, රු. 25,000/= ලමඹ්ද 
ව හරිලි්ද රු. 50,000/=  මුදරක් මනු 
රඵන ඵ  සථහ ණනහදීභ මඳොමයෝදදු වී 
ආින ඵත්; 

 (ii) එභ දීභනහ රඵහ මදන ඵ  මඵොමවෝ ඹම්ද 
විසතය ව ත්්ද රඵහමන ආින ඵත්; 

 එතුභහ ද්දමනහිද? 

(අ)  (i) ඈවත මඳොමයෝදදු ඳරිදි නළත ඳදිංික ව යලඹලුභ 
පුද්රයි්ද  රු. 50,000/=  මුදර මුළුභනි්ද 
රඵහදී ිනමේද;  

 (ii) මනොඑමේ නේ, දුක් විඳින එභ ජනතහ  එභ  මුදර 
රඵහ දීභ වහ ණ්ඩ ළඩ ිළිතමශක් 
ක්රිාඹහත්භ ය්දම්දද; 

 ඹ්දන එතුභහ මභභ බහ  ද්ද්දමනහිද? 

(ආ)  මනො එමේ නේ, ඒ භ්දද? 

 
ஸள்குடிவற்ம அகச்சகக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) ஸரக்குடிர்த்தப்படும் எவ்தலஶனோ நபனோக்கும் 

னௌபஶ 5,000/- னௌபஶ 20,000/- னௌபஶ 25,000/- ன்ம 

அடிப்பகடஷயஶன தலகைகரஷல் னௌபஶ 50,000/-  

பைத் ததஶகக தசலுத்தப்படுதன பய 

சந்தர்ப்பங்கரஷல் லஶக்குன்தஷ அரஷக்கப்பட்ட 

ததன்பகதனம்; 

 (ii) வற்படி தகஶடுப்பனகல லறங்குலதஶக கூமஷ 

பயஶஷடம் லஷபங்கலம் ககதஶப்பங்கலம் 

தபமப்பட்டுள்ரன ன்பகதனம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) வற்படி லஶக்குன்தஷஷன் பஷகஶம் 

ஸரக்குடிர்த்தப்பட்ட அகனலனோக்கும் னௌபஶ 

50,000/- பைத் ததஶகக னெழுகஶக 

லறங்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதனம்; 

 (ii) இன்வமல், துன்பத்கத அனுபலஷக்கும் வற்படி 

க்கலக்கு வற்படி பைத்கத தபற்ன்க் 

தகஶடுப்பதற்கு ததஶடர்ச்சஷஶன வலகயத்தஷட்ட 

தஶன்கம நகடனெகமப்படுத்துலஶஶ  

ன்பகதனம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்வமல், ன்? 
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asked the Minister of Re-settlement  : 

(a) Is he aware that - 

 (i) a pledge has been given on many occasions 

that a sum of  Rs. 50,000/- will be given to 

each person to be resettled, in instalments of 

Rs. 5,000/-,  Rs. 20,000/- and Rs. 25,000/- ; 

and 

 (ii) details and signatures have been obtained 

from many persons to the effect that this 

allowance would be given ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether this Rs. 50,000/-  allowance has 

been fully paid to all the resettled persons as 

per the pledge mentioned above; and 

 (ii) if not, whether an uninterrupted programme 

will be implemented to give the aforesaid 

amount of money to those people who are 

undergoing difficulties ? 

(c) If not, why ? 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ (නළත ඳදිංික කිරීමේ  
භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன் - ஸள்குடிவற்ம அகச்சர்) 

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 

Resettlement)  

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය 

බහත* යනහ. 

 
* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶனடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

 

() (i)  'භහි්දද ික්දතනඹ - ඈදිරි දළක්භ' යජමේ ප්රණිනඳත්ින 
ප්රණහලනඹ  නු නළත ඳදිංික යනු රඵන ෆභ ඳවුල් 
ඒඹක් වහභ තහහලි හසථහනඹක් ඈදිය 
ළනීභ  මුදලි්ද රු. 50,000/-ක් ව ඉ  භතය රු. 
50,000/-ක් ටිනහ ෝ—භඹ අධහය රඵහ දීභ ප්රණිනඳත්ිනඹක් 
මර ිළිතමන ිනමේ. දිගු හලීන ලමඹ්ද එභ ඳවුල් වහ 
යුද්ධමඹ්ද විනහල ව නිහ ප්රණිනංසයණ  යුතුර  
එක් ඳවුරක් වහ රු. 325,000/-ක් රඵහ දීභ ද ිළිතමන 
ිනමේ. 

  එහි මුල් ිළඹයක් මර භළණික්ෂහේ සුබහධන 
භධ—සථහනමේ බ—්දතය තළ්ද යල  නළත ඳදිංික 
ශ යලඹලුභ ඳවුල් වහ රු. 25,000/- නිහ අධහයඹක් 
ව ඒ වහ භහන ටිනහභකි්ද යුත් ෝ—භඹ අධහය රඵහ දී 
ආත. 

 (ii) නළත. 

(අ) (i) බ—්දතය තළ්ද ව ඳවුල් වහ ඳඹනු රළබ යලඹලුභ 
අධහය රහ ඵළලීමේ දී භළණික්ෂහේ වන ේභහනමේ 
නළත ඳදිංික ශ ෆභ ඳවුල් ඒඹක් වහභ භ 
ලමඹ්ද රු. 50,000/-ක් ටිනහ අධහය රළබුණු ඵ ව්ද 
ශ වළකිඹ. මභඹ  භතය ප්රණදහන අඹතනර 
නුග්රා වමඹ්ද නිහ ඈදිකිරීමේ —හඳ ින ණනහක් 
ක්රිාඹහත්භ මමි්ද ඳතී. ඈ්දදිඹහනු නිහ මඹෝජනහ ක්රලභඹ 
ඹ මත් ඊතුරු නළ මඟනහිය තළ්ද ව ඳවුල් 43,000  රු. 
550,000/-ක් ටිනහ නිහ ඒ රඵහ මදනු රළමේ. නළත 
ඳදිංික කිරීමේ භහත—හංලඹ වියල්ද මේ න වි ත් ඈදි යනු 
රළබ නිහ ං—හ 6,720ක් න තය එභ නි 
මමශ මඳොශ දශ ටිනහභ රු. 500,000/-ක් ඳභණ මේ. 
ඈදිරි ර් තුන ආතුශත විමලේමඹ්දභ ඊතුය වහ 

නළ මඟනහිය ඳශහත්ර ඈ්දදිඹහනු නිහ —හඳ ිනඹ ද 
ආතුශත් ප්රණදහන අඹතන වියල්ද නිහ 87,264ක් 
ඈදිකිරීභ  නිඹමිත තය එභ ඳදනමි්දභ තත් නිහ 
27,121ක් ලුත්ළඩිඹහ කිරීභ  නිඹමිතඹ. 

 (ii) ඈවත යහමු තුශ ය අහයඹ මවෝ නිහ අධහය 
මනොරද නළත ඳදිංික ඳවුල් ිළිතඵ මීක්ණඹක් කිරීභ  
තීයණඹ ය ආින තය එළනි ඳවුල් වඳුනහ ළනීභ දළන  යලදු 
මේ. එභ ඳවුල් 2009 භළයි භහඹ  මඳය තළ්ද ව ඳවුල් 
ඵ  නිරීක්ණඹ වී ආත. ඔවු්ද වහ ද නිහ අධහය රඵහ 
දීමේ ළඩ ිළිතමශක් දළන  ස යමි්ද ඳතී. 

(ආ) ඳළන මනොනඟී. 

 
 

යහජ— අය්ෂඟ ව නහරි ංර්ධන 
භහත—හංලඹ   ඹත් මනොන මොඩනළටිලි ව 

හවන : කුලිඹ/ඵද්ද 
பஶதுகஶப்ன ற்ன்ம் நக அபஷலஷனோத்தஷ அகச்சுக்குச் 

தசஶந்தற்ம கட்டிடங்கள் ற்ன்ம் லஶகனங்கள்: 

குத்தகக/லஶடகக 
BUILDINGS AND VEHICLES NOT OWNED BY MINISTRY OF 

DEFENCE AND URBAN DEVELOPMENT : RENT/LEASE 
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12. රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ (රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ මනු ) 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ - ஶண்னஷகு லஷ 

கனோைஶநஶக்க சஶர்பஶக ) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 

ග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අමි  යුතු 

භහත—තුභහම්ද ආස ප්රණලසනඹ - (2):   

() 2010 ව 2011 ර් වහ,  

 (i) යහජ— අය්ෂඟ ව නහරි ංර්ධන 
භහත—හංලඹ වියල්ද, එභ භහත—හංලඹ  ඹත් 
මනොන මොඩනළටිලි කුලිඹ  රඵහ ළනීභ වහ 
දයන රද මුළු විඹදභ මොඳභණද;  

 (ii) එභ එක් එක්  මොඩනළටිල්මරහි ර් ඩිඹක් 
වහ කුලිඹ ව ඵදු මවෝ කුලී හරඹ ම්ද ම්ද 
ලමඹ්ද මොඳභණද; 

 (iii) භහත—හංලඹ  ඹත් මනොන අඹතනලි්ද 
කුලිඹ  මවෝ ඵද්ද  හවන රඵහ ළනීභ වහ ළඹ 
යන රද මුළු මුදර මොඳභණද; 

 (iv) කුලිඹ  මවෝ ඵද්ද  රඵහ ත් මුළු හවන ං—හ 
මොඳභණද;  

 (v) භහත—හංලඹ වියල්ද ඵහහිරි්ද රඵහ ත් මනකුත් 
මේහ  මර්ද; 

 (vi) එකී ඵහහිරි්ද රඵහ ත් මේහ  වහ දයන රද 
විඹදභ මොඳභණද;  

 (vii) භහත—හංලමේ මුළු මේ ං—හ මොඳභණද;  

 (viii) ඵහහිරි්ද මේහ රඵහ ළනීමේ ඳදනභ භත 
ගිවිසුේර  එශළම මේඹ ඳඹන මේඹ්ද 
ං—හ මොඳභණද;  

 ඹ්දන ම්ද ම්ද ලමඹ්ද එතුභහ ව්ද ය්දමනහිද?         

(අ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භ්දද? 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

பஷத அகச்சனோம் தபௌத்த சஶசன, த அலுலல்கள் 

அகச்சனோஶனலகக் வகட்ட லஷனஶ:  

(அ) 2010 ற்ன்ம் 2011ஆம் ஆண்டுகலக்கள் ததஶடர்பஶக, 

 (i) பஶதுகஶப்ன ற்ன்ம் நக அபஷலஷனோத்தஷ 

அகச்சுக்கு தசஶந்தல்யஶத கட்டிடங்கரஷன் 

லஶடககக்கஶக ற்பட்ட தஶத்த 

தசயலஷனத்கதனம்; 

 (ii) தனஷத்தனஷஶக எவ்தலஶனோ கட்டிடத்தஷனதும், சது 

அடிக்கஶன கட்டைம் ற்ன்ம் குத்தகக அல்யது 

லஶடககக்கஶன கஶயப்பகுதஷகனம்; 

 (iii) அகச்சுக்குச் தசஶந்தஷல்யஶத அகப்னகரஷட 

ஷனோந்து லஶடககக்கு அல்யது குத்தககக்குப் 

தபற்ம லஶகனங்கள் ஸது தசயலஷடப்பட்ட 

தஶத்தத் ததஶகககனம்; 

 (iv) லஶடககக்குப் தபமப்பட்ட அல்யது குத்த 

ககக்குப் தபமப்பட்ட தஶத்த லஶகனங்கரஷன் 

ண்ைஷக்கககனம்; 

 (v) அகச்சஷனஶல் தலரஷஷலினோந்து தபற்ன்க் 

தகஶள்ரப்பட்ட கன வசகலககரனம்; 

 (vi) இவ்லஶன் தலரஷஷலினோந்து தபற்ன்க்தகஶள்ரப் 

பட்ட வசகலகள்ஸது ற்பட்ட 

தசயலஷனத்கதனம்; 

 (vii) அகச்சஷன் தஶத்த பைஷஶட்தடஶகுதஷஷனஶஷன் 

ண்ைஷக்கககனம்; 

 (viii) தலரஷஷலினோந்து தபற்ன்க்தகஶள்ரல் அடிப் 

பகடஷல் எப்பந்தம் தசய்துதகஶள்ரப்பட்ட 

ஆட்கரஷன் ண்ைஷக்கககனம் 

 அலர் தலவ்வலமஶகத் ததஶஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்வமல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs : 

(a) Will he state for the years 2010 and 2011 

separately - 

 (i) the total cost incurred for renting buildings 

which are not owned by the Ministry of 

Defence and Urban Development;  

 (ii) the rate per square foot and the period of 

lease or rent of each building separately; 

 (iii) the total amount spent on renting or leasing 

of vehicles from entities not belonging  to 

the Ministry;  

 (iv) the total number of vehicles rented or 

leased; 

 (v) the other services outsourced by the 

Ministry ; 

 (vi) the cost incurred for the aforesaid services 

outsourced; 

 (vii) the total staff strength of the Ministry; and 

 (viii) the number of persons contracted on 

outsourced basis? 

(b) If not, why? 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ අමි  යුතු භහත—තුභහ මනුම්ද භහ එභ 

ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහත* යනහ. 

 
* බහමේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶனடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

 

() (i) 2010 ර්ඹ වහ මුළු ිළරිළඹ රු. 3,827,547.73කි. 

  2011 ර්ඹ වහ රු. 27,957,920.43ක් ළඹ වී ආත. 

 (ii) ඵණ්ඩහයනහඹ නුසභයණ ජහත—්දතය ේභ්දත්රාණ 
ලහරහ. 

 

 1. 2 - III හභයඹ 

  2010 ජනහරි යල  2011 මෝසතු දක්හ 

  ර් ඩිඹක් වහ රු. 100/- 
 

 2. 2G  - 08 හභයඹ 

  2010 ජනහරි යල  2011 ජලි දක්හ 

  ර් ඩිඹක් වහ රු. 100/- 
 

 3. අවහය ෝ— ප්රණේඳහදන වහ අමේක්ණ ඒඹ 

  2011.08.25 යල  මේ දක්හ 

  ර් ඩිඹක් වහ මිර නිඹභ ය මනොභළත. 

 

 4. අයක් භහණ්ඩලි ප්රණධහනී හර්ඹහරඹ 

  2011 ජනහරි යල  මේ දක්හ 

  ර් ඩිඹක් වහ මිර නිඹභ ය මනොභළත. 
 

 5. ඊඳහඹ භහර්ගි  යුතු හර්ඹහරඹ 

  2010 ජනහරි යල  මේ දක්හ 

  ර් ඩිඹක් වහ රු. 130/- 

  මොශම මොටු මර්ණුහ මොඩනළටිල්ර 

  2010 ජනහරි යල  මේ දක්හ 

  ර් ඩි නු මිර නිඹභ ය මනොභළත. 

 

 (iii) ජහින අයක්හ ිළිතඵ භහධ— භධ—සථහනඹ වහ 
හවනඹක් කුලිඹ  ළනීභ මනුම්ද ළඹ වී ආින මුදර. 

  1.  2010 ර්ඹ වහ  - රු. 504,000.00 

  2.  2011 ර්ඹ වහ - රු. 389,400.00 

 (iv) එකි (01) 

 (v) ිළරියලදු කිරීමේ මේහ රඵහ ළනීභ 

 (vi)  2010 ර්ඹ වහ මුළු විඹදභ  - රු. 3,643,591.32 

  2011 ර්ඹ වහ මුළු විඹදභ - රු. 3,054,994.96 

 (vii) යලවිල් -  2010 ර්මේ 395  2011 ර්මේ 421 

  නිර ආඳුේ -  375 (දළන  යලටින) 

 (viii) නළත. 
 

(අ) දහශ මනොමේ. 
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නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්රණලසන ං 15  -  2977/'12 - (1), රු කිර වියහජ් හරිඹේ 

භවතහ. 
 

රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු කිර වියහජ් 

හරිඹේ භ්දත්රීිතුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ වනහ. 
 

රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රලභ ේඳහදන 
භහත—තුභහ මනුම්ද භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ින 
මද හරඹක් ඈල්රහ යලටිනහ. 
 

ප්රණලසනඹ භතු දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිමඹෝ යන රදී. 
லஷனஶகல ற்தமஶனோ தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
  

 

ඳහර්ලිමේ්දතුමේ රැසවීේ 
பஶஶலன்ம அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, බහනහඹතුභහ මනුම්ද 

භහ  ඳවත ව්ද මඹෝජනහ ඈදිරිඳත් යනහ: 

"සථහය නිමඹෝ ං 7හි විධිවිධහනර ව 2013.03.19 ළනි දින 

ඳහර්ලිමේ්දතු වියල්ද ේභත යන රද මඹෝජනහමේ කුභක් ව්ද ිනබුණ ද, 

ද දින රැසවීේ ඳළළත්මන හර මේරහ 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිමේ්දතු වියල්ද ේභත යන රද මඹෝජනහමහි දළක්මන ඳරිදි විඹ යුතු 

ඹ." 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order?  
 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I would like to bring to your notice a serious 

procedural lapse as far as Parliamentary privileges are 

concerned. A speech was made in the House by the  
 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

on the 19th March, 2013.   

වළ්දහඩ් ංලමඹ්ද ඳටිත ය ඳසරු 7.15 යි ඈංජිම්දරු  
ංලඹ  බහය දීරහ  ිනමඵ්දම්ද. එදිනභ යහත්රිමමේ 8.00  සුජී  

 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඈල්ලීභ ඳරිදි, විදුලි හර්මි මුණයලංව භවතහ වියල්ද දහශ සී.ඩී. 
තළටිඹ සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ   

 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රඵහ දී ආින ඵ දළනුේ දී ආත. එදින යහත්රීි 8.30  සුජී මේනයලංව 
භ්දත්රීිතුභහ  

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වියල්ද "යලය" ප්රණධහන මදොයටු  එභ සී.ඩී. ඳ ඹ රඵහ දී ආින ඵ 
නහයණඹ වී ආත.  

 
රු (අචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்னஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, under what Standing Order is he raising this 

question?  

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

It is regarding the procedure of the House. - 

[Interruption.] This is a serious matter.  යලය  රළබුමණ් 

ංමලෝධන ිළ ඳතක් ඵ "යලය" භහධ—මේදී භය ශ්රීර භවතහ ඳහ  

ආත. වළ්දහඩ් ංලඹ රඵහ දු්දම්ද ංමලෝධිත ිළ ඳතක් ඵ 

හික ව්ද ශද, ඉමේ  ඳස රු 12.15  ඳ මත ඈදිරිඳත් 

ය ආත්මත්ද ංමලෝධනඹ මනොශ- [ඵහධහ කිරීේ ] 

 
රු (අචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்னஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Under what Standing Order is he raising this question?  

That is not a point of Order.  - [Interruption.] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

You just cannot shout. 

 
රු (අචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்னஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

He must quote  the  relevant  Standing Order. - 

[Interruption.] 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු  නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිමේ්දතු  වහනිඹක් 

යලදු නහ ඹළයි භ්දත්රීියඹකු  වළඟීභක්, මතොයතුයක් ිනමඵනහ 

නේ, ඔඵතුභහමේ  යඹ ඳරිදි හික ිළිතතුරු මේක්හ යන 

ප්රණලසනලි්ද ඳසු ඒ ළන ප්රණලසන ය්දන ිනමඵන යිිනඹ කියලකු  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

ශක්්දන ඵළවළ.  එඹ ශ වළක්මක් ඔඵතුභහ  ඳභණයි. [ඵහධහ 

කිරීේ] වරි, මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන, රඵර ම්දන එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

The Hon. Azwer is raising a very serious matter. So, the 

Opposition should have patience to listen.  

 
රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
රු නිමඹොජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ය දීරහ 

ිනමඵනහද? සථහය නිමඹෝර  නු ඔඵතුභහම්ද ය 
ත්තහද?  ඔඵතුභහ ය දු්දම්ද මභොන සථහය නිමඹෝඹ 
ඹ මත්ද?  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Chief Government Whip brought it to my notice.  
I was under the impression that he is going to raise this 
question. It is the same, I understand, that the Hon. Azwer 
is raising So, let him raise it since the Hon. Chief 
Government Whip discussed this matter with me.  

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Kiriella, what is your point of Order?  

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මේ විධිඹ  

ඳහර්ලිමේ්දතුමේ බහ ළමඵ්ද ිළ න මද්ල් ළන මභතළන 
ප්රණලසන ය්දන ගිමඹොත් ඳහර්ලිමේ්දතුමේ වළභ 
මදඳහර්තමේ්දතුභ මන ළඩ මභතළන ප්රණලසන යයි.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඳහර්ලිමේ්දතුම්ද භහ දළනුත් යපු විධිඹ , 

ඳහර්ලිමේ්දතුම්ද ිළ ත යලදු වුණු මදඹක් ේඵ්දධමඹ්ද 
මනොමයි ථහ යනහ කිේමේ. So, let the Hon. Member 
raise it. Thereafter we will make an appropriate decision.  
Let him raise it. 

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Just give me one minute, Sir,  රු නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, ඒ මේ ඳහර්ලිමේ්දතුමේ බහ ර්බඹ තුශ යලදු 
වුණු මදඹක් මනොමයි. This is a technical matter.  ඒ 
තහක්ණි ළඩක්. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිමේ්දතුමේ වුමණ් කුභක්ද කිඹන එ- 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I am very surprised at the Hon. Kiriella‟s 

behaviour.  He must have a head to understand. - 

[Interruption.]  The Deputy Chairman of Committees - 

[Interruption.] Sir, they are disturbing me.  

 
රු (අචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்னஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Under what Standing Order is he raising it?  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Let him raise it. Thereafter, I will allow you.- 

[Interruption.] 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the Deputy Chairman of Committees, Hon. 

Murugesu Chandrakumar, - [Interruption.] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Let him raise it. Thereafter, I will allow you. - 

[Interruption.] 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The Deputy Chairman of Committees, Hon. 

Murugesu Chandrakumar who was presiding at that time  

has ordered that those words  be expunged. - 

[Interruption.] 
 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Please speak one at a time. 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I want to bring to your notice that introduction of  

iPads and laptops into Parliament damages the integrity 
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of Parliament. Chair එම්ද expunge ශ එ මොමවොභද 

"යලය" නහලිහමේ ඹ්දම්ද?  -[Interruption.] 
 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
I have made it very clear now. It was brought to my 

notice and I have allowed it. 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the Chair expunged  those words. - [Interruption.] 

Whatever was expunged, how can they be telecast or 

broadcast? - [Interruption.]  The Chair has ordered  that 

those words  be expunged - [Interruption.] 
 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
I have allowed him to raise it. Let him raise it. - 

[Interruption.] 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sit down.  This the way you are behaving. - 

[Interruption.] එමවභ ිළ භේටු ය්දන වේඵ ම්දම්ද 
නළවළ. හඩි ම්දන, ඔශ මභොේ ශයහර රහ.  

 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Sir, the Deputy Chairman of Committees has ordered that 

those words be expunged. - [Interruption.]  If an Order 

was given to expunge those words, how can they be 

telecast on the same night? Therefore, the introduction of 

laptops and the other technical devices into Parliament 

must be banned from this House. - [Interruption.]  
 
රු (අචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்னஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
He must  quote the relevant Standing Order. - 

[Interruption.] 
 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Laptops and iPads are creating a lot of problems. - 

[Interruption.] According to the Standing Orders, the 

Chair has the power to expunge  anything said against the 

Standing Orders. - [Interruption.]  So, that has been 

violated by this particular media and also the Hon. 

Member concerned. - [Interruption.]   
 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Order, please!   

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
It was an unedited version. - [Interruption.] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
The Hon. Dinesh Gunawardena brought to my notice 

a matter of Privilege. Accordingly, I  gave permission to 

raise it.  Yesterday the Hon. Sujeewa Senasinghe - 

 
රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Do you have a copy of that?  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Who are you to question the Chair?  I gave a Ruling to 

raise it.  

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Who is the culprit who took the CD and gave it to this 

channel? That should be probed into. I urge Sir -

[Interruption.] 

 
රු (අචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்னஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එමවභ ය්දන ඵළවළ ම්ද. 

 
රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, තමු්දනහ්දමේ කිඹ්දන. 

මභොන Standing Order එ නුද මේ රුණ භතු ය්දම්ද? 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
Let one  Member speak at a time.  Hon. Dayasiri 

Jayasekara, what is your point of Order? 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, දළ්ද මේ ප්රණලසනඹ  නඟ්දන 

ඔඵතුභහ ය දීරහ ිනමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන 

මෝ. 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන. භ්දත්රීියමඹකු  ථහ ය්දන ඈඩ මද්දන. 

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිමඹෝජ— ථහනඹතුභනි, ඔඵතුභහ ය දීරහ 

ිනමඵනහ. රු සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ  
 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දළ්ද තභයි මභතළන  අමේ. සර් භ්දත්රීිතුභහ කිඹපු ළල්  හයේ 
යි්ද යරහ, සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ   

 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එල්ර යපු මචෝදනහ මභොක්ද කිඹරහ නළත වරිඹ  කිඹ්දන 
කිඹ්දන.      

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ තභයි භභත් කිේමේ.  

 
රු දඹහයලරි ජඹමේය භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஶசஷமஷ ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතුභහ දළ්ද  මන මන මද්ල් කිඹ්දම්ද. 
 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු භ්දත්රීිතුභහ,- [ඵහධහ කිරීේ] රුණහය- [ඵහධහ කිරීේ] රු 

සජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ,- [ඵහධහ කිරීේ] භ ත් එතුභහ කිඹපු මද් 
වරිඹ  ආසුමණ් නළවළ. එතුභහ කිඹපු මදඹ  ආහුේ ්ද මද්දන 
සථහ මද්දන.    

 
රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එමවභ ය්දන ඵළවළ. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have no right to question the Chair. If 

you do not understand what Parliamentary practice is, learn 

that and come.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, what is your point of Order? - 

[Interruption.] Let the Hon. Azwer  raise his point of 

Order.  

රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

You announced my name. I want to raise my point of 
Order first.   

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of 
Order?  

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker, I think the Hon. Alhaj A.H.M. 

Azwer is not going to refer to any Member by name. -

[Interruption.] Have patience. You are not going to have 

your day by shouting. - [Interruption.] This is about 

Parliamentary proceedings being reported wrongly. - 

[Interruption.] Please listen. Even the Leader of the 

Opposition got up yesterday and questioned about a news 

item which appeared in "Silumina". - [Interruption.]  

Learn; you are a newcomer to Parliament. All of us have 

to protect Parliament. The question that is being raised is 

about Parliamentary proceedings being reported wrongly. 

He has every right to raise this question. I have delegated 

him to raise it. If there is a reference to you, you can 

object to it. But, first listen to what he has to say.  
 

රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order?  
 

රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I just walked into the Chamber and I was told that 
an Hon. Member mentioned my name and it was 
supposed to be the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. But, the 
Hon. Chief Government Whip said that no names were 
mentioned and that he is not going to refer to any name. 
But, my name has been mentioned.  All this time I was 
asking to give me a chance to raise my point of Order. - 
[Interruption.] Let me finish my point of Order. Sir, have 
you got a written notice on this?  

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Does it concern you?  
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රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

He has mentioned my name.  Have you got a written 

notice from him mentioning my name? Members cannot 

slander others by raising issues like this.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Is that what you have to say?  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I am on my feet.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, සථහය නිමඹෝ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] කිඹ්දන ඈසමල්රහ එතුභහ වමන ඈ්දන ඕනෆ ම්ද. 
[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ත ටික් මභෝය්දන ඕනෆ.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ භ  මඳොඩ්ඩක් 
්ද මද්දන.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු භ්දත්රීිතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹ්දන. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, සථහය නි මඹෝ ං 84 

(vii)හි ව්ද මනහ, "ය භ්දත්රීියඹකු වියල්ද මවෝ මන 
භ්දත්රීියඹකු නමි්ද ව්ද මනොශ යුතු ඹ." කිඹරහ. සථහය 
නිමඹෝ ං 84 (viii)හි ව්ද මනහ, "ය භ්දත්රීියඹකු 
වියල්ද මවෝ න— භ්දත්රීියඹකු  යුතු මච්තනහ අමයෝඳණඹ 
යමි්ද ථහ මනොශ යුතු ඹ." කිඹරහ. දළ්ද මභොක්ද රු 
සර් භ්දත්රීිතුභහ මභච්චය මරහ මශේ?  

 
[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

චරිතඹ කහතනඹ ශහ. මරහනමේ ඈ්දන ඔඵතුභහ රුණහය 
මේ සථහය නිමඹෝ ිළිතඳදි්දන. මේ සථහය නිමඹෝ කුය  
ක්රිාඹහත්භ ය්දන. සර් භ්දත්රීිතුභහ  හිතුභමත්  මේ 
භ්දත්රීිරු්දමේ චරිතඹ කහතනඹ ය්දන ඈඩ මද්දන එඳහ. එතුභහ 
ඳළවළදිලි නභ ව්ද ශහ.  
 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මභමවේ එක් මමනකුම්ද CD එක් යමන ගිහිල්රහ තත් 
පුද්රමඹකු  දු්දනහඹ කිඹරහ නභ ඳළවළදිලිභ ව්ද ශහ. 
ඳළවළදිලිභ කිේහ. භභ ඔඵතුභහම්ද ඈල්ලීභක් යනහ, ඒ 

ව්ද කිරීභ වළ්දහඩ් හර්තහම්ද ේපූර්ණමඹ්ද ඈත් 
ය්දන කිඹරහ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු භ්දත්රීිතුභනි, ඔඵතුභහ  දළ්ද සථහ දු්දනහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ඔඵතුභහම්ද ඈල්ලීභක් යනහ, සථහය නිමඹෝ 84

(vii) ව 84(viii) නිහර්ඹමඹ්දභ කුය භ ක්රිාඹහත්භ ය්දන 
කිඹරහ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භ්දත්රීිතුභ්දරහ සර් භ්දත්රීිතුභහ  ප්රණලසනඹ ඈදිරිඳත් 

ය්දන සථහ මද්දන. එතුභහ මභොනහද කිේමේ කිඹරහ භ  

ආහුමණ්ත් නළවළ. ඔඵතුභහ ත් දළ්ද සථහක් දු්දනහ.  

 
රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, he has mentioned my name. Why do you not give 

a Ruling on that?  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will give an Ruling accordingly, but I have to listen 

to him. I have not been able to listen . - [Interruption.] Let 

him raise his point of Order.  

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, if it does not fall within my scope to mention a 

name as pointed out by our young Member, the Hon. 

Sajith Premadasa, I withdraw that name. Then, it becomes 

more serious. We have to find out who took the CD and 

gave it to that channel. - [Interruption.] 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! I have given everyone the opportunity 

to speak. Let the  Hon. Alhaj A.H.M. Azwer raise his 

point of Order.  

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the most serious thing is this. - [Interruption.] Let 

me come to the most serious thing. Sir, whatever was 

expunged cannot appear in media. Normally, the 

newspapers follow it. They do not publish it. How can a 

television company telecast that? I also want to bring to 

your notice and to the notice of the House, the seriousness 
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of allowing iPads which can access websites inside the 

Chamber because while the speeches are going on, they 

can give it. That is a very serious thing.  

Sir, whatever expunged cannot go on record. The 

greatest authority on Parliamentary procedure, Erskine 

May, states that if the Chair expunges anything, no 

outside power has the right to publish or telecast it. Sir, 

Erskine May, such a great authority, states that. 

Therefore, I want you to hold a thorough inquiry to find 

out how this went out unedited and who took that to the 

television channel and handed it over violating all the 

procedures and the rights of the Members of this House.  

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, are you saying that something that had 

been expunged had been telecast? 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Yes, it had been telecast. The newspapers did not 

publish but this television channel had telecast it in the 

night on the same day. 
 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the channel? 
 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

What the Hon. Sujeewa Senasinghe said was 

expunged on the Orders of the Deputy Chairman of 

Committees who was presiding at that time. That portion 

had been telecast. No television company or media has 

the right to telecast or publish what has been expunged by 

the Chair.  It was a violation of the privileges of the 

Members. Otherwise, we cannot run this House properly. 
 
රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 
 

රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, on the day this happened, only my name and the 
Hon. Wimal Weerawansa‟s name was expunged. That 
was the only thing expunged by the Chair.  Those two 

names were expunged. Other than that, I did not mention 
any names and the Chair said that I have the right to 
speak about anybody without mentioning names. That 
was what was said and this is a misrepresentation of facts 
by the Hon. Member. There is no point in what he says. 
Ask him to sit down and if he had mentioned my name, 
you may order that to be expunged according to No. 84 
(vii) of the Standing Orders. May I read that, Sir, or if 
you are aware of it, you may give an Order for my name 
to be expunged. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

නළඟී යලටිමේඹ. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Hon. Sajith Premadasa has a point of Order to 

raise.  - [Interruption.] 
 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

No, the Hon. Anura Dissanayake wants to raise a 

point of Order. 
 
රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
නළඟී යලටිමේඹ. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have listen to you and I will give an Order 

accordingly. Hon. Anura Dissanayake, what is your point 

of Order?  

  
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, එදහ මේ ඳහර්ලිමේ්දතුමේ 

යලද්ධ වුමණ් මභඹයි. රු සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ වියල්ද 

රුණු ඈදිරිඳත් ශ සථහමේදී එක්තයහ භහත—යමඹක් ඈතහ 

මේමඹ්ද, අමේමඹ්ද ථහ ය්දන ඳ ්ද ත්තහ. ඉ  ඳසමේ 

සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ වියල්ද ඹේ ඹේ රුණු ඈදිරිඳත් ශහ  

ඳසු මරහනඹ වියල්ද නිලසිකත මරභ ඳහ වරි්දන කිඹහ 

නි මඹෝ මශේ ඒ භහත—යඹහ ව සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ 

වියල්ද ප්රණහල යන රද රුණුර නභ ව්ද ව රුණුයි; ්ද 

ඹභක් මනොමේ. ඉ  ඳසු රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මුද්රිථත 

භහධ— නේ භහධ—මේදී්ද වියල්දභ මභභ බහ ර්බමේ යල  හර්තහ 

ය ්දනහ ඒහයි. එතමො  මභඹ විහලනඹ වී ිනමඵ්දම්ද 

මුද්රිථත භහධ—ඹ මනොමේ. ඉ  ඳසමේ ඳ  ිනමඵ්දම්ද වළ්දහඩ් 

හර්තහ ව ඳටිත යන රද සීඩී ඳටි. එතමො  ඒ මද නිකුත් 

යනු රඵ්දම්දත් වළ්දහඩ් මදඳහර්තමේ්දතුමේ නිළරැදි භඟ 
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මඳ්දවීභ  නුරී න ඳරිදියි. ඈ්ද නතුරු තභයි භහධ— 

අඹතනලි්ද ප්රණහලඹ  ඳත් ්දම්ද. එභ නිහ වළ්දහඩ් 

මදඳහර්තමේ්දතු වියල්ද නිළරැදි මර ිළිතඳළද ිනමඵ්දම්ද එභ 

සථහමේදී මභභ බහ ර්බමේ යලටි මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභහ 

වියල්ද රඵහ මදන රද නිමඹෝඹයි. ඒ නිමඹෝඹ භත තභයි 

වළ්දහඩ් මදඳහර්තමේ්දතු වියල්ද මේ සීඩී ඳ ඹ නිකුත් මො  

ිනමඵ්දම්ද. ඒ නු තභයි ය මවෝ භහධ— අඹතනඹක් වියල්ද 

මභඹ විහලනඹ  ඳත් මො  ිනමඵ්දම්ද. එභ නිහ රු 

භ්දත්රීිතුභහ ඹේ භහධ— අඹතනඹ  ව ඹේ ඹේ පුද්රඹ්ද  

මචෝදනහ ඈදිරිඳත් කිරීභ යමුණු මො  මන ඈදිරිඳත් යන රද 

දවක් වළරුණු මො  මේ ක්රිාඹහදහභඹ මවෝ ඳහර්ලිමේ්දතු 

ේප්රණදහඹ්ද මවෝ මුරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභහමේ නි මඹෝඹ්ද 

මවෝ භහධ—ර විහලනඹ  ඳත් කිරීභ  භහධ— අඹතනර  රඵහ 

දී ිනමඵන යිිනඹ මවෝ ඊල්රංකනඹ වීභක් කියල මේත්භ මභහිදී යලදු 

වී නළවළ. එභ නිහ එතුභහ  ිනමඵ්දම්ද මනත් මච්තනහ්දවිත 

යමුණක්. ඒ යමුණ ඈටු ය ළනීභ වහ දයපු ප්රණඹත්නඹක් තභයි 

මේ ිනමඵ්දම්ද රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. 

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භ්දත්රීිතුභහ. 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, what the Hon. Anura Kumara 

Dissanayake says is also against the Standing Orders 

because he cannot give any motives to another Member. I 

did it according to the Standing Orders, in order to 

maintain the Standing Orders and the good procedure of 

Parliament - [Interruption.] Wait one moment. 
ඒමොල්ර්දභ මනක් මිනිවහ  බරුහ 

 
[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹනහ. ඈින්ද භභ මභොනහ ය්දනද? 

Sir, the Deputy Chairman of Committees was very 

clear. You can easily take the Hansard records and find 

out. He said "Anything said contrary to the Standing 

Orders will be expunged". What more than that? Further, 

the TV channel has no right - [Interruption.] Also, I want 

you to hold an inquiry. This should not be allowed to be 

repeated. I want you to hold an inquiry.  
 
රු (අචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ 
(ஶண்னஷகு (கயஶநஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Hon. Deputy Speaker, let us look at Standing Order 

No. 25. I quote: 

“An urgent motion directly concerning the privileges of Parliament 
shall take precedence of all other motions as well as Orders of the Day. 

The proceedings of Parliament may be interrupted at any moment, save 

during the progress of a division, by a motion based on a matter of 
privilege when a matter has recently arisen which directly concerns the 

privileges of Parliament.” 

So, that is exactly what the Hon. Dinesh Gunawardena 

said.  

Now, look at Standing No. 24, which states, I quote: 

“Unless the Standing Orders otherwise direct, notice shall be given 

of any motion which it is proposed to make the exception of the 
following….” 

It has a list and it also says "A motion relating to a 

matter of privilege". Now, what is filing a motion? 

Standing Order No. 23(1) states, I quote: 

“Notice of questions or motions shall be given in writing, signed by 

the member giving the notice and addressed to the Secretary-General. 
Such notices may be handed to the Secretary-General at any time when 

Parliament is sitting or may be sent to or left at the Office of the 

Secretary-General at any time.” 

So, now it is very clear. You did not know what this 

was because you were asking the Hon. Member what his 

question was. You, in fact, asked him, “Are you saying 

that what was expunged was telecast on some television 

channel?” So, that means that you did not know what he 

was raising. It is very clear that  he has violated Standing 

Order Nos. 23(1),  24 and  25. Thank you. 

 
රු යනිල් වික්රලභයලංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසමේ 
නහඹතුභහ) 
(ஶண்னஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - தஷர்க்கட்சஷ னெதல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

Hon. Deputy Speaker, the gist of the Hon. Azwer‟s 

complaint is that proceedings which involved the Hon. 

Sujeewa Senasinghe and the Minister, Hon. Wimal 

Weerawansa, had been telecast, and the issue that the CD 

was taken away from here and given to Sirasa TV.  

Now, as far as we are concerned, first we have to look 

at on what basis the authority of the Speaker stems. In 

regard to publications of newspapers, certainly, there is 

power in the Parliament Powers and Privileges Act. Then, 

we also have the same powers as you have in the House 

of Commons. The other one is the general authority of the 

Speaker.  

Unfortunately, we have not made any legislation 

regarding electronic broadcast and how it is to be 

reported. This especially arises in the case of television 

stations. Now, what is the Order that was made as to what 

should be expunged? If what should have been expunged 

had not been expunged when it was telecast in the TV 

station, then it is a matter to be raised with the TV station; 

whether it was taken by the staff of Parliament, by the 

Hon.  Sujeewa Senasinghe or by the Hon. Wimal 

Weerawansa is irrelevant and is not a breach of Privilege. 

The breach of Privilege, if at all, arises if the TV station 

has telecast something on which you have given an Order.  

So, you look at it and then decide whether there has 

been a breach of Privilege. If so, you can then ask them 

questions as they are responsible. You cannot just be 

keeping only the CDs under control, when a newspaper 

will write down and publish any matter, unless there is an 
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Order that it should be expunged or that you are going 

into it. - [Interruption.] I know. There is nothing here. 

You cannot allow them to write what they want. So, let us 

look at what was telecast by Sirasa and then, if it had not 

been expunged, that is a matter for you to give a warning 

to them. 

I do not want to tell anything about that because, as 

you know, when I mention “Sirasa”, today evening it will 

be on me, and not on any of you.  

The second issue, of course, is the iPads. I think in all 

Chambers the iPad is allowed to be brought in. If you are 

going to stop that - the issue is that in this Chamber and 

others, we are also using mobile phones. These are issues 

we have to take in and see if you are going to enforce it; 

the Speaker cannot be sending people to look at how we 

use the iPads and the mobile phones. You should then 

certainly look into the whole instance of voluntary - what 

is that we are willing to do. I would be against saying that 

iPads cannot be brought in because we carry all the 

information on the iPads. We say that we are against that.  

Then, we come to the bigger issue, whether we should 

be broadcasting and telecasting our Proceedings. If we 

have to bring legislation, we might as well address the 

issue of live broadcast and live telecast of our 

Proceedings. Instead of trying to bring laws now and 

trying to say, let us restrain how we are going to control 

the CDs being issued, let us look at the overall question of 

live telecasting and live broadcasting and bring essential 

legislation for that. But, as it stands, this is all that is there 

and I think we should  get back to the main Business of 

the House.  

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

To what the Leader of the Opposition just now stated, 

the question that was raised and what I brought to your 

notice was - as many Members informed me - that there 

was a telecast by one of the electronic channels. The Hon. 

Leader of the Opposition mentioned the name of the 

channel of his Party‟s good friends - maybe our friends 

too. But, the issue is, whether the correct version of the 

Proceedings of the House was telecast. If it was not so, 

there is a violation of Parliamentary Privilege, which then 

falls under you and this is not what we expect from the 

print media and the electronic media.  

Secondly, on behalf of the Government, I would like 

to make a request that an inquiry be held, maybe jointly, 

of what happened - because we would like to know what 

really happened - either by a Joint Parliamentary 

Committee or by the Speaker or the Deputy Speaker‟s 

Office.  

Thirdly, what the Hon. Leader of the Opposition 

mentioned has been discussed. Both sides have served on 

the Committee and recommended that live broadcast be 

brought in. We are in agreement. As the Leader of the 

Opposition just now said, both sides have agreed.  

Hon. Deputy Speaker, you yourself are aware of it. 

The issue is, how we could get live telecast plus the 

funding. This is an issue that has been pending for some 

time. The Hon. Speaker himself has given his attention to 

this issue. We are in full agreement. There is no 

disagreement. At least, that will, in a way,  prevent 

electronic devices being brought to Parliament and being 

used within the Chamber. If it is being used by anyone to  

give information outside, which is not allowed under 

strict instructions from the Chair. - [Interruption.] I am 

not talking about the ඳත්තයමේ or the  විහයඹහ or the  

නහ —හයඹහ that you and I know. - [Interruption.] Please! 

This is a much more serious issue. The Hon. Leader of 

the Opposition raised this issue yesterday in relation to a 

printmedia, a Government media. I am raising it because 

we should take responsibility that this House maintains a 

certain standard if we are interested in this House 

continuing to function by a very high standard of debate.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මේ හයණඹ ඈතහ ඵයඳතශ 

හයණඹක්. මභළනි කියලභ මදඹක් යලදු මේඹ ඹන දවයල්ද 

මනොමයි, electronic devices බහ ර්බඹ  මන ඒභ  ය 

දු්දම්ද. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඒ වහ ය 

දු්දම්ද මවො හිින්ද. ඒ නිහ මේ ළන මොඹහ ඵරන එ ඳමේ 

යුතුභක් වහ  කීභක්. කුභන ඳහර්ලසමේ භ්දත්රීියමඹකු  මවෝ 

මභතළන ළඩ  යුතු යන ඳහර්ලිමේ්දතුමේ නිරධහරි්ද  මවෝ 

මභළනි යලද්ධිඹක් තුිත්ද ඈදිරිමේදී වහනිඹක් යලදු වීභ ළශළක්වීභ 

වහ ිළ ිළඹය ත යුතුයි. එ එක්මනහ  මචෝදනහ කිරීමභ්ද 

මේ ඵයඳතශ වහනිඹ ළමව්දම්ද නළවළ. ඒ ඵයඳතශභ මඵෝධ 

ය මන එඹ  විඳුභක් ආින ය්දන ඕනෆ. රු විඳක් 

නහඹතුභහ ව්ද ශහ හමේ මොමිටිඹක් භටි්ද මවෝ 

ඔඵතුභහමේ හර්ඹහරඹ භටි්ද මවෝ මේ ළන  යුතු ය්දන 

කිඹරහ භහ ඈල්රනහ. 

 
රු යනිල් වික්රලභයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Going on what the Hon. Chief Government Whip 

said, I think we have agreed on that. The question is, 

funding. The Hon. Speaker should summon the Party 

Leaders to discuss  how we can find funds for this and 

what can be done. I also agree that it is essential that we 

telecast the proceedings of this House. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු දිම්දස ගුණර්ධන 

භහත—තුභහ වියල්ද භතු මශේ, මේ බහමේ යලද්ධ න ඹේ 

ක්රිාඹහදහභඹක් ජංභ දුයථන භටි්ද මවෝ  iPad ඊඳයණ භටි්ද 

මවෝ වීඩිමඹෝත මො  විහලනඹ කිරීභ ළන නේ එඹ 

කියලමේත්භ නුභත ශ මනොවළකියි. මභොද, ඒ තහක්ණි 

ඊඳයණ මේ දියුණු මනුම්ද ඊඳමඹෝගි ය ්දනහ 
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මික්, විවිධ මොයේ, භං මොල්රෆේ ව ඳයහධ මනුම්ද 

ඊඳමඹෝගි ය ළනීභ සුදුසු නළවළ. ඒ වරි.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, රු සුජී මේනයලංව 

භ්දත්රීිතුභහ වියල්ද යන රද ප්රණහලඹ එක්තයහ නහලිහ 

විහලනඹ වුණහ. භහ එඹ දුටුහ. ඒ නහලිහමේ විහලනඹ වුණු 

මෝණඹ්ද නු එඹ මභභ බහ ර්බමේ සථහිළත යන රද 

ළභයහලි්ද වීඩිමඹෝත වක්ද නළද්ද කිඹරහ ඳ  ඵර්දන 

පුළු්ද. ආ  මඳමනන අහයඹ  නේ එභ දර්ලන මභභ බහ 

ර්බඹ තුශ සථහිළත යන රද ළභයහලි්ද විහලනඹ ව දර්ලන 

ඵ ඈතහ ඳළවළදිලියි. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, වළඵළයි ඒ 

එමවභ මනොමයි නේ, ඒ ප්රණලසනඹක් වළටිඹ  ිළත් ිළිත්දනහ.  

නමුත් රු සර් භ්දත්රීිතුභහ වියල්ද භතු මශේ, බහමේදී  

ඈත් ය්දන ඹයි කිඹපු මදඹක් වළ්දහඩ් ංලඹ වියල්ද නිකුත් 

මො   ිනමඵනහඹ කිඹන එයි. එළනි දවක් තභයි එතුභහමේ 

ිනබුමණ්. 

 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වළ්දහඩ් මදඳහර්තමේ්දතුම්ද එභ ථහමේ CD ඳ ඹ  

නිකුත් යන මර ඈංජිම්දරු මදඳහර්තමේ්දතු  දළනුේ දීරහ 

ිනමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳසරු 8.00  එඹ  ය electronic 

භහධ—ඹ  රළබිරහ ිනමඵනහ. ්දන එතළනයි ප්රණලසනඹ ිනමඵ්දම්ද. 

වුද මන ගිමේ, මොමවොභද රඵහ දු්දම්ද, unedited version  

එ මොමවොභද විහලඹ මශේ?  

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ප්රණලසනඹක් නළවළ ම්ද. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, 
මඵොමවෝ වි  මේ බහ ර්බමේ හච්ඡහක් යලදු වුණහ  ඳසු  
තභ්ද වියල්ද යන රද ථහ  දහශ CD ඳ ඹ රඵහ ළනීභ 
වහ ෆභ භ්දත්රීියඹකුභ ඊත්සු නහ. විඳක්මේ රු 
භ්දත්රීිරු්දමේ ඒ  යුතු කිරීභ මනුම්ද  නිරධහරි භවත්මිඹක් 
ඳත් ය ිනමඵනහ. ිළත් විටි්ද වි  එභ භවත්මිඹම්ද මේ 
ථහර  දහශ CD ඳ   ඳ  රඵහ මද්දන කිඹරහ ඈල්රහ 
යලටිනහ. භවය සථහර එභ භවත්මිඹ වියල්ද ප්රණහල ය 
යලටිනහ, "ඈංජිම්දරු ංලමඹ්ද එඹ ප්රණභහද මරහ ිනමඵනහ, 
ඔඵතුභහ  පුළු්ද නේ ඈංජිම්දරු ංලඹ  ථහ ය්දන" කිඹරහ.  
ඒ නු ිළ ඈංජිම්දරු ංලඹ  ථහ යරහ, ඒ දහශ edit යන 
භවත්රු්ද  කිඹනහ එඹ රඵහ මද්දන කිඹරහ. දළ්ද ථහ යරහ, 
ත විනහඩි ඳවකි්ද එඹ රඵහ ්දන පුළු්ද සථහත් ිනමඵනහ. 
එළනි මේඹකි්ද රඵහ ්දන පුළු්ද සථහත් ිනමඵනහ. ඒ 
නිහ එඹ රඵහ දු්ද මේඹ නු මේ භනි්දන එඳහ.  භභත් ඒ 
සථහමේ බහ ර්බමේ යලටිඹහ.  ඒ CD ඳ ඹ විහලඹ ව 
අහයඹ  මුරසුන වියල්ද රඵහ මදන රද නිමඹෝඹ්ද  නු 
තභයි  යුතු ය ිනමඵ්දම්ද. 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ දුටු ඳරිදි එක්තයහ 
නහලිහ යහත්රීි 10.15  ඳභණ තභයි එඹ විහලඹ වමේ.  යහත්රීි 
8.00 , 8.30  විහලඹ වුණහද කිඹන එ භහ ද්දම්ද නළවළ.  ඒ 
නු යහත්රීි 10.00 ව 10.15  අ්දන හරමේදී තභයි එඹ 
විහලඹ වී ිනබුමණ්. භහ හිතනහ ඒ තභයි ඳශමුළනි විහලඹ 
කිඹරහ. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  එතුභහ භතු ශ 
අහයඹ  මේ බහ ර්බමේ භ්දත්රීිරු්ද වියල්ද ඹේ වීඩිමඹෝත 
යන ඊඳයණඹකි්ද එඹ වීඩිමඹෝත ය ිනමඵනහ නේ එභ 
හයණඹ  ඵයඳතශයි.  එමවත්  ඳ  මඳමනන භහනමේ;  ඳ දකින 
භහනමේ  එඹ  මභභ බහ ර්බමේ විහලඹ ව මදඹක් මි 
කියලමේත්භ මඳෞද්ලි වුරු්ද මවෝ වියල්ද ඳටිත යන රද 
මදඹක් මනොමයි. ඒ හමේභ තභයි, භහ ද්දනහ විධිඹ  එභ විහලඹ 
න වළභ වීඩිමඹෝ ඳ ඹභ බහ ර්බඹ  දහශ න ඳරිදි  

ංඥාහක් ිනමඵනහ. මංමෝරඹ ළනි ංඥාහක් ිනමඵනහ.   
එතමො  එභ ංඥාහ හිත කියල මමනකු  මේ 
මඳෞද්ලි වීඩිමඹෝත ය ්දන  ඵළවළ. නහලිහ 
විහලඹක් යලදු නමො  වළ්දහඩ් ංලඹ වියල්ද රඵහ මදන රද 
ෆභ වීඩිමඹෝ ඳ ඹභ එහි මංමෝරඹ ව්ද වී ිනමඵන 
ංඥාහ හිත තභයි  එඹ විහලඹ ්දම්ද.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, 
වීඩිමඹෝ එ. එඹ බහය ිනමඵන වළ්දහඩ් ංලමඹ්ද තභයි එහි 
editing  යුතු මවෝ එයි්ද ඈත් ශ යුතු මද්ල් ඈත් කිරීභ 
යනු රඵ්දම්ද.  එඹ  බහය ිනමඵ්දම්ද වළ්දහඩ් ංසහය 
මතයි.  

 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Video එම්ද තභයි- [ඵහධහ කිරීභක්] වළ්දහඩ් 
මදඳහර්තමේ්දතුම්ද ය්දම්ද මභොනහ මවෝ යදක් ිනමඵනහ 
නේ වදන එ.  ඒ ඹ මේහ හ ත් මද්දම්ද නළවළ. Video 
එම්ද තභයි ඒ යද මරහ ිනමඵ්දම්ද.  

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු නුය දිහනහඹ භ්දත්රීිතුභනි,- 

 

රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ ්ද යනහ. නුභත 

ථහර මංමෝරඹ හිත ංඥාහ ව්ද වී ිනමඵනහ. 

එතමො  එභ රඳහහීනි නහිතහමේ ප්රණහලඹ  ඳත් යන රද 

වීඩිමඹෝ දර්ලනමේ ඈතහ ඳළවළදිලි මර මංමෝරඹ හිත ංඥාහ 

ිනමඵනහ. ඒ නිහ එඹ නුභත යන රද, ඳහර්ලිමේ්දතුමේ ඒ 

අඹතන වියල්ද රඵහ දීපු ඒහයි. එඹ කියල මේත්භ වුරු්ද මවෝ 

වියල්ද -රු දිම්දස ගුණර්ධන ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ එඹ භතු 

ශහ ඈතහ ඵයඳතශ මර- ඹථහ ඳරිදි තභ්ද තු ිනමඵන 

ඊඳයණඹකි්ද වීඩිමඹෝත යන රද්දක් මනොමයි. එමවභ 

වීඩිමඹෝත ශහ නේ මංමෝරඹ හිත ංඥාහ  ිනමඵ්දන 

ඵළවළ. ඒ හමේභ ඒහ ද ල—භහන ිළ දළපු දර්ලන. ඒ දර්ලන 

තුශත් ඈතහ ඳළවළදිලියි, මභඹ බහ තුශ සථහිළත යන රද 

ළභයහර රඳ යහමු ඵ. රු දිම්දස ගුණර්ධන භළිනතුභහ භතු 

යන රද හයණඹ ඵයඳතශයි. එඹ කියල මේත්භ  ඳහර්ලිමේ්දතුමේ 

යලදු විඹ යුතු නළවළ. ිළ දළ ිනමඵනහ භවය සථහරදී 

ඳහර්ලිමේ්දතු භ්දත්රීිරු්දමේ ඹේ ළටුේ ඹන සථහරදී භවය 

භ්දත්රීිරු  -පුත් ඳත්රත් ඳශ වී ිනබුණහ ඔඵතුභ්දරහ දකි්දන 

ආින- තභ්දමේ දුයථනඹ ඳහවිච්ික යනහ ළභයහක් විධිඹ . 

ඒහ ළයදියි. ඒ කිඹ්දම්ද, මඵොමවෝ භ්දත්රීිරු, මඵොමවෝ 

ආභිනරු.  එමවභ යනහ ිළ එඹ දළ  ිනමඵනහ. එඹ කියල 

මේත්භ හධහයණ නළවළ. එඹයි ළශළක්විඹ යුත්මත්. එමේ නළින 

භහධ—ර  ඹේ හයණඹක් මවෝ ඹේ ඵහධහක්  ආින කිරීභ කියල 

මේත්භ හධහයණ නළවළ කිඹන එයි මේ දව.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මඵොමවොභ සතුිනයි. රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ. 

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මේ යලද්ධිඹ න මරහමේ 

භහ රු බහමේ හිටිඹහ. භහ ේපූර්ණ ංහදඹ  ්ද දු්දනහ. 

ආත්ත ලමඹ්දභ රු සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ කියලභ 

භ්දත්රීියඹකුමේ නභක් ව්ද මශේ නළවළ. 
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රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

නමුත් ඳහවිච්ික ශ චන- 

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 මතොේිළඹ වරි නේ දහ ත්තහ  ඳ  ය්දන මදඹක් නළවළ. 

එතුභහ කියලභ භ්දත්රීියඹකුමේ නභක් ව්ද මශේ නළවළ. It was 

a very good Parliamentary speech. Without mentioning a 

single name of a Member of Parliament, you can criticize.  
කියලභ භ්දත්රීියඹකුමේ නභක් ව්ද මශේ නළවළ. මතොේිළඹ වරි 

ඹ දහ ත්තහ. ඒ  ඳ  ය්දන මදඹක් නළවළ. You look at the 

speech.  

 
රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, ideas were expressed by the 

Hon. Leader of the Opposition and the Hon. Chief  Whip 

of the Government as well. I understand that a certain 

decorum must be maintained in this House and that is 

exactly what I did. I am from a good family. I studied in a 

good school. Therefore, I know exactly  the language that 

I should use and that is the language that I used. Hon.  

Deputy Speaker, you can see that we have wasted so 

much time on this issue. The point here  is, as to whether 

this CD was issued properly. You know the steps that 

should be followed when a CD is  released to the media.  

Hon. Deputy Speaker, I can show to you  a picture of 

the telecast, which I have with me. The Mace can be  very 

clearly seen  in it. Just as the Hon. Chief  Government 

Whip said,  there has to be some sort of substance in what 

one speaks in Parliament.  

That day, when I was speaking - unfortunately, you 

were not here - for 10 minutes,  I could not raise a single 

point on the subject debated.  Continuously, the Hon. 

Wimal Weerawansa disturbed me. He mentioned my 

name once and said that I have taken bribes. That is what 

happened. If there is someone who should be  ashamed 

about what was telecast, it is I who should be ashamed. 

But, I am not because I know what I have done. I know 

where I come from. I know how I act and I am very clear 

about it. We have wasted so much time on this. I do not 

think you have even got a written statement by the Hon. 

Member at the moment. The issue is whether the CD was 

issued properly or whether  it was not issued properly. 

Hon. Deputy Speaker, I can show you a picture with the 

Mace  on it. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You cannot display that now. 

රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

It was telecast at  10 o‟clock. The  Mace can be seen. 

This is a simple issue. Everyday this happens. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given you enough opportunity. Hon. Sajith 

Premadasa, you have spoken about four times on the 

same issue.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මේ ඊත්තරීතය බහ ර්බඹ 

තුශ රු ඳහර්ලිමේ්දතු භ්දත්රීිතුභ්දරහ දවස ඈදිරිඳත් යන 

මො  ඒහ විදයු ත් භහධ—ඹ  නිකුත් යන ක්රිාඹහඳටිඳහටිඹක් 

ිනමඵනහ. වළ්දහඩ් මදඳහර්තමේ්දතු වයවහ ඒහ ංමලෝධනඹ  

රක් විඹ යුතු නේ ඒ ංමලෝධන යරහ ඉ  ඳසමේ 

ේඵ්දධීයණ ඈංජිම්දරු මදඳහර්තමේ්දතු  ලිඛිත 

නුභළිනඹක් ගිඹහයි්ද ඳසුයි ඒ CD එ භහධ—ර  නිකුත් 

ය්දම්ද.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භ්දත්රීිතුභනි,- 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රුණහය භ  සථහ මද්දන.  නමුත් මේ ඊත්තරීතය 

බහමේ හුහ දක්්දන වළදුමේ, රු සුජී මේනයලංව භ්දත්රීිතුභහ 

මේ CD එ මවොමය්ද යමන, වළ්දහඩ් මදඳහර්තමේ්දතුමේත්, 

ේඵ්දධීයණ ඈංජිම්දරු මදඳහර්තමේ්දතුමේත් නුභළිනඹ 

්දම්ද නළින ක  ්දදමි්ද ක්රිාඹහ  යපු  විධිඹක් ළනයි. 

ආත්ත ලමඹ්දභ මේ Privilege Motion එක් වළටිඹ  

මභමවභ මමන්දන ඵළවළ. මේ ේපූර්ණමඹ්දභ —සථහ  

විරුද්ධයි; Standing Ordersර  විරුද්ධයි. රු නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහම්ද ඈල්ලීභක්  යනහ, 

යහජ— භහධ— වයවහ මේ  යලද්ධ  වුණු ංහදඹ වි ින යරහ මේ 

රංහ භ ඒ —හේත යන නිහ රුණහය  ද ඈදිරිඳත්  

යපු මේ ත— මචෝදනහ -ංචහහය මචෝදනහ-  වළ්දහඩ්ත 

කිරීභ ශක්්දනඹ කිඹහ. මේ ේපූර්ණමඹ්දභ ළයදි මදඹක්.  

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, you raise your point of Order, in short. I 

have now given an Order regarding this matter.  
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රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, when he says "මඵොරු මචෝදනහ", that is also against 

the Standing Orders. You cannot use the word "මඵොරු" in 

the House. So, he must withdraw that. The other thing is, 

since I started - [Interruption.] Wait, wait. You sit down. I 

will teach you the Standing Orders. What do you know? - 

[Interruption.] Sir, I will conclude with this. The Hon. 

Chief Government Whip and the Hon. Leader of the 

Opposition put the matter in the correct perspective. 

Therefore, Sir, I only want to place on record that the 

print media is doing a good job because they can edit their 

script, but not the electronic media. The print media is 

doing a good job.  

Thank you. 

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු විඳක් නහඹතුභහ ව අණ්ඩු ඳක්මේ ප්රණධහන 

ංවිධහඹතුභහ ආතුළු  භ්දත්රීිරු්ද මඵොමවෝ මදමනකු වියල්ද 
ප්රණහල යන රද දවසර  ්ද දීමභ්ද නතුරු  මේ ඳළන 
නළගී ආින  තත්ත්ඹ ිළිතඵ රුණු නියහයණඹ ය ළනීභ 
වහ, මඳමර්දහ දින ප්රණහලඹ  ඳත් ශහ ඹයි කිඹන ප්රණ ත්ින 
ංඹ දහශ නහලිහම්ද ම්දහමන එකී ප්රණ ත්ින විහලමඹහි 
ඳහර්ලිමේ්දතු  වියල්ද නිර මර  නිකුත් යන රද CD තළටිමේ 
ඩංගු මනොන ඹභක් ව්ද වී ආත්දළයි  තීයණඹ ය ළනීභ 
ත—ල— මේ.  ඒ වහ දහශ ප්රණ ත්ිනඹ ප්රණහල යන රද දිනඹ 
ව ප්රණ ත්ින විහලඹ  යලදු යන රද මේරහ  නිළයදි  රඵහ මදන 
මර අණ්ඩු ඳක්මේ ප්රණධහන ංවිධහඹතුභහම්ද ඈල්රහ යලටිමි.   

ඒ නු එකී ප්රණ ත්ින හිත CD තළටිඹ ම්දහ ළනීභ ත්, ඒ 
ිළිතඵ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වීභ ත් ඒ ඳරීක්ණමඹ්ද නතුරු 
ත යුතු ක්රිාඹහ භහර් වහ ඒ තුිත්ද ඳහර්ලිමේ්දතු  වහනිඹක්, 
යප්රණහද ඩවීභක් යලදු මේ දළයි තීයණඹ කිරීභ   යුතු කිරීභත් 
සුදුසු ඵ තීයණඹ යමි.  

මභ්ද තත්ත්ඹ්ද ිළිතඵ විඳක් නහඹතුභහ, අණ්ඩු 
ඳක්මේ ප්රණධහන ංවිධහඹතුභහ විටි්ද වි  ප්රණලසන මො  ආින 
ඵළවි්ද ඈදිරිඹ  ඳහර්ලිමේ්දතුමේ භිභහනඹ  වහනිඹක් යලදු 
මනොන අහයඹ  මේ  යුතු වළයලයවීභ ිළිතඵ මිටුක් ඳත් 
කිරීභ ිළිතඵ රු ථහනහඹතුභහමේ ධහනඹ  මඹොමු මො , 
එතුභහමේ යඹ ආින ඒ ිළිතඵ ඈදිරි  යුතු කිරීභ සුදුසු ඹළයි 
තීයණඹ යමි. ඒ නු ද දිනභ දහශ ප්රණ ත්ින විහලමේ දිනඹ 
ව මේරහ දළනුේ මද්දන  ද්දහ යලටින තය, එඹ රළබුණු වි 
දහශ නහලිහම්ද මවෝ නහලිහලි්ද ඒ විහලඹ  දහශ CD 
ඳ  ම්දහ ළනීභ   යුතු යන මර ඳහර්ලිමේ්දතු භව 
මල්ේයඹහ  නිමඹෝ යමි.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, what is the point of Order? 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, දළ්ද මේ ඵයඳතශ ප්රණලසනඹක් 

ිළිතඵ විබහඹක් යලදු ම්දන ඹ්දම්ද. භහ ඔඵතුභහම්ද එ 

ඈල්ලීභක් යනහ.  මඵොරු  මේ මචෝදනහ ඈදිරිඳත් ශහ නේ 

ඒ මචෝදනහ ඈදිරිඳත් යපු පුද්රඹහ  විරුද්ධ ඹේ කියල 

ක්රිාඹහභහර්ඹක් ්දන ඕනෆ. මේ ඊත්තරීතය බහ ඊඳමඹෝගී 

යමන ත— මචෝදනහ ඈදිරිඳත් ය්දන ඵළවළ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද තී්දදුක් දීරහ ිනමඵ්දම්ද.  

 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ හමේ ළරැදි මශොත් ඒ පුද්රඹහ ත් දඬුේ ය්දන ඕනෆ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළ්ද මඹෝජනහ ිළිතඵ දළනුේ දීභ ව දින  නිඹමිත   යුතු. 

න—හඹ ඳත්රාමේ විඹ ං 01. නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ 

(ංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත මදන ය කිඹවීභ. රු ගුණයත්න 

වීයමෝ්ද භවතහ. Before that, the Hon. Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair. 
 

නතුරු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ මරහනමඹ්ද ඈත් 
වුමඹ්ද, නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ  [රු  මුරුමේසු ච්දෝකුභහර් 
භවතහ]  මුරහනහරඪ විඹ. 

 அதன் பஷமகு, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ன் 

அகயவல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்னஷகு  

னெனோவகசு சந்தஷகுஶர் ]  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහ රිඹ 
(ංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත 

ஸர குடிர்த்துதல் அதஷகஶசகப 

(தஷனோத்தம்) சட்டனேயம் 
RESETTLEMENT AUTHORITY (AMENDMENT) 

BILL  
 

 
මද න ය කිඹවීමේ නිමඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டஶம் தஷப்பஷற்கஶன கட்டகர லஶசஷக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[.බහ. 2.39] 
 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ (නළත ඳදිංික කිරීමේ  
භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன் - ஸள்குடிவற்ம அகச்சர்) 

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 

Resettlement)  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, "නළත ඳදිංික යවීමේ 

ධිහරිඹ (ං මලෝධන) ඳනත් ම ටුේඳත දළ්ද මදන ය කිඹවිඹ 

යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ යනහ.   
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ ංමලෝධන හිත මටුේඳත  

ඳහර්ලිමේ්දතු  ඈදිරිඳත් කිරීභ   නිඹමිතයි.  

2007 ං 09 දයන නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිමේ රංගු 

හරඹ ය වඹ  නිඹමිත ිනබුණත් එඹ ය නඹක් දක්හ 

දීර්ක ය ළනීමේ ඵරඹ ව නුභිනඹ ඈල්ලීභ තභයි  මේ ඳනත් 

මටුේඳමත් ංමලෝධනර ව්ද ්දම්ද. මුල් ඳනත නු 

නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිමේ හරඹ  2013.04.10 න වි  

්ද න නිහ එභ ධිහරිඹ ත ය තුන  දීර්ක ය 

ළනීභ වහ දහශ ං මලෝධන මභභ මටුේඳමත් ්දතර්ත 

මනහ.  

මභහිදී නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ  ව අඳදහ 

ශභනහයණ භහත—හංලඹ ේඵ්දධ ව්ද ශ යුතුයි.  මභභ 

ඳනත නු මුල් හරමේදී නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ 

සථහිළත යරහ ඒ ඹ මත් ඊතුරු නළ මඟනහිය ප්රණමද්ලර 

බ—්දතය තළ්ද වුණු ඹ නළත ඳදිංික කිරීභ වහ මේ න 

තහක් ල් විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඈස  ය ිනමඵනහ. ඒ රුණු 

 කිහිඳඹ මේ සථහමේ ව්ද ශ යුතුයි.  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, භහවිල් අරු  නි්ද ඳසු 

යලදු යන රද භහනුෂීඹ මභමවයුභ භටි්ද තළ්ද ව යලඹල්ර්දභ 

මේ න වි  නළත ඳදිංික මො   ්ද ය ිනමඵනහ. එමභ්දභ 

ඔවු්ද වහ ප්රණභහණත් තයේ වන යජඹ වියල්ද රඵහ මදනු රළබ 

ඵ ඊත් ඳහඩේ වහ ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින මොමි්ද 

බහ හර්තහ මේ 6.86 ඹ මත් ව්ද මනහ. භභ එඹ ඊපු හ 

දක්නහ: 

"තළ්දව්ද  මදන රද වන ඳළ තුශ ිනබ එක් එක් යිතභඹ  

සුදුසුේරහභී්ද වඳුනහ ළනීමේ දී  ඳළින නමඵෝධඹ නිහ වන 

ළඳයීමේ ක්රිාඹහලිමේ ශභනහයණ දුර්රතහ ිළිතඵ ආතළේ මචෝදනහ  
ිනබුණි. (භවය වන න තළ්දව්ද  වහ ඳභණක් සීභහ විඹ.) 

ඊදහවයණඹක් ලමඹ්ද එක්ත්  ජහතී්දමේ ංවිධහනඹ වියල්ද ප්රණදහනඹ 

යනු රළබ මර— ප්රණදහන "න තළ්දව්ද" වහ ඳභණක් සීභහ විඹ."  

එහි ත දුය ත් මභමේ ව්ද නහ:  

"දිහඳිනරු්ද  නු, "න තළ්දව්ද"ම්ද ඵහුතයඹ  නිඹමිත 

වන රැක් රළබුණි." 

මභහිදී ඳළයණි තළ්දව්ද නළත ඳදිංික කිරීමේ කීභ 

ඊත් ඳහඩේ වහ ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින මොමි්ද 

බහ වියල්ද ධහයණඹ මමයන තය, නළත ඳදිංික කිරීමේ 

 යුතු භනහ ේඵ්දධීයණඹකි්ද යලදු මනොන ඵ මොමිභ 

වියල්ද ධහයණඹ මො  ිනමඵනහ. ඒ නිහභ ප්රණහමද්ශීඹ භේ මේ 

හර්ඹහරර දුර්රතහ එභටි්ද ධහයණඹ මො  ිනමඵනහ. ඒ 

හමේභ දළන  ඹහඳනඹ දිසත්රිමක්මේ සුඵහධන වුරු 37 

ඳවුල් 1295ක් ව ඥාහතී්ද භඟ ත ඳවුල් 5247ක් නළත ඳදිංික 

කිරීභ  නිඹමිත ිනමඵන තය එඹ  භතය ත්රිමකුණහභර 

දිසත්රිමක්මේ හේපූර් ප්රණමද්ලමේ ඳවුල් 1225ක් නළත ඳදිංික කිරීභ 

වහ දළන  නිඹමිත ිනමඵනහ.   

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, නියල ශභනහයණඹක් 

ව ේඵ්දධීයණඹක් හිත නළත ඳදිංික කිරීමේ  යුතු 

මවොඳි්ද යලදු කිරීභ වහ නිඹභ අහයමඹ්ද ඵරඹ ඳයන රද 

විධිභත් අඹතනඹ ඳළළත්මේ ල—තහ මේ හයණමඹ්ද 

තවවුරු මන තය, නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ ඳ වියල්ද 

ිළහිටුනු රළබුමේ ඒ නිහයි. ඒ හමේභ ද දමේ ඈවත කී ළ ලු 

නියහයණඹ ය ළනීභ වහ තදුය ත් මභභ ධිහරිඹ ඈදිරි 

හරඹ වහත් ඳත්හමන ඹෆමේ ල—තහ ඳළන නටිනහ.  

වි මලේමඹ්ද නළත ඳදිංික කිරීමේ භහත—හංලඹ වහ -මභභ 

මර් ංර්ධන  යුතුර   විඹදේ කිරීභ වහ- 2013 මර් 

ඹ ළඹ මල්නමඹ්ද ිනරු ජනහධිඳිනතුභහ මුදල් භහත—යඹහ 

වළටිඹ   මිලිඹන 300ක් ම්ද ය ිනමඵනහ. එභ මුදර 

මුළුභනි්දභ නළත ඳදිංික කිරීමේ  යුතු යලදු කිරීභ වහ 

ඳභණක් මනො නිහ ෆදීභ, නළත ඳදිංික යන ජනතහමේ 

මෞ—හයක් ඳවසුේ ළරසීභ වහ මඹදවීභ යලදු යනහ.  

ඒ ඹ  නළත ජීවිත මොඩ නඟහ ළනීභ වහ ල— ඳවසුේ 

ළරසීභත් මභභ හර්ඹ ඳථඹ  ඹත් මනහ. ඒ නිහභ ඊත් 

ඳහඩේ වහ ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින මොමි්ද බහ 

වියල්ද නිර්මද්ල යන රද ඳරිදි ඈතහ ඈක්භනි්ද ඳ වියල්ද ශඟහ 

ය ත යුතු ව විහ ත යුතු භිමඹෝ කිහිඳඹක් ිනමඵනහ. 

විමලේමඹ්දභ ව්ද ය්දන  ඕනෆ ිනස වුරුද්දක් පුයහ 

ඳළින ත්රාසතහදී යුද්ධමඹ්ද දීර්ක හලීන ලමඹ්ද තළ්ද ව 

යලංවර, මදභශ ව මුසලිේ ජනතහ නළත ඳදිංික  යවීභ ළන. 

එභ ත්රාසතහදී යුද්ධඹ නිහ යණහතඹ්ද මර විමද්ල ය ර  

ගිඹ, එක්ත් ජහතී්දමේ ංවිධහනමේ නිර්ණහඹඹ්ද භටි්ද 

තවවුරු යනු රඵන යණහතඹ්ද නළත රංහ  ළරහ ඒ 

ඹ නළත ඳදිංික  යවීමේ  යුත්ත යලදු කිරීභ ශ යුතු මනහ. 

මේ භිමඹෝඹ ජඹ ළනීභ වහ නළත ඳදිංික යවීමේ 

ධිහරිමේ ඳළළත්භ ත—ල— වී ිනමඵනහ.  තළ්ද ව ජනතහ 

නළත ඳදිංික යවීභ  ඳභණක් මනො ඳ වමුමේ තත් විලහර 

භිමඹෝ රැක් ිනමඵනහ. විමලේමඹ්දභ නළත ඳදිංික යවීමේ 

ධිහරිඹ භටි්ද මභභ තළ්ද ව ජනතහ ඳදිංික යවීමභ්ද ඳසු 

ඒ ඹමේ සුඵ හධනඹ ව ඒ ඹමේ ජීවිත මොඩ නඟහ ළනීමේ 

ක්රිාඹහලිඹ ිළිතඵ ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ ධිහරිඹ භටි්ද 

නිරධහරි්ද මඹොදරහ හර්ක    යුතුර නිඹළමරනහ. 

මභොද, මේ නළත ඳදිංික යන ජනතහමේ  යුතු මොඹහ 

ඵර්දන ව ඒ ඹමේ නිහ ප්රණලසනඹ ිළිතඵ මීක්ණ 

ඳත්්දන මනත් අඹතනඹක් මවෝ ඹ්දත්රාණඹක් මේ 

භහත—හංලඹ තුශ  නළින නිහ තභයි  මභභ ධිහරිමේ ඳළළත්භ 

ඳ  ත—ල— වී ිනමඵ්දම්ද.  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, ඒ හමේභ තළ්ද ව 

ජනතහ යමේ ංර්ධනඹ වහ දහඹ ය ළනීභ මභ්දභ, එභ 

ජනතහ  ල— ඹටිතර ඳවසුේ, ජරඹ, නීඳහයක් 

ඳවසුේ ළඳයීභ ත—ල— හයණහක්. මේ වහ නළත ඳදිංික 

යවීමේ ධිහරිඹ - ඒ යු වඹ, ඒ ඹ්දත්රාණඹ- ිළ මේ න වි ත් 

මඹොදහ මන ිනමඵනහ. ඒ හමේභ මේ  යුතු යලදු යමි්ද 

ඳිනන නිහ ඈදිරි හරඹ වහ -ඈදිරි ය තුන තුශ ව- මභභ 

ධිහරිඹ ඵර හිත ය ළනීභ වහ ල— ංමලෝධන ඈදිරිඳත් 

ය්දන  යුතු යනහ.  

ඊතුරු නළ මඟනහිය නළත ඳදිංික යන රද ජනතහ වහ 

නළත ඳදිංික යවීමේ භහත—හංලඹ වියල්ද නිහ 6,670ක් ඳභණ 

මේ න වි  මොඩ නඟහ ආින තය, ඈ්දදිඹහනු නිහ —හඳ ිනඹද 

ආතුශත් න නිහ 87,264ක් ඈදි කිරීභ  නිඹමිත ිනමඵනහ. 

නිහ 27,121ක් ලුත්ළඩිඹහ කිරීභ  ද නිඹමිතයි. ඈදිරි හරඹ 

තුශ තත් නිහ 20,000ක් ඳභණ ඈදි කිරීභ වහ ළරසුේ ස 

ශහ හමේභ එඹ ක්රිාඹහ  නළඟීභද ත—ල— හයණඹක් ඵ  

ඳත් මරහ ිනමඵනහ.  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, නිහ මොඩ නළඟීමේ 

හර්ඹ බහයඹ හර්ථ ඈස  ය ළනීභ වහ තහක්ණි 

නිරධහරි්ද ව ඈංජිම්දරු්ද ඵහ ළනීභ මේ භහත—හංලමේ 

මනත් අඹතනඹ  ශ වළකි මදඹක් මනොමයි. ධිහරිඹ 

ඹ මත් තභයි මභභ නිහ ඈදි කිරීභ වහ ල— ඈංජිම්දරු 

භවත්රු ව  මනකුත් තහක්ණ නිරධහරි්ද ඵහ ළනීභ ශ 

යුත්මත්.  ිළ දළන  ඒ  යුතු යලදු යමි්ද ඳිනනහ. සුදුසුේ 

1057 1058 
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රත් එළනි නිරධහරි්ද හිඟභ ඳ  දළන  ඵරඳහ ිනමඵනහ. ිළ 

ඳසු ගිඹ ිනමේ මක්ඳහිළරේ කිඹන ප්රණමද්ලමේ සථිය නිහ 50ක් 

වදරහ ජනතහ යිිනඹ  ඳත් යනු රළබුහ. ත නිහ 164ක් 

වද්දන  මුල් ර තඵනු රළබුහ.  මභහිදී ව්ද ශ යුතුයි, ිළ 

එ නික් වහ ම්ද යන මුදර රුිළඹල් 3,85,000ක් ඳභණ 

න ඵ. එහිදී ඳ  යුද වමුදහ රඵහ මදන වමඹෝඹ ඈතහභ 

ඹ ශ යුතු මනහ.  ඳසු ගිඹ දිනර ඒ ප්රණමද්ලමේ නිහ 

ෆදීමේදි  ිළ ෝ— ය මන දු්දනහභ, යුද වමුදහමේ මේජර් 

ජනයහල් භහර්ක් භවත්භඹහ ආතුළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ තභයි ේභඹ 

මඹොදරහ ඒ නිහ 50 ඈතහභ ඈවශ තත්ත්මඹ්ද වදරහ ිනබුමණ්. 

ඒ හමේභ ඈදිරි හරඹ තුශ තත් නිහ 164ක් වද්දන   

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඈදිරි හරඹ තුශත් මභභ නිහ 

ෆදීමේදී මභභ ධිහරිමේ ධීක්ණඹ ඹ මත් යුද වමුදහ භඟ 

වමඹෝමඹ්ද ළඩ ය්දන , එතු මරහ ළඩ ය්දන   ිළ 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

ඳ භහත—හංලමේ ධීක්ණඹ ඹ මත් ඊතුමර් තළ්ද ව 

මුසලිේ ජනතහ වහ මනභ මල්ේ හර්ඹහරඹක් මී  මඳයහතු 

මොඩ නඟරහ ිනබුණහ.  

ඒ හරමේ නිහ 5,525ක් පුත්තරභ ප්රණමද්ලමේ වදරහ 

තළ්ද ව මුසලිේ ජනතහ  ල— ඳවසුේ රහ දු්දනහ. ඒ 

හරඹ තුශත් නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ තභයි එභ මල්ේ 

හර්ඹහරඹ භඟ ඒහඵද්ධ වමඹෝමඹ්ද එභ නිහ 5,525 

පුත්තරභ ප්රණමද්ලමේ මොඩ නළඟුමේ. එඹ විලහර හර්ඹ බහයඹක්. 

එඹ යලදු මශේ දළන  වුරුදු තුන  විතය ලි්ද. ඒ භහරු 

හර්ඹඹක්. මේ ධිහරිඹ ඒ හරමේ වමඹෝඹ දීරහ ඒ 

හර්ඹඹත් ඈස  ශහ. මභළනි හර්ඹඹ්ද කිරීභ ිළණි දහශ 

මර්ඛීඹ භහත—හංල ේඵ්දධීයණඹ කිරීභ වහ විමලේ 

අඹතනඹක් ල— නිහ තභයි නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ 

මොඩ නළඟුමේ. එඹ තදුය ත් ඳත්හමන ඹෆභ වහ තභයි, 

ය තුන  ඵර හිත කිරීභ වහ තභයි මේ ඊත්තරීතය 

බහමේ නුභළිනඹ රඵහ ළනීභ වහ ද මභභ ංමලෝධන ඳනත් 

මටුේඳත ඈදිරිඳත් යරහ ිනමඵ්දම්ද. මේ භහත—හංලඹ වියල්ද 

යලදු යන රද හර්ඹ බහයඹ්ද භවය මරහ  භිමඹෝර  

රක් මනහ. භහරු විඹඹක්, භහරු හර්ඹ බහයඹක් තභයි ඊතුය 

ව නළ මඟනහිය ප්රණමද්ලර ඳ වියල්ද ඈස  යනු රඵ්දම්ද. ඳ  

ිනමඵන සීමිත ේඳත් තුශ එභ හර්ඹඹ ඊඳරිභ අහයමඹ්ද ඈස  

කිරීභ වහ ිළ වළභ ඊත්හවඹක්භ දයමි්ද යලටිනහ.  

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ආභිනතුභහ, ඊතුය නළ මඟනහිය ඵර ප්රණමද්ලමේ යුද්ධමඹ්ද 

විඳත  ඳත් ජනතහ  නිහ ඳවසුේ රහ දීමේ ර්ත— 

ක්රිාඹහත්භ ්දම්ද ආත්ත ලමඹ්දභ ඈබි භනි්ද. මඵොමවොභ 

නිෝහශීලීයි එඹ ක්රිාඹහත්භ ්දම්ද. රු ආභිනතුභනි, දළ්ද 

ඔඵතුභහ ව්ද ශහ නිහ  සවත්දවස ණනක් ඈදි ය්දන 

ළරසුේ ය ිනමඵනහ කිඹරහ. යුද්ධඹ ්ද වුමණ් 2009 භළයි 

18 ළනි දහ. මේ 2013 වුරුද්ද. යුද්ධඹ නිභ මරහ ය වතය  

අ්දන වීභ  ිනබිඹදීත් විඳත  ඳත් රක් ණනක් ව ජනතහ 

මනුම්ද නිහ ළඩ  වන ක්රිාඹහත්භ ය්දන 

ඔඵතුභ්දරහමේ අණ්ඩුමේ නිහ ආභිනතුභහ තභත් කියලභ 

ඊත්හවඹක් යමන නළවළ. ිළ  ය ර  ිළ්ද යලද්ධ ්දන තභයි 

ඒ මල් ටි වළමද්දම්ද. විඳත  ඳත් ව ජනතහ  ඩුභ 

ණම්ද හි  මණක් රඵහ මද්දන  යුතු ය්දම්ද දහද?   

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු භ්දත්රීිතුභහ, ඔඵතුභහ ව්ද ශ හයණඹ යලඹඹ  

යලඹඹක් නිළරැදි නළවළ. තමු්දනහ්දමේ භහ භඟ එඟ නහ 

නේ, භහ තමු්දනහ්දමේ  අයහධනහ යනහ ඳ ඊතුරු ප්රණමද්ලඹ  

ඹන මරහ තමු්දනහ්දමේත් ඳළමිමණ්දන කිඹරහ. ිළ අදර්ල 

නිහ —හඳ ින මදක් ක්රිාඹහත්භ ය ිනමඵනහ. එක් තභයි, 

භ්දනහයභ ඳහමර් ිනමඵන අදර්ල නිහ —හඳ ිනඹ. එතළන 50 

මදනකු  නිහ වදහ දීරහ ිනමඵනහ. ඒ මශේ භවජන 

ඵළංකුම්ද. රක් 10ක් ඳභණ ටිනහ ඒ එ නිහඹක්. එළනි 

නිහ 50ක් භඩු ප්රණමද්ලමේත් වදරහ ිනමඵනහ. රක් 10  ඩහ 

ටිනහ ඒ නිහඹක්. භවජන ඵළංකුම්ද තභයි වදරහ දු්දම්ද. 

භඩු ප්රණමද්ලමේයි ඒහ වළදුමේ. ඉ  භතය, ඊතුමර් මුරිනේ 

දිසත්රිමක්මේ මෝේඵහවිල් කිඹන මේ නිහ 206ක් වදහ දීරහ 

ිනමඵනහ. මුල් මල් රඵහ මදන තුරු ඳර්චස 40 ඵළගි්ද රඵහ 

දීරහ, ඒහමඹහි නිහඹ ඵළගි්ද වදහ දීරහ, ළයලකිිත මනභ වදහ 

දීරහ ිනමඵනහ. තභ ඒහ  විදුලිඹ නළවළ. ිතං ඳරහ ජරඹ රඵහ 

දු්දනහ. ිළ ඳවුල් 206ක් එතළන ඳදිංික යරහ ිනමඵනහ. දළ්ද ඒ 

ඹ ඳර්චස 40 ඵළගි්ද ව ඒ බිේර හ  යුතු යරහ ිනමඵනහ. 

ලි්ද ජර හිඟඹක් ිනබුණහ. දළ්ද ජර හිඟඹ භඟ වළරිරහ ිනමඵනහ. 

විදුලිඹ රඵහ මද්දන මරොකු ඳවසුභක් ඳ  නළින නිහ ිළ 

මජනමර් යඹක් රඵහ දු්දනහ යුද වමුදහ . නමුත් මජනමර් යඹ 

භටි්ද ඒ ේභහනඹ  විදුලිඹ රඵහ දීමේදී -wiring කිරීමේදී- 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නුභළිනඹ රඵහ මනොමදන නිහ ඒ ේභහනඹ  

විදුලිඹ රඵහ මද්දන තභ ඵළරි වුණහ. මක්ඳහිළිළරේ ේභහනඹ 

කිඹ්දම්ද ඳසු ගිඹ දසර භවහ අ්දමදෝරනඹක් ිනබුණු තළනක්. 

නමුත් ඒ ඹ  මුල් ඈඩේ නිදවස යන තුරු නිහ ෆදීමේ 

හර්ඹඹ  ත ්දන මේ භහත—හංලඹ  ඵළවළ. ඒ නිහභ ඳ 

මුරිනේ දිහඳිනතුභහත් එක් හච්ඡහ යරහ ඈතහභ රු හය 

ඈඩභක් දිහඳිනතුභහ වයවහ රඵහමන ඈතහභ මවො තත්ත්මේ 

මල් 50ක් වදරහ දු්දනහ. තභ ඒහ  විදුලිඹ මද්දන ඵළරි වුණහ. 

ජර ඳවසුේ තභ ඒ වරිමේ නළවළ. නමුත් නිහ ෆදීභ භටි්ද 

හි  මණක් වදරහ ගිඹ ිනමේ ඳවුල් 50ක් ඳදිංික ශහ.           

ත භහ තුනක් ආතුශත තත් ඳවුල් 116ක් මනුම්ද 

එළනිභ නිහ 164ක් වද්දන, ඒ වහ තු්දළනි නිහ 

—හඳ ිනඹත් අයේබ යරහ ඳදිංික ය්දන ිළ ඵරහමඳොමයොත්තු 

මනහ. ඔඵතුභහ ප්රණහමඹෝගි මේ ත— ිළිත්දන  ඕනෆ. සුනහමි 

—නඹ අහ. සුනහමි —නඹ අහ  ඳසු  මරෝමේ මඵොමවෝ 

ය ල් ඳ  අධහය ශහ. ඒ සථහමේදී යහජ— මනොන 

ංවිධහනත් ආවිල්රහ නිහ වළදුහ. ද ඒ නිහලි්ද බහඹ  

බහඹක් ඈයයි. තමු්දනහ්දමේ යත්භ ප්රණමද්ලඹ  ගිහි්ද ඵර්දන, 

ඒ ඔක්මොභ සුනහමි —නඹ ආින වුණහ  ඳසමේ වදියලඹ  වදපු 

නිහ. දළ්ද ඒ නිහර ඳදිංික මරහ ඈ්දන ඵළවළ. නමුත් ඳ  

මේ භිමඹෝඹ -නිහ රක්ඹක් වළදීමේ භිමඹෝඹ- ිනමඵනහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ආභිනතුභනි, ඒහ වළදුමේ නහරි ංර්ධන ධිහරිමේ 

ළරළසභ . 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

නළවළ, රු භ්දත්රීිතුභනි. භභ මඳෞද්ලිභ ඒ ළන ද්දනහ. 

භභ හල්ර දිසත්රිමක්මේ භ්දත්රීියමඹක්. සුනහමිඹ ආින වුණු 

මරහමේ ඈරහ හනඹ දක්හභ ිළ ඒ  යුතුර  භළදිවත් 

වුණහ. යහජ— මනොන ංවිධහන ආවිල්රහ මෝදත්රාහත්රුමෝ 

ළරහ මල් වද්දන බහය දු්දනහ. ඒ ඹ මල් වළදුහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

UDA එමක් ළරළසභ  තභයි ඒහ වළදුමේ. 

1059 1060 



ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ළරළසභ ඒමක් වුණහ  වළදුමේ මඳෞද්ලි 

මෝදත්රාහත්හයමඹෝ. මු ලී දහරහ තභයි ඒ මල් වළදුමේ. ඳහය 

මදඳළත්මත් ඈරහ මිනිසසු ෆ වනහ මල් මද්දන කිඹරහ. 

ගිහිල්රහ ඵර්දන, යත්භ රමොඩ නිහ මඹෝජනහ ක්රලභමේ 

නිහර ද ඳදිංික ම්දන ඵළවළ. ඔක්මෝභ මල් ඩහමන 

ළටිරහ. එමවභ මදඹක් මනොමයි මභතළන යලදු ශ යුත්මත්. ිළ 

මේ ජනතහ  තහහලි ඳදිංිකඹ වහ ල— ඳවසුේ රනහ 

හමේභ සථිය නිහර ඳදිංික ය්දන මරොකු ඊත්හවඹක් 

දයනහ. ඈ්දදිඹහනු යජඹ මේ න වි  නිහ 50,000,- 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ආභිනතුභනි, භ  එ පුංික ප්රණලසනඹක් ව්දන පුළු්දද? 
භභ මඵොමවොභ ධනහත්භයි මේ ව්දම්ද. රු ආභිනතුභනි, 

දළ්ද ඈ්දදිඹහනු යජඹ නිහ 50,000ක් වද්දන රළවළසිනයි. ය 
ණනහක් මුළුල්මල් ඈ්දදිඹහනු යජඹ ඵරහමඳොමයොත්තුම්ද 
යලටිනහ විඳත  ඳත් වුණු ජනතහමේ, ඒ කිඹ්දම්ද ප්රණිනරහභී 
රළයිසතු ස යයි කිඹරහ. දළ්ද මේ ප්රණිනරහභී රළයිසතු ස 
කිරීමේ ක්රිාඹහලිඹ  මද්ලඳහරන ආටිලි ළසීේ ආවිල්රහ ිනමඵන 
නිහ ඒ නිහ 50,000්ද 1,000යි ඳ ්ද යමන ිනමඵ්දම්ද. 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු භ්දත්රීිතුභනි, ඒ ළන භහ ව්ද ශ යුත්මත් මභඹයි. 
මේ භහත—හංලඹ තුිත්ද ල— දත්ත ඳඹනහ. ඒ දත්ත 
ළඳයුහ  ඳසමේ ජනහධිඳින හර්ඹ හධ ඵර හඹ තභයි ඒ 
 යුත්මත් නියත ්දම්ද. ිළ දත්ත ඳඹනහ. ිළ මේ යලඹලු 
දත්තඹ්ද රඵහ මන ිනමඵ්දම්ද ග්රාහභ නිරධහරි භවතහ, ප්රණහමද්ශීඹ 
මල්ේයඹහ, ඒ හමේභ දිසත්රිමක් මල්ේයඹහ වයවහයි. එමේ 
රළමඵන දත්ත තභයි ිළ ශඟ ිනමඵ්දම්ද. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

රු ආභිනතුභහ, ඔඵතුභහ  රඵහ දී ිනමඵන හරඹ ්ද. 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ඳ  දත්ත රඵහ ළනීමේ මනත් ක්රලභමේදඹක් නළවළ. ඒ නිහ 

මභ්දන මේ හයණඹත් ඔඵතුභහ  ව්ද ය්දන ඕනෆ. 

ඔඵතුභ්දරහ වනහ වුරුදු 4ක් ත මරහ ිනමඵනහ, නමුත් 

මභොක්ද යලදු වුමණ් කිඹරහ. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ. එමවභ මනොමයි භභ කිේමේ. වුරුදු 4ක් ත 

මරහ හනයි,- 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

වුරුදු 4යි. 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔේ, වරි. වුරුදු 4ක් ත මරහ ිනමඵනහ. නික් 
මනොභළින ආයි තභත් රක් 2ක් භව ඳහමර් ඈ්දම්ද? 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු භ්දත්රීිතුභහ, ජනතහ භව ඳහමර් නළවළ. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

රු ආභිනතුභහ, දළ්ද ථහ හන ය්දන. 

 
රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

තභ්දමේභ නික් මනොභළින ආයි ජනතහ භව ඳහමර් 

ඈ්දම්ද? 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

භව ඳහමර් නළවළ. එමවභ කිඹ්දන එඳහ. එමවභ නළවළ. 

ගිහිල්රහ ඵර්දන ජනතහ භව ඳහමර් ඈ්දනහද කිඹරහ. ඊතුරු 

නළ මඟනහිය ප්රණමද්ලර  ගිහිල්රහ ජනතහ භව ඳහමර් ඈ්දනහද 

කිඹරහ මඳොඩ්ඩක් ඵර්දන. භව ඳහමර් නළවළ.  

මදළනි හයණඹ මභඹයි. භභ ප්රණහමඹෝගි ල්ඳනහ යන 

මද්, එමවේ ගිඹහභ මඳමනන මද්, එමවේ ගිඹහභ දකින මද් තභයි ත 

වුරුදු 6ක්ත් ඹනහ ඳ  ඹේ තළන  එ්දන . යුද්ධඹ ්ද 

ව දිනමේ ඈරහ වුරුදු 10ක්ත් ඹහවි ඹේ තළන  එ්දන. මේ 

මරමවයල මදඹක් මනොමයි. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

රු ආභිනතුභහ, ඔඵතුභහමේ ථහ දළ්ද ්ද ය්දන. 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, නළත ඳදිංික කිරීමේදී 

ආතළේ ඳහර්ලස දුර්රතහ ිළිතඵ ථහ ශත්, ඊත් ඳහඩේ ව 

ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ඳරීක්ණ මොමි්ද බහ හර්තහ  

භටි්ද ධහයණඹ මො  ආින රුණු මදක් ්ද ලමඹ්ද 

භභ ඊපු හ දක්්දන ළභළිනයි. එභ මොමි්ද බහ හර්තහමේ  

290 න ිළටුමේ මභමේ ව්ද නහ: 

"2005 මෝසතු භහමේ දී ත්රිනහ චණ්ඩ භහරුතඹ මභරිහනු මයශ 

රහඳඹ වයවහ වභහ ඹද්දී ක්ණි දල රක්ඹ  ඩහ ළඩි 

ජනතහ  තභ නිහ ව ඳදිංික යලටි සථහන තවළය ඹහභ  යලදුවිඹ. 

(2008 ජනහරිර මභභ ඳත්රිමහ ඳශ විඹ) ද න වි  මභරිහනු 

මයශඵඩ ප්රණමද්ලමේ ද දවස ණනක් ජනතහ තළ්ද යලටී." 

එඹ ඊත් ඳහඩේ ව ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ඳරීක්ණ 

මොමි්ද බහ හර්තහමේ ිළටු ං 290හි ව්ද හර්තහක්. 

ආමභරිහ මේ ධනත්, ඵරත් ය   එළනි සහබහවි 

—නඹ  මුහුණ දු්දනහ.  ආමභරිහ කිඹ්දම්ද මේ ය   
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හමේ පුංික ය ක්  මනොමයි, මඵොමවොභ ඵරේඳ්දන ය ක්.  එභ 

හර්තහමේ ව්ද ව රුණක් තභයි භභ ප්රණහල මශේ. ඒ ින්ද 

ිළ ඳ  ශ වළකි මද්, ශ යුතු මද් ිළ ඊඳරිභ භේ මි්ද ඈස  

යරහ ිනමඵනහඹ කිඹන හයණඹ මේ බහමේ දළන ළනීභ වහ 

ප්රණහල යනහ. ඒ හමේභ තළ්ද ව ජනතහ  ෆහීභ  ඳත් 

විඹ වළකි හතහයණඹක් නිර්භහණඹ ය ඔවු්ද ඹිත ජහින 

අර්ථිඹ  ේඵ්දධ පරදහයී පුයළයලඹ්ද ඵ  ඳත් ය ළනීභ  

ඳ භහත—හංලමේ භිරහඹ වහ විඹ ඳථඹ ඵ මභහිදී ව්ද 

ශ යුතුයි. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up. You started your 

speech 14 minutes late. Therefore, I cannot allow you to 

take extra time. 

 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

එමේ ව්ද යමි්ද භභ භමේ ථහ ්ද යනහ. 

මඵොමවොභ සතුිනයි. 
 

ප්රණලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 

[3.00 p.m.] 

 

රු යනිල් වික්රලභයලංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසමේ 
නහඹතුභහ) 
(ஶண்னஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - தஷர்க்கட்சஷ னெதல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the 

Resettlement Authority (Amendment) Bill seeks to amend 

the validity period of the Act from six years to nine years. 

But, now the Hon. Minister said that he will need six 

more years. That is about 10 years.  Then, what is the use 

of extending the period again? You have now asked for 

10 years. 
 
රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

 
නළඟී යලටිමේඹ. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 
රු යනිල් වික්රලභයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

I listened to you, Hon. Minister. Do not disturb me. 

You have asked for 10 years. 

So, you are admitting that you have not been able to 

do the work. What you now told is that you have built 470 

houses in four years. That means, 117 houses a year. Any 

private company which is building homes will build more 

than 117 houses for a year and out of the 50,000 houses 

that are to be built by India, only 1,000 houses have been 

built. So, this is a pathetic state of affairs. Actually, I did 

not believe it earlier. But after I heard this, I thought the 

preamble in the Draft Resolution that is coming up today 

in the United Nations Human Rights Council seems to be 

correct.  It says, I quote: 

“Welcoming and acknowledging the progress made by the 

Government of Sri Lanka in rebuilding infrastructure, demining, 

resettling the majority of internally displaced persons, and noting 
nonetheless that considerable work lies ahead in the areas of justice, 

reconciliation and resumption of livelihoods, and stressing the 

importance of the full participation of local populations, including 
representatives of civil society and minorities, in these efforts, ...”  

I thought this was just some padding put into the 

preamble. But, when the Minister says that they have 

built only 470 houses in four years, then to build all these 

houses, he will need about 250 years and  not 10 years. 

So, there seems to be some truth in this preamble and we 

were thinking that it was just some untruth that was put in 

by the NGOs.  I will not take time to describe the pathetic 

state of affairs of the North  because we are running short 

of time. I will leave it to some of my Colleagues in the 

Opposition.  

You have built some of the roads. Okay, the roads are 

good and I must say that the army has done its share in 

building the infrastructure in the Vanni  but we have not 

put the people back to work. We have not got them really 

resettled in a way which they can carry on with their day-

to-day lives. Most of all, we do not even treat them with 

dignity. I mean, their claim that they are not being 

regarded as citizens in their own country has some basis. 

When you do not allow people to sing their own National 

Anthem, then what else can you not do? The Hon. 

Minister has only confirmed that the Resettlement 

Authority really has not started its work. Where is the 

political right? This is why we always ask you to hold the 

Northern Provincial Council Elections and let the 

members of those Provincial Councils get involved in it. 

Without having the Provincial Council Elections, you 

cannot  put the North in order. There are protests going on 

in the North and now you come to the House and admit 

that you did not even build 500 houses.  

When you look at the Resettlement Authority, look at 

the policy background of the Government by which the 

Resettlement authority operates. The Government‟s twin 

policies are reconciliation and accountability. That is 

contained in the Resolution that the Government of Sri 

Lanka moved in the Human Rights Council together with 

members who were supporting them in 2009. The 

Resolution endorses the joint communiqué issued at the 

conclusion of the visit of the Secretary-General. In that 

Joint Statement by the UN Secretary-General and the 

Government of Sri Lanka, what have they said? They 

have said that they committed themselves to address the 

aspirations and grievances of all communities and work 
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towards a lasting political solution and  they have 

resolved to proceed with the implementation of the 

Thirteenth Amendment to the Constitution and to begin a 

broader dialogue with all parties, including the Tamil 

parties. That is one part.  

Secondly, when the Secretary-General underlined the 

importance of an accountability process for addressing 

violations of international humanitarian and human rights 

law, the Government agreed to it.  

These are the two documents: the Resolution of 2009 

and the Joint Communiqué. And there is of course, the 

supplementary commitment made by the Government to 

the Darusman Committee. When you met the Darusman 

Committee, they specifically committed themselves to the 

fact that those who are involved - the security force 

personnel who are involved in violation of human rights 

law - can be tried under the court-martial or under the 

general law, by the civil courts of the country. So, these 

are commitments made by the Government. We, in the 

Opposition, did not ask for it, but we welcome the 

Resolution of 2009 as well as the Joint Communiqué by 

the Secretary-General and the Government.  

We have to ask one question by looking at the charges 

that are being made. What made you to make these 

commitments? Kindly tell this to the House. Everyone is 

saying that we are traitors, we are not supporting the 

Government and we are not giving them help. What made 

you to make these commitments?  In 1991, President 

Premadasa‟s Government did not agree to international 

inquiry. But, we allowed the Amnesty International, the 

Human Rights Watch - you name it, anyone - to come and 

inquire it by themselves. So, though we did not accept the 

principle, we allowed all the human rights agencies to 

come in. I was the one who was responsible for handling 

them.  

In 2003, we agreed to a political solution. We asked 

for help in reconstructing Sri Lanka. But, I said, “We 

cannot agree to join the International Criminal Court. We 

have not yet finished the war. We have only a ceasefire”.  

So, now, we have changed that and we have come to the 

other way in 2009. Okay, you did it. I am not 

complaining. But, I think the country wants to know what 

made you to make these commitments.  

Then, thereafter, you appointed the LLRC and the 

LLRC brought out its Report. The TNA gave evidence 

before the LLRC but the UNP did not. But, we have 

accepted many of those recommendations. Now, the issue 

is, why are you not implementing these 

recommendations? We have given you all the assistance. 

We said, we are prepared to sit down and let us start 

implementing the LLRC recommendations to which 

Opposition parties have given their observations. We are 

ready to start on it. I mean, we do not want to rush to 

Geneva. Again, I must say that last time I advised Hon. 

Sampanthan that he should not go to Geneva. He did not 

go to Geneva. I thanked him and I must apologize to him 

that though I tried to move to get the Government to 

agree to the formula we had of the TNA coming into 

talks, that was not accepted. Again, feeling rather shy, I 

told him, “Sam, I do not know. This time I could not help 

but it is up to you to decide. I do not think that you 

should go to Geneva”.  He did not go to Geneva. I must 

thank him again in this House. It is useless attacking the 

TNA. The Leader of the TNA did not go to Geneva.  

We are asking the Government, - I am happy that the 

Hon. Minister in charge is here - though I may not be 

able to stay in the House for too long, you could tell me 

and all my Colleagues here - why you are you not 

working with us to implement the recommendations of 

the LLRC Report? After all, in the Resolution of 2009, 

you all agreed to bring about lasting peace and 

development in Sri Lanka based on a consensus. What is 

the consensus if you keep all of us out? You are not 

implementing the recommendations of the Report and 

day by day, the situation in the North gets worse.  

We were told that the Government did not want the 

Thirteenth Amendment. You did not want to hold the 

Northern Provincial Council Election, but now you have 

agreed to hold the Northern Provincial Council Election. 

That was conveyed, I think, by third parties to the movers 

of the Resolution. So, at least, you are holding the 

Northern Provincial Council Election. Then, why do you 

not want to implement these recommendations? 

Is it that you do not like the independent commissions 

and you do not want the strengthening of democratic 

institutions, which the LLRC Report recommended? 

Now, while you are holding the Northern Provincial 

Council Election, I would ask the Minister, are we going 

to have the Independent Police Commission, not this 

Parliamentary Council and its Police Commission? Are 

we going to have  the Independent Election Commission?  

Can we go back to the Seventeenth Amendment?  There 

is still time; it is before September.  Let us pass some 

laws; let us start from there; let us start with the 

independent Commissions. There is still time. What is the 

use of  holding the Northern Provincial Election without 

having the independent commissions? 

I got a taste of it when I went there. The army 

personnel came; there was a special squad; they came in 

civvies. They came to disturb and the people who were 

arrested were handed back to the army, and then the DIG 

said, he does not know what happened.  The members of 

the army, the members of the security forces,  have given 

me all the details. So, if that happened to me when there 

was no election, what chance do you have when you have 

provincial elections? So, I welcome the Government‟s 

commitment but to make it a lasting commitment, we 

should have the Independent Election Commission, the 
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Independent Police Commission, and the Independent 

Public Service Commission. That is essential if we are to 

hold the Northern Provincial Election.  

I will not take too much of time. I saw the Minister, 

the Hon. Mahinda Samarasinghe has said, “Navi Pillay 

has gone beyond the mandate”.  I am asking, why are you 

blaming Navi Pillay? I mean you all are the ones who 

gave them the mandate. You invited her into the house, 

you opened the door, you gave a desk, you gave a chair, 

you gave the papers, you put on the lights, you put the A/

C and after she writes the report, you are complaining. I 

mean, you did everything; you called her in; you gave her 

all the powers.  Now, what is the use of complaining? We 

can complain saying you went and gave all these powers 

to the Human Rights Council, but you cannot complain. 

So, all I would like to say is, in this present situation 

we are in a difficult position. But, we are prepared to 

work with the Government to implement the LLRC 

Report to make it a reality. Let us start from there. Hon. 

Minister, then you can accept this offer. We have given 

proposals, but it must be a genuine consensus and a 

genuine participation because even if the Resolution is 

passed, there is time; we can show that we are interested 

in implementing. When I made this statement, I got 

abused all around but I made it in all seriousness. In my 

view, we are facing these issues because you are refusing 

to give a commitment to implement the LLRC 

Recommendations, to reach a consensus on the political 

freedom of this country. Why are you taking this step? If 

you take this step, if you agree with us, it will benefit all 

the people. Now, the only conclusion that I can come to is 

that  you are willing to sacrifice the good name of the 

country just to hang on to power. 

In the meantime, we have to remember while we are 

talking and debating here, there are hundreds of thousands 

of our citizens in the North who are still suffering. I have 

been there once or twice; I have seen the pathetic state.  I 

feel ashamed to be a Sri Lankan. To have been born in the 

North of Sri Lanka is worse than having been born in 

Afghanistan. That is all I can say. But,  we are still 

prepared to make this offer. If you will accept it, let us sit 

down and see that there is genuine co-operation to 

implement the LLRC Report.   
 
 

[3.13 p.m.] 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.ීරිස භවතහ (විමද්ල  යුතු 
භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ் - தலரஷநஶட்டலு 

லல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, what we are 

debating is a legislation to amend Section 32 of the 

Resettlement Authority Act. This is an Authority which 

came into existence on the 10th of April, 2007, and the 

period of office of the Authority in terms of the existing 

law comes to an end on the 10th of April 2013; that is very 

shortly. The Hon. Minister gave us an account of what 

had been accomplished so far with regard to the 

resettlement of internally-displaced persons. It was 

admittedly a very complex task because at the time the 

hostilities ended in May, 2009, there were approximately 

296,000 people who had been displaced by the conflict. 

I do not think that anyone will seriously contest that a 

very substantial  amount of work has been done. This 

needs to be consolidated.  There is further work to be 

done although the process is almost complete and the 

purpose of amending Bill is to secure for the authority 

three more years within which to complete its work.  

Now, resettlement of internally-displaced persons was 

one of the most significant challenges which the country 

was confronted with when a conflict which has spanned 

three long decades came to an end. So, that was  work 

which had to be given priority; it had to be undertaken as 

an essential aspect of the initiatives that were necessary 

for a society from transition,  from conflict,  to peace and 

stability.  

The Hon. Leader of the Opposition referred to some 

developments in the Human Rights Council. As the 

country‟s Minister of External Affairs, on a day when the 

vote is  due to be taken in Geneva,  I would like to deal 

with  some of the broader issues involved particularly 

because the Hon. Leader of the Opposition made some 

reference to them. I would like to take this opportunity, 

Hon. Deputy Chairman of Committees, to express my 

thoughts on some of these issues. 

The first point I would like to make is with regard to 

those who sponsored the Resolution as of this morning. 

That is very significant. There are  32 countries -  

  

රු භ්දත්රීියමඹක් 
(ஶண்னஷகு உன்ப்பஷனர் எனோலர்) 

(An Hon. Member) 
Or more.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Yes. Of course, other countries will be added to the 

list. - [Interruption.] The Hon. Leader of the Opposition 

was not interrupted when he made his views and when the 

Government is speaking on an important issue,  I think 

the least we can expect is that there would be an 

atmosphere of seriousness  in this Chamber.  

Sir, the original Resolution that was presented in the 

Human Rights Council had 32 sponsors. Of the 32 
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sponsors 29 countries were from Europe; 29 out of the 32 

were from Europe. Then, there were two countries from 

North America. That is, the United States and Canada.  

The only other country that was sponsoring the 

Resolution initally - now, I think that is important, of 

course, the other countries would join later. Of the 32 

countries that sponsored the Resolution, all except one, 

came from Europe or North America - was Saint Kitts 

and Nevis.  So,  the point I am making is that these 

sponsors came, not at all, from Asia;  not one country  

from the Continent of Asia, not one from Africa. Nobody 

from the Caribbean except Saint Kitts and Nevis. So, the 

geographical dimension of the countries that were 

sponsoring the Resolution say something about the focus, 

where it is coming from, the motivations. The Human 

Rights Council is a body that was set up by the General 

Assembly of the United Nations and its conspicuous 

characteristic, of course, is  its global character. It is the 

Human Rights Council which encapsulates the vision of 

the entire world  with regard to human rights and this is a 

Resolution about Sri Lanka, a country in South Asia. 

Surely, is it not remarkable that not one country from any 

of these continents sponsored the Resolution?  So, I 

would like that to be reflected upon by this august 

Assembly because I think it is a circumstance that is more 

than relevant. I think it is a circumstance that is very 

important.  

Then, when a resolution is brought, it must be 

objective; it must be fair. That is very essential. If I am 

criticizing you and if you want to take my criticism 

seriously, you must in your own conscience feel that there 

is substance and justice in this criticism. That is human 

nature. Nobody is going to respond constructively to 

criticism if the person to whom the criticism is addressed 

sincerely believes, on substantial grounds, that the 

criticism is unjust and totally unfounded.  

Now, I want to tell this honourable House that on the 

first occasion, when the Representative of the United 

States met me and indicated that a Resolution would be 

moved in Geneva on this occasion, I was categorically 

told that this is a procedural resolution, it is not a 

condemnatory resolution; it is a resolution that is going to 

be balanced. I was specifically told that the Resolution 

would recognize the positive achievements of the country; 

what had been accomplished on the ground. I was told 

that reference would be made to those positive elements. 

The Resolution, I was told, was going to recognize what 

had been done and subsequently draw attention to what 

needed to be done. So, it is in that sense that I was told by 

the Representative of the United States that this was going 

to be a balanced Resolution; positives and negatives. Both 

of these were going to find expression in the text of the 

Resolution that was going to be presented in Geneva. This 

was the categorical assurance that I was given.  

However, when we saw the draft, it became clear that 

there was not one word of acknowledgement about the 

positive things that have happened. Nobody can possibly 

maintain that nothing positive was done. There maybe 

disagreements about whether it was enough; whether it 

happened soon enough but nobody can possibly gainsay 

the fact that there were positive achievements.  I was 

categorically told that those would be recognized, but that 

did not happen, not one word. Subsequently, it is because 

of the immense pressure that was brought to bear on the 

mover of the Resolution by a large number of countries, 

it was entirely because of the intensity of that pressure, 

that grudgingly a lukewarm reference was made to the 

positive achievements of the country. A large number of 

countries spoke to the mover of the Resolution and said, 

“This is not fair at all; this does not make sense; we 

cannot support this; this is entirely one-sided; you have to 

be factual; you have to recognize the reality of the 

situation”. By all means, criticize what warrants criticism 

but you must have, not the largeness or the generosity of 

heart but a basic sense of justice and fairness that would 

impel you to recognize what has been done and to 

acknowledge. It is because that point of view was so 

persistently and vigorously expressed by a large number 

of countries that belatedly and, as I say, grudgingly, some 

words were added to make reference to the positive 

achievements. 

Now, that is not really the spirit in which we would 

like our friends to act. We are told all the time by those 

who move resolutions of this kind, “We have only your 

best interest at heart; we have no other motivation. It is 

because we care about your welfare that we are resorting 

to actions of this kind". Surely, if that is the case, there 

must be even-handedness of approach, not a willful 

blindness with regard to what is demonstrably an 

accomplishment in exceedingly challenging 

circumstances. So, that approach, deliberately ignoring 

what has been done and focusing sharply and excessively 

on negative features, is not, to our minds, a hallmark of 

goodwill.  I do not think that in our lives, from our 

friends and those who mean well, we expect that kind of 

attitude. So, this again is something very distressing, we 

notice, with regard to the manner in which events have 

moved during the last few weeks.   

I also wish, Sir, to ask a question in all seriousness. 

We have seen the events that took place during the last 

few days. I would, in all earnest, request the mover of the 

Resolution to ask themselves, are they really pleased 

about the consequences they have produced? Not only 

within the shores of Sri Lanka but in neighbouring India, 

this Resolution has triggered a chain of events, a whole 

sequence of events which have played out during the last 

few days. Is it the case that those who moved the 

Resolution, who made a calculated, a deliberate decision 

to do so, when they look back on what they have done, in 

retrospect when they assess their own conduct in this 

matter, do they really feel that they have reason to be 
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pleased? Are they satisfied with the consequences that 

they have produced on the ground? Has the Resolution 

helped? Has it brought about a benign, constructive and 

helpful situation? Has it been a positive influence or is it 

very much the contrary? Can there really be a serious 

division of opinion on that matter? Is it not the case that it 

has really served as a catalyst for dissention, for discord, 

for polarization and most regrettably, even a catalyst for 

violence? We have seen that. So, is that helpful?  

I would ask the House to recognize that this is a matter 

that must be approached from a national perspective 

bereft of narrow partisan considerations. So, we all have 

seen what has happened during the last few days. Is it 

something that the movers can be pleased about? I am not 

for a moment suggesting that these tragic consequences 

were intended; I am not saying that. But, they were 

clearly foreseeable. When the decision was made to bring 

the Resolution, these consequences could clearly have 

been anticipated, that they would trigger these 

developments. Now, we have seen what the cost has been 

and the cost has been exorbitant. What has it done to 

relations between Sri Lanka and Tamil Nadu, which is the 

subject of the Adjournment Motion which will be moved 

this evening by the Hon. Lakshman Kiriella?  So, has the 

Resolution helped with regard to any of these matters or 

has it, on the contrary, brought about a highly 

inflammatory situation, a powder keg?  Is that the way to 

set about it? Is that the manner in which we should 

embark upon a quest for a rational, logical and long-

lasting solution to these vexed issues?  Is that the right 

way to set about things?  

The basic feature of the Resolution is a persevering 

attempt, an unrelenting attempt to internationalize this 

situation and to ensure that Sri Lanka keeps coming up 

over and over again for consideration by the Human 

Rights Council. In others words, to put us on the agenda 

regularly, at regular intervals for a long period. The 

Resolution calls upon the United Nations Commissioner 

for Human Rights to present an "oral update" - that is the 

phrase used in the latest version, "an oral update" - on the 

Sri Lankan situation at the 24th Session in September this 

year and a comprehensive report followed by a discussion 

at the 25th Session in March next year. So, the Resolution 

seeks to bring about a situation in which Sri Lanka comes 

on the agenda in September this year and six months later, 

in March, 2013.  

Surely, today, the world is full of problems. I will not 

mention examples. That would be invidious for me to do. 

But, there are situations in the world which are crying out 

for attention. But, it is Sri Lanka that is singled out for 

this kind of sharply focused consideration every six 

months. The Human Rights Council is a United Nations 

body that is expected to take a balanced, a rational view 

of the world. Now, is there no other problem in the 

contemporary world except Sri Lanka? This is one of the 

basic issues that the international community must 

seriously reflect upon and the international community 

does not consist just of a few countries. The feature of 

this situation that is immediately striking is the highly 

selective approach. There are situations in the world 

which are crying out for intervention, where people are 

being slaughtered everyday in large numbers. That is 

happening. Nobody can suggest that there is a 

humanitarian crisis of that kind in Sri Lanka.  

This is a country at peace; the nation is stable after all 

the anguish and pain that it had to endure for three 

decades. It is a country that is settled. We are focusing on 

the economy and on social development. There is no 

violence; there is no war; there are no hostilities in this 

country. Nevertheless, ignoring all other situations which, 

surely, on any rational criteria, are far more worthy of 

immediate attention by the Human Rights Council - all 

that is forgotten - the searchlight is solely and exclusively 

on Sri Lanka. Why this degree of collectivism? Why this 

subjective approach? Why this attitude that is so arbitrary 

and capricious? Does it smack of moral considerations? 

Can it seriously be suggested that this is an ethical issue? 

This is something that troubles our conscience. Is that the 

case? How can it possibly be the case? On any rational 

comparison, can it be said that among all situations on 

this planet, this is the one and only situation that calls for 

the sustained attention of the Human Rights Council in 

September this year, in March next year and indefinitely? 

Is that right? The resources of a country, the size of a 

country, whether the country can be bullied, are those the 

considerations that should govern decisions with regard 

to so vital a matter? 

Is it not the case that other far more pressing 

situations cannot be taken up for consideration because of 

strategic considerations, because of political 

considerations, because of economic considerations? So, 

nothing can be done with regard to those matters. But, Sri 

Lanka is fair game; it is open season. Is that right? I am 

questioning the moral premise because all of this is 

presented as a matter of lofty, sublime ideals. People say 

these are absolute values which need to be upheld. Can 

that be taken seriously? Is it the truth? Does it 

approximate to anything resembling the truth? It is not. 

There is a great difference between what seems and what 

it is. The appearance,  the manner in which this is dressed 

up, is a  far cry from the reality. So, I will not labour that 

point much more because it is perfectly obvious that Sri 

Lanka is being selected for this kind of attention not 

because of the gravity of the problem, but for other 

reasons which have absolutely nothing to do with moral 

or ethical considerations and I say directly that they are 

considerations of a political nature.  

Now, we are open. The Hon. Leader of the Opposition 

made that point effectively; we are open. The Hon. 

Leader of the Opposition is aware that we invited 
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Navanethem Pillay to visit us, to see for herself, to be 

guided by the evidence of her own eyes, not to take at 

face value what the Government is saying, nor to be 

guided solely by our detractors, and that invitation was 

issued to her in writing under my hand 11 months before 

the Resolution on Sri Lanka was passed by the  Human 

Rights Council in March last year; 11 months before that 

she had that invitation So, we were not trying to sweep 

anything under the carpet. We said, “Madam, come and 

see for yourself”. What was her reply? She said, “Of 

course, I would be happy to come, but I think that my 

visit will be more productive after the LLRC Report is in 

the public domain". That was a very reasonable point of 

view which we unreservedly accepted. Only other 

circumstance  that she mentioned is that she would like 

her visit to be preceded by a visit to this country by a 

technical team from her office, the Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights, and she 

said she would like to send Mr. Hanny Megally, one of 

her officers with some of his colleagues. The Government 

of Sri Lanka immediately accepted without any reluctance 

or hesitation.  Hanny Megally came here. We put at the 

disposal of that team every resource and facility that they 

requested and my Ministry has a letter from Navanethem 

Pillay expressing appreciation of the assistance that was 

rendered by the Government of Sri Lanka to the technical 

team headed by Hanny Megally that she sent to us. So, 

she has acknowledged that in writing; she has thanked us 

for all the assistance which we placed at the disposal of 

the team that she despatched to Sri Lanka. Why, then, is 

she not coming? Surely, there cannot be any objection to 

coming here to see for herself. We are not asking her to 

express a particular point of view, we are not asking her 

to commend the Government, we are asking her to come 

and observe the situation for herself, but she is not 

coming.  

I also want to mention that when Mr. Hanny Megally 

went  back to Geneva, the first thing he did was to brief a 

third party about the Sri Lankan situation. We do not 

think that that is right. After all, we are also Members of 

the United Nations System. We have been a Member 

since 1952. Countries, big or small, powerful or not, are 

entitled to equality of treatment at the hands of this global 

organization.  Mr. Hanny Megally is an international 

public officer attached to the office of  Navanethem 

Pillay.  

But, what he did was, before he spoke to our 

Permanent Representative or indeed to Navanethem 

Pillay herself, he went and briefed a group of other 

countries at the residence of a Permanent Representative 

of yet another country. We do not think that that is at all 

fair and we do not think that that inspires confidence in 

the manner in which the Human Rights Council addresses 

these issues. Now, why is the United Nations 

Commissioner for Human Rights shifting the  goalpost all 

the time? When she first wrote to me in response to the 

invitation that I extended to her, she mentioned two 

matters: LLRC Report must be out, certainly, and her 

technical team must come, most certainly. Now, both 

those things have happened. Why is she now shifting her 

goalposts and procrastinating, trying to put off her visit? 

That is not right. So, these are some of the features of the 

behaviour of the Human Rights Council and indeed the 

Office of the  Human Rights Commissioner that we are 

profoundly unhappy about. 

I also want to make this point and I am sure the Hon. 

Members of the Opposition would agree with this. At the 

end of the day, these problems have to be resolved in 

keeping with the well-being of the people of our country. 

Surely, that must be the guiding and overriding 

consideration. These are difficult issues, issues that have 

accumulated over a long period. Now, as we put in place 

solutions that we hope will be just and fair by all the 

people who live in this country, the governing 

consideration must surely be the interest of the people of 

this country. But, what has been happening during the 

last few days makes it abundantly clear that the 

governing motivations have almost nothing to do with 

this country. They have to do with political 

considerations elsewhere, stability of governments, all 

kinds of factors which are far, far remote from the well-

being of the people of this country. Now, can we 

acquiesce in that situation? Can any responsible 

government of any political party be happy about a 

situation in which forces extraneous to the country, forces 

which are not committed to the well-being of this country 

as an objective that is paramount in itself, how can we 

possibly set about endeavouring to find a solution to this 

problem from that perspective? But, that is what is 

happening. Look at everything that is happening and has 

happened during the last few days. How much of it is 

connected with Sri Lanka and how much of it has really 

to do with developments in other countries? So, that is 

what has come to pass in consequence of this Resolution.  

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, now try to wind up, please.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

I will take a few more minutes, Sir.  

Then, Sir, it is also my duty to tell this House about 

certain features of what is now going on in Geneva that 

we find particularly distressing. This Resolution tries to 

incorporate several other documents. One of these 

documents is a Report of this so-called Panel of Experts. 
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Now, I want to stress that this is not an official United 

Nations document, it is a Report prepared by three people 

whom the Secretary-General appointed to advise him. He 

said that categorically to us. - [Interruption.] Yes. But, he 

said, "These are people in whom I have confidence and    

I am asking for their advice". Now, if you look at that 

Report carefully, - this is not my interpretation -  the 

Report they say, contains horrific descriptions about 

things that are supposed to have happened. But, then they 

themselves say that these are not to be taken as facts, 

these are not to be taken as proven facts. They themselves 

say that. They say that in that Report. What is  the 

probative value of  a report whose authors, themselves, 

insist that the contents of the report cannot be taken as 

proven facts? It is also the case that that Report was 

prepared on the basis of testimony given by people who 

sought anonymity, for 20 years their identity cannot be 

disclosed.  

So, these were people who were invited by the Panel 

to give evidence. They were hand-picked by the Panel 

and they gave their evidence on the basis of an assurance 

that their identity would not be revealed for 20 years. 

Does that conform to your basic notions of fairness and 

justice? There is so much talk of natural justice. Is that a 

procedure for collecting evidence that conforms even at 

the basic level with the rudiments of fairness and natural 

justice?  That is the Darusman Report and that is the 

report that is sought to be incorporated into this 

Resolution. Then, Navanethem Pillay, the United 

Nation‟s High Commissioner for Human Rights, 

reiterates her call for an international investigation.  

Now, Mr. Deputy Chairman of Committees, she made 

this call for an international investigation seven days after 

the cessation of hostilities in May 2009.  Just one week 

after the war ended, she made this call for an international 

investigation. What evidence did she have? On what basis 

did she make that call? Since then, doggedly and 

persistently, she has asked for an international 

investigation. But, was there material on the basis of 

which she could reasonably have been convinced of the 

need for an international investigation at the time she first 

wanted that? I also want to say that the Government of Sri 

Lanka has never, at any time, accepted an international 

investigation. We have never done that and we never will.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, I will conclude 

very soon. There are many countries including countries 

in the neighbourhood which have traditionally expressed 

great unhappiness with country-specific resolutions. This 

has nothing to do with Sri Lanka because those countries 

see the danger of that precedent once it is established. It 

opens the door wide for all kinds of interventions which 

may not be at all compatible with the well-being of these 

countries. Now that has happened, a country- specific 

resolution.  

Now, our position very plainly put is this. Mr. Deputy 

Chairman of Committees, there are situations in life when 

you have to take a stand. What we have today is a 

conflict between parties. I think, “Conflict” is a wrong 

word. We do not want it to be a conflict. We want it to be 

based on goodwill and understanding. But, there is no 

comparison between the size and the strength of the 

mover and the country against which the Resolution is 

moved. But, it is important for the  Government of Sri 

Lanka to make a point effectively and unambiguously. 

That is why we have said that we will call for a vote. We 

are not Members of the Human Rights Council but we 

will request that a vote be taken. That is important. 

Whatever the outcome, we want to make the point that 

this country has been very unfairly treated. There is no 

semblance of justice in what is being done. So, we cannot 

take it lying down. For what it is worth, we will stand up 

for all the world to see and say that this is horrendously 

unjust. It is very important to make that point so that the 

people of this country will see for themselves that their 

Government did everything in its power to resist a 

Resolution, which at its very core, its very essence 

departs fundamentally from the norms of equity and fair 

play. These are the thoughts that I wanted to articulate on 

this occasion, Mr. Deputy Chairman of Committees. I 

would earnestly express the wish that the Hon. Members 

of this House, whatever party they may belong to, would 

give their minds in a sprit of seriousness to the issues that 

are involved in this. It is not a question of being happy 

because of a feeling that the Government is embarrassed. 

There is much more to it than that.  

The Government is not really embarrassed. We can 

handle this situation.  But, what is its impact? Is this 

something that should happen? In your own conscience, 

can you be happy about this? Is it the way in which your 

motherland should be treated by the United Nations 

system?  This is why many countries, Mr. Deputy 

Chairman of Committees, are today convinced that the 

United Nations system is itself in need of a fundamental 

overhaul.  Let us not forget that the Human Rights 

Council itself came into existence because of a firm 

conviction on the part of the General Assembly that its 

predecessor, the Human Rights Commission, was unduly 

politicized.  We had the Human Rights Commission but 

the General Assembly was profoundly dissatisfied with 

the Human Rights Commission because of the perception 

that it was excessively politicized.  It is because of that 

reason that action was taken by the General Assembly to 

do away with the Commission and to bring into 

existence, in place of the Commission, the Human Rights 

Council. But, today it is evident to the whole world that 

the Human Rights Council is every bit as politicized as its 

predecessor, the Human Rights Commission, ever was. 

Indeed, it is much more politicized than its predecessor. 

So, these are matters that require the attention of the Hon. 

Members of this House and I thank you for your 

indulgence, Mr. Deputy Chairman of Committees.   
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[3.51 p.m.] 
 

රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Mr. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Minister of External Affairs concluded with a question. 

He questioned, "Is this right? Can we be happy with the 

way our motherland is being treated by the United 

Nations system?". I would like to suggest that the more 

relevant and more serious question that must be answered 

is not that.  It is, "Is this how our motherland should treat 

us who are also citizens of this country and merely 

because we are inferior in number, should the greater in 

number treat us as second class or worse, third class 

citizens of this country?" If you can answer that question 

in good conscience as you claimed, then, most of these 

issues can be resolved.   

The Hon. Minister of External Affairs chose to speak 

in the Queen‟s English; a language that he is familiar 

with. He is also equally or more familiar with his own 

mother tongue but today he chose to speak in English, a 

Western language.  He is one who has benefited from 

Western education and even from Western scholarships. 

But, he chose to cast aspersions on Western civilization 

counting the number of countries that he said have co-

sponsored this Resolution. Even in that, I am saddened 

that he was not up to date.  Perhaps, his Colleague in 

Geneva does not keep him apprised of what is happening 

there. He should have been there, not his Colleague.  He 

has probably read the newspapers that said 32 countries 

have co-sponsored the Resolution, when in fact it is 43 

countries.  Hon. Minister, let me put the record straight.  

Forty three countries have co-sponsored the Resolution 

and your Colleague in Geneva obviously is not keeping 

you updated on what is happening there. 
 

රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
I said, "recently". 

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes. You are two days late. Obviously, you are not 

getting information. You are reading newspapers and 

gathering information.  

Your complaint is about, "Who is sponsoring the 

Resolution?". Who sponsored the 2009 Resolution in 

which the Government of Sri Lanka gave all of these 

assurances? It is on the 2009 Resolution that the 

Resolution today is worded. It is on the 2009 Resolution 

that the Resolution passed on the 23rd of March last year 

was also worded.  Who sponsored those Resolutions?  

And, when the Resolution is carried today, you will be 

surprised to know that countries from all continents have 

supported this Resolution.  

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

How do you know that?  

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
If you do not know, sit down. The Hon. Minister 

made an appeal to us not to disturb him when he was 
speaking. After he made that appeal, we did not disturb 
him - [Interruption.] He does not have the grace to tell his 
backbenchers to do the same to us - [Interruption.] 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, please sit down. - [Interruption.] 

 

රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

This is how you treat the minorities in this country. 

You claim a privilege - [Interruption.] You get all upset 

when you are corrected. We respected you when you 

spoke and then did not say a word after you appealed to 

us to remain quiet when you spoke. But, you sit there 

dumbfounded when your backbenchers treat us like this. -

[Interruption.] This is your problem. This is precisely the 

issue in this country. - [Interruption.] You think that 

because we are numerically a minority that we do not 

have a voice and we cannot speak. - [Interruption.]  

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 

නළඟී යලටිමේඹ. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, please do not interrupt the Hon. 

Member.  

 
රු සුජී මේනයලංව භවතහ 
(ஶண்னஷகு சுஜஸல வசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Arrogance. - [Interruption.] 

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Absolute arrogance. You do not even know what is 

happening to your own community today. You are a 
purchased commodity.  

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sumanthiran, please go ahead with you subject.  
 

රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, he is a purchased commodity.  
 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Sir, the Amendment that is being moved today is only to 

extend the validity period of the Resettlement Authority 

from six years to nine years. The Hon. Minister of 

External Affairs chose to speak on the Resolution in 

Geneva rather than on this Bill. I will speak on this Bill 

first and then deal with some of those matters that he 

raised as to what is happening in Geneva. Perhaps, he has 

not been given the forum there to give vent to his feelings 

and he has chosen this Parliament, which is the only 

forum that has been made available to him. So, although, 

not directly relevant, he dealt with those matters.  

The Hon. Minister of Resettlement very correctly 

answered questions that were posed, while he was on his 

feet, by the Hon. Member for Hambantota from the UNP 

and revealed many truths. We have the greatest respect 

for the Minister of Resettlement. From the time he was 

appointed to that post, he has chosen and he has always 

been careful to include us and to consult with us. I 

remember the very next day he sent a note from there 

saying that he wanted to have discussions with us and he 

has acted in that good spirit. In that spirit, he answered 

truthfully the questions that were posed to him by the 

Hon. Member for Hambantota. He said that 470 houses 

have been built by the Government in four years. Utterly 

shameful! If that is your resettlement, surely three more 

years is not enough for you. You have built only 470 

houses. Are you not ashamed to admit in this House to 

say that that is all you can do when there are over 250,000 

houses that were razed to the ground? We have raised this 

from 2010, from the mini-Budget in 2010. What is the 

Government doing about this? We had to appeal to India. 

India promised 50,000 houses. Only 1,000 houses are in 

the process of being built.  

 
රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ (ර්භහ්දත වහ හණිජ  යුතු 
භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு மஷழஶட் பதஷனதஸன் - ககத்ததஶறஷல், லஶைஷப 

அலுலல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
Hon. Member - 
 

රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Please do not disturb. Because of the intererence of 

Minister of Industry and Commerce and another Cabinet 

Colleague of his from the North, even the implementation 

of the houses in the North have been so delayed that the 

beneficiary list could not be settled for so long, even after 

four years. We require another 49,000 houses. When are 

these going to be - 
 
රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ  
(ஶண்னஷகு மஷழஶத் பதஷனதஸன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, there is no point of Order. He can reply later if he 

wants. There is no point of Order in this.  

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Risad Badhiutheen, what is your point of Order?  
 
රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ  
(ஶண்னஷகு மஷழஶத் பதஷனதஸன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

தகரல சுந்தஷன் அலர்கவர,  அகச்சர் டக்ரஸ் 

வதலஶனந்தஶ அலர்கள் இந்தஷ அசுடன் ககதத்ததனஶல்தஶன் 

50,000 வீடுகள் கஷகடத்தததன்ன் தசஶன்னஶர்.   

 

නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I am sorry. That is not a point of Order. Hon. 

Sumanthiran, you carry on your speech. Keep the phone 

and carry on your speech. Are you recording? 

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, Sir. I just got the results of vote that has been 

carried in Geneva and I would like to inform the Hon. 

Minister of External Affairs the happy news that the 

Resolution has been carried with an overwhelming 

majority with only 13 voting against. - [Interruption.] 
 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. Are you saying that as a 

Sri Lankan?  
 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes, and I will tell you why. - [Interruption.] Again, 

he is disturbing and the Chair cannot control him. - 

[Interruption.]   

The Hon. Minister of Resettlement, during his speech, 

conceded that 52 houses were built down Madhu Road in 

the Mannar District. On 23rd of October, 2011, in this 
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House, I placed a Report and I even gave pictures of those 

houses. So, I would like to ask the Hon. Minister one 

question about that. How many Tamil people have been 

given houses out of those 52 houses? Not one. I do not 

mind other communities being given houses. I am not 

against that. I think other communities - the Sinhalese 

who lived in the North -  must come and live. We 

welcome them to come back and live. The Muslims who 

were very wrongly chased away from the North must 

come back and live and we support that process. In fact, 

my Party Leader has even given it in writing to India 

saying that  Muslim persons must be given houses in the 

houses that they allocate. But, I am asking this question. 

Out of these 470 houses, in this one lot of 52 houses, I 

know that not even one Tamil family has benefited out of 

that. Why is this? Why do you treat the Tamil people like 

this? You do that and then you bitterly complain that the 

United Nations is passing a Resolution to promote 

reconciliation and accountability in Sri Lanka.  

The Hon. Minister criticized the High Commissioner 

for Human Rights. This happened even in Geneva by his 

Colleague who was rude to the High Commissioner and at 

least one country protested in the Council itself that the 

Hon. Minister of Plantation Industries was rude to the 

High Commissioner. - [Interruption.]  The Hon. Minister 

of Plantation Industries goes to Geneva while the Hon. 

Minister of External Affairs sits here. The Minister of 

External Affairs also should be careful; he constantly 

referred to the High Commissioner for Human Rights as 

“Navanathan Pillay.” She is not “Navanathan Pillay.” 

You must know that it is one of the basic tenets that you 

pronounce the name of a person correctly. That is how 

you respect that person. She is “Navanethem Pillay”  and 

not “Navanathan Pillay”.  

He said that she is shifting the goalpost. Having said 

that she is shifting the goalpost, later in his speech he 

conceded that seven days after the war ended, she called 

for international investigations. How is she shifting the 

goalpost then? On 26th of May, 2009 she called for an 

international investigation and in March, 2013 also she is 

calling for an international investigation. Where is she 

shifting the goalpost? And, if an international 

investigation was called for on 26th of May, 2009, what is 

the complaint that the Hon. Minister makes? Because His 

Excellency the President himself singed the Joint 

Communiqué with the Secretary-General of the United 

Nations in Colombo assuring that the allegations of 

violations of international law will be inquired into. So, it 

was there. Even your own President conceded that there 

were allegations that needed to be inquired into.  

I want to say one word about the international 

investigation since such umbrage is being taken by the 

word “international”. There are credible allegations 

against both sides that fought the war. One is the LTTE 

and the other is the Government of Sri Lanka. Can you 

have an inquiry conducted by one of those accused 

persons? Can that ever be acceptable? Any inquiry must 

be independent. Nobody can dispute that.  

Any inquiry must be independent. In this instance if 

the inquiry is to be independent, it must necessarily be 

international. How can you have a local inquiry when one 

of the accused is the Government of Sri Lanka and that 

has been conceded to by no less a person than His 

Excellency the President in the Joint Communiqué that he 

signed on the 26th of May, 2009.  

He is talking about bullying; countries being bullied. 

Who is being bullied within the country? The Hon. 

Leader of the Opposition was in Jaffna for just one day. 

He recounted his own experience. People there are being 

bullied by your military intelligence personnel. They 

cannot have one meeting there.  

Muslim women cannot walk on the streets of this 

country today in their traditional dress. In Manampitiya, a 

young girl with the “habaya” was walking and she was 

attacked. She has made a complaint to the Polonnaruwa 

Police.  

On the day the Mattala Airport was opened, the same 

night a Church in Weeraketiya was attacked by a mob, 

unfortunately led  by religious leaders, by Buddhist 

Monks. Then, they go and demonstrate before the Indian 

High Commission saying that two venerable monks have 

been attacked in Tamil Nadu. We condemn those attacks. 

We do not support that. No monk should be attacked in 

Tamil Nadu. But, who is complaining? Why are they not 

complaining about the Church being attacked in 

Weeraketiya. Look at  your country before you look at 

the other countries. Why are you not going on 

processions that Muslim women are being attacked on the 

road? You do not go on processions for that. You only 

have to complain about other countries. Look at yourself,  

inside first. You put your house right. If you put your 

house right, no one else will ever be able to point fingers 

at you. You have this happening in your own country. 

You treat people who are numerically in the minority like 

dirt and then you have the brass to stand up and 

pontificate about international interference and call that 

"bullying".  When you get a little bit of the taste of your 

own medicine, you are smarting. But, you cannot 

understand how much we feel being treated like dirt in 

this country. You talk about shifting the goalpost. What 

did your Government do? You  started talks with us. You 

were in that delegation that talked with us. 10th of January 

2011, 3rd of February 2011, 18th of March 2011, on all 

three times we gave proposals to you. You are the 

Government. You had nothing to say. You had no 

proposals to give. You could not even respond to our 

proposals. For five months and seven meetings, you came 

and sat there. 
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රු මරොවහ්ද යත්ත්මත් භවතහ 
(ஶண்னஷகு தயஶவஶன் த்லத்வத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order, Hon. Lohan Ratwatte? 
 
රු මරොවහ්ද යත්ත්මත් භවතහ 
(ஶண்னஷகு தயஶவஶன் த்லத்வத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, සථහය නිමඹෝ 84 (v) 

මමයහි තමු්දනහ්දමේමේ ධහනඹ මඹොමු යනහ. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I will look into it. 
 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That can be read and understood later. Some people 

take a long time to understand.  

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sumanthiran, now wind up please. Your time is 

over. 

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I will take five minutes from the Hon. 

Vinayagamoorthy. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

All right. 

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

My time cannot be taken by persons who cannot read 

and understand the Standing Orders. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Speak on the subject, please. 

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Their slowness cannot take my time out. You must 

study and come.  

In resettlement, what is the progress that you have 

made? The LLRC Report in paragraph 9.134 very 

specifically states that the Government must disengage 

security forces from all civil administration related 

activity as rapidly as possible. That has not been done. It 

is because the security forces have not been disengaged 

and it is because they occupy land that people are not 

being resettled. The Hon. Minister for Resettlement was 

very forthright.  

Talking about Kepapulavu he said, "I have no 

authority. When they are able to be resettled there, I can 

do that. But now they are in temporary places”. Why are 

they in temporary places? Because there is a large 

military cantonment that has been built in Kepapulavu 

and people are being kept out. What has happened in 

Mullikulam? The Hon. Minister from the Mannar District 

will know what has happened in Mullikulam. What has 

happened in Valikamam North? What has happened in 

Sampur? Why are people not being resettled? When His 

Excellency the President signed the Joint Communiqué 

on the 26th of May, 2009, the second assurance that he 

gave was  that all displaced persons will be resettled in 

their own places before the end of that year; that is 2009. 

In 2013, you come to this House and want to extend the 

period of the Resettlement Authority for another three 

years. Four years after His Excellency the President‟s 

deadline ended, you come and ask for another three years 

for the extension of the Resettlement Authority.  

What is the Resettlement Authority doing? Nothing. It 

is a Presidential Task Force - PTF - that controls 

everything. There is no Resettlement Authority. I do not 

know why the Minister for Resettlement wants to extend 

the period of this Authority? Resettlement is not 

complete, he concedes. Two hundred thousand people are 

still not resettled.  

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

{Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sumanthiran, please wind up now. 

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am concluding, Sir. Even the others who are said to 

be resettled only have to look at the carpet roads and the 

bridges and know that the Government has money to do 

all that, but will not spend on priorities such as their own 

shelter and their livelihood. Thank you. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hisbullah. 

You have 10 minutes. Before that, will an Hon. Member 

propose  the Hon. Udith Lokubandara to take the Chair? 
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රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 
ප්රණලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

නතුරු   නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ මරහනමඹ්ද ඈත් 
වුමඹ්ද, රු ඊදිත් මරොකුඵණ්ඩහය භවතහ  මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன் பஷமகு, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ன் அகயவல, ஶண்னஷகு உதஷத் தயஶக்குபண்டஶ  

அலர்கள்  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 

[பஷ.ப. 4.12] 

 

රු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ (අර්ථි ංර්ධන 
නිමඹෝජ— භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு ம்.ல்..ம். வஷஸ்னல்யஶஹ் -  தபஶனோரஶதஶ 

அபஷலஷனோத்தஷ பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 

Economic Development)  

பஷஸ்ஷல்யஶவஷர்  ஹ்ஶனஷர்  வஸம். 

தகரல தகயகதஶங்கும் உன்ப்பஷனர் அலர்கவர, 

னத்தத்தஷன் கஶைஶக லடக்கு, கஷறக்கஷலினோந்து தலரஷவற்மப் 

பட்ட, தலரஷவமஷ க்ககர ஸண்டும் அலர்கலகட தசஶந்த 

இடங்கரஷல் குடிவற்ன்ம் பைஷககர ஸள்குடிவற்ம அகச்சு 

தசய்துலனோகஷன்ம இவ்வலகரஷல், இந்தச் சகபஷவய ஸர 

குடிஶ்த்துதல் அதஷகஶசகப (தஷனோத்தம்) சட்டனேயம் சம்பந்த 

ஶன லஷலஶதத்தஷல் கயந்துதகஶள்லகதஷட்டு நஶன் சந்வதஶச 

கடகஷன்வமன். அன்ன் லட ஶகஶைத்தஷலினோந்து லஷட்டப் 

பட்ட ஏஶஷயட்சத்துக்கும் வற்பட்ட னெஸ்லிம்கள் இன்ன்ம் அகதஷ 

னெகஶம்கரஷவய லஶழ்ந்துதகஶண்டு இனோக்கஷன்மஶர்கள். தது 

சுலஷனோப்பத்தஷன் வபஶஷல் தங்கலகட தசஶந்தக் கஷஶங்கரஷல் 

ஸரக் குடிவமஷஷனோக்கஷன்ம னெஸ்லிம்கலகட குடிவற்மம் 

ததஶடர்பஶகக் கயந்துகஶடுலதற்கும் அலர்கலகட 

நஷகயகககர ஆஶய்லதற்குஶக சஷவஷ்ட அகச்சர் 

ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். தபௌஸி அலர்கலகட 

தகயகஷல் அகச்சர்கள், பஷதஷகச்சர்கள், பஶஶலன்ம 

உன்ப்பஷனர்ககரக்தகஶண்ட எனோ குழு அந்தப் பஷவதசங் 

கலக்குச் தசன்மது. அதஷல் நஶனும் இகைந்துதகஶண்வடன். 

அந்தப் பஷவதசங்கரஷல் குடிவமஷஷனோக்கஷன்ம க்கள் தசஶல் 

தயஶைஶத் துன்பங்ககரனம் துங்ககரனம் அனுபலஷத்து 

லனோலகத நஶங்கள் வநடிஶகக் கண்வடஶம். அங்கு அலர்கலக் 

தகன ந்ததலஶனோ வீட்டு லசதஷனம் தசய்து தகஶடுக்கப் 

படலஷல்கய. ஆகக்குகமந்தது தற்கஶலிகக் கூடஶங்கள்கூட 

அகத்துக் தகஶடுக்கப்படலஷல்கய. அலர்கள் ந்தலஷத 

லசதஷகலஷன்மஷ தலன்வன லஷடப்பட்டினோக்கஷன்மஶர்கள். அலர் 

கலக்கு வீட்டு லசதஷகவரஶ, குடிநஸர் லசதஷகவரஶ அல்யது பஶகத 

லசதஷகவரஶ தசய்துதகஶடுக்கப்படலஷல்கய. ஸள்குடிவற்ம 

அகச்சஶன தகரல குைத்ன வீக்வகஶன் அலர்கள் 

க்கலகட ஸள்குடிவற்ம நடலடிக்கககரஷவய ஷகவும் 

சஷமப்பஶகச் தசற்படுகஷன்ம எனோலர். ஆகவல, அந்த க்கலக்கு 

அடிப்பகடத் வதகலகரஶக ஆகக்குகமந்தது தற்கஶலிக வீட்டு 

லசதஷகள், குடிநஸர் லசதஷ ற்ன்ம் பஶகத லசதஷககர வ்லரவு 

அலசஶகச் தசய்துதகஶடுக்க னெடினவஶ, அவ்லரவு அலச 

ஶகச் தசய்து தகஶடுக்க வலண்டுதன்ன் தகரல அகச்சர் 

அலர்கரஷடம் நஶங்கள் வகட்டுக்தகஶள்ர லஷனோம்னகஷவமஶம். 

1990ஆம் ஆண்டு னலிப் பங்கலஶதஷகரஶல் லஷட்டிடிக்கப் 

பட்டு சுஶர் 23 லனோடங்கலக்கு வயஶக அகதஷ னெகஶம்கரஷல் 

அகதஷகள் ன்ம தபஶஷவய லஶழ்ந்துலஷட்டு, ஸண்டும் 

தங்கலகட தசஶந்த நஷயங்கரஷல் லஶழ்லதற்குச் தசன்மஶல், 

அங்கு அலர்கலக்கு இனோப்பதற்குக்கூட நஷயஷல்கய. அந்த ஏர் 

இயட்சம் க்கலம் இந்த 23 லனோடங்கரஷல் இண்டக 

இயட்சம் க்கரஶகப் தபனோகஷஷனோக்கஷன்மஶர்கள். 

அலர்கலகட சஷய கஶைஷகள் சுவீகஶஷக்கப்பட்டு வலன் வலன் 

வதகலகலக் கஶகப் பன்படுத்தப்பட்டினோக்கஷன்மன. சஷய 

இடங்கரஷல் னெழுக் கஷஶத்து க்கலவ வீதஷகரஷலும் 

ங்கலக்கு அடிஷலும் ஸண்டும் அகதஷகரஶக லஶழ்கஷன்ம ஷகப் 

பஶஷதஶபகஶன எனோ சூழ்நஷகயக நஶங்கள் அங்வக 

வநடிஶகக் கண்வடஶம். தகரல அகச்சர் அலர்கவர, 

அலர்கலகட அடிப்பகடத் வதகலககர நஷகமவு தசய்து 

தகஶடுக்க வலண்டி கடக உங்கலக்கு இனோக்கஷன்மது. 

ஆகவல, அந்த க்கலகட பஶஷதஶபகஶன நஷகயக நஸங்கள் 

கனோத்தஷற்தகஶள்ர வலண்டும். நஶங்கள் அலர்கலக்குக் கல் 

வீடுககரக் கட்டித்தனோம்படி வகட்கலஷல்கய. ஆகக்குகமந்தது 

குடிஷனோப் பதற்கஶன தற்கஶலிக வீட்டு லசதஷககரஶலது 

உடனடிஶக அந்தப் பஷவதச க்கலக்கு ஸள்குடிவற்ம 

அகச்சர் ன்ம அடிப்பகடஷல் நஸங்கள் தசய்து தகஶடுங்கள் 

ன்ன்தஶன் வகட்கஷன்வமஶம்.  

அலர்கலக்குக் கஶைஷப் பஷச்சஷகன இனோக்கஷன்மது. 

அதஶலது சஷய பஷவதசங்கரஷல் அச அதஷகஶஶஷகள் தகஶடுத்த 

கஶைஷகரஷல் தஶங்கள் குடிவன்லதற்குக்கூட இஶணுலம் தகட 

தசய்கஷன்மது ன்ன் அந்த க்கள் ங்கரஷடம் னெகம 

ஷட்டஶர்கள். சஷய பஷவதசங்கரஷல் தது தசஶந்த நஷயங்கரஷல் 

கூட குடிஷனோக்க னெடிஶதலஶன் அலர்கலக்கு அச 

அதஷகஶஶஷகள் பல்வலன்பட்ட தகடககர ற்படுத்துலதஶக 

ங்கரஷடம் குகமகூமஷனஶர்கள். ஆகவல, தகரல அகச்சர் 

அலர்கவர, நஸங்கள் ஷக லஷகலஶக அந்தப் பஷவதசங்கலக்குச் 

தசன்ன், அலர்கரஷன் நஷகயககப் பஶர்கலஷட்டு, அந்த 

க்கரஷன் குடிஷனோப்னக்குத் வதகலஶன கஶைஷககர லறங்கஷ, 

அலர்கலக்கஶன அடிப்பகடத் வதகலககரப் னர்த்தஷ தசய்து 

தகஶடுக்க வலண்டும். அவதவநம் அலர்கலகட தசஶந்த 

நஷயங்கள் ஆக்கஷஷக்கப்பட்டினோந்தஶல் அந்த இடங்கலக்குப் 

பதஷயஶக அந்தப் பஷவதசங்கரஷல் அலர்கலக்கு வலன் இடங்கள் 

தகஶடுக்கப்பட வலண்டும். கடந்த இனோபது லனோடங்கலக்கு 

வயஶக அகதஷகரஶக இனோந்த அந்த க்கலகட ந்தவலஶர் 

அடிப்பகடத் வதகலனம் நஷகமவு தசய்ப்படலஷல்கய. 

ஆகவல, தகரல அகச்சர் அலர்கள் அந்த க்கலகட 

அடிப்பகடத் வதகலககரஶலது நஷகமவலற்மஷ கலக்க 

வலண்டும். குகமந்தது குடிஷனோப்பதற்கஶன எனோ தற்கஶலிக 

வீடஶலது அலர்கலக்கு லறங்கப்பட வலண்டும் ன்ன் நஶன் 

ஸண்டும் வகட்டுக்தகஶள்கஷன்வமன்.  

நஶங்கள் அங்கு சஷய பஷவதசங்கலக்குச் தசன்மவபஶது 

அங்வக அந்த க்கள் தலன்ம் கஶடுகலக்குள்வர தலன்ம் 

னஷஷவய லஶழ்ந்துதகஶண்டினோப்பகதப் பஶர்த்வதஶம். அந்த 

இடங்கரஷல் னேன்ன் - நஶன்கு ஶதக் குறந்கதகள் பஶம்ன கடித்து 

ைஷத்த சம்பலங்ககரனம் அலர்கள் ங்கரஷடம் 

தசஶன்னஶர்கள். அந்த லககஷல் தங்கள் குறந்கதககர கலத் 

தஷனோக்க னெடிஶத ஷகக் கஷ்டஶன எனோ சூழ்நஷகயஷவய அந்த 

க்கள் கஶடுகரஷவய லஶழ்ந்து தகஶண்டினோக்கஷன்மஶர்கள். 

ஆகவல, தகரல அகச்சர் அலர்கவர, லடக்கஷலினோந்து 

பங்கலஶதஷகரஷனஶல் லஷட்டிடிக்கப்பட்டு இனோபது 

லனோடங்கலக்கு வயஶக அகதஷ லஶழ்க்கக லஶழ்ந்துலஷட்டு 

ஸண்டும் தங்கலகட தசஶந்த நஷயங்கலக்குச் தசன்ன் 
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குடிவமஷஷனோக்கஷன்ம அந்த க்கலக்கு உங்கலகட 

அகச்சஷனூடஶக ஆகக்கூடி பைஷககர ஷக லஷகலஶகச் 

தசய் வலண்டும். குகமந்தபட்சம் அலர்கலக்கஶன அடிப்பகட 

லசதஷககரஶலது தசய்து தகஶடுக்க வலண்டும் ன்பதுதஶன் 

ங்கலகட வலண்டுவகஶள் ஆகும்.  

சஷய பஷவதசங்கரஷல் உள்ர தபஶதுக்கள் ங்கரஷடத்தஷவய 

வகட்டஶர்கள், குடிப்பதற்குக் தண்ைஸர் லசதஷ தசய்து தஶனோங்கள் 

ன்ன். ஆகவல, அந்த லசதஷகள்கூட அங்கு தசய்து 

தகஶடுக்கப்படலஷல்கய. ங்கரது குழுலஷனர் அந்தப் 

பஷவதசங்கலக்குச் தசன்ன் இண்டு - னேன்ன் நஶட்கரஶக 

நஷன்ன் அந்த க்ககரச் சந்தஷத்தவபஶது “ங்ககரப் வபஶய்க்  

குடிவன்ங்கள் ன்ன் தசஶல்கஷன்மஶர்கள்; ஆனஶல், அங்கு 

குடிஷனோப்பதற்கு ந்தவலஶர் அடிப்பகட லசதஷனம் கஷகடஶது” 

ன்ன் அந்த க்கள் தசஶல்கஷன்மஶர்கள். அலர்கலக்கு நஶங்கள் 

வலன் லசதஷககரக் வகட்கலஷல்கய ஆகக் குகமந்த அடிப்பகட 

லசதஷககரவ வகட்கஷன்வமஶம். ஆகவல, தகரல அகச்சர் 

அலர்கவர, எனோ லஷவசட வலகயத்தஷட்டத்தஷன்கஸழ் அந்தப் 

பஷவதச க்கலகட அடிப்பகடத் வதகலககர நஷகமவு 

தசய்து தகஶடுப்பதற்கு நஸங்கள் ஷக லஷகலஶக னெற்சஷக்க 

வலண்டும் ன்ன் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தஷவய வகட்டு, லஷகடதபன் 

கஷன்வமன். நன்மஷ.  

 

[.බහ. 4.20] 

 

රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, විමලේමඹ්දභ නළත ඳදිංික 

යවීමේ ධිහරිඹ (ංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත  මදන ය 
කිඹවීභ වහ ඳහර්ලිමේ්දතු  ඈදිරිඳත් යමි්ද එභ ඳනමත් 
හරඹ ඹිත දීර්ක කිරීභ   යුතු ය  ිනමඵන මේ සථහමේ දී, 
එක්ත් ජහතී්දමේ ංවිධහනමේ භහන හිමිේ මොමිභ තුිත්ද  
ශ්රීර රංහ යජමේ ක්රිාඹහ භහර්ඹ්ද  එමයහි මඹෝජනහක් 
ේභතමො   ිනමඵනහ. නළත ඳදිංික යවීභත්, මභභ 
මඹෝජනහත්, ඳසු ගිඹ ඈිනවහඹත් තය  භනහ ේඵ්දධතහක් 
මොඩනඟහ ිනමඵනහ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, 
විමලේමඹ්දභ 2009 භළයි භහමේ 22ළනි දහ මඵදුේහදී යුද 
මඳයමුණ ඳයහජඹ  ඳත් ශහ  ඳසු මේ යමේ අණ්ඩු ක්ණි 

ව ළරළසභක් හිත ත යුතු ිනබුණු කියලදු ක්රිාඹහ භහර්ඹක් 
ත්මත් නළවළ. ඒ මනු  මේ අණ්ඩු ඊද්ධච්ච බහමඹ්ද යුතු 
-ඊඩඟු බහ මඹ්ද යුතු- යහජ—ත්ඹ්ද  අමයෝඳණඹ මමි්ද 
නුභනඹ යන රද භවහ විනහලහරී ළඩ ිළ ිතමමශේ ප්රණිනපර 
වහ තභයි ද මේ ය  ත්, යමේ ජනතහ ත් මුහුණ මද්දන  යලදු 
වී ිනමඵ්දම්ද. එක්ත් ජහතී්දමේ ංවිධහනඹ මවෝ එහි 
ක්රිාඹහහරිත්ඹ මවෝ ඈතහභත් ර් හධහයණ ක්රිාඹහ භහර් මන 
ිනමඵනහ කිඹරහ ිළ දහත් විලසහ ය්දම්ද නළවළ.   

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, විමලේමඹ්දභ මේ 

මභොමවොමත් මරෝඹ පුයහ ආමභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ 
මක්්දෝමො  ත් ඵර මක්්දෝඹක් නිර්භහණඹ මරහ ිනමඵනහ. 
ඒ ඵර මක්්දෝඹ වියල්ද මද්ලඳහරනභඹ, අර්ථිභඹ, යුදභඹ 
අධිඳත— මරෝඹ පුයහ ිනමඵන යහජ—ඹ්ද මත ඳ මි්ද 
ිනමඵනහ. අර්ථිඹ මනුම්ද ජහත—්දතය මර— යමුදරත්,  
මරෝ මමශ ංවිධහනඹත්, ඒ හමේභ මරෝ ඵළංකුත් ඔවු්ද 
ඊඳමඹෝගීමො  ්දනහ.  ඒ හමේභ යුද මඳයමුණ වහ  ඔවු්ද  
එ විම  ම්දම ෝ ංවිධහනඹත්, ත විම  එක්ත් ජහතී්දමේ 
ංවිධහනමේ අයක් භණ්ඩරඹත් ඊඳමඹෝගී ය ්දනහ. ඒ 

හමේභ මද්ලඳහරන මඳයමුණ මනුම්ද ඔවු්ද එක්ත් 
ජහතී්දමේ ංවිධහනඹත්, එක්ත් ජහතී්දමේ ංවිධහනඹ  නුඵද්ධ 
භහන හිමිේ මොමිභත් ඊඳමඹෝගී ය ්දනහ. ඒ නිහ 
ආමභරිහ එක්ත් ජනඳදමේ ධියහජ—හදඹ,  තභ්දමේ ඵරඹ 

මරෝඹ  ඳළිනයවීභ මනුම්ද ඔවු්ද වියල්ද  අර්ථිභඹ, 
මද්ලඳහරනභඹ, යුදභඹ ප්රණධහන භධ—සථහන ණනහක්  
මොඩනඟමි්ද ිනමඵනහ. ඒ නිහ ඔවු්දමේ වළයලයවීභ, ඔවු්දමේ 
ක්රිාඹහ භහර් කියලමේත්භ සහධීන ක්රිාඹහ භහර් මනොමයි.  ඒහ ඈතහ 
ඳළවළදිලි මර ඳ ළනි යහජ—ඹ්ද මත ඵරඳෆේ හිත ඔවු්දමේ 

යමුණු තවවුරු කිරීභ වහ මොඩනඟහ ිනමඵන අඹතන නහ.   

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, වළඵළයි,  එළනි අඹතනඹ්ද  
මභළනි මඹෝජනහ්ද ේභත ය ළනීභ වහ ල— න 
ඈඩඩ විය වුමණ් මොමවොභද? 2009 මර් භළද බහමේ දී 
යුද්ධඹ ්ද වහ  ඳසු අණ්ඩු වියල්ද ත යුතු ිනබුණු 
මේත් ව ක්ණි  ක්රිාඹහ භහර් කියලක් ළනීභ  භත් වුණු 
ඵ තභයි එයි්ද මඳ්දනුේ ය්දම්ද. ඒ මනු  අණ්ඩු 
යහජ—ත්ඹ  අමයෝඳණඹ මමි්ද,  ඊඩඟු බහමඹ්ද යුතු -
ඊද්ධච්ච බහමඹ්ද යුතු-  කිරිඵත් මි්ද, ඔල්ය්ද මදමි්ද, 

යිනඤසඤහ ඳත්තු යමි්ද, ගිඟුේ මදමි්ද, නහඩේ න ්දන  ඳ ්ද 
ත්තහ.  

ළඵළවි්දභ මේ යමේ යලංවර, මදභශ, මුසලිේ ජන මොේධහ 

තුනක් ජීත් නහ. ඔවු්ද අමේ මොමව්දද,  අමේ දහද 

කිඹන එ මනොමයි ළදත් ්දම්ද මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රීිතුභනි. ද මේ යමේ ජීත් න, මේ යමේ අර්ථිඹ  වවුල් 

න, මේ ය   මඳොමවොය න ප්රණධහන ජන ණ්ඩහඹේ තුනක් ජීත් 

නහ. ඔවු්ද  ප්රණධහන ංස තී්ද තුනක් ිනමඵනහ. ඔවු්ද 

ප්රණධහන බහහ්ද මදක් වසුරුමි්ද ිනමඵනහ. ඒ නිහ මේ භටි 

ේඳ්දන යහජ—ඹ, ඒ භටි ේඳ්දන බහමඹ්ද මෞයමඹ්ද 

යුතු අයක්හ ය්දන, ඈදිරිඹ  මන ඹ්දන තමු්දනහ්දමේරහ 

භත් වුමණ් නළවළ.  

තමු්දනහ්දමේරහමේ මුළු ක්රිාඹහ භහර්ඹභ ස වී  ිනබුමණ් 

ඵරඹ, ඵරඹ, ඵරඹ මනුම්ද.  ඵරඹ මනුම්ද ත්  තීයණ 

කියල මේත්භ මේ ය  ත්, මේ යමේ ජනතහ ත් හිතය තීයණ 

ඵ  ඳත් වුමණ් නළවළ. එහි ප්රණිනවිඳහ තභයි ඳ   ද ය ක් 
මරත්, ජනතහක් මරත් භුක්ින විීමභ  යලද්ධ මරහ 

ිනමඵ්දම්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි විමලේමඹ්දභ යුද්ධමඹ්ද 

ඳසු ශ යුතු ිනබුණු ක්ණි භළදිවත් වීේ මභොනහ ද? 

ඔවු්දමේ ජනඳද ඹ  යමි්ද ඹන ඳහරේ,  මඵෝක්කු,  භවහ  

—හඳ ින, ඔවු්දමේ ජීවිත මඩෝර් ය මන ඹන භවහ ඳහයල් 

මනොමයි ඔවු්ද  ආත්ත භ ල—  මරහ ිනබුමණ්; ඔවු්දමේ 

ආත්ත ප්රණලසනඹ මරහ ිනබුමණ්. තුරුදව්ද ව ඔවු්දමේ දරු්ද 

තුරුදව්ද වුණහද,  මිඹ ගිඹහද,  නළද්ද  කිඹන රුණ ිළිතඵ 

ඔවු්ද  විසතයඹක් රඵහ දිඹ යුතු ිනබුණහ.  ඔවු්දමේ යිතී්ද, 

ඔවුන සමේ ංස ිනඹ, ඔවු්දමේ නිදව, ඔවු්දමේ  

ප්රණජහත්දත්රාහදඹ තවවුරු කිරීභ වහ  ක්රිාඹහ භහර් ත යුතු 

ිනබුණහ. වළඵළයි අණ්ඩු නුභනඹ ශ ක්රිාඹහ භහර්ඹ 

මභොක්ද? ඒ ඳශහමත් ිනමඵන ර්ධ මිලි රි ඳහරනඹ ඈත් ය 

්දන තභත් ිළ භත් මරහ නළවළ.  එභ ජනතහමේ භශ 

මඹක් වුණත්, ඊත් සථහක් වුත්, මනක් ඕනෆභ 

සථහ වුත් විවිධ මස ත් වමුදහමේ ිළරිස  එභ ජනභහජඹ  

පුයහ  විසුරුහ තඵහ ිනමඵනහ. එඹද ඔවු්ද  රඵහ දිඹ යුතු නිදව? 

එඹද ඔවු්ද  රඵහ දිඹ යුතු ප්රණජහත්දත්රාහදඹ? ඒ  එ ඳළත්තක් 

මරහහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි. 

 ඔවු්දමේ මලි ල—තහ්ද ිනමඵනහ. අවහය, මෞ—, 
නිහ, ඒ හමේභ ඔවු්දමේ ජීවිත ඳත්හ මන ඹෆභ  රිරන 
අර්ථිඹක් ස ය්දන  තමු්දන්දමේරහ භත් වුණහ ද? ඒ 
මනු  ඔවු්දමේ මුළු ේ බිේ  ඹ  යමි්ද, ඔවු්දමේ දවස වහ 
තී්දදු තීයණ ිළිතඵ කියලදු ළරකිල්රක් රක් මනොයමි්ද, ඒ ජන 
භහජඹ මඩෝර් ය මන ඹන —හඳහයඹක් තභයි 
තමු්දන්දමේරහ දිඹත් මශේ. එහි ප්රණිනපරර  තභයි ද ය ක් 
වළටිඹ  ඳ  මුහුණ මද්දන යලද්ධ මරහ ිනමඵ්දම්ද.  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, 2009 භළයි භහමේ 22  න දහ 
ඈිනවහඹ  එතු න තත් දිනඹක් මනෝදම්ද ආයි? ඒ 
අ්දන දින කීඳඹ  නළත නළත විවිධ ංවිධහනර  ඊලුේඳහ 
මඳ්ද්දන පුළු්ද, භතු ය්දන පුළු්ද  සථහක් ඵ  ඳත් 
්දම්ද ආයි?  ඒ තභයි, 2009 භළයි භහමේ 22 න දහයි්ද ඳසු ත 
යුතු ිනබ නිළයදි තී්දදු තීයණ  මනොළනීමේ ප්රණිනපර. 
තමු්දනහ්දමේරහ මභොක්ද මශේ?  යුද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ කිරීමභ්ද 
ජනතහ තුශ ආින ය ිනමඵන ඊද්දීඳනඹ, ජනතහ තුශ ආින ය 
ිනමඵන ඊත්ර්ත්බහඹ තමු්දනහන සමේරහ ඊඳමඹෝගි ය 
ත්මත් මභොක් මනුම්ද ද? එඹ ඊඳමඹෝගි ය ත්මත් භහධ— 
මත වමහ මන මොස ඳවය මද්දනයි. භහධ—මේදි්ද කහතනඹ 
ශහ. භහධ— අඹතන ගිනි ිනේඵහ. තත් භහධ— අඹතනර  
මඵෝේඵ ළහුහ. [ඵහධහ කිරීේ] මේ තභයි ත— ථහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] අණ්ඩුක් වහ ංවිධහනඹක්  තය  මන මත්රුේ ්දන 
ඵළරි  ඵහර ණ්ඩහඹේ එක් හච්ඡහ ය්දන භහ සදහනේ  
නළවළ.   

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, භහධ—මේදි්ද කහතනඹ 

යමි්ද, භහධ— අඹතන මඳොඩි ඳේ ේ යමි්ද, භහධ— අඹතර  

ගිනි තඵමි්ද යුතු කිරීමේ යමුණ මභොක් ද? ඒ ජඹග්රාවණඹ 

තමු්දන්දමේරහ ඊඳමඹෝගි ය ත්මත් ජනතහමේ නිදව වහ 

ප්රණජහත්දත්රාහදඹ තවවුරු ය්දන මනොමයි. ඒ ජඹග්රාවණඹ 

තමු්දනහ්දමේරහ ඊඳමඹෝගි ය ත්මත් භහධ— භර්දනඹ  යමි්ද 

තභ්දමේ ත  ඵරඹ ත්ඳත් ය ්දනයි. එතළනි්ද නතය 

වුමණ්ත් නළවළ,  මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතභනි. එභ ජඹග්රාවණඹ 

ත දුය ත් ඊඳ මඹෝගි ය ත්මත් මභොක් මනුම්ද ද?  

ධියණඹ තභ්ද   ඕනෆ ඳරිදි තභ්දමේ ත  යමන,  තභ්ද  

ඕනෆ තී්දදු ලිඹහ ්දනහ තළන  තමු්දනහ්දමේරහ ඳරිර්තනඹ 

යමි්ද ිනබුණහ.[ඵහධහ කිරීේ] එතළනි්ද නතය වුමණ්ත් නළවළ 

මරහහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි. විමලේමඹ්ද ඊතුරු ව නළ මඟනහිය 

ඳශහත්ර  ඹිත ප්රණජහත්දත්රාහදඹ තවවුරු ශ යුතු ිනබුණහ. වළඵළයි  

තමු්දනනහ්දමේරහ  යුතු මශේ මොමවොභද? කියලදු මද්ලඳහරන 

—හඳහයඹ , කියලදු මද්ලඳහරන ණ්ඩහඹභ  එභ ඳශහත්ර 

නිදවමේ මද්ලඳහරනඹ ය්දන සථහ දු්දම්ද නළවළ. ඳසු ගිඹ 

ඳශහත්ඳහරන භළිනයණමේදී ිළ ඒ ඵ දුටුහ. භවය මේක් 

භවත්රු්දමේ මල් ඈදිරිමේ  ිනබුමණ් මභොනහද? හි සු්ද 

ය විනහල යන රද සුන යලරුරු![ඵහධහ කිරීේ] මභොක්ද 

ඒම්ද කිේමේ? ''ද සුනඹහ, මව  ඔඵ'' කිඹන  ඳණිවුඩඹ තභයි 

ඒ ජනතහ  දු්දම්ද. හධහයණ රැසමරහ, හධහයණ ථහ 

ය්දන, රැසවීභක් ිනඹ්දන සථහක් දු්දම්ද නළවළ. මදභශ 

ජනතහ   මේ ඳශහමත් මද්ලඳහරනඹ ය්දන යිිනඹක් නළවළ,  

තභ්දමේ භහඳ  ආටිල්ර  හිය යන රද  ජනප්රණජහක් වළටිඹ  ඒ 

ඹ  ර්දන තභයි තමු්දනහ ්දමේරහ  යුතු මශේ.  

තමු්ද්දනහ්දමේරහ  දිගු භනක් ිනබුමණ් නළවළ. 

තමු්දනහ්දමේරහ  පුළුල් වදතක් ිනබුමණ්  නළවළ. ඈතහ  ෆදය, 

ඈතහ  ඵරමරෝභී, ඈතහ  කුඩහ භනකි්ද මභමවඹන පුද්රඹ්ද 

ඵ   තමු්දනහ්දමේරහ ඳත් මරහ ිනබුණහ. එහි ප්රණිනපර තභයි, ද  

ය ක් වළටිඹ ත් ජනතහක් වළටිඹ ත් ඳ  භුක්ින විඳි්දන  යලද්ධ 

මරහ ිනමඵ්දම්ද.  

එභ නිහ මභඹ කියල මේත්භ මේ යමේ  ජනතහ මවෝ මේ ය  

මවෝ කි යුතු රුණක් මනොමයි. එ ඳවුර ඵරඹ  

ඳහර්ලිමේ්දතු තුශද, අණ්ඩු තුශද යලඹලු යහජ— අඹතන තුශද, 

මිලි රි ජු්ද හ තුශද තවවුරු ය ළනීභ තභයි 

තමු්දනහ්දමේරහමේ එභ ක්රිාඹහ භහර්ඹ ඵ  ඳත් වී ිනබුමණ්. 

මේ කියලදු භහත—යමඹකු  නිදවස මො ්දදක් නළවළ.  

වළභ මෝදදක්භ ඩපු, වළභ භ්දත්රීියමඹකුමේභ වඬ ඹ ඳත් 

යපු ඳහරනඹ  තීර්ණ යපු මදොයටු වි ත ය ත්තහ.  

ශිස  ේඳ්දන භහජඹක්, ප්රණජහත්දත්රාහදඹ මේක්හ යන 

භහජඹක්, ජනතහමේ ඹව ඳළළත්භ මේක්හ යන භහජඹක්, 

යලංවර, මදභශ, මුසලිේ ප්රණධහන ජන මොේධහර මෞයඹ ව 

යිතී්ද ිළිත්දන භහජඹක් කියලමේත්භ මභඹ නුභත ය්දම්ද 

නළවළ. තමු්දනහ්දමේරහ නුභනඹ යන රද ඈතහභ ග්රාහභ—, 

ඈතහභ ළරැදි, ඈතහභ මනොදියුණු, ඈතහභ ඳවත් භහනයලත්ඹ වියල්ද 

තභයි මේ ය  මභතළන  ආද දහරහ ිනමඵ්දම්ද. එහි ප්රණිනපර තභයි 

ද බුක්ින විඳිමි්ද ිනමඵ්දම්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, ඊතුරු ඳශහමත්, නළ  මඟනහිය 

ඳශහමත් ජීත් න ජනතහ  එළනි මද් යන මො  ඈ්දදිඹහ  

මභොනහද තමු්දනහ්දමේරහ දු්දම්ද? ත්රිමකුණහභරමේ සහබහවි 

යහඹ  අ්දන හේපූර් භමිමඹ්ද ර් කිමරෝමී ර් 625  

අ්දන භමිඹක් ඈ්දදිඹහනු අර්ථි රහඳඹ  දු්දනහ. ඒ 

රහඳමේ ජීත් වුණු, ඒ භව මඳොමශො තභ්දමේ ඊරුභඹ ඵ  

ඳත් ය ත්තු ඳහයේඳරි මදභශ ජනඹහ ද මොමවේද  ජීත් 

ම්දම්ද? දත් ත්රිමකුණහභරමේ තළ්ද වුරුර ඒ ඳවුල් 

321ක් ජීත් මනහ. ඒ ඹමේ ඈඩේ ද තමු්දනහ්දමේරහ දීරහ 

ිනමඵ්දම්ද ඈ්දදිඹහ . ඒ හමේභ තභයි, රංහ නිජ ළලි 

අඹතනඹ මද්දන ළරසුේ ය ිනමඵ්දම්ද හ ද? ඈ්දදිඹහනු 

බිර්රහ භහභ . භ්දනහයේ මෝෝණිමේ මතල් ේඳත දු්දම්ද 

හ ද? ඈ්දදිඹහනු මඹහ්දස භහභ . දුමයඹේඳහ ක්රීනඩහංණඹ 

ලුත්ළඩිඹහ ය්දන දු්දම්ද හ ද? ඈ්දදිඹහනු භහභ . 

ඳරහලි ගු්ද මතොටුමඳොශ ලුත්ළඩිඹහ ය්දන දු්දම්ද හ ද? 

ඈ්දදිඹහ . ්ද්දතුමර් යහඹ ලුත්ළඩිඹහ ය්දන දු්දම්ද 

හ ද? ඈ්දදිඹහ . භළදච්ිකමේ ඈරහ තමරයිභ්දනහයභ දක්හ 

මර්ල් ඳහය වද්දන දු්දම්ද හ ද? ඈ්දදිඹහ . ඕභ්දමත් යල  

්ද්දතුමර් දක්හ මර්ල් ඳහය වද්දන දු්දම්ද හ ද? 

ඈ්දදිඹහ . ඒ ජනතහ  යිිනහයලේ මදනහ මනු , ඒ 

ජනතහමේ යිිනහයලේ සුයක්ක ත යනහ මනු  

තමු්දනහ්දමේරහමේ එභ යමුණ ඵ  ඳත් වී ිනබුමණ් 

ඈ්දදිඹහ  මදොශ ිළමද්නි දීභ වයවහ මභභ ප්රණලසනඹ වි්දනයි. 

ජනතහමේ ප්රණලසන ළන මනොමයි තමු්දනහ්දමේරහ ළරකිල්රක් 

දළක්වමේ. එහි ිනමඵන සහබහවි ේඳත්, එහි ිනමඵන ධන 

ඊල්ඳත් යලඹල්ර ඈ්දදිඹහනු භහේර  ඳළරීභ තභයි 

තමු්දනහ්දමේරහමේ ඒහඹන ඳයභහර්ථඹ ඵ  ඳත් මරහ 

ිනබුමණ්. තමු්දනහ්දමේරහ මේ මද්ලඳහරනමේ එභ මද් ඵ  

ඳත් වී ිනබුමණ් ල්ළයල යහජ— - 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීිතුභනි ඔඵතුභහ  නිඹමිත හරඹ හනයි. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ භමේ ථහ ්ද යනහ.  

ල්ළයල යහජ—ඹ්ද  ්දමතෝේ මදමි්ද, මදොශ ිළමද්නි 

මදමි්ද නහ ළනීභ තභයි තමු්දනහ්දමේරහමේ එභ 

ඳයභහර්ථඹ ඵ  ඳත් මරහ ිනබුමණ්. එමවභ නළින ඒ ඳශහමත් 

ජනතහමේ යිිනහයලේ රඵහ දීභ මනොමයි 

තමු්දනහ්දමේරහමේ ඳයභහර්ථඹ මරහ ිනබුමණ්.  

මේ නළත ඳදිංික කිරීමේ ධිහරිඹ මභොනහද මශේ? භභ 

ද්දම්ද නළවළ, ආයි මේ ධිහරිමේ හරඹ  ත දීර්ක ය්දම්ද 

කිඹරහ. මෝේ හර්තහම්ද මභොක්ද කිේමේ? මේ ධිහරිඹ 

එතු ය්දන කිේහ, පුනරුත්ථහඳන ධිහරිඹ . 2012 

මදළේඵර් භහඹ න මො  මේ ධිහරිමේ හිටිමේ මේමඹෝ 

දවවතය මදනහයි. ඒ දවවතය මදනහත් නිඹේ මේමඹෝ. 2011 

වුරුද්මද්භ තමු්දනහ්දමේමේ ඔඹ ධිහරිඹ යපු ළමඩ් 

මභොක්ද? තමු්දනහ්දමේමේ භහත—හංලඹ වරි. වළඵළයි 

භහත—හංලඹකුයි, නළත ඳදිංික කිරීමේ  - 

1089 1090 

[රු නුය දිහනහඹ භවතහ] 
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මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීිතුභහ, දළ්ද ්ද ය්දන. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அத தஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ භ මේ ථහ ්ද යනහ. මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රීිතුභනි, මේ රුණ කිඹ්දන ඈඩ මද්දන. මේ ධිහරිමඹ්ද 

මභොක්ද මශේ? භ්දනහයභ ව භඩු ප්රණහමද්ශීඹ මල්ේ 

මොේධහ ර නිහ 15ක් භවජන ඵළංකුමේ මුදල් අධහය භත ඈදි 

කිරීභ. ඔ්දන යපු එ හර්ඹඹක්. මදළනි හයණඹ තභයි,  

වුනිඹහ දිසත්රිමක්මේ ඳහල්ර  ව ඹහඳනඹ විලසවිද—හරමේ 

පුසතහරඹ  මඳොත් රඵහ දීභ. මේ මද තභයි 2011 වුරුද්මද් 

මේ ධිහරිමඹ්ද යරහ ිනමඵන ළඩ මද. ඒ හමේ ළඩ මදක් 

ය්දන මභො ද ධිහරිඹක්?   

රු ආභිනතුභහමේ නළත ඳදිංික කිරීමේ භහත—හංලඹ ඹ මත් 

බිේ මඵෝේඵ ඈත් කිරීමේ —හඳ ිනඹ ිනබුණහ. ඒ තමු්දනහ්දමේ  

ඹ මත්යි ිනබුමණ්. දළ්ද ඒත් ත්තහ අර්ථි ංර්ධන 

භහත—හංලඹ . ඈින්ද මේ අඹතනඹ මභො ද? මේ නඩත්තු 

ය්දන ඕනෆද? එදහ ළබිනේ භණ්ඩරඹ  ඈදිරිඳත් ශ ළබිනේ 

ඳත්රිමහ නු ශ හච්ඡහර ිනබුමණ්, නළත ඳදිංික කිරීමේ 

ධිහරිඹ පුනරුත්ථහඳන ධිහරිඹ  ඒහඵද්ධ ශ යුතු ඵයි. 

එමේ ඒහඵද්ධ මනොය නළත මේ ධිහරිමේ හරඹ දීර්ක 

කිරීභ භව ජනඹහමේ මුදල් නහසින කිරීභ වළරුණු මො  ්ද ඹභක් 

මනොමේඹ කිඹන හයණඹ ව්ද යමි්ද භහ නිවඬ නහ, 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි. මඵොමවොභ සතුිනයි. 

 
[.බහ. 4.32] 

 

රු  ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ (භහජ මේහ භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு னலிக்ஸ் தபவஶ - சனேக வசகலகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, මේ නුය කුභහය දිහනහඹ 

භළිනතුභහ කිේහ, ඈ්දදිඹහ  ඹභක් දු්දනහඹ කිඹරහ. ප්රණලසනඹ 

මේයි. ඒ ඈ්දදිඹහ  දීභ මනොමයි යලද්ධ වුමණ්.  ඈ්දදිඹහමේ 

යමුදල් රහ මේ ය  ංර්ධනඹ කිරීභයි යලද්ධ වුමණ්; චීන 

යමුදල් රහ මේ ය  ංර්ධනඹ කිරීභයි යලද්ධ වුමණ්. එතළන 

ිනමඵ්දම්ද concepts මදක්. ඉ  ළඩිඹ භහ ඒ ළන ථහ 

ය්දම්ද නළවළ.  

මමේ මතත්, ඈඩේ ිළිතඵ ප්රණලසනඹ භභ ඵළලුහ. ඹහඳනමේ 

ර් කිමරෝමී යඹ  ජනවනඹ ඈ්දම්ද 628යි. ත්රිමකුණහභර මේ 

17යි. මුරිනේර ර් කිමරෝමී යඹ  ජනවනඹ ඈ්දම්ද 

25යි. ඒ නිහ ඒ ඳශහමත් ඈඩේ ප්රණලසනඹක් නළවළ. ඈඩේ ඕනෆ තයේ 

ිනමඵනහ. ඒ ඳශහමත් ජන කනත්ඹ ඩුයි. ඒ නිහ ඈඩේ ිළිතඵ 

මනොමයි ප්රණලසනඹ ිනමඵ්දම්ද. ජනතහ තළ්ද මරහ 

යලටි්දම්දත් රංහමේ විතයක් මනොමයි. තළ්ද ව ිළරිස විලහර 

ලමඹ්ද ඈ්දනහ; ය ල් කීඳඹ ඈ්දනහ. භහ ශඟ හර්තහක් 

ිනමඵනහ. ඒ හර්තහමේ ිනමඵනහ, මේ යමේ, මරෝමේ ජනතහ 

මොමවොභද තළ්ද මරහ ිනමඵ්දම්ද කිඹන හයණඹ. 

එක්ත් ජහතී්දමේ ප්රණහලඹ නු තළ්ද වුණු ඹ විලහර 

ං—හක් ඈ්දනහ. ආෂසනිසතහනමේ 493,000ක් ඈ්දනහ. 

ආංමෝරහමේ, මඵොසනිඹහමේ, යිප්රණමේ, ඈ්දදුනීයලඹහමේ හමේභ 

ඈ්දදිඹහමේත් ඈ්දනහ. ඈ්දදිඹහමේ  540,000ක් මදනහ තළ්ද 

මරහ, හලසමීර් ප්රණලසනඹ නිහ.  භ  භතයි, ිළ ඔඹ ළන ථහ 

යරහ මොඹහ ඵරද්දී ළනඩහමේ යලටිමේ මඵොමවොභ සුළු ණනක්. 

දළ්ද ඒ ං—හ රක් තුනක් මරහ. මේ ෝවිඩ මවෝදයමඹෝ 

එවහ  ංක්රලභණඹ මරහ. රංහ   එ්දම්ද නළවළ, ඒ මොල්මරෝ. 

එමවේ මවො රසන  ජීත් මනහ. රංහ  එ්දම්ද නළවළ. 

භවය ඹ මඵොරු මල්ඵරඹක් ව මන ඈ්දනහ. මේ ය  මවො 

මනහ  ළභළින නළවළ. ළභළින වුමණොත් එ්දන යලදු න නිහ 

මනොමඹකුත් ඊඳක්රලභ මඹොදරහ  ඳ  යදය ය්දන වදනහ.  

මමේ මතත් මඳෝදනේඵරේ භවත්තඹහමේ හරමේ - 

1946, 1947  විතය - ඹහඳනමේ  මදභශ ජනතහ යලටිමේ යලඹඹ  

11යි. තත් යලඹඹ  11ක් තුයමේ මදභශ ජනතහ යලටිඹහ. 

ඹහඳනමේ  යලඹඹ  11ක්  වුණු මදභශ ජනතහ දහත් ථහ 

මශේ නළවළ, ඒ මොල්ර්ද ත් යිිනහයලේ මද්දන කිඹරහ. ඒ 

ළන ථහ මශේ ඊඩය  යලටිඹ මේ මතොණ්ඩභ්ද භවත්තඹරහයි.  

මේ ඹ වළභ මරහමේභ භව ජහිනඹත් එක් එතු මරහ 

තභ්දමේ ංර්ධනඹ ය ත්තහ. යලඹඹ  11   මේ න වි  

මේ යමේ පුයළයලභ රඵහ දීරහ  ිනමඵනහ. ෝවිඩ නහඹරු 

අණ්ඩුත් එක් ඵද්ධ මරහ තභයි ඒ මශේ. නමුත් ඹහඳනමේ 

මේ මවෝදයරු, ෝවිඩ නහඹමඹෝ දහත් ඳ  ඵද්ධ 

ම්දන ළභළින නළවළ.  මභොද, මද්ලඳහරනඹ නභළින හවනඹ 

දු්දන නේ ජහිනහදඹ නභළින  gear box එම්ද තභයි gear  

දභ්දන ඕනෆ.  නළත්නේ  වරි ඹ්දම්ද නළවළ. ඒ නිහ ජහිනහදඹ 

පුයහ මන තභයි ඔවු්ද ජීත් ්දම්ද. මඳෝදනේඵරේ 

භවත්තඹහ යලඹඹ  ඳණව  ඳණව ඈල්ලුමේ යලඹඹ  11 ෝවිඩ 

ජනතහක් ඹහඳනමේ  යලටිඹදීයි.  

මමේ මතත් ිළ මවො  ල්ඳනහ යරහ ඵළලුමොත් මේ 

යමේ  ජනහධිඳිනතුභහ තළ්ද වුණු ඹ - තළ්ද වුණහ මනොමයි, 

ිළ ශඟ  අහ.  යුද්ධඹ මරහමේදී  න්දදිඩහල් ශපුමේදී ථහ 

ශහභ ඒ මොල්මරෝ සුදු මොඩිඹ ඊසහ මන ිළ ශඟ  අහ.- 

අපුහභ බහය ත්තහ. බහය යමන භළණික්ෂහර්ේර මරොකු 

ෆේේ එක් වදරහ ඒ ඹ  එතළන ඈ්දන ඈඩ රහ දු්දනහ.  

භභත් ඒ  ගිඹහ. එදහ යලටි වමුදහඳිනරු්ද තු්ද මදනහමේ 

බිරි්දදෆරු, මේ ශිය්දින යහජඳක් භළිනනිඹ, මේහ නිතහ 

ඒඹ වයවහ රුිළඹල් රක් 80 විතය බහණ්ඩ භ  දු්දනහ, 

"ගිහිල්රහ මේ මඵද්දන" කිඹරහ.  භභ තභයි මඵද්දන ගිමේ.  

ිළ ළේපු ඳළේ ඹක් ය්ද ගිඹහ. ්දිනමේදී ද්දම්ද නළතු ඒ 

ඹ ළේපුත් බිේහ. මඵොමවොභ භහරුම්ද  නත්හ ත්මත්. 

මේයි ආත්ත තත්ත්ඹ. මභොද, ඒ තයභ ත් ඒ මොල්ර්දමේ 

භන වදරහ ිනබුමණ් නළවළ. ඒ මොල්ර්ද  හක්යතහ මනොදී, 

ශභහ මොල්දහදු්ද ඵහ මන යුද්ධඹක් යරහ, යුද්ධඹ දිනහ 

්දන ඵළලුහ.  

නමුත් මරෝමේ යහජ— නහඹමඹෝ ඵර්දන. ිළමදල් සමත්රාෝ 

ඵර්දන. ඒ මොල්මරෝ එදහ ිනබුණු ඒහධිඳිනහදඹ  විරුද්ධ 

ළඩ ය මද්ලඳහරන විඳුභ  ආවිල්රහ මද්ලඳහරන 

නහඹත්ඹක් දීරහ මද්ලඳහරනඹ ශහ. ඒ තභයි ආත්ත 

තත්ත්ඹ. මච් ගුමේයහ ඵර්දන. මද්ලඳහරන නහඹත්ඹක් 

ත්තහ. හිේරර් ඳයහද ය මද්ලඳහරන නහඹත්ඹක් ත්තහ.    

මේ එමවභ මනොමයි. මොමවොභ මවෝ ය  ඩ්දන තභයි 

ඵර්දම්ද. ය  මද  ඩරහ මදඳළත්ත විනහල යරහ දභ්දන 

තභයි ඵර්දම්ද. භත ය්දන එඳහ,  ෝවිඩ ජනතහම්ද 

යලඹඹ  52ක් මොශම ඈ්දනහ; ඒ ඹ මඵොමවොභ වමඹෝමඹ්ද 

ජීත් නහ කිඹන එ. එළනි  ප්රණලසනඹක් නළවළ. හක්යතහ 

ින්ද ඵළලුත්, ළඩ යන ින්ද ඵළලුත් එමවභයි. ිළ 

1,400,000ක්  යහජ— මේමඹෝ ඵහ මන යලටිනහ.  ඒ ඵහ 

ළනීභදී මොතළනක් මේ කියලභ මමනක් කිඹරහ නළවළ, 

ෝවිඩ ජනතහ ඵහ ්දන එඳහ කිඹරහ. ඒ මොල්ර්ද ත් ඒ 

සථහ රඵහ දීරහ ිනමඵනහ. ඒ ඹ පුනරුත්ථහඳනඹ යරහ  ශ්රීර 

රංහ වමුදහ ත් ඵහ මන ිනමඵනහ. ල්ඳනහ යරහ 

ඵර්දන.  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

මේ නළත ඳදිංික කිරීමේ ආභිනතුභහ විලහර හර්ඹ බහයඹක් 

යනහ.  එතුභහ ළන භභ මවොඳි්දභ ද්දනහ. භහ ප්රණහවන 

ආභිනයඹහ වළටිඹ   යුතු යද්දී සුනහමිඹ ආින වුණු මරහමේ 

ඳළරෑලිඹ  ගිඹහ.  එතුභහ මිනී දිනහ. මිනී 1,100ක් ිළ මද්දනහ 

ළශලුහ. එතුභහ නවඹ අයණඹ යමන ඒ  යුත්ත ශහ. 

එතුභහ ඒ හමේ වදතක් ිනමඵන ආභිනයමඹක්. ඒ නළවළයි 

කිඹ්දන හ ත් ඵළවළ.  ඒ නිහ තමු්දනහ්දමේරහ ඒ  යුතු 

තක්මේරු ය්දන එඳහ. ඳ  පුළු්ද මද් යනහ. ඈ්දදිඹහ 

දළ්ද මල් වදනහ.  ඈ්දදිඹහ මල් වදරහ ඳ  මදනහ. 

ඈ්දදිඹහ මල් වද්දන ත්මත් TNA එ ඈල්රරහ මනොමයි. 

ිළ ථහ යරහ.  

 මඩොනමභෝර් —සථහ ඹ මත්  ඳ  ඡ්දද ඵරඹ වඳු්දහ 

මදන මො  ඳංච ඵර කුරඹ කිඹරහ එක් ිනබුණහ ම්ද. මදභශ 

ජනතහ ඒ කුරර ඹ  තළනක් දු්දම්ද නළවළ. ඳළත්ත  යරහ 

ිනබුණහ. ඊඩු ඹ  ආඳුේ ඳි්දනත් එඳහයි කිේහ. හලු ආ්දමද්  

knee එ  ඊඩි්ද. එමවභ තභයි ඒ ඹමේ ජහිනහදඹ, කුරහදඹ. 

මේ ශ්රීර රහංකි ජනතහ ඒ කුරහදඹ නළින යරහ ද 

භහජහදඹ  තමු්දනහ්දමේරහ ළ්දදහමන ආවිත් යලටිනහ. ඒ 

නිහ මේදඹක් ආින ය්දන එඳහ.  

ඔඹ මේද ආින කිරීභ නිහ තභයි ්දිනමේදී නළින ප්රණලසන ආින 

යමන තමු්දනහ්දමේරහ ත් ප්රණමඹෝජනඹක් නළින ළඩ යමන 

ඹ්දම්ද.  ෝවිඩ එක්ත් විමුක්ින මඳයමුමණ් නහඹඹහ ත් -

අන්දද ංරී භවත්භඹහ ත්- කිලිමනොච්ිකමේ ඈ්දන ඵළරු ගිඹහ.  

අන්දද ංරී  එල්ටීටීඉ එම්ද තවංික දහරහ එශරහ දභපු නිහ 

තභයි මොශම  ආවිල්රහ වළංගිරහ හිටිමේ. ඒ ළන ල්ඳනහ 

යරහ ඵර්දන. මේ ඊත් භ්දත්රීිරු්ද මේ හමේ ප්රණලසන නළත 

යක් ආින ය්දම්ද නළතු මදභශ ජනතහ මනුම්ද මඳනී 

ඈරහ, ල— මද් ඈල්රහ මන, මභොනහ වරි ය ්දන එයි 

ය්දන ිනමඵ්දම්ද. තභ්දමේ ප්රණමද්ලර ඳහයල් ටි වදහමන, 

රයිේ ටි ය්දන  යුතු යන එයි ය්දන ඕනෆ. දළ්ද 

තුය ටි රඵහ දීරහ ිනමඵනහ.  

 

මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහමේ හරඹ ්ද මේ මනයි 

එ්දම්ද. 

 
රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

මඳොඩ්ඩක් ඈ්දන.  

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

ඳහයක් වදන එ විතයක් මනොමයි. මද්ලඳහරන විඳුභක් 

ළන මභොනහද කිඹ්දම්ද? 

 
රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

මොශම යලඹඹ  52ක් මදභශ ජනතහ ඈ්දනහ. ඒ යලඹඹ  

52්ද ව්දන මෝ ඳත් එක් ජීත්වීමේ ප්රණලසනඹක් ිනමඵනහද 

කිඹරහ.  

රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

භභ වපු ප්රණලසනඹ  ිළිතතුයක් මද්දන. 

 

රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඳ එ ජහිනඹක් විධිඹ  ඈ්දන ඕනෆ. ඳ  ිනමඵන ප්රණලසනඹ 

තමු්දනහ්දමේරහ මනභ ජහිනඹක් වද්දන ඹන එයි. ිළ 

ඔක්මෝභ ශ්රීර රහංකිමඹෝ. ඈ්දදිඹහමේ මත්භහ ඳහධඹ තභයි, "Be 

Indian, buy Indian" කිඹන එ. ඈ්දදිඹ්ද හයමඹක් නේ 

ඈ්දදිඹ්ද ඵඩු ්දන ඕනෆ. තමු්දනහ්දමේරහ කිඹ්දම්ද එමවභ 

මනොමයි ම්ද. තමු්දනහ්දමේරහ  ඕනෆ, මභොක් වුණත් භක් 

නළවළ ජහිනහදඹ පුයරහ, වයඹ පුයරහ   තමු්දනහ්දමේරහමේ 

නළින ඵළරිේ කිඹහ මන මද්ලඳහරන ඵරඹ ිනඹහ ්දන යි. 

පුනරී්දර තමු්දනහ්දමේරහමේ ඈසමෝර මදක් භභ වදරහ 

දීරහ ිනමඵනහ. අඵහධිත ඹ  මල් 1,200ක් වදරහ දීරහ 

ිනමඵනහ. ඒ ළන මොතළනත් ව්ද මනහද? LLRC 

Report එමක් ඒ ළන ව්ද මරහ ිනමඵනහද?     

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, දළ්ද ථහ ්ද ය්දන. 

 

රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ත මඳොඩි මේරහක් මද්දන පුළු්දද? 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, ඳ  හරඹ මඵොමවොභ සීභහ හිතයි 

ිනමඵ්දම්ද. දළ්ද හරඹ මවිරහයි ිනමඵ්දම්ද. 

 

රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඈතුරු හයණහ ටි කිඹහ ්දන ඵළරි මනහ. මේ ඹ  ය  

ඳළත්ත  දහරහ අඳහු යුද්ධඹ  ආද ්දනයි ඹ්දම්ද. ිළ 

මේර්දනි ඳල්ලිඹ  ඹ්දන ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. භ  තභ 

මේර්දනි ඳල්ලිඹ  ඹ්දන ඵළරි වුණහ. බුදු දවභ අමේ 

ඈ්දදිඹහමනුයි. මේ  ව ර්භහ්දතඹ ඒ ඳළත්මතනුයි අමේ. 

මේ මිනිසසු්ද  ඈ්දදිඹහ  ඹ්දන ඵළරි තත්ත්ඹක් ආින යරහ 

ිනමඵ්දම්ද වුද? ශ්රීර රහංකිමඹෝද? තමු්දනහ්දමේරහ තභයි මේ 

ප්රණලසන ආින ය්දම්ද. ය  ඳහරනඹ යන මොයි අණ්ඩුක් 

එක් වුණත් භක් නළවළ එතු මරහ ළඩ ය්දන. මේ  

මභොඩරඹ වළටිඹ  ්දන මතෝදඩභ්ද මභොඩරඹ. මතෝදඩභ්ද 

මභොඩරඹ ත්මතොත් තමු්දනහ්දමේරහ  එතු මරහ ළඩ 

ය්දන පුළු්ද මනහ.  

 
රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

1956 ප්රණලසනඹ ආින මශේ වුද? 

 
රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

1956 ප්රණලසනඹ ආින මශේ 50 , 50 ඈල්රරහ.  
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රු එේ.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ம்.. சுந்தஷன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

ිළද ආින මශේ?  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහමේ හරඹ ්ද.  

 
රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

50 , 50 ඈල්ලුමේ වුද? මදභශ ජනතහ යලඹඹ  11ක්  යලටිඹදී 

50 , 50 ඈල්ලුමේ වුද? ිළද? තමු්දනහ්දමේරහ ඒ මත්රුේ 

්දම්ද නළවළ.   

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, මඵොමවොභ සතුිනයි. 

 
රු ෆීලික්ස මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு  னலிக்ஸ் தபவஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

මභොනහ ය්දනද? මඵොමවොභ සතුිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු වරි්ද ප්රණනහ්දදු භ්දත්රීිතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 7යි 

ිනමඵ්දම්ද.  
 

[.බහ. 4.42] 

 

රු වරි්ද ප්රණනහ්දදු භවතහ 
(ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, ඈතහභත් මටි හරඹකි්ද 

දවස කිහිඳඹක් ප්රණහල ය්දන  සථහ රඵහ දීභ ළන භභ 

ඔඵතුභහ  සතුින්දත මනහ. ද ද ශ්රීර රංහ  ජහත—්දතය 

ලමඹ්ද නළත තහක් භරු ඳවයක් ළදුණු දක් වළටිඹ  ඳ  

භතක් ය්දන  යලදු මනහ. මභොද රංහ  විරුද්ධ මනහපු 

 මඹෝජනහ , මේ ල්ළයල ඈ්දදිඹහ ණ්ඩ මදළනි 

තහ ත් ඳක් ඡ්දදඹ දීරහ ිනමඵනහ. ඔවු්ද රංහමේ විමද්ල 

ප්රණිනඳත්ිනඹ ිළිතඵ ෆහීභ  ඳත් මරහ නළින ඵ මඳමන්දන  

ිනමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, තළ්දව්ද ළන ථහ 

යද්දී ඳසු ගිඹ දදී භහි්දද භයයලංව භළිනතුභහභ ජිනීහ 

නුයදී මේ  IDPs ළන ප්රණහලඹක් ශහ. මේ IDPs ළන එතුභහ 

ප්රණහල මශේ, “With this last batch of IDPs, the Government 

has resettled a total of 242,449 IDPs. A further 28,398 have 

chosen to live with host families in various parts of the 

country. A batch of about 200 families living with host 

families has been resettled with their consent in their original 

habitat in Mullaitivu in September 2012. At the conclusion 

of resettlement, 7,264 IDPs had left the camps on various 

grounds and did not return while a further 1,380 sought 

admission to hospitals. The resettlement of the final batch of 

IDPs marks a day of historic significance as the resettlement 

is now complete and there are no more IDPs or IDP camps 

in the island”. 

භහි්දද භයයලංව භළිනතුභහ කිඹරහ ිනමඵනහ,  ද මන 

මො  කියලභ මමනක් තළ්ද මරහ  නළවළයි කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, he  further states, “Based on 

Government statistics compiled by UNHCR, as of 31st 

December 2012 there were 93,447 displaced persons. The 

Minister himself recognises the old case load of IDPs in his 

Opening Statement to the Working Group of the Universal 

Periodic Review on Sri Lanka on 1st November 2012”.  

දළ්ද ඵර්දන. මේ මනොමයිද, මේ ළයදි ප්රණිනඳත්ිනඹ? ථහ 

ය්දම්ද එක්. ය්දම්ද ත එක්. කිඹ්දම්ද  එක්. 

ක්රිාඹහත්භ මරහ ිනමඵ්දම්ද ත එක්.  

This document further states, “Several IDP camps 

remain open including the Killivetti, Paddithidal and 

Manichchennai Welfare Centres in the Eastern Province 

and Nilavan Kudiyiruppu and Chunnakam Welfare 

Centres in the Northern Province”. 

Welfare Centres ආයරහ IDP camps වළටිඹ  දළන ත් 

ිනමඵනහ. එතමො  භහි්දද භයයලංව භළිනතුභහ ප්රණහල ය 

ිනමඵ්දම්ද මභොක්ද? UN එ ඈදිරිඹ  ගිහි්ද ත— ප්රණහල 

යරහ, ත— ප්රණහල යරහ, තත් ත—ඹක් නළත තහක් 

ප්රණහල යනහ. මේ සුභ්දිනය්ද භ්දත්රීිතුභහ මවො මදඹ  

මවොයි කිේහ දළක්හ ම්ද. ිළත් මවො මදඹ  මවොයි කිඹනහ. 

භහ අණ්ඩුමේ භ්දත්රීිරු්ද කිහිඳ මදනකුත් එක් ඊතුරුයමේ 

ංචහයඹ  ගිඹහ. එභ සථහමේදී භභත් මඳෞද්ලි දළක්හ, 

අණ්ඩු ය ිනමඵන මවො මද්ල්. ඒ හමේභ අණ්ඩු 

මනොයපු මද්ලුත් විලහර ලමඹ්ද ිනබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, භහ හිතන වළටිඹ  ිනවිලහර 

ප්රණලසනඹක් ිනමඵනහ. යුද්ධමඹ්ද ීඩහ  රක් වුණු හිං 

මදභශ ජනතහ  ඳදිංිකඹ වහ තභ්දමේ නිජබිේර  ඹ්දන  

තභත් සථහක් රළබී නළවළ. එඹ ඔඵතුභහ ිළිත්දන  ඕනෆ. 

එඹ  මලි  මවේතුහය මදක් ිනමඵනහ. එක්, High 

Security Zones වළටිඹ  භවය ප්රණමද්ල ම්ද ය මන ිනබීභ. ඒ 

හමේභ හේපූර් හමේ ප්රණමද්ල  Industrial Zones  වළටිඹ  ම්ද 

ය ිනමඵනහ. මභභ ප්රණමද්ල develop ය්දන zones ම්ද ය 

ිනබීභ තුශ මදභශ ජනතහ  තභ්දමේ නිජබිේර  ඹ්දන ඵළරි 

තත්ත්ඹක් ිනමඵනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  

ඒ විතයක් මනොමයි. ඒ ප්රණමද්ලර ිනවිලහර වමුදහක් 

ඈ්දනහ කිඹන එ ිළිතඵත් ිළ ඹභක් ප්රණහල ය්දන ඕනෆ. 

ඳ ශඟ ිනමඵන හර්තහර  නු ඊතුරුයමේ 1,98,000 

වමුදහක් තභ ඈ්දනහලු. ඹහඳනමේ දිසත්රිමක්මේ ඈ්දන 

ජනතහම්ද ඳසමදනකු  එක් වමුදහ නිරධහරිඹකු ණම්ද 

ඈ්දනහ. 6,27,000, 1,98,000්ද මඵදුහභ ජනතහම්ද 

ඳසමදනකු  එක් වමුදහ නිරධහරිඹකු ණම්ද ඈ්දනහ. ඈින්ද මේ 

වමුදහ  ඒ ප්රණමද්ල ම්ද වුණහභ භවය වි  ඒ මිනිසු්ද  

ඔවු්දමේ නිජබිේර  ඹ්දන ඵළරි ප්රණලසනඹක් ිනමඵනහ. භහ හිතන 

වළටිඹ  මේ තභයි මේ අණ්ඩුමේ විමද්ල ප්රණිනඳත්ින මේ ය 

්දන ඵළරි මභෝඩේ ටි. මේ අණ්ඩු මී  ඩහ බුද්ධිභත් 

ිළත් එක්  යුතු ශහ නේ ද න මො  මේ යමේ මභතයේ 

ප්රණලසනඹක් ආින ම්දන ඈඩක් නළවළ.  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

භහ පුංික නිදසුනක් මද්දනේ. එදහ මප්රණේභදහ භළිනතුභහමේ 

හරමේ, 1990 ඔක්මතෝඵර් 25න දහ යංජ්ද විමජ්යත්න භළිනතුභහ 

මේ ඳහර්ලිමේ්දතු  ප්රණහල යරහ ිනබුණහ, 1988 - 1989 හරමේ 

යලදු වුණු ප්රණලසනඹ ළන. 1988 - 1989 හරමේ යලදු වුණු ප්රණලසන ළන 

එතුභහ තී්දදුක් දු්දනහ. ල් murder එ , ල් rape case 

එ , ල් යලද්ධිඹ  ඳ  accountable  වුණහ කිඹහ. ඒ 

සථහමේ ඳ තමර් accountability එක් ිනබුණහ. ද 

accountability එක් දකි්දන මනොිනමඵන නිහ තභයි  මරෝඹ 

ඳ  ආටිල්ර දික් යරහ ිනමඵ්දම්ද. ඒ මේ හනහ. භහ 

කිඹ්දම්ද නළවළ, ආමභරිහ නිළරැදියි කිඹරහ. භහ කිඹ්දම්ද 

නළවළ, ඵ හිය ය ල් නිළරැදියි කිඹරහ. ඵ හිය ය ල් යදක් 

ශහභ ඒ මොල්ර්ද මඵොරු  මවෝ inquiry  එක් ඳළළත්වහ 

කිඹහ මඳ්දවීභ තුිත්ද රඵහ මද්දනහ ව අදර්ලඹ තුශ මරෝමේ 

නික් මිනිසු්ද  ත ළහීභ  වළකිඹහක් නළින මනහ. "මේ 

ප්රණලසන ිළ විහ ්දනහ. ිළ මේහ  accountable ණ්ඩහඹභක් 

 මඹදුහ"යි කිඹහ මඳ්දවහ නේ ද ඳ  මභළනි තත්ත්ඹක් 

ඊද්ත ්දම්ද නළවළයි කිඹන එ භහ භතක් ය්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, මේ ඳහර්ලිමේ්දතු තුශ 

මුසලිේ භ්දත්රීිරු 18මදමනක් ඈ්දනහ. හනහ  හමේ ඒ 

මුසලිේ භ්දත්රීිරු්ද 18මදනහම්ද 16මදමනක් භ ඈ්දම්ද අණ්ඩු 

ඳක්මේ. මුසලිේ භ්දත්රීිරු්ද 16මදමනක් ඳහර්ලිමේ්දතුමේ 

යලටිඹහ  ද පුත්තරභ ප්රණමද්ලමේ යලටින මුසලිේ තළ්දව්ද ළන 

වුරුත් ථහ ය්දම්ද නළවළ. අණ්ඩුමේ භ ඈ්දන නිමඹෝජ— 

ආභිනයමඹක් -හිසබුල්රහ නි මඹෝජ— ආභිනතුභහ- ථහ යනහ 

භහ වමන යලටිඹහ. එතුභහ කිඹහ මන කිඹහ මන ගිඹහ. එතුභහ 

ළඩි වරිඹක් කිඹහ මන ගිමේ, ඒ තළ්ද ව්ද  ඳවසුේ 

නළවළයි කිඹන එයි. භහ ව්දන ළභළිනයි, හිසබුල්රහ නිමඹෝජ— 

ආභිනතුභහ ඈ්දම්ද මේ ඳළත්මත්ද, අණ්ඩු ඳක්මේද කිඹරහ. එභ 

ප්රණමද්ලර ිනමඵන ප්රණලසන විහ ්දන එතුභහ  ඵළරි නේ මභඹ 

ඳහර්ලිමේ්දතු  -ඳ - කිඹරහ ආභිනතුභහ  කිඹ්දන රජ්ජහ 

නළද්ද කිඹරහ එතුභහම්ද ව්දන ඕනෆ. රිහඩ් ඵදියුදී්ද භළිනතුභහ 

අණ්ඩුමේ මරොකු වයිඹක් ිනමඵන ආභිනයමඹක්. භහ 

එතුභහමනුත් වනහ, එතුභහ  මේ  යුතු ය ්දන ඵළරිද 

කිඹරහ. ිළ ගිඹහ, පුත්තරමේ ඈ්දන මුසලිේ ජනතහ ඵර්දන. ඒ 

ජනතහ  ිනවිලහර ප්රණලසන ිනමඵනහ. යුද්ධඹ ඳළළින වුරුදු 30 

හරඹ  මඳය යල භ තළ්ද වුණු ඒ පුද්රඹ්ද ළන වුරුත් 

ළරකිල්රක් දක්හ නළවළ.  

භ  නිඹමිත හරඹ ඈතහභ මටි නිහ රුණු හයණහ 

යහශිඹක් කිඹ්දන ිනබුණත්, හන ලමඹ්ද භහ 

ඔඵතුභ්දරහම්ද ඈල්ලීභක් යනහ. 2013 වුරුද්ද ජහත—්දතය 

ලමඹ්ද රංහ  ිනවිලහර ඵළරෑරුේ ප්රණලසන යහශිඹක් ආින න 

වුරුද්දක් මනහ. මේ හනහ  මේ මනොළේඵර් භහමේ 

ිනමඵන CHOGM එම්ද වුණත් රංහ  හයලඹක්, 

ප්රණමඹෝජනඹක් ්දන ඳ  ඵළරි මනහ. එඹ භනභහලි නළින භඟුල් 

මඹක් ඵ  ඳත් න මුදල් නහසිනඹක් ඳභණයි කිඹහ භහ හිතනහ. 

හන ලමඹ්ද මඳොදු යහජ— භණ්ඩලීඹ යහජ— නහඹ මුළු 

ඊත්ඹක් විතයක් ඳත්්දන plan යන සථහක් නිහ 

ඔඵතුභහ  කිඹනහ, -  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීිතුභනි, ඔඵතුභහ  නිඹමිත හරඹ හනයි. ඉශඟ  

රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භහත—තුභහ. 

[பஷ.ப. 3.39] 

 

රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ (ර්භහ්දත වහ හණිජ  යුතු 
භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு மஷழஶட் பதஷனதஸன் - ககத்ததஶறஷல், லஶைஷப 

அலுலல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
பஷஸ்ஷல்யஶவஷர்  ஹ்ஶனஷர்  வஸம். 

தகரல தகயகதஶங்கும் உன்ப்பஷனர் அலர்கவர! இந்த 

ஸரக் குடிர்த்துதல் அதஷகஶசகபஷன் பைஷககர வலும் 

னேன்ன் லனோடகஶயத்துக்கு நஸடிப்பது சம்பந்தஶன லஷலஶதத்தஷவய 

கயந்துதகஶண்டு உகஶற்ன்லதஷல் நஶன் சந்வதஶளப் 

படுகஷன்வமன். நஶன் ஸள்குடிவற்ம அகச்சஶக இனோந்த 

தபஶழுது இந்த அதஷகஶசகபக உனோலஶக்கும் சந்தர்ப்பம் 

னக்குக் கஷகடத்தது. வதகு ஜனஶதஷபதஷ வஷந்த ஶஜபக்ஷ 

அலர்கலம் ஶண்னஷகு அகச்சர் தபஸில் ஶஜபக்ஷ 

அலர்கலம் அந்த அதஷகஶசகபக அகப்பதற்கு னக்குப் 

பக்கபயஶக இனோந்தஶர்கள். இன்ன் அந்த அதஷகஶசகப ஆன் 

லனோடங்ககரப் னர்த்தஷதசய்துள்ர நஷகயஷல், அதகன வலும் 

னேன்ன் லனோட கஶயத்துக்கு நஸடிப்பதற்கஶன ற்பஶட்கட 

ஸள்குடிவற்ம அகச்சர் ஶண்னஷகு குைத்ன வீக்வகஶன் 

அலர்கள் னென்தஶறஷந்துள்ரஶர். நஸண்டகஶய அசஷல் 

அனுபலனெள்ர ஏர் அசஷல்லஶதஷஶன ஶண்னஷகு அகச்சர் 

அலர்கள் சகயனோடனும் கயந்துவபசஷ, ஷகவும் வநர்கஶகவும் 

நஷஶஶகவும் தசற்படுகஷன்ம எனோலர். அவ்லஶவம, ஸள் 

குடிவற்ம அகச்சஷன் தசயஶரர் அலர்கலம்  நஸண்ட 

கஶயஶக ன்னுடன் பைஷஶற்மஷ எனோ தஷமகலஶய்ந்த 

நஷனோலஶகஷ.  னவல, அலர்கள் இனோலனோம் இந்த அகச்சஷன் 

பைஷககர ஸண்டும் தஷர்லனோம் னேன்ன் லனோட கஶயத்துக்கு  

நல்யனெகமஷவய  னென்தனடுத்துச்  தசல்யவலண்டுதன 

வலண்டிக்தகஶள்கஷன்வமன்.   

ஶண்னஷகு வஶஷன் பர்னஶந்து அலர்கள் இச்சகபஷவய 

உகஶற்மஷவலகரஷல், இங்வகனள்ர 18 னெஸ்லிம் 

உன்ப்பஷனர்கரஷல் 16 னெஸ்லிம் உன்ப்பஷனர்கள் ஆலங்கட்சஷஷல் 

இனோக்கஷன்மதபஶழுதஷலும் னத்தரத்தஷவய அகதஷகரஶக இனோக் 

கஷன்ம னெஸ்லிம் க்கள் ன் ஸள்குடிவற்மப்படலஷல்கய னக் 

வகட்டினோந்தஶர். அவதவபஶன்ன் சற்ன்னென்னர் இச்சகபஷவய 

உகஶற்மஷ அகச்சர் ஶண்னஷகு வஷஸ்னல்யஶ அலர்கலம் 

அங்குள்ர னெஸ்லிம் க்கள் அனுபலஷக்ன்ம துன்பங்ககரனம் 

வலதகனககரனம் தஶன் வநடிஶகச் தசன்ன் பஶர்கல 

ஷட்டதஶகக் குமஷப்பஷட்டினோந்தஶர். தகரல அகச்சர் 

அலஶ்கவர! 23 லனோடங்கலக்கு னென்னர் னெஸ்லிம் க்கள் தது 

லஷனோப்பத்தஷன்வபஶஷல் தசஶந்த  இனோப்பஷடங்ககரலஷட்டு 

தலரஷவமஷலஶ்கரல்யர். அந்த ண்ைஷல் லஶறவலண்டு 

தன்ம ஆகசனடன் ண்ைஷன் கஷககப் வபைஷ 

தகரலத்துடன் லஶழ்ந்த அந்தச் சனேகத்கதச் வசர்ந்த ஏர் 

இயட்சத்துக்கு வற்பட்ட க்கள் ந்ததலஶனோ கஶைனெஷன்மஷ 

ஶழ்ப்பஶைத்தஷலினோந்து இண்டு ைஷத்தஷஶய 

அலகஶசத்தஷலும் ன்னஶர், கஷரஷதநஶச்சஷ, னெல்கயத்தஸவு ஆகஷ 

ஶலட்டங்கரஷலினோந்து 48 ைஷவந அலகஶசத்தஷலும் தது 

ந்ததலஶனோ உடககனம் தகஶண்டுதசல்ய னெடிஶத 

நஷகயஷவய கடல்லறஷஶகப் பைம்தசய்து னத்தரத்தஷவய 168 

னெகஶம்கரஷலும்  அனுஶதனத்தஷவய 12 னெகஶம்கரஷலும் ஞ்சஷ 

வஶர் பஶைந்துகம, கலத்துகம, ட்டக்குரஷ, நஸர்தகஶழும்ன, 

குனோநஶகல் வபஶன்ம பய பஷவதசங்கரஷலும் அகதஷகரஶகச் சஷதமஷ 

லஶழ்ந்தனர்.   

2009ஆம் ஆண்டில் பஶதுகஶப்னப் பகடஷனஶஷன் 

தஷஶகத்தஷன் கஶைஶக வதகு ஜனஶதஷபதஷ அலர்கரஶல் 
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ற்படுத்தப்பட்ட சஶதஶன சூறலுக்குப் பஷன்னர், அந்த க்கள் 

தஶங்கள் அகதஷகள் ன்ம நஶம் இல்யஶல் தகரலஶக  தது 

தசஶந்தக் கஶைஷகலக்குச் தசன்ன் லஶறனெடினம் ன 

நம்பஷனஶர்கள். ஆனஶல், இன்ன்லகஷல் அச சஶர்பற்ம 

நஷன்லனவஶ அன்மஷ வலன் லனோவஶ அந்த க்கள் தது 

தசஶந்தக் கஶைஷகரஷல் லஶழ்லதற்கஶன ந்த லசதஷககரனம்  

தசய்து தகஶடுக்கலஷல்கய. அண்கஷல் நஶங்கள் அந்த 

இடங்கலக்குச் தசன்ன் அந்த க்கள் ஷகவும் பஶஷதஶபகஶன 

நஷகயஷல் லஶழ்ந்துதகஶண்டினோப்பகதப் பஶர்கலஷட்வடஶம். 

அலர்கள் வபஶக்குலத்துச் தசய்லதற்கு எழுங்கஶன பஶகதகள் 

அகக்கப்படலஷல்கய. அங்குள்ர எனோ தபண்ைஷ, "வநற்ன் 

இவு னது பஷள்கரகப் பஶம்ன  தஸண்டிதனஶல் அந்தப் 

பஷள்கர இமந்துலஷட்டது" ன அழுதழுது தசஶன்னஶர். "ன், 

நஸங்கள் பஷள்கரக கலத்தஷசஶகயக்குக் தகஶண்டு 

தசன்மஷனோக்கயஶவ!" ன்ன் வகட்டதபஶழுது, தஶங்கள் இனோக்கும் 

இடத்தஷலினோந்து கலத்தஷசஶகயக்குச் தசல்யக்கூடி பஶகத 

இல்கய ன்ன் கூமஷனஶர். 23 லனோட கஶயத்தஷன் பஷன்னர் தஶம் 

லஶழ்ந்த தசஶந்தக் கஷஶத்துக்குச் தசன்ன் பஶர்கலஷட்ட 

தபஶழுது அகனத்து வீடுகலம் பஶடசஶகயகள், பள்ரஷ 

லஶசல்கள், பஶகதகள் ஶவும் அறஷலகடந்தஷனோந்தவதஶடு, 

கட்டிடங்கள் இனோந்த இடங்ககரவ அகடஶரங்கஶை 

னெடிஶத நஷகயஷல் அப்பஷவதசம் கஶடுகள் வபஶன்ன் 

கஶட்சஷரஷப்பதஶகவும் ததஶஷலஷத்தஶர்கள். அப்பஷவதசங்ககரச் 

வசர்ந்த க்கரஷன் நஷகயக ஷகவும் பஶஷதஶபகஶக இனோந்தது.  

னெசலி, ஶந்கத, டு, னெல்கயத்தஸவு, லவுனஷஶ ஆகஷ 

பஷவதசங்கரஷல் லஶழ்ந்த க்கள் 23 லனோட கஶயத்துக்குப் 

பஷன்னர் அலர்கரது கஷஶங்கலக்குச் தசன்ன் பஶர்கலஷட்ட 

தபஶழுது அகல கஶடுகரஶகவல கஶட்சஷரஷத்தன. கடந்த 23 

லனோட கஶயனெம் அம்க்கள் அப்பஷவதசங்கரஷவய லஶறஶத 

கஶைத்தஷனஶல் அந்தக் கஶைஷகரஷல் ந்த அபஷலஷனோத்தஷகனம் 

தசய்க்கூடி சூறல் இனோக்கலஷல்கய. னத்த கஶயத்தஷல் 

அப்பஷவதசத்தஷலுள்ர தபஶதுக்கட்டிடங்கள்  வசதஶக்கப்பட்ட 

தஶல் அகல இன்ன் கஶடுகரஶகக் கஶட்சஷரஷக்கஷன்மன. 

தற்வபஶது தது கஶைஷககரத் துப்னவுதசய்து குடிவன்லதற்கு  

நஶதஷற்ம சனேகஶகவல அம்க்கள்  இனோக்கஷன்மஶர்கள். இன்ன் 

பஶர்ப்பதற்கும் வகட்பதற்கும் லனோம் இல்யஶத துர்ப்பஶக்கஷ 

நஷகயஷவயவ அலர்கள் லஶழ்கஷன்மஶர்கள். அங்வக 

வலப்பங்குரம் ன்ம எனோ பஶம்பஶஷ கஷஶம் இனோக்கஷன்மது. 

இன்ன் கஶகய அந்தக் கஷஶ க்கள் தங்கலகட 

கஶைஷககரத் துப்னவு தசய்ச் தசன்மதபஶழுது அங்கஷனோக் 

கஷன்ம இஶணுலத்தஷனர் அலர்ககரத் தடுத்தஷனோக்கஷன்மஶர்கள். 

அன்கம கஶயத்தஷல் னலிகள் அலர்ககரத் துத்தஷனஶர்கள்; 

இன்ன் கஶடுககர அறஷக்க வலண்டஶதன்ன் இஶணுலத்தஷனர் 

தடுத்து நஷன்த்தஷஷனோப்பதஶக நஶன் அமஷகஷவமன். இதனஶல் 

அலர்கரஷன் ஸள்குடிவற்மத்கத இஶணுலத்தஷனர் கம 

னெகஶகத் தடுக்கஷன்ம எனோ துர்ப்பஶக்கஷ நஷகய அந்தப் 

பஷவதசத்தஷவய ற்பட்டினோக்கஷன்மது. அந்த க்கள் ங்கரஷடம் 

"சஷய பஸ்ககர அனுப்பஷலஷடுங்கள்; நஶங்கள் அத்தகனவபனோம் 

ஸண்டும் னத்தரத்துக்கு அல்யது ங்வகஶலது வபஶய் 

லஶழ்கஷவமஶம்" ன்ன் கூமஷனஶர்கள். இவ்லஶன் பஶதஷக்கப்பட்ட 

எனோ சனேகஶக அந்த க்கள் இனோக்கஷன்மஶர்கள். இங்கு வபசஷ 

தஷர்க்கட்சஷ உன்ப்பஷனர்கள் தசஶன்னதுவபஶய வலன் ஶஶஷடனெம் 

தசன்ன் இலர்கலகட பஷச்சஷகன பற்மஷ நஶங்கள் 

னெகமஷடுலதஷல்கய. அலர்கலக்கு உஶஷ ற்பஶடுககரச் 

தசய்து தகஶடுக்கும்படி நஶங்கள் வதகு ஜனஶதஷபதஷ 

அலர்கரஷடம்தஶன் தசஶல்லிஷனோக்கஷவமஶம். அகதப்வபஶய 

அகச்சர் தபஸில் ஶஜபக்ஷ அலர்கரஷடனெம் நஶங்கள் 

இதுபற்மஷப் வபசஷஷனோக்கஷவமஶம். கடந்த லவு தசயவுத் 

தஷட்டத்தஷன்வபஶது இந்த அகச்சஷன் குழுநஷகய 

லஷலஶதத்தஷலும்கூட நஶன் இந்த லஷடத்கதச் சுட்டிக் 

கஶட்டிஷனோந்வதன்.  

தகரல அகச்சர் அலர்கவர, ஸள்குடிவற்மத்கத ஏஶஷனோ 

நஶட்கரஷவய தசய்துலஷட னெடிஶது ன்பகத நஶன் அமஷவலன். 

ஆஷனும், நஸங்கள் எனோ தஷமகசஶலி! அனுபலனெள்ர ஏர் 

அசஷல்லஶதஷ! நஸங்கள் இது சம்பந்தஶக எனோ கயந்துக 

ஶடகய ற்பஶடுதசய்து, கஶைஷ இல்யஶதலர்கள் ஶர்? 

அலர்கலக்கு ன் கஶைஷ இல்கய? ன்பகதக் கண்ட 

மஷனங்கள். உதஶைஶக, தபஶஷடு வபஶன்ம கஷஶங்கரஷல் 

இலர்கள் இனோந்த கஶைஷகரஷவய பஷம குடும்பங்கள் குடிர்த்தப் 

பட்டதஶல், இலர்கலக்குக் கஶைஷ இல்யஶத நஷகய! 

னெல்கயத்தஸவு ஶலட்டத்தஷலுள்ர 12 கஷஶங்கரஷவய அந்த 

க்கள் லஶழ்ந்தஷனோக்கஷமஶர்கள். 1990ஆம் ஆண்டு தலரஷவற்மப் 

பட்ட அந்த க்கள் ஸண்டும் அங்கு தசன்ன் பஶர்த்ததபஶழுது, 

அந்தக் கஷஶங்கரஷவய னத்த கஶயத்தஷல் அகதஷகரஶக 

அகயந்துதஷஶஷந்து கஷ்டப்பட்ட க்கள் குடிவமஷஷனோப்பகதக் 

கஶை னெடிந்தது. இதனஶல் இன்ன் அந்தக் கஷஶங்கரஷவய எனோ 

துண்டு தலற்ன் நஷயம்கூட இல்யஶத நஷகய ற்பட்டினோக்கஷமது. 

அங்வக அசஶங்க அதஷபர், பஷவதச தசயஶரர், கஷஶ வசலகர் 

ன ல்வயஶனோம் இகைந்து அந்த க்கலகட 

கனோத்துக்ககரனம் உள்லஶங்கஷ அந்தப் பஷவதசத்தஷல் இண்டு 

இடங்ககர அலர்கள் குடிவன்லதற்கஶக அகடஶரப் 

படுத்தஷஷனோந்தஶர்கள். அங்கு குடிவமச் தசன்ம னேலஶஷம் 

குடும்பங்கரஷல் 1,400 குடும்பங்கலக்கு கஶைஷககர லறங்க 

நடலடிக்ககதடுத்ததபஶழுது, சஷய தஷழ் ஊடகங்கள் 

இகதப்பற்மஷ ஷக வஶசஶக ழுதஷன. தஷழ் ஊடகங் 

ககரத்தஶன் னெஸ்லிம் சனேகத்தஷனனோம் நஶடுகஷன்மஶர்கள். 10 

வீதஶன தஷழ்வபசும் னெஸ்லிம் சனேகத்தஷனர் இந்த நஶட்டிவய 

இனோக்கஷன்மஶர்கள். அலர்கலம் இந்தத் தஷழ் ஊடகங்ககர 

நம்பஷவ இனோக்கஷன்மஶர்கள். ஆஷனும் இந்த ஊடகங்கள் 

னெஸ்லிம் - தஷழ் உமகலச் சஷகதக்கஷன்மனெகமஷல் 

ழுதுகஷன்மன. னெஸ்லிம்கலகட எனோ சஷன்ன லஷடத்கதக் 

கூட தபஶஷதுபடுத்தஷக் கஶட்டுகஷன்மன. "னெல்கயத்தஸலஷவய 1,455 

குடும்பங்கலக்கு கஶைஷ தகஶடுக்கப்படுகஷமது" ன்ன் எனோ 

தஷழ்ப் பத்தஷஶஷகக தகயப்பஷட்டினோந்தகத நஶன் பஶர்த்வதன். 

அலர்கள் தகயப்கபப் பஷகறஶக ழுதஷ, அங்குள்ர உண்க 

நஷகயககச் தசஶல்ய ன்க்கஷன்மஶர்கள்.  

னலிகள் தசய்த தலன்க்கஶக அப்பஶலஷத் தஷழ் க்ககர 

நஶங்கள் குற்மஞ்சஶட்ட லஷனோம்பலஷல்கய. தகரல சுந்தஷன் 

அலர்கள் இங்கு வபசஷனஶர். இந்த லஷடங்ககர நஶங்கள் 

அலஶஷடத்தஷவய கூமஷதபஶழுது இதஷலுள்ர நஷஶங்ககர 

அலர் னஶஷந்துதகஶண்டஶர். அப்படி நஷஶங்ககரப் னஶஷந்து 

தகஶள்கஷன்ம ஏர் உன்ப்பஷனஶக நஶங்கள் அலகனம் 

அலனோகட கட்சஷத் தகயலர் சம்பந்தன் ஶ வபஶன்மலர் 

ககரனம் பஶர்க்கஷன்வமஶம். தஷழ்த் வதசஷக் கூட்டகப்னக்கு 

எனோ தஶர்ஸகப் தபஶன்ப்ன இனோக்கஷன்மது. கூட்டகப்பஷன் 

பஶஶலன்ம உன்ப்பஷனர்கரஶக இன்ன் இனோக்கஷன்ம நஸங்கள் 

னலிகள் தசய்த தலகம - 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹ හරඹක් 

ිනමඵනහ. 

 
රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ  
(ஶண்னஷகு மஷழஶத் பதஷனதஸன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

භ  විනහඩි 15ක් දු්දනහ ම්ද. 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ. ඔඵතුභහමේ හරඹ විනහඩි 10  ඩු යරහ, හරඹ 

සීභහ යරහයි ිනමඵ්දම්ද. 

 
රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ  
(ஶண்னஷகு மஷழஶத் பதஷனதஸன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

භ  ත විනහඩි 3ක් මද්දන. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, තත් හරඹ මද්දන ඵළවළ. 

 

රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ  
(ஶண்னஷகு மஷழஶத் பதஷனதஸன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

இந்தஷ வீடகப்னத் தஷட்டத்தஷவய னெஸ்லிம்ககரனம் 

உள்லஶங்குஶன் இந்தஷ தூதுலனோக்கு சம்பந்தன் ஶ 

அலர்கள் கடிதம் ழுதஷதஶக தகரல சுந்தஷன் அலர்கள் 

தசஶன்னஶர். அதற்கஶக நஶங்கள் உங்கலக்கு ங்கலகட 

பஶஶட்டுக்ககரத் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்வமஶம். அதவனஶடு 

நஷன்ன்லஷடக்கூடஶது. தஷழ் - னெஸ்லிம் சனேகங்கள் பஷஶஷந்து லஶற 

னெடிஶது. னத்தத்தஷனஶல் ஷகவும் பஶதஷக்கப்பட்ட இந்த னெஸ்லிம் 

சனேகத்கதனம் அந்த ண்ைஷவய லஶறகலப்பதற்வகற்ம 

சூழ்நஷகயக ற்படுத்துகஷன்ம லஷடத்தஷவய நஸங்கலம் 

உங்கலகட கஶயவநத்கதச் சற்ன்ச் தசயலறஷக்க வலண்டும். 

அலர்கலக்கு ன்ன பஷச்சஷகனகள் இனோக்கஷன்மன? ன்பகதப் 

பஶர்க்க வலண்டும். பஷம ஶலட்டங்ககரச் வசஶ்ந்த ந்ததலஶனோ 

னெஸ்லிம் நபகனம் லட ஶகஶைத்தஷல் தகஶண்டுவபஶய் 

குடிவற்ன்லதற்கு நஶங்கவர உடன்படஶட்வடஶம்; அதற்கஶக 

ந்தலஷதஶன உதலஷகனம் தசய்ஶட்வடஶம். அப்படி ஶனோம் 

அங்கு லவும் ஶட்டஶர்கள். அங்கு ஶர் லஶழ்ந்தஶர்கவரஶ 

அலர்கலகட தபர்கள் 2009ஆம் ஆண்டுக்குஶஷ லஶக்கஶரர் 

இடஶப்பஷவய இனோக்கஷன்மன. அங்குள்ர ந்தக் கஷஶங்ககரச் 

வசஶ்ந்தலர்கரஶஷனும் அலர்ககர அங்கு குடிர்த்துலதற்கு 

நஸங்கள் உதல வலண்டும். 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහමේ ථහ ්ද ය්දන ඕනෆ. 

 
රු රිහඩ් ඵදියුදී්ද භවතහ  
(ஶண்னஷகு மஷழஶத் பதஷனதஸன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, භ  ත විනහඩි 2ක් මද්දන. 

னவல, அதற்கஶக தஷழ்த் வதசஷக் கூட்டகப்பஷனஶகஷ 

நஸங்கள் னென்லந்து தசற்பட வலண்டுதன்ன் நஶன் 

வலண்டுகஷன்வமன். தகரல அகச்சர் குைத்ன வீக்வகஶன் 

அலர்கவர, நஸங்கள் இவு பகயஶக பஶடுபட்டு நடலடிக்கக 

ககரச் தசற்படுத்துகஷன்ம ஏர் அகச்சர். இந்த ஏஶஷயட்சம் 

க்ககரனம் வ்லஶன் குடிர்த்துலது? இலர்கலகட 

பஷச்சஷகன ன்ன? இலர்கலகட வதகலகள் ன்ன? 

ன்பலற்கமதல்யஶம் நஸங்கள் அமஷந்து அத்தகன வபகனம் 

உங்கலகட பதலஷக்கஶயத்தஷவயவ குடிர்த்துவீர்கதரன 

நஶங்கள் தஷர்பஶர்க்கஷன்வமஶம்.  

මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුිනයි, රු ආභිනතුභනි. ඔඵතුභහමේ හරඹ 

්ද. The next speaker is the Hon. D.M. Swaminathan. 

You have 11 minutes.  

 

[4.59 p.m.] 

 
රු ඩී.එේ. සහමිනහද්ද භවතහ  
(ஶண்னஷகு டி.ம். சுலஶஷநஶதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Mr. Presiding Member, today we are discussing the 

extension of the Resettlement Authority for a further 

period of three years. Really speaking, the word 

"resettlement" should not be debated in this Parliament. It 

is the responsibility of the Government to resettle the 

people who have been displaced by the war. The war was 

created and now it is over but the people are still 

displaced. It is the duty and obligation on the part of the 

Government to see that the replacement and resettlement 

of these people are done in a genuine manner.  

Today, the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, Minister of 

External Affairs spoke in Parliament. He is a Minister of 

great knowledge and learning.. But, I was really taken by 

surprise when he raised certain issues in Parliament today 

questioning as to why the UNHRC is bringing these 

resolutions against Sri Lanka, this small country, in such 

an aggressive manner. Sir, Sri Lanka maybe a small 

country but it has got its own inhabitants. The UNHRC 

cannot be influenced. It is a United Nations body with 

certain fundamental principles laid down under the UN 

Charter and those fundamental principles are laid down 

by authorities who are knowledgeable and the issues that 

have been placed before UNHRC is not something that 

can be canvassed. If there has been a genuine problem 

against the fundamental rights of the people of this 

country, it is the authority and it is the UNHRC that will 

have to look into this position.  

If you look at the Sri Lankan history after the war was 

over, there were certain fundamental issues, the LLRC 

Commission that was appointed by the Government has 

forwarded its report to the Government, but it has not 

been enforced to a great extent. That is one issue. In fact, 

the LLRC Report itself refers to the enforcement of the 

Thirteenth Amendment. Then, the question arises about 

the independence of Judiciary and the other Commissions 

that should be there to protect the fundamental rights of 

this country have not been introduced. Then, the 

extension of the President's term of office that he can 

continue to be in power without any limitation. These are 

the fundamental issues that have been considered by the 

UNHRC.  That is the basis of this whole resolution that 

was considered by the United States. The resolution that 

was brought forward today, fortunately or unfortunately, 

has been passed with 25 Members supporting it, 13 
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Members against it and eight Members abstaining from it. 

There is no reason for this. In fact, if we had 

fundamentally studied these issues, if we respect the 

international authority, if we do respect the other 

countries in this world, we will not come to this situation. 

We are facing a severe problem in this country. We do 

not know what the resolution is going to be, what the 

repercussions will be and what the reaction of the 

resolution is going to be to this tiny country. We do not 

know what will be our economic situation in future years 

to come. These are the things that have to be answered by 

the Government of Sri Lanka.  

When we talk about resettlement, just because you 

take certain IDPs out and resettle them or keep them in 

some other place of living, that does not mean 

resettlement. Resettlement means that you have to give 

them some sort of  habitation and a formal way to live. 

There should also be a way of living and there should also 

be food for them to eat. I think the Hon. Minister, who is 

respected by this Government as well as the Opposition, 

said that there are only 437 houses built for the last four 

years. If these statistics are correct, what are we talking 

about?  

Even the UNHRC has the right to consider what the 

human rights position is, as far as Sri Lanka is concerned. 

Are they right or are they wrong? Let us be but fair in 

what we are trying to do. That is the reason why we are 

being questioned. If we, as a nation, had a proper foreign 

policy and if we respected all the foreign countries alike, 

we would not be in this situation. We, as a nation, respect 

only certain countries like China and a few others which 

are giving us aid. If that is going to be the foreign policy 

of this country, we would face problems. I am sure our 

learned Minister of External Affairs is capable of advising 

the Government on much more graver issues than what 

we are facing today.  

Sir, the following are the fundamental issues that are 

coming up. When the Leader of the Opposition of India, 

Madam Sushma Swaraj, came to Sri Lanka to see the 

situation, the Government said that by July, 2011 the 

entire resettlement would be over. But, up to now, there 

are so many families which have not been resettled in 

accordance with the rules and regulations of resettlement. 

As I told you earlier, taking a person from Vavuniya and 

putting him in Thimbili is not reasonable. The people who 

had been in Vavuniya were fishermen. But, they had been 

put in Thimbili, where there is no habitation or fishing 

facilities. They had been brought and put into a jungle and 

are supposed to live there. If that is going to be your 

policy of resettlement, what is this country going to face 

in the future to come? That is the issue. These are the 

fundamental factors to be considered; these are the 

matters to be considered by the Government of Sri Lanka. 

It does not matter whether they are Tamils, Sinhalese or 

Muslims. You are quite right, we all have lived together. 

We, as Tamils, Sinhalese and Muslims, have lived 

together. I was educated at Royal College. My best 

friends were all Sinhalese. There was no problem; there 

was no difference of opinions. There were no 

fundamental issues as far as the Tamils, the Sinhalese and 

the Muslims were concerned. Those Bills were brought in 

by the government machinery at that time to gain 

popularity. The Sinhala Only Bill of 1956 and all other 

subsequent Bills that were brought in this country just to 

get the popularity of the people, to get people‟s votes and 

to win elections have now marred the entire community 

of Sri Lanka. As very correctly said, we all have to live 

together. There is no idea of living divided as  Tamils, 

Sinhalese and Muslims. We do not mind the Sinhalese 

going and staying in Jaffna, but we cannot give up our 

rights in Jaffna. We cannot allow the Tamils, who have 

been living in Jaffna, to be removed. We have to give 

them their lands.  

We cannot let other people like the armed forces to 

carry out the administration of Jaffna. The administration 

of Jaffna should be carried out by a civil administration, 

not by the armed forces. Today, the armed forces are 

running the administration of Jaffna. Is this what we are 

exactly asking for? The administration of the country 

should be in proper form. We cannot allow the army to 

run the administration of Jaffna. That is what we are 

saying. That is why the UNHRC is jealously looking at 

you. It is not because of any other rights. If we do 

practise the correct principles and protect the political 

rights in this country, we would not be questioned by any 

authority. As you correctly said, we are a tiny country in 

this world, but the reason for them to check what we are 

doing is because we are not protecting the human rights. 

If you violate the principles of human rights, definitely, 

we are going to face a grave situation in this country, 

which can affect us internationally, economically and 

otherwise.  

Thank you.  

     

 

[பஷ.ப. 5.08] 

 

රු විනහඹමර්ින මුයලිදය්ද භවතහ (නළත ඳදිංිකකිරීමේ 
නිමඹෝජ— භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு லஷநஶகனேர்த்தஷ னெரஷதன் - ஸள்குடிவற்ம பஷதஷ 

அகச்சர்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 

of Resettlement) 
தகரல தகயகதஶங்கும் உன்ப்பஷனர் அலர்கவர, இன்ன் 

ஸர குடிர்த்துதல் அதஷகஶசகப (தஷனோத்தம்) சட்டனேயம் 

சம்பந்தஶன லஷலஶதத்தஷல், அதன் கஶயநஸடிப்னத் ததஶடர்பஶக 

நஶங்கள் இங்கு உகஶற்மஷக் தகஶண்டினோக்கஷன்வமஶம். 

உண்கஷவய ஸள்குடிவற்மம் சம்பந்தஶக அகனத்துத் 

தப்பஷனஶலும் குற்மச்சஶட்டுக்கள் னென்கலக்கப்பட்டினோக் 

கஷன்மன. அதன் கஶைஶகத்தஶன் நஶங்கள் இன்னும் னேன்ன் 

லனோடங்கள் இந்த அதஷகஶசகபஷன் வசகலக நஸடிப்பதற்கு 

அனுதஷ வகட்டினோக்கஷன்வமஶம். இந்த ஸள்குடிவற்மம் ன்பது 
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நஷகமலகடலதற்கு இன்னும் கஷட்டத்தட்ட ந்து லனோடங்கள் 

வதகலப்படயஶம் ன்ன் நஶன் நஷகனக்கஷன்வமன். ஶலஷ 

யஶற்மஷல் ஆம்பஷக்கப்பட்ட சண்கடஷன் பஷற்பஶடு இடம் 

தபர்ந்த க்கள், அகதலஷட கடந்த 30 லனோடங்கள் னத்தம் 

நடந்த கஶயத்தஷல் இடம்தபர்ந்த க்கள் ன்ன் இடம்தபர்ந்த 

க்ககர நஶங்கள் இண்டு பஷஶஷவுகரஶகப் பஷஶஷக்கயஶம். 

தற்தபஶழுது நஶங்கள் னென்னுஶஷக தகஶடுத்து ஸள்குடிவற்மஷ 

ஷனோப்பது இந்த ஶலஷயஶற்ன்ச் சண்கடஷன் பஷற்பஶடு 

இடம்தபர்ந்த க்ககரத்தஶன். அதஶலது தற்தபஶழுது 

அலர்கள் னென்னுஶஷக அடிப்பகடஷல் தங்கள் தசஶந்த 

இடங்கரஷல் குடிவற்மப்பட்டினோக்கஷன்மஶர்கள். அவதவநம் 

னெப்பது லனோடங்கரஶக இடம்தபர்ந்த க்கள் இனஷவல்தஶன் 

குடிவற்மப்பட இனோக்கஷன்மஶர்கள். அந்தப் பஷச்சஷகனககரப் 

பற்மஷதல்யஶம் இங்கு பயலஶன் கூமப்பட்டது. உண்கஷவய 

தபஶதுலஶக அகனத்துத் தப்பஷனனோம் கூமஷதஷலினோந்து நஶன் 

எனோ கனோத்கத இங்கு ததரஷலஶகக் கூம லஷனோம்னகஷன்வமன். 

அதஶலது, இந்த ஸள்குடிவற்மம் ன்பது உண்கஷவய 

அசஷலுக்கு அப்பஶல் அல்யது இன, த வபதங்கலக்கு 

அப்பஶல் இடம்தபமவலண்டி எனோ லஷடம் ஆகும். ஆகவல, 

சஷங்கர க்கரஶக இனோக்கயஶம், னெஸ்லிம் க்கரஶக 

இனோக்கயஶம், தஷழ் க்கரஶக இனோக்கயஶம், அலர்கள் னத்தத்தஷன் 

கஶைஶக இடம்தபர்ந்தஷனோந்தஶல் அலர்ககர நஶங்கள் 

நஷச்சஶக ஸள்குடிர்த்த வலண்டும். இடம்தபர்ந்து இன்ன் 

பய துன்பங்கள் வலதகனகரஷன் த்தஷஷல் லஶழ்கஷன்ம அலர்கள் 

ல்வயஶனோம் னஷதர்கள்தஶம். ஆகவல, அலர்ககர உஶஷ 

னெகமஷல் ஸள்குடிவற்ம வலண்டி வதகல அசஶங்கத்துக்கு 

இனோக்கஷன்மது. அவதவநத்தஷல் இது ங்கலகட அகச் 

சஷனது தபஶன்ப்ன ன்பகதனம் நஶன் இங்கு ததரஷலஶகக் 

கூமஷக்தகஶள்ர லஷனோம்னகஷன்வமன்.  

இதுகுமஷத்து இந்த இடத்தஷல் னென்கலக்கப்பட்ட கனோத்துக் 

ககரனம், அதஶலது க்கஷ வதசஷக் கட்சஷஶக இனோந்தஶலும் 

சஶஷ, அல்யது ஶஸ.ன்.. ஆக இனோந்தஶலும் சஶஷ, அல்யது 

வஜ.லஷ.ன. ஆக இனோந்தஶலும் சஶஷ, அல்யது அச தப்ன 

அகச்சர்கரஶக இனோந்தஶலும் சஶஷ, அலர்கள் அகனலது 

கனோத்துக்ககரனம் ற்ன்க்தகஶண்டு அந்த ஸள்குடிவற்மத்கதத் 

தஷமம்படச் தசய் வலண்டும் ன்பதுதஶன் ங்கலகட 

வநஶக்கம். தனன்மஶல் இதஷல் பயதப்பட்ட க்கலம் 

உள்ரடங்கஷஷனோக்கஷன்மஶர்கள். ஆனஶல், இன்ன் ஸள்குடி 

வற்மம் இடம்தபமலஷல்கய ன்ன் னெழுகஶகக்  குற்மஞ் 

சஶட்டிலஷட னெடிஶது. தனனஷல் ஏரவுக்கு ஸள்குடிவற்மம் 

இடம்தபற்மஷனோக்கஷன்மது. அவதவநம் ஸரக் குடிர்ந்தலர் 

கலக்குஶஷ னெழு லசதஷ லஶய்ப்னக்ககரனம் லறங்க வலண்டும் 

ன்பகத நஶனும் ற்ன்க்தகஶள்கஷன்வமன். ஆனஶல், 

ஸள்குடிவற்மம் ன்பது தனஷவ ஸள்குடிவற்ம அகச்சஷல் 

ட்டும் தங்கஷஷனோக்கஷன்ம லஷடம் அல்ய.  இகை அகச்சுக் 

கலடன் வசர்ந்துதஶன் ஸள்குடிவற்ம வலகயககரச் தசய் 

வலண்டும். எனோ னதஷ கஷஶத்கத நஶங்கள் அகக்கஷன்ம 

தபஶழுது அங்கு ஷன்சஶம் வதகலப்படயஶம், குடிநஸர் 

வதகலப்படயஶம், பஶகத அபஷலஷனோத்தஷ வதகலப்படயஶம், 

சுகஶதஶ அகச்சஷன் வசகல வதகலப்படயஶம். இவ்லஶன் பய 

அகச்சுக்கரஷன் தசற்பஶடுகலம் அங்வக இடம்தபம 

வலண்டும். ஆகவல, இத்தகக பய அகச்சுக்ககரனம் 

இகைத்துக்தகஶண்டுதஶன் நஶங்கள் ஸள்குடிவற்மத்கதச் 

தசய் வலண்டி வதகல இனோக்கஷன்மது. உதஶைஶக, 

அண்கஷவய வகப்பஶப்பஷயவு ன்ம கஷஶத்தஷவய நஶங்கள் 

வீடுககர அகத்துக் தகஶடுத்து அந்த க்ககரக் ஸள்குடி 

வற்மஷஷனோக்கஷன்வமஶம். அங்கு இன்னும் கஷட்டத்தட்ட 115 

வீடுககர அகப்பதற்கஶன அடிக்கல்கயனம் நஶட்டிலஷட்டு 

லந்தஷனோக்கஷன்வமஶம். தனன்மஶல் அந்தக் கஷஶம் னெற்ன் 

னெழுதஶக இடம் ஶற்மப்பட்டினோக்கஷமது. ஆகவல, அந்த 

க்கலக்குச் சகய லசதஷககரனம் தசய்து தகஶடுக்க வலண்டும் 

ன்பதஷல் நஶங்கள் ஷகவும் கலனஶக இனோக்கஷன்வமஶம். இதற்கு 

கஷட்டத்தட்ட 115 ஷல்லின் னௌபஶய் நஷதஷகத் தஷகமவசஶஷஷல் 

இனோந்து வயதஷகஶகப் தபற்ன் அந்த க்ககர அங்கு 

ஸள்குடிவற்மலஷனோக்கஷன்வமஶம். இவதவபஶன்ன் பயதப்பட்ட 

லஷதங்கரஷல் ஸள்குடிவற்மம் இடம்தபற்ன் லனோகஷமது.   

தபஶதுலஶக லட ஶகஶைத்தஷவய வீடு கட்டப்படலஷல்கய 

ன்ம குற்மச்சஶட்டுக்கள் ழுந்துள்ரன. உண்கஷவய அங்கு 

2010 -2011ஆம் ஆண்டு 'வநர்ப்' ன்ன் தசஶல்யப்படுகஷன்ம 

North-East Development Fund னேயம், we have already built 

12,000 houses. அந்த வீடுகள் னெற்ன்னெழுதஶக இயங்கக 

அசஶங்கம் தபற்ம கடன் நஷதஷஷன்னேயம் கட்டப்பட்டகல 

ஶகும். அதஶலது, அந்த வீடுகள் தலரஷநஶட்டு 

உதலஷகள்னேயவஶ அல்யது வலன் நஷன்லனங்கரஷன் உதலஷகள் 

தகஶண்வடஶ கட்டப்பட்டகலல்ய.  இன்ன் அந்த வீடுகள் 

அந்த க்கரஷடம் ககரஷக்கப்பட்டுள்ரன. இனோந்தவபஶதஷலும் 

அச சஶர்பற்ம நஷன்லனங்கலம் அங்வக வீடுககரக் கட்டிஷனோக் 

கஷன்மன. தற்தபஶழுது அங்கு இந்தஷ அசஶங்கத்தஷன் உதலஷன 

டனஶன வீடுகள் அகக்கப்பட்டு லனோகஷன்மன. ற்கனவல லட 

ஶகஶைத்தஷவய ஆஷம் வீடுகள் கட்டி னெடிக்கப்பட்டுள்ரன. 

கடந்த இண்டு லஶங்கலக்கு னென்ன நஶங்கள், அதஶலது 

அசஷல் அங்கம் லகஷக்கஷன்ம னெஸ்லிம் அகச்சர்கள், தஷழ்த் 

வதசஷக் கூட்டகப்பஷனர், னெஸ்லிம் கஶங்கஷஸ் உன்ப் 

பஷனர்கள் அகனலனோம் இந்தஷ உர் ஸ்தஶனஷகஶஷடம் தசன்ன் 

இது சம்பந்தஶகக் ககதத்தஷனோக்கஷன்வமஶம். ஆனஶல், 

தஷப்னக்குஶஷ உன்ப்பஷனர் சுந்தஷன் அலர்கள் வபசஷதபஶழுது 

இந்தஷ வீட்டுத் தஷட்டத்தஷல் அசஷல் தசல்லஶக்குப் பன் 

படுத்தப்படுலதஶகக் கூமஷனஶர். உண்கஷல் நஶன் அகத 

னெற்ன்னெழுதஶக ன்க்கஷன்வமன். தனன்மஶல், இந்த வீடு 

கலக்கு ஆட்ககரத் ததஶஷவுதசய்கஷன்ம லஷதம் தபஶதுலஶன எனோ 

லஷடஶக இனோக்கஷன்மது. அதஷல் ந்த அசஷல்லஶதஷனம் 

தகயஷட னெடிஶது. அதற்கு உதஶைஶக ங்கலகட 

அசஶங்கத்தஷவய இனோக்கஷன்ம சம்பந்தப்பட்ட அகச்சர்கள் 

ற்ன்ம் தஷழ்த் வதசஷக் கூட்டகப்ன உன்ப்பஷனர்கள் 

ல்வயஶனோம் ட்டக்கரப்ன ஶலட்டத்தஷலுள்ர எவ்தலஶனோ 

பஷவதசச் தசயகத்துக்கும் தசன்ன் அந்த வீடுகள் 

கட்டப்படுலதற்குஶஷ தஷட்டங்ககர லகுத்ததுடன் அந்த 

லஷபங்ககர ல்யஶம் க்கள் பஶர்கலக்கு தலரஷப்பகடஶக 

கலக்க வலண்டும் ன்ம எனோ தஸர்ஶனத்கதனம் டுத்தஷனோந் 

தகதக் குமஷப்பஷட லஷனோம்னகஷன்வமன் அதஶலது, அந்த வீடுகள் 

லறங்கப்படுலதஷல் தலரஷப்பகடஶன தசற்பஶடுகள் 

இடம்தபம வலண்டும் ன்பதுதஶன் ங்கலகட வலண்டு 

வகஶரஶகும்.  இதுவபஶன்ம பல்வலன் வீட்டுத் தஷட்டங்ககரச் 

தசற்படுத்த இனோக்கஷவமஶம்.  

தற்தபஶழுது கஷறக்கு ஶகஶைத்தஷவய நஶயஶஷம் 

வீடுககரக் கட்டுலதற்குத் தஷட்டஷட்டினோக்கஷன்வமஶம். அது 

ஶத்தஷல்ய 'வதசத்துக்கு குடம்' தஷட்டத்தஷனூடஶக 

கஷட்டத்தட்ட 9,747 ஷல்லின் னௌபஶய் நஷதஷக நஶங்கள் கஷறக்கு 

ஶகஶைத்தஷல் தசயலறஷத்துள்வரஶம். இதஷல் ஸள்குடிவற்மனெம் 

உள்ரடங்குகஷன்மது. அதஶலது அங்கு பய ஷன்சஶத் 

தஷட்டங்ககர லறங்குகஷன்வமஶம்; பஶகதககர அபஷலஷனோத்தஷ 

தசய்கஷன்வமஶம்; வீடுககரப் னனகக்கஷன்வமஶம். இவ்லஶன் 

அங்கு அந்தத் தஷட்டத்தஷனூடஶகப் பல்வலன் அபஷலஷனோத்தஷத் 

தஷட்டங்கள் இடம்தபன்கஷன்மன. இதனுடன் எட்டிதஶக 

நஶகர எனோ கஷழ்லஶன லஷடம் இடம்தபமலஷனோக்கஷன்மது. 

அதஶலது, ட்டக்கரப்ன நகத்தஷல் கஷட்டத்தட்ட 100 

லனோடங்கள் பறகலஶய்ந்த கல்யடிப் பஶயத்துக்கனோகஷல் 
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சஶந்தஶகப் அகக்கப்பட்ட னதஷ பஶயத்கத  வதகு 

ஜனஶதஷபதஷ வஷந்த ஶஜபக்ஷ அலர்கள் தஷமந்து 

கலக்கலஷனோக்கஷன்மஶர். அந்தப் பஶயத்தஷன் ஊடஶக இன்ன் 

ட்டக்கரப்ன நகம் றஷல்ஷகு வதஶற்மத்துடன் 

கஶட்சஷரஷக்கஷன்மது. அந்தப் பஶயத்துக்கஶகக் கஷட்டத்தட்ட 

1,347 ஷல்லின் னௌபஶய் தசயலஷடப்பட்டினோக்கஷன்மது. அங்கு 

இவதவபஶன்ன் பயதப்பட்ட வலகயத் தஷட்டங்கள் 

நடந்துதகஶண்டினோக்கஷன்மன. அவதவநம் இந்த வலகயத் 

தஷட்டங்கரஷல் குகமபஶடுகள் இனோக்கஷன்மன ன்பகதனம் 

நஶங்கள் ற்ன்க்தகஶள்கஷன்வமஶம். அது சம்பந்தஶக வதகு 

ஜனஶதஷபதஷ வஷந்த ஶஜபக்ஷ அலர்கலடன் ககதத்து வயதஷக 

நஷதஷகப் தபற்ன் அகனலதும் எத்துகறப்னடன் இந்த 

ஸள்குடிவற்ம நடலடிக்ககககரத் தஷமம்பட வற்தகஶள்ர 

வலண்டும் ன்பதுதஶன் ங்கலகட அலஶலஶகும் ன்ன் 

கூமஷ, லஷகடதபற்ன்க்தகஶள்கஷன்வமன். நன்மஷ லைக்கம்.  
  

මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඉශඟ  රු මජ්. ශ්රීර යංහ භ්දත්රීිතුභහ.  ඔඵතුභහ  විනහඩි 5 

හරඹක් ිනමඵනහ.  
 

 

[பஷ.ப. 5.13] 

 
රු මජ්. ශ්රීර යංහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகயகதஶங்கும் உன்ப்பஷனர் அலர்கலக்கு நன்மஷ. இன்ன் 

இச்சகபஷல் பயர் ஸள்குடிவற்மம் பற்மஷ லஶதப்பஷதஷ 

லஶதங்ககர னென்கலத்தஶர்கள். னத்தம் னெடிலகடந்ததஷலினோந்து 

இன்ன்லக ஸள்குடிவற்மம் பற்மஷ பய லஷடங்கள் 

நடந்வதமஷவபஶதஷலும், க்கள் இன்னனெம் துன்பங்ககரனம் 

கஷ்டங்ககரனம் அனுபலஷத்தலர்கரஶகவல லஶழ்ந்துதகஶண்டு 

இனோக்கஷன்மஶர்கள். இந்த நஷகயக ஶமவலண்டும். னத்தம் 

னெடிந்துலஷட்டததன்ன் அசு அமஷலஷத்த பஷன்ன, பஶதஷக்கப்பட்ட 

க்கள் ஏர் தஷர்பஶர்ப்னடன், அதஶலது, தங்கலக்கு எனோ 

நஷம்தஷஶன லஶழ்க்கக கஷகடக்கும் ன்ன் தஷர்பஶர்ப்னடன் 

இனோந்தஶர்கள். ஆனஶல், இந்தச் சட்டனேயத்தஷன் ஊடஶக இந்த 

ஸள்குடிவற்ம அதஷகஶசகபஷன் நடலடிக்கககள் வலும் 

னேன்ன் ஆண்டுகலக்குவல் நஸடிக்கலஷனோக்கஷன்மது. ஶண்னஷகு 

அகச்சர் மஷழஶத் பதஷனதஸன் அலர்கள் உகஶற்ன்ம்தபஶழுது, 

தஶன் அகச்சஶக இனோந்த கஶயத்தஷல், தன்னஶல் னெஸ்லிம் 

க்ககரக்கூட ஸள்குடிவற்ம னெடிலஷல்கய ன்ன் கூமஷனஶர். 

அவ்லஶவம, நஶன் உட்பட பய தஷழ் பஶஶலன்ம 

உன்ப்பஷனர்கள், ஸள்குடிவற்மத்தஷன்வபஶது தஷழ் க்கள் 

எழுங்கஶகக் குடிவற்மப்படலஷல்கய ன்ம கனோத்தஷகன 

இச்சகபஷல் கூமஷலந்தஷனோக்கஷன்வமஶம். இக்கனோத்தஷகன 

னென்னஶள் ஸள்குடிவற்ம அகச்சர் ஶண்னஷகு ஷல்வஶய் 

பர்னஶந்து அலர்கலம் னென்கலத்தஷனோந்தஶர். இவ்லஶமஶன 

நஷகயஷல் ஸள்குடிவற்மப்பட்ட க்கள் தங்கலகட தசஶந்த 

இடங்கரஷல் லசதஷஶக லஶழ்கஷன்மஶர்கரஶ? ன்ன் நஶங்கள் 

பஶர்க்கவலண்டும். ஆனஶல், அப்படிஶன எனோ நஷகயக 

இன்னும் ற்படலஷல்கய. 

உதஶைஶக, இந்தஷ வீட்டுத் தஷட்டத்கத நஶங்கள் 

டுத்துவநஶக்கஷனஶல், அந்தத் தஷட்டத்தஷன்னேயம் வீதடஶன்கமக் 

கட்டிக்தகஶள்லதற்கு அம்க்ககர loan டுக்கச் 

தசஶல்கஷன்மஶர்கள். நஶரஶந்த லஶழ்க்ககக்வக கஷ்டப்படுகஷன்ம 

அலர்கள், இவ்லஶன் கடனஶகப் தபன்கஷன்ம நஷதஷஷனஶல் எனோ 

வீட்கடக் கட்டினெடிக்க னெடிஶத நஷகயஷல், இன்ன் 

கடனஶரஷகரஶக ஶமஷஷனோக்கஷன்ம நஷகயகதஶன் ற்பட்டினோக் 

கஷன்மது. அதஶலது, இன்ன் இந்தஷ வீட்டுத்தஷட்ட வீடும் 

இல்யஶல், லங்கஷஷல் தபற்ம loan னம் தசலுத்தவலண்டி 

நஷகயக ற்பட்டினோக்கஷன்மது. இதனஶல், க்கள் பஶஶஷததஶனோ 

பஷச்சஷகனக்கு னெகம்தகஶடுத்தஷனோக்கஷன்மஶர்கள். இதஷல் 

னெகமவகடுகள் எனோ பக்கம்! இது ததஶடர்பஶக தஷழ்த் வதசஷக் 

கூட்டகப்பஷன் உன்ப்பஷனர்கலடன் ககதப்பதஷல் ந்தப் 

பஷவஶசனனெம் இல்கய. ஆனஶல், தகயலர் இஶ. சம்பந்தன் 

ஶ அலர்கரஷடம் இந்த சகபஷவய நஶன் தனஷப்பட்ட ஶஸதஷஶக 

எனோ வலண்டுவகஶகர லஷடுக்கஷன்வமன், அலர் தனது தநனோங்கஷ 

நண்பஶன ன்வஶகன் சஷங் அலர்கரஷடனெம் இந்தஷ த்தஷ 

அசுடனும் வபசஷ இந்தப் பஷச்சஷகனகத் தஸர்க்க 

வலண்டுதன்ன். உண்கஷல், தஷழ்த் வதசஷக் கூட்டகப் 

பஷன் கன உன்ப்பஷனர்ககரலஷட சம்பந்தன் ஶ அலஶ்கள் 

இந்தஷ த்தஷ அசுடன் தநனோங்கஷ ததஶடர்கப 

கலத்தஷனோக்கஷன்மஶர். அலர் இந்தப் பஷச்சஷகனகத் தஸர்த்து 

கலக்கயஶம். இந்த வீட்டுத் தஷட்டத்தஷற்தகன எனோ தசஶற்ப 

பைத்கத இந்தஷ அசு கடனடிப்பகடஷல் டுக்கஷன்மது. 

அகதனம் இந்தஷ அசு லஷட்டுக்தகஶடுத்து இந்த க்கலக்கு 

அதற்கஶன னெழு நஷதஷகனம் லறங்கவலண்டும் ன்ன் நஶன் 

இந்தச் சகபஷவய னஶக் வகட்டுக்தகஶள்கஷன்வமன்.  

அவதவநம் பஷதஷ அகச்சஶன கனோைஶ ன்மகறக்கப் 

படுகஷன்ம னெரஷதன் அலர்கலம் இங்கு கனோத்துத் 

ததஶஷலஷத்தஶர். இந்த ஸள்குடிவற்மத்தஷல் இனோக்கஷன்ம 

பஷச்சஷகன அலனோக்கும் ததஶஷனம். இந்தப் பஷச்சஷகன 

உஶஷனெகமஷல் தஸர்க்கப்படலஷல்கய ன்ன் ற்தகனவல 

அலனோம் கூமஷஷனோந்தஶர், நஶங்கலம் கூமஷஷனோந்வதஶம். இந்த 

க்கள் நஶரஶந்தம் கஷ்டப்பட்டுக்தகஶண்டினோக்கஷன்மஶர்கள். 

ஸள்குடிவற்மம் நடந்தஶலும் அலர்கரஶல் அந்த வீட்டில் 

லஶறக்கூடி நஷகயக இனோக்கஷமதஶ? அலர்கள் அங்வக 

தசய்ப்வபஶகும் ததஶறஷல் ன்ன? அலர்கலக்கு ப்படி 

லனோஶனம் கஷகடக்கப்வபஶகஷன்மது? இகல எனோ பக்கம் இனோக்க, 

அலர்கள் ற்தகனவல இனோந்த இடத்கதலஷட்டு வலவமஶர் 

இடத்துக்கு ஶற்மப்பட்டினோக்கஷமஶர்கள். அதஶலது தன்னுகட 

வீடு, தஶன் னெத்தஷட்டு லஷகரஶடி னெற்மம், தஶங்கள் தசன்ம 

பஶடசஶகயகள், தஶம் கும்பஷட்ட வகஶஷல்கள் ன்பலற்கமப் 

பஷஶஷந்து அலர்கள் தஷடீதன வலதமஶனோ பஷவதசத்தஷல் 

லஷடப்பட்டினோக்கஷமஶர்கள். ஸள்குடிவற்மத்துக்குப் தபஶன்ப்பஶன 

அகச்சர்கரஶக இனோந்தலர்கவர இப்படிஶன நஷகயக 

ககரக் கூன்கஷமஶர்கள். இந்த நஷகயகஷல் ஸள்குடிவற்மம் 

எழுங்கஶக நடந்தஷனோக்கஷன்மது ன்ன் சஶதஶைஶக எனோலஶல் 

ப்படி ற்ன்க்தகஶள்ர னெடினம்? இவ்லஶமஶன நஷகயகஷல் 

இந்தச் சகபஷலுள்ர சஷயர் அந்தப் பகுதஷகரஷல் ஸள்குடிவற்ம 

தல்யஶம் நடந்து னெடிந்துலஷட்டததன்ன் கூன்கஷமஶர்கள். 

ஆனஶல், அந்த க்ககரப் பஶர்க்கஷன்மதபஶழுது அலர்கரஷடம் 

க்கனெம் தக்கனெம் தஷர்பஶர்ப்னவ இனோந்துதகஶண்டினோப் 

பகதக் கஶையஶம். 

உண்கஷல் ஸள்குடிவற்மப் பகுதஷகரஷல் அடிப்பகட 

லசதஷகள்கூட இல்யஶத நஷகயகதஶன் கஶைப்படுகஷமது. இந்த 

நஷகயக ஶற்மப்பட வலண்டும். ததஶடர்ந்தும் அலர்கள் னத்த 

சூழ்நஷகயஷல்தஶன் இனோக்க வலண்டுஶ? அலர்கரஷடம் ன்ன 

ஶற்மம் ற்பட்டினோக்கஷன்மது? எவ்தலஶனோலஶஷனது உடம்பஷலும் 

'தளல்’ துண்டுகள் இனோக்கஷன்மன. எனோலர் கஶலில்யஶல் 

இனோக்கஷன்மஶர்; இன்தனஶனோலர் ககஷல்யஶல் இனோக்கஷன்மஶர்; 

இன்தனஶனோலர் கண்ககர இறந்தஷனோக்கஷமஶர். இதற்கப்பஶல் 

அலர்கள் வீடில்யஶல் இனோக்கஷன்மஶர்கள். கனலஷக இறந்த 

கைலன், கைலகன இறந்த கனலஷ, தங்கக-தம்பஷக 

இறந்த அண்ைன்-அக்கஶஶர், னேத்த சவகஶதர்ககர இறந்த 

சஷன்லர்கள், இதகனலஷட ஊனனெற்வமஶர், உகடகககர 
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இறந்து தஷலிகரஶவனஶர் ன்ன் இப்படி அங்கு பஶஶஷ 

பஷச்சஷகனகள்! இந்தப் பஷச்சஷகனகள் ப்வபஶது தஸனோம்? 

எனோபக்கம் சர்லவதசத்தஷன் அழுத்தம்! னத்தத்கத னெடித்துகலத்த 

சர்லவதசம் அந்த னத்தத்தஷனஶல் வநடிஶகப் பஶதஷக்கப்பட்ட 

க்கலக்குப் பஷஶச்சஷத்தஶக அலர்கரஷன் அன்மஶடப் 

பஷச்சஷகனககரத் தஸர்க்கலஷல்கய. அலர்கரஷன் லஶழ்லஶதஶப் 

பஷச்சஷகனககரஶலது தஸர்க்கலஷல்கய. சுநஷர்ை உஶஷகன 

டனஶன அசஷல் உஶஷகக இன்ன்லக தபற்ன்த்த 

லஷல்கய. னவல, இந்த அசஶங்கம் உஶஷனெகமஷல் ஸள் 

குடிவற்மத்கதச் தசய்து, சுநஷர்ை உஶஷகனடன் தஷழ் 

க்கள் லஶழ்லதற்கு உஶஷ அசஷல் தஸர்கல தனக்கஷனோக்கஷன்ம 

னேன்மஷலிண்டு தபனோம்பஶன்கனொடஶக னென்கலத்து, பஶதஷக்கப் 

பட்ட க்கரஷன் பஷச்சஷகனககரத் தஸர்த்துகலக்க நடலடிக்கக 

டுக்கவலண்டுதன்ன்ம் அதற்கு இந்தச் சகப உதலஷ தசய் 

வலண்டுதன்ன்ம் வகட்டு லஷகடதபன்கஷன்வமன்.   

நன்மஷ.  
    

මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. A. Vinayagamoorthy. 

You have five minutes. 

 
රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ 
(ஶண்னஷகு அ. லஷநஶகனேர்த்தஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Sir, I think I have about 15 minutes. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

No, you have got only five minutes. 

 

[5.18 p.m.] 

 
රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ 
(ஶண்னஷகு அ. லஷநஶகனேர்த்தஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Hon. Presiding Member, I was listening to the 

speakers who spoke before me and I thought I was in 

Geneva and not in the Parliament of Sri Lanka because a 

lot  was said about what had been happening in  the 

UNHRC.  

Today, we are taking up the Resettlement Authority 

(Amendment) Bill to extend its term by another three 

years. As far as resettlement is concerned, Government 

says that 95 per cent of the displaced people have been 

resettled. This is not correct. According to the UN Report, 

117,888 persons have not been fully resettled in their own 

places. 

Now, take  Keppapulavu, the village which is by the 

side of Vattapalai. About 250 families of that village are 

not allowed to go and resettle there. People now living in 

Vattapalai, they have got their agricultural lands in 

Keppapulavu but they are unable to go and do their 

cultivation in Keppapulavu. It is the same in Mullikulam  

They are not allowed to go and resettle there. As far as 

Valigamam North is concerned, there are 24 villages and 

28,270 persons have not yet been resettled there. When 

His Excellency the President was presiding at the DDC 

meeting in Jaffna, I handed over to him  a memorandum 

giving the particulars of persons to be resettled. Then, he 

asked me whether those figures were correct. I said that I 

got those figures from the Divisional Secretary and they 

can check it from him. Now, Major General 

Hathurusinghe says that all the figures are incorrect. 

What we now want is full resettlement of these 28,270 

displaced persons. Why do you not give us at least a 

civilian rule in Jaffna? For how long you want us to be 

under the army rule? Is Major General Hathurusinghe 

giving orders to  the GA, police and everybody? As  

regards  50,000 houses that India promised, you have 

been unable to give them a list so far.- [Interruption.] 

You have not given  them that. 

So, I kindly request the Government to resettle these 

28,270 people in 24 villages in Valigamam North 

immediately because what I understand is that, that area 

is being taken over by the army to set up army camps. If 

you are not allowing these people to go and reside in their 

own houses, why do you find fault with the UNHRC 

when they bring in a Motion against you? So, we request 

the Government to resettle these people in those places 

from where they were displaced. That is the UN 

principle.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 

 
රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ 
(ஶண்னஷகு அ. லஷநஶகனேர்த்தஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Okay. 

Then, I apologise to the Muslims for what has 

happened to them in Jaffna. We never sent them out. 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Why were you silent then?  

 
රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ 
(ஶண்னஷகு அ. லஷநஶகனேர்த்தஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

No, we were not silent. 
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රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Why not? When the LTTE gave  a 24-hour ultimatum 

and told the Muslims to leave, you were silent. Why were 

you silent? Tell us today. None of  your Tamil Members 

spoke against that.  

 
රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ 
(ஶண்னஷகு அ. லஷநஶகனேர்த்தஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

I apologise for what they have done. - [Interruption.] 

We are prepared to - [Interruption.] Let the Muslims 

come back. We will accommodate them. 

Thank you very much. 

 

[.බහ. 5.23] 

 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, විමලේමඹ්දභ ඈතහභත් 

ළදත් භහත හක් න නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ 

(ංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත ිළිතඵ හච්ඡහ න මේ 

මභොමවොමත් ඉ  දවස කිහිඳඹක් එතු ය්දන  භභ ළභළිනයි. 

ද මඵොමවෝ මදනහ ංහිඳිඹහ ළන ථහ යනහ; ප්රණින්දධහනඹ 

ළන ථහ යනහ. භභ ං හිතනහ, ප්රණින්දධහනඹ ළන 

ංහිඳිඹහ ළන ඳ  ය ක් වළටිඹ  ිළ  ය ලි්ද ඊඳමදස ල— 

නළවළයි කිඹරහ. මේ ය  තුශ ප්රණින්දධහනඹ, ංහිඳිඹහ, එමුතු 

බහඹ, මවෝදයත්ඹ ව වජීනඹ ඹන මේ යලඹල්රක්භ 

ක්රිාඹහත්භ ය්දන  ය ක් වළටිඹ  ඳ  ලක්ිනඹ ිනමඵනහ 

කිඹරහ භභ හිතනහ. ආයි, භභ එමවභ කිඹ්දම්ද? මේ ඈිනවහඹ 

දිවහ මවො  ඵළලුමොත්  මේ ය  ඳහරනඹ ශ යජරු්ද වළභ 

දහභත්භ ංහිඳිඹහ මනුම්ද, සුංමඹෝඹ මනුම්ද, 

මවෝදයත්ඹ මනුම්ද, වජීනඹ මනුම්ද ළඳ මරහ 

ිනමඵනහ. ක්රිාසතු පූර් වතයන ලත ර්මේ ඳණ්ඩුහබඹ 

යජතුභහ  කියලභ මේදඹකි්ද මතොය යහජ— නුග්රාවඹ රඵහ දීරහ, යමේ 

ිනබුණ යලඹලුභ අේ රැ ්දන   යුතු ශහ. බ්රrහවසභණ, 

වජන, අජී, මද්,  ක්, ලිං, ඹක්, ේභණ, ඳහණ්ඩ— 

හමේ ඳ්දයලඹඹක් මිථ—හ ද සටි කුර යලඹල්ර භ එ වහ 

භහන ළරකුහ. ක්රිාසතු පූර් වතයන ලත ර්මේදී 

ඳණ්ඩුහබඹ යජතුභහ ය  එක් මේත් යරහ වළභමදනහ භ  එ 

වහ භහන ළරකුහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, ක්රිාසතු පූර්  12 න ලත 

ර්මේ i න විජඹඵහහු යජ භමේ මඳොමශෝදනරු නුය 

ය ත් මොළී්ද මචෝශඹ්ද භඟ  ්ද යරහ  මචෝශඹ්ද 

ඳයහජඹ යරහ මචෝශ නුය න මඳොමශෝදනරු නළත යක් 

ජඹග්රාවණඹ යරහ,   දහ මඹ නමි්ද දශදහ භහිතහක් වදරහ, 

දශදහ ව්දමේ ව ඳහත්රා ධහත්ද ව්දමේ  සථහඳනඹ යරහ   දහ 

මඹ අයක්හ කිරීභ  ඳළරුමේ හ ද? දකුණු ඈ්දදිඹහමේ 

මේරක්හය වමුදහ . ්දන ඒත් ංහිඳිඹහමේ, මවෝදයත්මේ 

ංමක්තඹක්. දකුණු ඈ්දදිඹහම්ද ඳළමිණි යලඹලු මදනහභ තුය්ද 

වළටිඹ  ළරකුමේ නළවළ. තුය්ද මතෝයහ මේයහ මන, ය   

තුරුේ ශ ඹ මතෝයහ මේයහ මන එතුභහ  යුතු ශහ.  

 මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, මේ යමේ ඵ හිය මුහුදු ඵඩ 

ප්රණමද්ලමේදී මුසලිේරු්ද 4,000ක් ඳ තුගීසී්දම්ද භවහ විඳත  

ඳත් න වි  ඒ ඹ නළ මඟනහිය ප්රණමද්ලමේ ඳදිංික ය්දන  

මංඩර යහජධහනිඹ ය ත් මනයත් යජතුභහ   යුතු ශ 

අහයඹ  ඳ  භතයි. ඒ හමේභ ක්රිාසතු පූර් 2 න ලත 

ර්මේදී දුටුළමුණු යජතුභහ එශහය ඳයහජඹ යරහ, ය  එක් 

මේත් යරහ එශහය මනුම්ද මොමවොනක් වළදුහ. එතළනි්ද 

මදෝරහකි්ද ඹ්දන ඵළවළ; ඬ මඵය ව්දන  ඵළවළ; අචහය 

ය්දන  ඕනෆ; මෞය ය්දන  ඕනෆ.   මේ අදී ලමඹ්ද ව 

ඊත්තු්ද ගුණහං තුිත්ද  මේ ය  තුශ ඒ ංහිඳිඹහ —හේත 

ය්දන , ංහිඳිඹහ, මවෝදයත්ඹ, සුංමඹෝඹ සථහඳනඹ 

ය්දන  එතුභහ  යුතු ශහ.  ඳ  ඈිනවහඹ පුයහ භ ඕනෆ 

තයේ පූර්හදර්ල ිනමඵනහ. ඒ නිහ ඳ  ිළ  ය ලි්ද ඊඳමදස 

ල— නළවළ, මේ ය  තුශ ංහිඳිඹහ සථහඳනඹ ය්දන ; මේ 

ය   තුශ ප්රණින්දධහනඹ ක්රිාඹහත්භ ය්දන . ඳ  ඕනෆ තයේ 

අදර්ල, ඊඳමද්ලන, පූර්හදර්ල එදහ යජ දමේ මේ ය  ඳහරනඹ 

ශ, ය  එක් මේත් ශ යජරු්ද ඳ  රඵහ දීරහ ිනමඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, නමුත් විමලේමඹ්දභ ිළ  ය  

ඵරමේ, ජහත—්දතය ඵරමේ මේ යමේ මද්ලඳහරන න—හඹ 

ඳත්රාඹ ිළිතඵ, මේ යමේ බ—්දතයමේ යලදු විඹ යුතු රුණු 

හයණහ ිළිතඵ ඊඳමදස රඵහ දීභ ිළ ඵළවළය යනහ; 

ප්රණිනක්මේඳ යනහ. ඒ හමේභ ය ක් වළටිඹ  ිළ ංහිඳිඹහ ළන 

ථහ ශහ  භදි; යිහරු ළහුහ  භදි. 

මේ දවස ක්රිාඹහ  නං්දන  ද හරඹ එශලාරහ 

ිනමඵනහ. ිළ වළමභෝභ ද්දනහ, 1988-1989 හරමේ ඳළළින 

භවහ —නඹ ළන. එදහ ඒ භවහ —නඹ  මවේතු ව රුණු 

හයණහ ිළිතඵ මොඹ්දන , ඒ තරුණඹ්ද ිළිතඵ එදහ 

ජනහධිඳින මොමි්ද බහක් සථහඳනඹ ශහ. ඒ මොමි්ද 

බහමේ හභහජිමඹකු වළටිඹ  ර්තභහන විමද්ල  යුතු 

ආභිනතුභහ  යුතු ශහ. එභ ජනහධිඳින මොමි්ද බහමේ 

හර්තහ භමේ මත් ිනමඵනහ.  ඒ හර්තහම්ද ඒ තරුණඹ්ද 

ිළිතඵ මඹෝජනහ මශේ මභොනහද? ජන භහජඹ 

නිර්මද්ලඳහරනීයණඹ  රක් ය්දන ; ඒ හමේභ මේ යමේ 

රැකී යක්හ රඵහ මදන මො  විබහ ක්රලභඹක් නිර්භහණඹ යරහ 

තභ්දමේ දක්තහ්ද, කුරතහ්ද භත සුදුසහ  සුදුසු තළන රඵහ 

මද්දන ; හධහයණත්ඹ නළින ය්දන .   මේ රුණු හයණහ 

යලඹල්රක්භ එදහ තරුණඹ්ද ිළිතඵ මොඹ්දන  ඳත් ශ 

ජනහධිඳින මොමි්ද බහ හර්තහ මඹෝජනහ යන මො  මේ 

මඳොත  සීභහ මශේ නළවළ. මේ මොශ ෆල්ර  සීභහ මශේ 

නළවළ. මේ හර්තහ ක්රිාඹහ  නං්දන  එදහ  යුතු ශහ. 

යණයලංව මප්රණේභදහ ජනහධිඳිනතුභහ  මදෝහභිමඹෝඹක් එල්ර වීභ 

ඒ හර්තහ ක්රිාඹහ  නළංවීභ  එ මවේතුක් වුණහ.   

එ ඳළත්තකි්ද ිළ හර්තහ ස යනහ. මොමිටි බිහි 

යනහ. රුිළඹල් රක් ණ්ද, රුිළඹල් මෝටි ණ්ද මුදල් ළඹ 

යරහ ය  මනුම්ද කිඹරහ මොමි්ද බහ ඳත් යනහ. 

නමුත් ඒහ ක්රිාඹහ  නං්දන  ද කියලභ ඹහ්දත්රාණඹක් නළවළ. 

තරුණ වනඹ ිළිතඵ මොමි්ද බහ ඉ  දිභ 

ඊදහවයණඹක්. මේ යමේ භවහ —නඹක් යලදු වුණහ  ඳසමේ එඹ  

මවේතු ව රුණු හයණහ විබහ යරහ ඒහ මීක්ණඹ යරහ, 

මේණඹ යරහ ඒහ ිළිතඵ නිභනර  ආවිල්රහ එදහ යහජ— 

තහ්දත්රිම නහඹත්ඹ වයවහ ඒ නිභන ප්රණහමඹෝගි 

ළඩ ව්දර  ඳරිර්තනඹ ය්දන   යුතු යපු අහයඹ 

ඳ  භතක් නහ.  

එඳභණක් මනොමයි, ඊතුරු නළ  මඟනහිය ප්රණලසනඹ විීමභ 

වහ එදහ ර්ඳහක්ක  විඳුභක් ක්රිාඹහත්භ ය්දන   යුතු 

යපු අහයඹ ඳ  භතක් නහ. විමලේමඹ්දභ විමලේ 

ඳහර්ලිමේ්දතු හය බහක් සථහඳනඹ ශහ. මේ ඳහර්ලිමේ්දතු 

හය බහමේ බහඳිනයඹහ වළටිඹ  ඳත් මශේ වුද? අණ්ඩු 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

ඳළත්මත් පුද්රමඹක් මනොමයි, විරුද්ධ ඳක්මේ භ්දත්රීියමඹක් 

වුණු භංර මුණයලංව භළිනතුභහයි මේ වහ ඳත් මශේ. ඒ හර්තහ 

භහ තු ිනමඵනහ. ඒ හමේ නිර්මද්ලඳහරනීයණඹ  රක් වුණු 

ඹහ්දත්රාණඹක් ස මශේ ආයි? යලඹලුභ ඳහර්ලසඹ්ද; යලඹලුභ 

ඳක් එතු ය ත් ක්රිාඹහලිඹ  එදහ මඹොමු  වුමණ් ආයි? තභ්ද 

ළන ඳසු හිතරහ ය  මඳය  තඵහ යමේ නන—තහ, යමේ යිිනඹ, 

යමේ නහත භි ද්ධිඹ ළන යලතහ ඵරහ විමලේමඹ්දභ ඳක් 

මද්ලඳහරනමඹ්ද මතොය ඊතුරු නළ මඟනහිය ප්රණලසනඹ  විඳුභක් 

රඵහ දීමේ ඒ ංහිඳිඹහ  යුත්ත නිර්මද්ලඳහරනීයණඹ යපු 

භහතක් ඔසමේ මන ඹ්දන  එදහ ක්රිාඹහත්භ වුණු ඒ ං ළඩ 

ිළිතමශ නිහ නිර්භහණශීලී ළඩ වනක් එදහ ක්රිාඹහත්භ වුණහ.  

මේ මභොමවොත න වි  යුද්ධඹ ්ද මරහ ය වතය  

අ්දන නහ. එදහ යුද ජඹග්රාවණඹ ඈදිරිමේ ිළ තුටු වුණහ. යණ 

විරු්ද  රඵහ දිඹ යුතු මෞයඹ, ඒ ඹ  රඵහ දිඹ යුතු භිභහනඹ, 

ඒ ලක්ිනඹ ිළ එදහ රඵහ දු්දනහ. ද දමේ මේ වීමයෝදහය යණ 

විරු්ද  ආටිලි දිගු යන මො  ය ක් වළටිඹ  ඒ ඳ මත  

දිගු යන ආටිල්රක් වළටිඹ  ිළ හිතහ ඵර්දන  ඕනෆ. යණ 

විරු්දමේ අත්භ භිභහනඹ යකි්දන  ිළ  යුතු ය්දන  

ඕනෆ. න්දදිඩහල්රදී රඵහ ත්  ඓිනවහයල ජඹග්රාවණඹ ද 

අඳහු වයන තළන  ආවිල්රහ ිනබීභ මේ ය   අදයඹ යන ඳ 

යලඹලු මදනහ භ නහටු  හයණහක්. භේ බිභ  අදයඹ යන 

ිළ දත්, මොතළනත් ඉශභ  විරුද්ධයි. මේ ය   අදයඹ යන 

පුයළයලඹ්ද වළටිඹ  මනභ යහජ—ඹ්ද බිහි යනහ  ිළ 

ේපූර්ණමඹ්දභ විරුද්ධයි. රු ආභිනතුභනි, ිළ ඉශභ  විරුද්ධ 

 ්ද යනහ හමේභ, ඊතුරු නළ මඟනහිය ජීත් න ජනතහ  

"එල්රහේ" රඵහ මද්දනත් ිළ දළන ්දන  ඕනෆ. ඉශභ වළරුණු 

මො  මනක් යලඹලු මද්භ රඵහ මද්දන  ිළ ළඳ ්දන ඕනෆ. 

ඊතුරු නළ මඟනහිය ජනතහ එ ඳළත්තකි්ද භවහ 

විඳළත්ිනඹ  මොදුරු මරහ, භවහ —නඹඹ  මොදුරු මරහ  

නිහ ප්රණලසනඹ නිහ  රක් ණනක් ද නහථ වී යලටින 

මභොමවොතක්. ඒ හමේභ ඊතුරු නළ මඟනහිය ඵරප්රණමද්ලමේ 

ධ—හඳන ක්මේත්රාඹ ඩහ ළම න මභොමවොතක්; මෞ— ක්මේත්රාඹ 

ඩහ ළම න මභොමවොතක්.  ඊතුරු ඳශහමත් මෞ— ඳළත්මත්ද 

ත්තහභ කුරු වීමේ ප්රණිනලතඹ යලඹඹ  22.8යි. ජහින භේ මේ 

හභහන— ප්රණිනලතඹ යලඹඹ  19.8යි. ඊතුරු ඳශහමත්  ල වීමේ 

ප්රණිනලතඹ යලඹඹ  18.3යි. යමේ හභහන— ප්රණිනලතඹ  යලඹඹ  11.7යි. 

ඊතුරු ඳශහමත් ඩු ඵය ප්රණිනලතඹ යලඹඹ  29.2යි. යමේ හභහන— 

ප්රණිනලතඹ  යලඹඹ  22.1යි. මේ ං—හ මල්න දිවහ ඵළලුහභ ඳ  

ඳළවළදිලි මනහ, ඊතුරු නළ මඟනහිය ඵර ප්රණමද්ලමේ  මෞ— 

ක්මේත්රාඹ ලක්ිනභත් ය ්දන , ධ—හඳන ක්මේත්රාඹ ලක්ිනභත් 

ය ්දන , නිහ ක්මේත්රාඹ ආතුළු ඹටිතර ඳවසුේ ක්මේත්රාඹ  

ලක්ිනභත් ය ඊතුරු නළ මඟනහිය ජනතහමේ ජන ජීවිතඹ 

නංහර්දන  විමලේ ඳරිේභඹක් දය්දන  ද හරඹ එශළලාරහ 

ිනමඵන ඵ.  

ළ්දදඹු ඳවුල් සදව  ළඩි ප්රණභහණඹක් ද ඊතුරු 

නළ මඟනහිය ඵර ප්රණමද්ලමේ ජීත් නහ. ඒ ඹ ද න වි  

හමේත් ිළිතයණක්, වේවයණක් මනොභළින ්දත 

යණබහඹ  ඳත් මරහ යලටිනහ කිඹන එ වළමභෝභ ද්දන 

හයණහක්. මභ්දන මේ තත්ත්ඹ තුශ LLRC හර්තහමේ ඩංගු 

නිභනඹ්ද, මඹෝජනහ කුය , ිනත  ක්රිාඹහත්භ කිරීභ ඳ 

වළමභෝමේභ කීභක්. ිළ ය   අදයඹ යනහ නේ ය  ළන 

හිතරහ මේ ඊත් ඳහඩේ වහ ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින 

මොමි්ද බහ හර්තහ - LLRC හර්තහ-  ක්රිාඹහත්භ ය්දන   

 යුතු ශ යුතුයි. ඳක් මේදමඹ්ද මතොය,  වළමභෝභ එමුතු 

මරහ හර  වනක් හිත, ඈරක්ඹක් හිත මේ ළඩ 

 වන ක්රිාඹහත්භ යරහ භහයල මේ ඳහර්ලිමේ්දතු  ප්රණින 

හර්තහක් ඈදිරිඳත් න අහයඹ   ළඩ  යුතු ශහ නේ 

ජහත—්දතයමඹ්ද එල්ර න මේ භිමඹෝ ඳ  දහත් එල්ර 

්දම්ද නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීිතුභනි, ඊත් ඳහඩේ වහ 

ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින මොමි්ද බහ හර්තහ - 

LLRC හර්තහ -  කිඹ්දම්ද ජහත—්දතය ඵරමේලි්ද බිහි වුණු 

දරුකු මනොමයි. ඒ මේ අණ්ඩුමේ ජහනලි්ද ේිළණ්ඩනඹ 

ව, ේපූර්ණ ව දරුකු ඵ ිළ වළමභෝභ ද්දනහ හයණහක්. 

එමවනේ LLRC හර්තහ, මොශඹ  ඳභණක් සීභහ මනොමො , 

මඳොත  ඳභණක් සීභහ මනොමො , වභස මඳේටිඹ  එඹ වීයල 

ය්දම්ද නළින මේ ප්රණලසනඹ  මලි විඳුභක් වළටිඹ  LLRC 

හර්තහ රඵහ මදන ඒ මඹෝජනහ ක්රිාඹහත්භ කිරීභ ය   අදයඹ 

යන ිළ යලඹලු මදනහමේභ කීභ ඵ භහ මේ සථහමේ භතක් 

ය්දන  ඕනෆ.  

නළත යක් භතක් ය යලටිනහ, ඊතුරු නළ මඟනහිය 

ක්රිාඹහත්භ වුණු මොටි ත්රාසතහදී යුද්ධඹ ය ක් වළටිඹ  ිළ 2009 

භළයි 18 ළනිදහ ජඹග්රාවණඹ යන මො , ය   අදයඹ යන 

පුයළයලඹ්ද වළටිඹ  ිළ තුටු වුණු ඵ. නමුත් ඒ තු  හමේභ 

ද මරොකු නහටුක් මේ හිත්ර  එනහ. ඒ තභයි ද යමේ 

කීර්ින නහභඹ  ජහත—්දතය භිමඹෝ, ජහත—්දතය ඩමතොලු 

එල්ර වීභ. එ්ද සථහදී ය   අදයඹ යන පුද්රයි්ද 

වළටිඹ  ිළ නහටු මනහ. මේ ය  , යමේ කීර්ින නහභඹ  මේ 

හමේ භිමඹෝ එල්ර න මො  ිළ  යුතු ශ යුතු අහයඹ 

ිළිතඵ ඕනෆ තයේ පූර්හදර්ල ිනමඵනහ. දිංත යණයලංව 

මප්රණේභදහ භළිනතුභහ මේ භමේ ඒ ඊතුමර් යුද්ධඹ ක්රිාඹහත්භ යන 

මභොමවොත විමලේමඹ්දභ වයල්ද ගිහිල්රහ  මඵෝේඵ දළමීභ 

ිළිතඵ - aerial bombings - මරෝමේ භවත් අ්දමදෝරනඹක්, 

භවහ විමේචනඹක් එල්ර වුණු මභොමවොත මභොක්ද ක්රිාඹහත්භ 

වුණු ක්රිාඹහදහභඹ? එ  හි පු ථහනහඹ එේ.එච්. මභොමවොභඩ් 

භළිනතුභහමේ නහඹත්මඹ්ද ර් ඳහක්ක  ණ්ඩහඹභක් නුය 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළිනතුභහමේත් වබහගිත්ඹ ආින ය ක් ය ක් 

ඳහහ ගිහිල්රහ, මරෝඹහ වමු  ගිහිල්රහ "මේ හමේ මදඹක් යලදු 

්දම්ද නළවළ, මභඹ   ථහක්, මභඹ මඵොරුක්, මභඹ 

මිථ—හක්, මභඹ හද—  මතොයතුරුලි්ද භ්දවිත ව භවහ 

ඳචඹක්" කිඹන එ මරො භ කිේමේ අණ්ඩු ඳහර්ලසඹ ඳභණක් 

මනොමයි, ඳක් විඳක් යලඹලු මදනහභ එතු මරහයි ඒ 

ක්රිාඹහත්භ වුණු ඒ මඵොරු නිළයදි ය්දන   යුතු මශේ. 

එමවනේ විමලේමඹ්දභ ද මේ භහත  භමිඹ, ද මේ ය  

ර්තභහන යජමේ මනොවළකිඹහ නිහ, හර්ඹක්භතහ නිහ 

භවහ ඊදුය , භවහ භිමඹෝඹ  රක් වී ිනමඵන මභොමවොත 

හන ලමඹ්ද  හයණහ මදක් භ  ඈදිරිඳත් ය්දන  

ිනමඵනහ.  
 
මරහනහරඪ භ්දත්රීිතුභහ 
(தகயகதஶங்கும்  உன்ப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please!  මේ සථහමේදී  රු  නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ  ඳළමිමණනහ ආින.  
 

නතුරු රු ඊදිත් මරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනමඹ්ද ඈත් 
වමඹ්ද, නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ මරහනහරඪ විඹ. 

அதன் பஷமகு, ஶண்னஷகு உதஷத் தயஶக்குபண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ன் அகயவல, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் 

தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 

and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
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රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

විමලේමඹ්දභ ද මේ ය  විමද්ශීඹ භිමඹෝර  රක් 

මරහ  ිනමඵනහ. ඳ මභභ තත්ත්ඹ   ඳහත්රා වුමණ් මභොන 

මවේතුක් නිහද? මේ යජමේ හර්ඹක්භ ප්රණිනඳත්ින නිහයි. මේ 

යජඹ  ඵළරි වුණහ, මරෝඹත් භඟ නුමදනු යරහ. 

ජහත—්දතයඹත් භඟ නුමදනු යරහ එදහ 2009 භළයි භහමේදී 

රඵහ ත්තු යුද ජඹග්රාවණඹ  ජහින ජඹග්රාවණඹක් ඵ , දීර්ක 

හලීන ජඹග්රාවණඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ ය ්දන. ර්තභහන 

යජඹ ඉ  මඳොමවොත් වුණහ. එ  ඳළත්තකි්ද ජහත—්දතයඹ  

ගිහිල්රහ එ එ   මඳොමයෝදදු දීරහ,  මරෝඹහ යේ රහ, 

ජහත—්දතය  ප්රණජහ යේ රහ,  ඈ්දදිඹහ ආතුළු අයලඹහින 

ය ල්, ඵ හිය ය ල් යේ රහ මරහ   "Thirteen Plus"  

කිඹනහ; මරහ  "Thirteen" කිඹනහ; ත මරහ  

"Thirteen minus" කිඹනහ; මරහ  ගිවිසුේ වනහ. ය  තුශ 

ක්රිාඹහත්භ වුණු යුද ඳයහධ  විබහ ය්දන  ඕනෆඹ අදී ඒ වළභ 

මදඹක් ළනභ —හකුර තත්ත්ඹක්, මේ ය  ඈතහ යණබහඹ  

ඳත් යන තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ වුමණ් මේ යමේ  යහජ— 

ත්දත්රාමේ දුර්රතහ තුිත්ද ඵ භභ භතක් ය්දන ළභළිනයි. භභ 

ඈතහභ කීමභ්ද කිඹනහ, මේ යමේ යුද  ඳයහධ ිනබුණහඹ; මේ 

යමේ යුද ඳයහධ ිළිතඵ  ඳරීක්ණඹක්  යනහඹ කිඹන 

හයණඹ ිළිතඵ එඟතහඹ  ඳළමිණිරහ, යුද්ධඹ ්ද 

මරහ එක්ත් ජහතී්දමේ භවමල්ේ ඵෆ්ද කී ම්ද භවතහ මේ 

ය   අහයි්ද ඳසු   නිකුත් යපු ඒහඵද්ධ  නිමේදනමේ 

ව්ද මරහ ිනමඵනහඹ කිඹන එ. විමද්ල ආභිනතුභහ  වළටිඹ  

භවහචහ ර්ඹ රු ජී.එල්. ීරිස භළිනතුභහ ඈ්දදිඹහ  ගිඹ වළභ 

තහදීභ එ   හි පු විමද්ල භහත—රු්ද  එතුභහ ව්ද 

මශේ  ිළ වළභදහභ දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 

ංමලෝධනමඹ්ද ඔේඵ  ගිඹ - Thirteen Plus -  විඳුභක්  රඵහ 

මදනහඹ කිඹන එයි.  එතුභහ පුන පුනහ ඈ්දදිඹහ  ඒ ප්රණහල  

යරහ ඈ්දදිඹහත් මනොභඟ ඹළේහ.  භභ ව්දන ළභළිනයි, මේ 

ය   තුශ යුද ඳයහධ යලදු වුණහඹ කිඹන ඒ  ප්රණහලඹ ත්්ද මශේ  

ය  ළන හිතරහද, එමවභ නළත්නේ තභ්ද ළන හිතරහද කිඹහ. 

Thirteen Plus ළන ථහ මශේ යමේ නහත භි ද්ධිඹ ළන 

හිතරහද එමවභ  නළත්නේ මරෝඹහ ය ්දනද, ජහත—්දතයඹ 

මනොභඟ ඹ්දනද කිඹන එ භභ වනහ.  

 රු නිමඹෝජ—  ථහනහඹතුභනි, ද නමො  මේ ය  

භවහ ර්බුදහරී තත්ත්ඹ  ජහත—්දතය ලමඹ්ද —හකුර 

තත්ත්ඹ  ඳහත්රා වී ිනමඵනහ.  ිළ මේ ර්තභහන යජමඹ්ද 

ඈල්ලීභක් යනහ, රුණහයරහ ඳක්, ඳහ , ජහින, අේ, කුර 

භර මේද යලඹල්රක්භ මනොතහ ඳක් විඳක් යලඹලු මදනහභ එතු 

වී  මේ ය  මොඩ න්දන  මේ ය  තුශ ළඵෆ ංහිඳිඹහක්, ළඵෆ 

ප්රණින්දධහනඹක්, ළඵෆ මවෝදයත්ඹක්, ළඵෆ හභඹක්, ළඵෆ 

ප්රණජහත්දත්රාහදඹක්    සථහඳනඹ ය්දන   යුතු  යමුඹ කිඹහ.  

එමවභ  වුමණොත්  කියල  දහ මේ යමේ ඉරභක් දිඹත්  ය්දන  

ඵළවළ; කියල දහ මේ යමේ මනභ යහජ—ඹක් බිහි ම්දම්ද නළවළ.  

නමුත් මේ  සවරී ශ්රීර  රංහ  තුශ, මේ ඒකීඹ ශ්රීර රංහමේ යලඹලු 

මදනහභ මද්ලඳහරනි ලමඹ්ද වි ඵර ්ද්දන  ඕනෆ;  

අර්ථි ලමඹ්ද  වි ඵර  ්ද්දන ඕනෆ. මේ යමේ යලඹලුභ 

පුයළයලඹ්දමේ භහජීඹ, අර්ථි යිිනහයලේ, මද්ලඳහරනි 

යිිනහයලේ,  ප්රණජහත්දත්රාහදී යිිනහයලේ සුයක්හ ය්දන  ිළ 

ආඳ ළඳ ම්දන ඕනෆ.  ්දන ඒ භන ිළ දිඹත් යමු.  ඒ භන  

එමුතුබහමඹ්ද, එක්ත්බහමඹ්ද  යුතු දිඹත් යරහ මේ ය  -  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
මඵොමවොභ සතුිනයි, රු භ්දත්රීිතුභනි. 

රු ජිත් මප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு சஜஷத் பஷவதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  භභ ්ද යනහ. භ  

ත තත්ඳය 30ක් මද්දන.  මේ ය   ත්ඳත් වී  ිනමඵන භවහ 

ඊදුරි්ද මේ ය  මොඩ ්දන , මේ ය  මේයහ  ්දන  ිළ වළභ 

මදනහභ  එක්ත්, එක්යලත්  යුතු යමු. ප්රණින්දධහනඹ ළන 

ථහ යනමො    ිළ  ය ලි්ද මේ ය    ඳහඩේ ල— නළවළ. 

මේ ඈඳළයණි යජ දරු්ද රඵහ දු්දනු ඳහඩේ කුය භ ක්රිාඹහත්භ 

යරහ මේ ය  තුශ ළඵෆ මවෝදයත්ඹක් මොඩ න්දන  ිළ  

 යුතු යමුඹ කිඹහ  ප්රණහල යමි්ද භමේ ථහ ්ද 

යනහ. සතුිනයි.  
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රු මුරුමේසු ච්දෝකුභහර් භවතහ (නිමඹෝජ— හය 
බහඳිනතුභහ) 
(ஶண்னஷகு னெனோவகசு சந்தஷகுஶர் - குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகரல பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கவர, ஸர 

குடிர்த்துதல் அதஷகஶசகப (தஷனோத்தம்) சட்டனேயம் ததஶடர் 

பஶன லஷலஶதத்தஷவய உகஶற்ன்லதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

கஷகடத்தகக்கஶக நஶன் கஷழ்ச்சஷகடகஷன்வமன். 2009ஆம் 

ஆண்டின் இன்தஷப் பகுதஷஷல் ஆம்பஷக்கப்பட்ட ஸள்குடி 

வற்மப்பைஷகள் கைஷசஶன அரவுக்கு னென்வனற்மம் 

கண்டுள்ரன. னத்தம் னெடிந்த பஷன்னர் ட்டப்பட்ட இந்த 

னென்வனற்மத்கத லடக்கு, கஷறக்குப் பகுதஷகலக்கு லஷஜம் 

தசய்த தலரஷநஶட்டுப் பஷதஷநஷதஷகவர பஶஶட்டி லஶழ்த்து 

கஷன்மனர். இந்த ஶற்மத்துக்கஶக நஶங்கள் கடுகஶக 

உகறத்துள்வரஶம். இந்த னென்வனற்மத்கத ட்டுலதற்கஶக 

அசஶங்கம் 'லடக்கஷன் லசந்தம்', 'கஷறக்கஷன் உதம்' ன்ம 

சஷமப்னத் தஷட்டங்ககர உனோலஶக்கஷ, அதற்கஶகப் தபனோரவு 

நஷதஷகனம் எதுக்கஷஷனோந்தது. துஶஷத அபஷலஷனோத்தஷத் 

தஷட்டத்தஷன்கஸழ் இதற்கஶக லஷவசட கட்டகப்னக்கலம் நஷர்லஶக 

ற்பஶடுகலம் தசய்ப்பட்டினோந்தன. இதனஶல் னெப்பதஶண்டு 

கஶயம் பஷன்னகடவு நஷகயஷலினோந்த பஷவதசங்கள் கைஷசஶன 

அரவுக்கு னென்வனற்மம் கண்டுள்ரன. குமஷப்பஶக, உட்கட்டு 

ஶனங்ககரத் துஶஷதகதஷஷல் அபஷலஷனோத்தஷ தசய்லதற்கு 

டுக்கப்பட்ட நடலடிக்கககலக்கஶக நஶன் இந்த அகலஷவய 

வதகு ஜனஶதஷபதஷ அலர்கலக்கும் தபஶனோரஶதஶ அபஷலஷனோத்தஷ 

அகச்சர் தகரல தபஸில் ஶஜபக்ஷ அலர்கலக்கும் நன்மஷ 

ததஶஷலஷக்கக் கடகப்பட்டினோக்கஷன்வமன்.  

ஸள்குடிவற்மத்தஷன் தலற்மஷ ன்பது, க்கள் தங்கள் 

தசஶந்த ஊஶ்கலக்குத் தஷனோம்னம்வபஶது அங்வக அலர்கள் 

லஶழ்லதற்கஶன சூறகய உனோலஶக்கஷக் தகஶடுப்பவத ஆகும். 

இகத நஶன் அந்தப் பஷவதச க்கலடன் இகைந்தஷனோந்து 

அனுபலனர்லஶகக் கண்டுள்வரன். பஶடசஶகய, ஆசஷஶஷ 

லரம், ஷன்சஶம், வீதஷ, னோத்துல லசதஷ, வபஶக்குலத்து, வீட்டு 

லசதஷ, ததஶறஷல்லஶய்ப்ன வபஶன்ம அடிப்பகட லசதஷககர 

னெகமஶக ற்படுத்தஷக் தகஶடுக்கும்வபஶவத ஸள்குடிவற்மம் 

ன்பது தலற்மஷகடகஷன்மது. இகலகரஷல் கைஷசஶன 

னென்வனற்மம் லடக்கு, கஷறக்கஷல் ற்பட்டினோக்கஷன்மது. இன்னும் 

அங்கு பய வதகலகள் இனோக்கஷன்மன. இத்வதகலகரஷல் 

னைத்துலம் இல்யஶதவபஶது ஸள்குடிவற்ம நடலடிக்கக 

ன்பது ஷகுந்த லஷர்சனத்துக்குஶஷதஶகவல இனோக்கும். 

இப்படிஶன நஷகயக கலத்து ஊடகங்கலம் அசஷற் 
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சக்தஷகலம் அசஶங்கத்கத லஷர்சஷத்து லனோகஷன்மன. 

ஸள்குடிவற்மத்துக்குனென் - வபஶனோக்குனென் - க்கள் 

உகறப்பஷனஶலும் னெற்சஷஷனஶலும் தங்கள் லஶழ்க்ககக் 

வகற்பத் தது பஷவதசங்ககரக் கட்டகத்து கலத்தஷனோந்தனர். 

ஆனஶல், வபஶஶஷனஶல் ற்பட்ட பஶதஷப்னக்கள் அலர்கலகட 

பஷவதசங்ககர னெற்மஶக அறஷத்துலஷட்டன. இதனஶல், அலர்கள் 

ஸரக்குடிவன்ம்வபஶது அங்வக லஶழ்லதற்குக் கடினஶக 

உள்ரது. இந்த நஷகயஷல் உட்கட்டுஶனத்கத நஶம் லஷகலஶக 

நஷர்ஶைஷக்கும்வபஶவத ஸள்குடிவற்மம் சஶத்தஷஶகஷமது. இகத 

உைர்ந்த அசஶங்கம் உட்கட்டுஶன லஷனோத்தஷக்கஶக தபனோரவு 

நஷதஷக எதுக்கஷஷனோந்தது. ஆனஶலும் இன்னும் சஷய 

பஷவதசங்கரஷல் ஸள்குடிவற்மஶனது னெழுககடஶ 

தஷனோப்பது கலகயரஷக்கும் எனோ லஷடஶகவல உள்ரது. 

இன்னும் சஷய பஷவதசங்கரஷல் க்கள் ஸள்குடிவற்மம் 

தசய்ப்படவலண்டி நஷகயஷல்  உள்ரனர்.  

கஷரஷதநஶச்சஷ நகஶஷலுள்ர பலஷப்பஶஞ்சஶன் ன்ம பகுதஷஷல் 

க்கள் இன்னனெம் ஸள்குடிவற்மப்படலஷல்கய. இந்தப் 

பகுதஷகச் வசர்ந்த சஷய குடும்பங்கள் கனகனம் கஷஶ 

அலுலயர் பஷஶஷலஷல் ஶலட்டச் தசயகத்தஷனஶல் அகக்கப் 

பட்டுள்ர இகடத்தங்கல் னெகஶஷல் ஏஶண்டுக்கும் வயஶகத் 

தங்ககலக்கப்பட்டுள்ரனர். கஷரஷதநஶச்சஷ நகப் பகுதஷகச் 

வசர்ந்த கஷஶ அலுலயவ தன்னுகட வீட்டில் இன்னனெம் 

ஸரக்குடிவம னெடிஶதஷனோக்கஷன்மஶர். ஆகவல, இந்தப் 

பலஷப்பஶஞ்சஶன் பகுதஷ க்ககர அலர்கலகட தசஶந்த 

இடங்கரஷல் ஸரக்குடிவற்ன்லதற்கஶன நடலடிக்ககககரத் 

துஶஷதஶக டுக்கவலண்டுதன நஶன் இங்கு லலினன்த்து 

கஷன்வமன். இந்த க்ககர அலர்கலகட வீடுகரஷல் 

குடிர்த்துலதஷல் தஶதம் ற்படுலதற்கு நஷஶஶன 

கஶைங்கள் துஷனோப்பதஶகத் ததஶஷலஷல்கய. ஆனஶல், 

அலர்கள் இன்னனெம் தங்கள் வீடுகலக்குத் தஷனோம்பலஷல்கய 

ன்பது ட்டும் உண்க. தஶம் ப்வபஶது தங்கலகட 

தசஶந்த வீடுகலக்குப் வபஶவலஶவஶ ன்ம தஷர்பஶர்ப்னடன் 

அலர்கள் கஶத்துக்தகஶண்டினோக்கஷமஶர்கள். இலர்ககர ஸரக் 

குடிஶ்த்த வலண்டி தபஶன்ப்கப ஸள்குடிவற்ம அகச்சு 

ற்ன், அதற்கஶன ற்பஶடுககர லஷகலஶகச் தசய்வலண்டு 

தன நஶன் இங்கு லலினன்த்துகஷ்ன்வமன்.  

வலும், கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டத்தஷல் வலம்தபஶடுவகைஷ, 

இத்தஶலஷல், னெகஶகய வபஶன்ம இடங்கரஷலும் ஸள்குடிவற்மம் 

தசய்ப்பட வலண்டினள்ரது. இத்தஶலஷல், னெகஶகய ஆகஷ 

இண்டு கஷஶ அலுலயர் பஷஶஷவுகரஷலும் பகுதஷ அரலஷல் 

ட்டுவ க்கள் ஸரக் குடிர்த்தப்பட்டுள்ரனர். அங்கு 

கண்ைஷதலடி அகற்ன்ம் நடலடிக்கககள் நகடதபற்ன்க் 

தகஶண்டினோப்பதஶல், அந்த க்கள் இன்னனெம் ஸள்குடிவம 

னெடிஶத நஷகயக இனோக்கஷன்மது. ஆகவல, லஷகலஶன 

கண்ைஷதலடி அகற்மல் நடலடிக்கககரஷனூடஶக அலர்கள் 

தங்கலகட தசஶந்த ண்ைஷல் குடிவன்லதற்கும் 

அலர்கலகட லஶழ்க்ககக வம்படுத்துலதற்குஶன எனோ 

சூறகய ற்படுத்தஷக் தகஶடுக்கவலண்டும் ன்பகத நஶன் இங்கு 

லலினன்த்துகஷன்வமன். கன க்கலம் இந்த ஆண்டுக்குள் 

ஸரக் குடி வலண்டுதன்ம ஆலலுடன் கஶத்தஷனோக் 

கஷமஶர்கள். இவ்லஶன்  லலி. லடக்கஷலும் னெல்கயத்தஸவு 

ஶலட்டத்தஷலுள்ர வகப்பஶப்னயலஷலும் உள்ர ஆஷக்கைக் 

கஶன க்கள் தங்கள் தசஶந்த ஊர்கலக்குச் தசல்லதற்கஶகக் 

கஶத்தஷனோக்கஷன்மனர். ஆகவல, இலர்கலகட லஷடத்தஷல் அசு 

எனோ நஷஶஶன நடலடிக்ககக வற்தகஶள்ர வலண்டுதன 

நஶன் இங்கு லலினன்த்துகஷன்வமன்.  

வபஶர் னெடிந்த பஷன்னர், ஸண்டும் தங்கள் தசஶந்த 

இடங்கலக்குத் தஷனோம்பஷ கஷழ்ச்சஷஶக லஶற னெடினம் ன்ம 

நம்பஷக்ககவஶடு தஷர்பஶர்த்தஷனோந்த க்கலக்கு இன்ன் 

கஷகடத்தஷனோப்பது ஶற்மவ! உண்கஷல் இது 

கலகயக்குஶஷ லஷடஶகும். பஶதஷக்கப்பட்ட க்கரஷன் 

வம்பஶட்டுக்கஶகவும் ன்லஶழ்வுக்கஶகவும் பய வகஶடி 

னௌபஶகச் தசயலறஷத்து, பல்யஶஷக்கைக்கஶவனஶஶஷன் னஷத 

லரத்கதப் பன்படுத்தஷப் பய தஷட்டங்ககர 

நகடனெகமப்படுத்தஷ லனோம் அசு, ஸதஷஶக இனோக்கும் சஷமஷ 

அரலஷயஶன க்கரஷன் ஸள்குடிவற்மப் பஷச்சஷகனஶல் 

தபனோம் லஷர்சனத்கதச் சந்தஷத்துக் தகஶண்டினோக்கஷமது. இந்த 

நஷகயக அசஶங்கம் கனோத்தஷற் தகஶண்டு தசற்பட வலண்டும் 

ன்ன் நஶன் இங்கு லலினன்த்துகஷன்வமன்.  

வீட்டுத் தஷட்டத்கதப் தபஶன்த்தலகஷல், தற்வபஶது 

இந்தஷ, சுலஷஸ் வீடகப்னத் தஷட்டங்கள் பய ஶலட்டங் 

கரஷலும் பலயஶக நகடனெகமப்படுத்தப்பட்டு லனோகஷன்மன. 

இந்தஷ வீட்டுத் தஷட்டத்கதப் தபஶன்த்தலகஷல், கைஷசஶன 

அரவுக்கு அதஷவய னென்வனற்மம் கஶைப்படுகஷன்மது. 

ற்தகனவல, கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டம், னெல்கயத்தஸவு ஶலட்டம், 

ன்னஶர், லவுனஷஶ லடக்கு ற்ன்ம் ஶழ்ப்பஶைம் வபஶன்ம 

பஷவதசங்கரஷல் இந்தஷ வீட்டுத் தஷட்டத்தஷன் தசற்பஶடுகள் 

னென்வனற்மகஶக இனோக்கஷன்மன. இந்தஷ வீட்டுத் தஷட்டத்கத 

னெழுகஶக அனெல்படுத்தும்வபஶது லட ஶகஶைத்தஷலுள்ர 

னேன்மஷல் இண்டு பகுதஷ க்கலகட வீட்டுத் வதகலகள் 

னர்த்தஷ தசய்ப்படக்கூடி லஶய்ப்னக் கஷகடக்குதன்ன் நஶன் 

நம்னகஷன்வமன். தற்வபஶதுகூட கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டத்தஷல் 

இந்தஷ வீட்டுத் தஷட்டத்துக்குப் னமம்பஶக 9,000 வீடுகள் 

அகக்கப்பட்டுள்ரன. கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டத்துக்கு 

அண்ைர லஶக 24,000 வீடுகள் வதகலப்படுகஷன்மன. அதஷல் 

9,000 வீடுகள் ற்தகனவல கட்டப்பட்டுள்ரன. 8,200 வீடுகள் 

இந்தஷ வீட்டுத் தஷட்டத்தஷன்கஸழ் கஷகடத்தஷனோக்கஷன்மன. 

இதன்னேயம் கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டத்தஷல் னேன்மஷலிண்டு பகுதஷ 

க்கரஷன் வீட்டுத்வதகல னர்த்தஷ தசய்ப்படும். 

லன்னஷப் பகுதஷகரஷல் ஸள்குடிவமஷ எனோ ததஶகுதஷ 

க்கலக்கு நஷந்தக் கஶைஷகள் இல்யஶதஷனோப்பதனஶல் அலர் 

கலக்கு லஶழ்லஶதஶ உதலஷகள், வீடகப்ன வபஶன்ம 

லசதஷககர லறங்குலதஷல் பய பஷன்னகடவுகள் கஶைப்படு 

கஷன்மன.  இதனஶல் இந்த க்கள் ததஶடர்ந்தும் அகதஷ 

நஷகயஷவயவ லஶறவலண்டி நஷகய ற்பட்டுள்ரது. இந்த 

நஷகயககப் பய ஊடகங்கள் கஶட்சஷப் தபஶனோரஶக்கு 

கஷன்மன. தஷழ்த் வதசஷக் கூட்டகப்பஷனர்கூட இந்த 

க்கரஷன் அடிப்பகடப் பஷச்சஷகனகள் ததஶடர்பஶக னெழுக 

ஶக அமஷந்துதகஶள்ரஶது, ழுந்தஶனஶக அமஷக்ககககர 

தலரஷஷடுகஷன்மஶர்கள். நகடதபற்ன் னெடிந்த வபஶஶஷன் 

கஶைஶக கஶைஷற்ம நஷகயஷலுள்ர 20 வீதஶன க்கரஷன் 

கஶைஷப் பஷச்சஷகனக்கு இதுலகஷல் தஸர்வுகஶை 

னெடிலஷல்கய. இப்தபஶழுது இலர்கலக்கு னதஷ கஶைஷகள் 

லறங்குலதற்கஶன நடலடிக்கககள் வற்தகஶள்ரப்படுகஷமது. 

அது துஶஷதப்படுத்தப்படவலண்டும். இந்த நஷகயககக் 

கனோத்தஷற்தகஶண்டு அசஶங்கம் னென்தனடுத்த கஶைஷ லஷலகஶம் 

ததஶடர்பஶன நடலடிக்ககககர தஷழ்த் வதசஷக் கூட்டகப் 

பஷனர் னெடக்கஷஷனோந்தனர்.  அதன் பஷன்னர், தற்தபஶழுது 

கஶைஷற்ம க்கலக்குக் கஶைஷககரப் பகஷர்ந்தரஷப்பது ததஶடர் 

பஶன நடலடிக்கககள் வற்தகஶள்ரப்பட்டு லனோகஷன்மன. "சுலர் 

இனோந்தஶல்தஶன் சஷத்தஷம் லகயஶம்" ன்பது பறதஶறஷ. 

கஶைஷ இல்யஶலஷடில் எனோ குடும்பம் லஶறனெடிஶது ன்ம 

தஶர்த்த நஷகயகவ இன்ன் இயங்ககஷல், குமஷப்பஶக 

லடக்கு, கஷறக்கஷல் நஷயவுகஷன்மது. து பண்பஶட்டுச் சூறலும் 

லஶழ்க்கக அகப்னம் அவ்லஶவம அகந்துள்ரது. ஆகவல 
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னெதலில் நஶங்கள் ஸள்குடிவற்ன்கஷன்ம க்கலக்குக் 

கஶைஷககர லறங்குலதற்குத் துஶஷத நடலடிக்ககககர வற் 

தகஶள்ர வலண்டும்.  கஶைஷககரப் தபற்ன்க்தகஶண்டஶல்தஶன் 

இந்த க்கரஶல் பஷம லசதஷககரனம் தபற்ன்க்தகஶள்ர னெடினம்.     

இங்வக நஶன் எனோ லஷடத்கதப் தபனோகனடன் கூம 

லஷனோம்னகஷன்வமன். கஷரஷதநஶச்சஷ ஶலட்டத்தஷல் இக்கச்சஷ ன்ம 

இடத்தஷல் கஶைஷற்ம நஷகயஷல் இனோந்த 48 குடும்பங்கரஷன் 

நஷகயககக் கனோத்தஷற்தகஶண்டு சுவஷ் வதர் ன்ம 

தனஷஶர் எனோலஶஷடம் எனோததஶககக் கஶைஷக அன்பரஷப்னச் 

தசய்னம்படி வகட்டினோந்வதஶம். அலனோம் து வலண்டுவகஶலக் 

கஷைங்கஷ தபனோந்தன்கனடன் தனது 15 க்கர் லஷஸ்தஸை 

னெகட கஶைஷக அந்த க்கலக்கு அன்பரஷப்னச் தசய் 

தஷனோந்தஶர். இதகனடுத்து, அந்தப் பகுதஷஷல் தங்கள் 

லஶழ்நஶரஷவயவ கஶைஷஷல்யஶத நஷகயஷல் இனோந்த 45 

குடும்பங்கலக்கு அக்கஶைஷ பகஷர்ந்தரஷக்கப்பட்டு, சுலஷஸ் 

வீடகப்னத் தஷட்டத்தஷன்னேயம் னதஷ அறகஷ வீடுகலம் 

நஷர்ஶைஷத்து லறங்கப்பட்டுள்ரன. அத்துடன், அங்கு 

னென்பள்ரஷ என்ன்ம் அகக்கப்பட்டுள்ரது. அத்துடன் 

தற்தபஶழுது அந்த க்கலக்கு லஶழ்லஶதஶ உதலஷகலம் 

லறங்கப்பட்டுள்ரன. இப்தபஶழுது இந்த க்கள் 

தலற்மஷகஶன எனோ ஸள்குடிவற்மத்தஷன்னேயம் லஶழ்க்ககஷல் 

வம்பஶடகடந்துள்ரனர். ஆகவல, கஶைஷ இனோந்தஶல் பய 

பஷச்சஷகனகலக்குத் தஸர்வுகஶை னெடினம். இவ்லஶன் கஷரஷதநஶச்சஷ 

ஶலட்டத்தஷல் 12 ஆஷம் குடும்பங்கலக்கு கஶைஷகள் 

பகஷர்ந்தரஷக்கப்பட வலண்டி நஷகய கஶைப்படுகஷன்மது.    

ஸள்குடிவற்மத்தஷல் இன்தனஶனோ னெக்கஷஶன 

பஷச்சஷகனஶக நஶங்கள் இனங்கண்டினோப்பது ததஶறஷல்லஶய்ப் 

பஶகும்.  லஷலசஶம், கடற்தமஶறஷல் வபஶன்ம ததஶறஷற்ன்கம 

ககரத் தலஷ வலன் ததஶறஷல்ககரச் தசய்பலர்கலக்கு 

அம்ஶலட்டங்கரஷவய வலகய லஶய்ப்னக்கள் இல்யஶத 

நஷகயக கஶைப்படுகஷன்மது. குமஷப்பஶக, னென்ன கஷரஷதநஶச்சஷ 

ஶலட்டத்தஷவய பந்தன் இசஶனக் கூட்டுத்தஶபனம், 

ஆகனஷமவு உப்னக் கூட்டுத்தஶபனம் வபஶன்மன இங்கஷ 

லந்தன. இலற்மஷல் பல்யஶஷக்கைக்கஶன குடும்ப உன்ப் 

பஷனர்கள் ததஶறஷல்லஶய்ப்னக்ககரப் தபற்மஷனோந்தனர். ஆனஶல், 

இன்ன் அத்தகன குடும்ப உன்ப்பஷனர்கலக்கும் 

ததஶறஷல்லஶய்ப்ன இல்யஶத நஷகயக கஶைப்படுகஷன்மது. 

அகதப்வபஶன்வம பச்சஷகயப்பள்ரஷ, கஷஶஞ்சஷ, னெல்கயத்தஸவு, 

னதுக்குடிஷனோப்ன  வபஶன்ம இடங்கரஷல்  ததன்கன ங்கள்   

தஶஶரஶக இனோந்தன. வபஶர்க்கஶயத்தஷல் அகல ஶவும் 

அறஷலகடந்துலஷட்டன. இதனஶல் ததன்கனப் தபஶனோரஶ 

தஶத்கத கஶக கலத்துத் ததஶறஷல்தசய்னம் லஶய்ப்னக் 

ககரக் தகஶண்டினோந்த குடும்பங்கலம் இன்ன் வலகய 

லஶய்ப்கப இறந்தஷனோக்கஷன்மன. அலர்கள் தஷர்தகஶள்லம் 

இப்பஷச்சஷகனகத் தஸர்ப்பதற்கு உஶஷ நடலடிக்கக 

டுக்கப்பட வலண்டும். ஆகவல, வலகயலஶய்ப்ன ன்பது 

ஸள்குடிவற்மத்தஷல் ஷகவும் னெக்கஷஶன ஏர் அம்சஶகவல 

கஶைப்படுகஷன்மது.  

ஸள்குடிவற்மத்தஷல் கைஷசஶன னென்வனற்மத்கத 

அகடலதற்கஶக து அசஶங்கம் கடந்த னேன்மக 

ஆண்டுகரஶக  ஷகப்தபஶஷ பஶத்தஷம் லகஷத்தஷனோக்கஷமது. து 

ஸள்குடிவற்ம பஷதஷ அகச்சர் ஶண்னஷகு லஷநஶகனேர்த்தஷ 

னெரஷதன் அலர்கள் தனது உகஷல் குமஷப்பஷட்டுள்ரகதப் 

வபஶன்ன் இன்னனெம் பய பஷச்சஷகனகள் தஸர்க்கப்படஶதகலஶக 

இனோக்கஷன்மன. இகலவ இன்ன் அசுக்தகதஷஶன எனோ 

பஷசஶஶக னென்தனடுக்கப்படுகஷன்மன. ஆகவல, கடந்த 

னேன்மக லனோட கஶயத்தஷல் இந்த க்ககரத் துஶஷதகதஷஷல் 

ஸள்குடிவற்ன்லதற்கஶக அசஶங்கம் டுத்த னெகனப்கபப் 

வபஶன்வம தஷர்கஶயத்தஷலும்  தஸலஷ னெற்சஷஷன்னேயம் வபஶஶஷ 

னஶல் பஶதஷக்கப்பட்ட க்கரஷன் லஶழ்லஷல் ஏர் எரஷஶன 

தஷர்கஶயத்கத ற்படுத்த னெடினம் ன்பகத நஶன் இங்கு 

லலினன்த்தஷ, னக்குச் சந்தர்ப்பரஷத்தகக்கு ஸண்டும் நன்மஷ 

ததஶஷலஷத்து லஷகடதபன்கஷன்வமன். லைக்கம்.   
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රු අර්. මඹෝයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஆர். வஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Hon. Deputy Speaker, today, we are debating the 

extension of the life of the Resettlement Authority Act, 

No. 9 of 2007. This Act was passed in 2007 when the 

conflict in the Eastern Province was concluding, and 

there was a need to resettle the people who were 

displaced during that war. After six years, now we are 

extending it further for another period of three years and 

this is four years after the conclusion of the war, 

including the Northern Province.  

However, even today, though the Hon. Deputy 

Chairman of Committees, who spoke before me, said that 

60 per cent of the housing needs in Kilinochchi have been 

attended to, he is still speaking on the planned activities 

of the Indian housing scheme. The Ministry of 

Resettlement told us in December that as many as 87,000 

fully-damaged houses and 27,000 partially-damaged 

houses have to be reconstructed. Out of this, though I do 

not have the figures, I have been told by the Hon. Deputy 

Chairman of Committees who spoke before me that 9,000 

houses have been completed so far. That means, there is a 

further 105,000 houses to be completed and out of this, 

India is to complete 35,000 completely-damaged houses 

and 5,000 houses, which were partially damaged. So, if 

you deduct that 40,000, we still have 74,390 houses to be 

constructed. India has pledged Indian Rs. 13 billion, 

which is about Sri Lankan Rs. 32 billion for the 

construction of these houses. This offer was made when 

our President went on a State visit to India, to New Delhi. 

The Prime Minister of India offered 50,000 houses, out of 

which 1,000 have been built; 49,000 houses remain to be 

built with 9,000 houses going to be built in the Eastern, 

Central and Uva Provinces.  

So, with these 40,000 houses, the number of houses to 

be built will come down to 74,000. If what the Hon. 

Deputy Chairman of Committees said was true, then 

there will be a further 65,000 houses to be built. Each 

house that will be built by India will cost approximately 

Sri Lankan Rs. 650,000. The Government of Sri Lanka 

said that they were allocating Rs. 375,000 for each house 

in their housing programme. Even at that price, for 

65,000 houses, you need nearly Rs. 25 billion. When is 

the Sri Lankan Government going to make its 

commitment to our own people? Are we still waiting for 

India or for other people to do it? What is the 

commitment of this Government to our own citizens? 

This is the question that arises.  
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It is very saddening to note that the Government has 

relocated the people from the camps that they were living 

in soon after the war, in their villages. That means, those 

people have been relocated or they have returned to their 

home areas or the villages of their own. But, they have 

not been resettled as such. To be resettled, you should 

first have a roof above your head, means of income and 

then, the necessary facilities for you to live a normal life. 

No, none of these are available. People are living 

primitive lives: some of them are still living under 

tarpaulin tents; some are living under tin-roofed huts in 

such hot, arid conditions. This is something that the 

Government is just ignoring, looking away. This will not 

solve the problems of these people or help in the 

reconciliation that we all expect to have in this country.  

The UNHRC today, has passed the US Resolution 

with 25 votes against 13. Last year, it was 24 against 13 

and the Government added the abstentions as favourable 

to them and said that they lost only by one vote. They 

have lost by four this time. I do not know how they are 

going to explain as to why the gap is becoming larger. If 

they had done their job as they keep saying, I am sure the 

world would not react to us in this manner. As far as 

resettlement is concerned, even the US Resolution says 

that resettlement has been done. They also, I believe, 

accept the criteria of the Government for resettlement. If 

the fact that these people have only been relocated and 

not properly resettled came up, this 25 may have been 30. 

So, it is so unfortunate that this is the situation we are 

placed in today .  

There is a sort of unofficial censorship in this country. 

There are a lot of people who watch international news 

media through the Dialog TV. For the last three days, we 

have been unable to watch the Sun TV, the Kalaignar TV 

or the Raj TV because the Dialog TV has been blacking 

out all the news channels that are telecast from India.  

Is there no right for our people to watch media, to be 

informed? Is there no right for our people to watch news 

items of their choice? Are we living in a democracy or in 

a dictatorship? This is the question that arises. 
 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have only one minute left. 

 
රු අර්. මඹෝයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஆர். வஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Okay. I spoke to Dialog TV and they said that they 

have been given orders by the Government. I said, 

“Please give me that in writing” but they are scared to do 

it because they do not believe in the democracy that  we 

live in.  

As far as the Indian housing scheme is concerned, 

there were some questions raised by one Member who 

says he is in the Opposition, but he is a person who voted 

for the Eighteenth Amendment. There is a website of the 

Indian High Commission where the Indian Housing 

Project has been given in detail. They  have given the 

criteria for selection of the beneficiaries. They have given 

a scheme that is very transparent so that any person who 

is  selected or not selected can be challenged or can file 

an appeal.  Though the Hon. Member who spoke before 

me said  that 7,000 odd houses or 8,100 houses have been 

built in Kilinochcdhi, the schedule of activities that are 

given in the website says that the launch of the project on 

the ground in all five  districts will be  on the 2nd October, 

2013,   the birthday of Mahatma Gandhi. Further, they 

have also very transparently put out on this website the 

responsibilities of the Government of Sri Lanka.  
 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up.  
 
රු අර්. මඹෝයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஆர். வஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Sir, I am concluding. They have listed 21 items as 

responsibilities of the Government of Sri Lanka.  I do not 

know why they have made it so transparent. It maybe 

because  they do not trust the Government of Sri Lanka  

which has been bluffing on the Thirteenth  Amendment 

and the speech of the Indian Representative at the 

UNHRC also was on the promises made by the 

Government of Sri Lanka  on the Thirteenth Amendment. 

It is unfortunate that our Government is not  trusted  by 

the international community. It is a shame! 

Thank you.   
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රු ජිත් කුභහය භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, යුද්ධඹ ්ද වීමභ්ද 

ඳසමේ ජනහධිඳිනයඹහ කිේහ, ''මී  ඳසමේ මේ යමේ සුළු 

ජහිනඹක් නළවළ'' කිඹරහ. ඒ කිේමේ මභොන ර්ථමඹ්දද කිඹරහ 

එදහ ඳ  ප්රණලසනඹක් ිනබුණහ; මේ යමේ ජනතහ ත් ප්රණලසනඹක් 

ිනබුණහ. එක්මෝ සුළු ජහිනත්ඹ කිඹන දව ්ද 

යනහද, එමවභ නළත්නේ සුළු ජහිනඹ කිඹරහ වඳු්දපු ඹ 

්ද යනහද කිඹන ප්රණලසනඹ ඳ  එදහ නළඟුණහ. රු 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, දළ්ද යලද්ධ න මද්ල් දිවහ 

ඵළලුහභ, ඒ ජන මො ස ීඩහ  ඳත් යන, ඔවු්ද ඈත් යන 

ක්රිාඹහලිඹක් තභයි මේ ඳහරමඹෝ යලද්ධ ය්දම්ද. ඒ නළත 

ඳදිංික යවීභ විතයක් මනොමයි කිඹන එ, යහජ— නුග්රාවඹ 

ආින, යහජ— අයක් භහත—හංලමේ නුග්රාවඹ ආින යන 

මද්ලි්ද ඈතහභ ඳළවළදිලියි. ජනතහ තය ංහිඳිඹහ, වජීනඹ 

වඳු්දහ මදනහ මනු , ඒ ංහිඳිඹහ ්ද යන ක්රිාඹහ භහර් 

තභයි ද මේ ඳහරමඹෝ ක්රිාඹහත්භ ය්දම්ද.  

1121 1122 

[රු අර්. මඹෝයහජ්ද භවතහ] 



2013 භහර්තු 21  

මේ යමේ අයක් ආභිනයඹහ ්දම්ද ජනහධිඳිනයඹහ. ඒ 

හමේභ අයක් භහත—හංලමේ මල්ේ ්දම්ද එතුභහමේ 

මවෝදයඹහ. නමුත් ඈතහභ ඳළවළදිලියි, යහජ— අයක් 

භහත—හංලමේ මල්ේයඹහමේ භළදිවත් වීමභ්ද, යහජ— අයක් 

භහත—හංලමේ විමලේ ඵරධහරි්දමේ ණ්ඩහඹේර භළදිවත් 

වීමභ්ද ඊතුරු නළ මඟනහිය ප්රණමද්ලර ජනතහ ීඩහ  ඳත් යන 

ඵ. ඒ හමේභ දකුමණ්දී මඳොලීයලර ත් ඳවය මදමි්ද ජහිනහදඹ 

ඳතුයනහ. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, මේ ඳහරමඹෝ දළ්ද  

අඳහු ය්දන වද්දම්ද මභොක්ද? වුරුදු ිනවක් ිනසමේ මේ 

යමේ ීඩිත යලටි ජනතහ   නළත යක්  ලුත් වතුමයක් 

මඳ්දවහ; මනත් වතුමයක් මඳ්දනුහ.  මොටි ත්රාසතහදඹ, 

ප්රණබහය්ද, මදභශ ජනතහ වතුය්ද කිඹරහ මඳ්දපු ඳහරමඹෝ, 

ද නළත යක් ලුින්ද වතුමයක් නිර්භහණඹ යරහ මඳ්ද්දන 

වදනහ. ඒ ලුත් වතුයහ මුල්භහනු්දඹ - මුසලිේ ජනතහඹ- 

කිඹරහ මඳ්ද්දන ඊත්හව යනහ. ඒ  ඳසු ගිඹ හරමේ 

වළංගි වළංගි  මස ඵළරහ දළ්ද එිතමේ න ්දන යමන 

ිනමඵනහ. ඒ ලුත් වතුයහ නිර්භහණඹ යන එ යහජ— අයක් 

භහත—හංලමේ මල්ේයඹහමේ නුග්රාවඹ ආින ක්රිාඹහත්භ 

මනහ. ඒ නිහ නළත ඳදිංික යවීභ විතයක් මනොමයි,  

වජීනඹ වද්දන ිනමඵන සථහත් නළින යමි්ද ිනමඵනහ.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් ද්දනහ  ඳසු ගිඹ 

9 ළනිදහ හල්මල්, ිළරහම්ද ඳළළින ර්හදඹ, ජහිනහදඹ 

වුසන ංවිධහනඹ ඊත්ඹ ප්රණධහන අයහධිත මුත්තහ වුමණ් 

යහජ— අයක් භහත—හංලමේ මල්ේයඹහ ඵ. එහිදී ඔහු 

මභමවභ කිේහ.  

"මේ නහඹ වහමුදුරුමෝ කිඹනහ, මවමි්ද කිේහභ 

භවරු්ද  මත්මය්දම්ද නළවළ, ටික් වයිමඹ්ද කිඹ්දන 

ඕනෆ කිඹරහ. භභත් ඒ ත්දළකීමභ්ද ද්දනහ."  

මේ තභයි අයක් මල්ේයඹහ ජහිනහදී ර්හදී 

ණ්ඩහඹේ  ශ මද් නුභත යපු විධිඹ. ඒ වයිමඹ්ද කිඹනහ 

කිඹ්දම්ද මභොක්ද? ආ මේ වයිමඹ්දද, එමවභ නළත්නේ 

මේ වයිමඹ්දද? එමවභ නළත්නේ, මිලි රි ඵරමඹ්ද 

තභ්දමේ යහජ— ඵරමඹ්ද, අයක්හමේ ඵරමඹ්ද මඳ්දන 

වයිඹද? මේ යමේ අයක් මල්ේයඹහ ජහිනහදඹ, 

ර්හදඹ වුස්දන යපු ඒ ප්රණහලඹ ළන අයක් 

භහත—යඹහ විධිඹ  මේ යමේ ජනහධිඳිනයඹහමේ ධහනඹ 

මඹොමු විඹ යුතුයි කිඹරහ ිළ හිතනහ.   

දළ්ද මභොක්ද ය්දම්ද? මේ ඳහරමඹෝ තභ්දමේ ඵරඹ 

ළන විතයක් හිතරහ මදභශ, මුසලිේ ජනතහ තත් ීඩහ  ඳත් 

යනහ. ඒ ිනමඵන ීඩහ  භතයයි. දළ්ද නනීද්ද ිළල්මල් , 

ඈ්දදිඹහ , ජිනීහ මුළු , එක්ත් ජහතී්දමේ ංවිධහනඹ , 

ආමභරිහ , නිර්භහණඹ ය දී ිනමඵන  තත්ත්ඹ මභොක්ද? 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  "උය්ද ළකුණ තරන මො  

වඵ්ද කුකුශ්ද    භඟුල්'' කිේහ ලු. මේත් ඒ හමේ තභයි. 

මනත් ඵරමේර , ජිනීහර , UN  එ , එමවභ නළත්නේ 

ඈ්දදිඹහ , ිළල්මල්රහ  මේ යමේ ඳිනන තත්ත්ඹ හයලඹක් 

මරහ ිනමඵනහ. ඒ හයලඹ යමන දු්දම්ද වුද? මේ යමේ 

ජනතහ මනුම්ද ඒ  ංවිධහන මඹෝජනහ වදනහ. භවය 

මරහ  ඒ මඹෝජනහ ඳනහ; භවය මරහ  මඹෝජනහ බුරුල් 

යනහ; භවය මරහ  මඹෝජනහ ල් දභනහ; තුරු හර්තහ 

වදනහ; ඒ හර්තහ ළනහ. ඒ මොල්ර්ද ත් ිනමඵන ප්රණලසනඹ 

මභොක්ද? මේ යමේ භවය ඵරමේ  හමේභ ඒ ඹ ත් ද මේ 

යමේ ීඩිත ජනතහමේ ප්රණලසනඹ, මදභශ ජනතහමේ ප්රණලසනඹ, 

මුසලිේ ජනතහමේ ප්රණලසනඹ ''හිඟ්දනහමේ තුහරඹ'' මරහ 

ිනමඵනහ. ඒ නිහ ඒ ප්රණලසන දයල්ද ද ඈසයව  මන ඹනහ. 

ඒ මොල්ර්ද ත් මේ ප්රණලසනඹ වි්දන වුභනහක් නළවළ. ඒ 

නිහ ිළ මේ සථහමේ යලඹලු ීඩිත මදභශ, මුසලිේ ජනතහ  

කිඹනහ, ඈ්දදිඹහ  ලියුේ ලිඹරහ, ජිනීහර  ගිහිල්රහ, 

ිළල්මල්  ලියුේ ලිඹරහ, ඒ මොල්ර්ද  මේ දුක් ළනවිල්ර 

කිඹරහ ළඩක් නළවළ  කිඹරහ. මේ යමේ ඳහරඹ්දමේ හමේභ ඒ 

ඹමේත් වුභනහ මභොක්ද? මේ යමේ මිනිසසු්දමේ ප්රණලසනඹ 

ඳහවිච්ික යරහ මේ යමේ ත තත් වුල් වද්දනයි  වුභනහ.  

ඒ යරහ මේ ඳහරඹ්දමේ මෝදද ඩ්දනයි වුභනහ. 

මෝදද ඩරහ ඔවු්දමේ වුභනහ ඈස  ය ්දනයි  වද්දම්ද. 

ඒ නිහ ඈතහ ඳළවළදිලියි, ඒ වහ ද ඒ ඵරමේ වියල්ද  යලංවර, 

මදභශ, මුසලිේ ීඩිතඹහමේ ආත්ත ප්රණලසනඹ ඳහවිච්ික යන ඵ. මේ 

යමේ ඳහරමඹෝ ඒ ප්රණලසනඹ ඳහවිච්ික ය්දන ල— ඈඩඩ ඒ 

ඹ  වදරහ දීරහ ිනමඵනහ. එමවභ ඳහවිච්ික ය්දන ඈඩඩ වදන 

නිහ ඒ ංවිධහන  ජිනීහර  මඹෝජනහ මමනනහ.  නමුත්  ඒ 

මඹෝජනහ බුරුල් ය්දම්ද ආයි? ිළ අණ්ඩු  භිමඹෝ 

යනහ, ජිනීහර  ඈදිරිඳත් යන  ඒ මඹෝජනහ බුරුල් 

ය්දන අපු එඟතහ, ඒ deal  එ මභොක්ද කිඹ්දන කිඹරහ. 

වළභ දහභ වුමණ් මේයි. මව ත් ම්දම්ද මේයි, රු 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. මේ යමේ ජනතහ මනුම්ද 

කිඹරහ ජිනීහර  මඹෝජනහ මමනනහ. ඈ්දදිඹහ ඵරඳෆේ 

යනහ. ිළල්මල්රහ ඵරඳෆේ යනහ. එමවභ යරහ ්දිනභ  

ය්දම්ද මභොක්ද? මදභශ ීඩිතඹහ , මුසලිේ ීඩිතඹහ , යලංවර 

ීඩිතඹහ , මේ යමේ යිිනහයලේ හිමි න ජනතහ  ඹභක් 

ය්දම්ද නළවළ. ඔවු්ද ඔවු්දමේ න—හඹ ඳත්රාඹ ක්රිාඹහත්භ 

යනහ.  

මේ නළත ඳදිංික යවීමේ තත්ත්ඹ ඵළලුත් අණ්ඩු 

මභොක්ද යරහ ිනමඵ්දම්ද? ජනතහ  වජීනඹක් ඊදහ ය 

දීරහ ිනමඵනහද? නළත ඳදිංික යවීභ  ඵරඹ ිනමඵන අඹතනඹ 

මභොක්ද කිඹරහ විමලේමඹ්දභ ිළ යජමඹ්ද ව්දන ළභළිනයි. 

ඵරඹ ිනමඵන ඒ අඹතනඹ තභයි නළත ඳදිංික යවීමේ 

ධිහරිඹ. නමුත් ද ඒ  යුත්ත ය්දම්ද නළත ඳදිංික 

යවීමේ භහත—හංලඹද? නළත්නේ ඒ ධිහරිඹ ද? නළවළ. 

ද මේ  යුතු යන සම්ද ජනහධිඳින හර්ඹ හධ ඵර 

හඹයි. ඔවු්ද තභයි මේ  යුතු ක්රිාඹහත්භ ය්දම්ද. ඒ 

ය්දම්ද මිලි රිභඹ ක්රිාඹහත්භ වීභක්. මිලි රි ඵරඹ ඳහවිච්ික 

යරහ තභයි ද ඊතුමර්, නළ මඟනහිය ජනතහ ඳදිංික ය්දම්ද. 

ඔවු්දමේ මෝදද ඩරහ දභරහ, ඔවු්ද තත් ීඩහ  ඳත් යරහ 

තභයි ඒ ඳදිංික කිරීභ ය්දම්ද. ඒ නිහ මේ ං—හ මල්න ළන 

ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ඵරඹ ිනමඵන අඹතනඹ මනොමයි ඉ  

භළදිවත් ්දම්ද, ඵරඹ නළින අඹතනඹක්.   

රු ආභිනතුභනි, භභ මේ හයණඹත් ව්දන ළභළිනයි. මේ 

නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ ඳනමත් ිනමඵන එ හයණඹක් 

තභයි නළත ඳදිංික කිරීමේ ප්රණිනඳත්ිනඹක් වළදීභ. නමුත් එමවභ 

එක් වදරහ නළවළ. එමවභ ප්රණිනඳත්ිනඹක් වදරහ නළින නිහ ඕනෆ 

ඕනෆ විධිඹ  ඈඵහහමත් ඹ්දන පුළු්ද. මේ රු භහත—තුභහ 

කිේහ, නළත ඳදිංික කිරීභ  2013 දී රුිළඹල් මිලිඹන 300ක් 

ම්ද ශහඹ කිඹරහ. නමුත් ඳ භතක් ය්දන ළභළිනයි, දළඹ  

කිරුශ ළඩ වන  වුරුදු මද  රුිළඹල් බිලිඹන 60ක් ම්ද 

ශ ඵ.  නමුත් නළත ඳදිංික කිරීභ  ඒ භහත—හංලමඹ්ද ම්ද 

ය ිනමඵ්දම්ද රුිළඹල් මිලිඹන 300යි. නළත ඳදිංික කිරීභ 

කිඹරහ කිඹ්දම්ද මභොක්ද? භභ මී  ලිනුත් කිේහ නළත 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

ඳදිංික කිරීභ කිඹරහ කිඹ්දම්ද මිනිසු්ද අඳසු  මනිඹරහ ඔවු්ද 

නළත තළ්ද කිරීභ මනොමයි කිඹරහ. ඒ ඹ  මෞ— 

ඳවසුේ, ධ—හඳන ඳවසුේ ර්දන ඕනෆ.  ඒ ඹමේ ජන 

ජීවිතඹ මොඩ නඟහ ්දන, ඒ ඹමේ ංස ිනඹ රැමන 

ලුින්ද රැකිඹහක් යරහ මවො ජීවිතඹක් ත ය්දන, නෆදෆ 

හිතමිතුය්ද අේඹ ය්දන ඈඩඩ ිනමඹ්දන ඕනෆ. ද මේ නළත 

ඳදිංික කිරීභ කිඹරහ ය්දම්ද මභොක්ද? ඵරවත්හරී 

ක්රිාඹහලිඹක්. ඒ ඹ  ඕනෆ නළින තළ්දර, නල— විධිඹ  ඔවු්ද 

ීඩහර  ඳත් යරහ, මිලි රි භළදිවත්වීභ යරහ, ඔවු්දමේ 

ජීවිතමේ මලි ල—තහ ඈටු ය ්දන ඵළරි විධිඹ , 

යණහතයි්ද විධිඹ , යණඹ්ද විධිඹ  තභයි  හල් ය 

ිනමඵ්දම්ද.  

ලි්ද ථහ ශ රු මුරුමේසු ච්දෝකුභහර් භ්දත්රීිතුභහ කිේහ, 

බිත්ිනඹක් ිනබුමණොත් තභයි ිකත්රාඹක් ඳි්දන රළමඵ්දම්ද කිඹරහ. 

ද මේ මදභශ ජනතහ  ිකත්රාඹ ඳි්දන මරහ ිනමඵ්දම්ද 

වමේයි. ඔවු්ද  භනඃල්ිළත ිකත්රාඹක් තභයි ඳි්දන මරහ 

ිනමඵ්දම්ද. මේ යමේ ීඩිත යලංවර, මදභශ, මුසලිේ ජනතහම්ද 

-විමලේමඹ්දභ මදභශ, මුසලිේ ජනතහම්ද- ඳ මභ්දන මේ 

ඈල්ලීභ යනහ. තභ්ද  ීඩහ  ඳත් යරහ, තත් ීඩහ  ඳත් 

යරහ, ඒහයි්ද ළරම්දන කිඹරහ, මේ මරෝමඹ්ද එවහ 

ිනමඵන ද ල—භහන ඵරමේ -මනොමඳමනන ඵරමේ- මමයහි 

මන වුරුත් මමයහි ඳ ඵරහමඳොමයොත්තු ිනඹරහ ළඩක් 

නළවළ. ඒ ය්දන පුළු්ද මදඹක් මනොමයි. ඒ ඹමේ 

 මඹෝජනහර මෝදමද්යල මේ ඳහරමඹෝ ඵහර ය ්දනහ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹක් ිනමඵනහ.  

 
රු ජිත් කුභහය භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

එ එ මෝදමද්යලර  ඹ ත් මරහ, ජිනීහ මඹෝජනහර 

ළය ඵහර යමන ඈසයව  මේ යමේ භසත ජනතහමේභ 

යිිනහයලේ මේ ඳහරමඹෝ ඳහහ මදනහඹ කිඹන එ වරි 

ඳළවළදිලියි. මේ මදඳහර්ලසඹභ ය්දම්ද මේ ීඩිත ජනතහ 

යේ න එයි. ඒ නිහ ජිනීහර , එක්ත් ජහතී්ද , ඈ්දදිඹහ  

තභ්දමේ ඵර —හඳ ින ක්රිාඹහත්භ ය ්දන, ඒ හමේභ මේ 

යමේ ඳහරඹ්ද  තභ්දමේ ඵර —හඳ ින ක්රිාඹහත්භ ය්දන ඈඩ 

දීරහ ඳහඩුමේ ඈ්දන එඳහ. මේ යමේ යලංවර, මදභශ, මුසලිේ 

ීඩිතඹ්ද   එතු ම්දන කිඹරහ ඳ ඈල්ලීභක් යනහ. 

ද ල—භහන ඵරමේ, මනස ඵරමේ ඳසු ඳ වමහ මොයල්ද 

මනොමයි, තභ්දමේ යශඹ, තභ්දමේ ජඹග්රාවණඹ, තභ්දමේ 

යිිනහයලේ දිනහ ්දන පුළු්ද ්දම්ද. ඒහ  දිනහ ළනීභ  

පුළු්ද ්දම්ද  යලඹලු මදනහභ එතු වීමභ්ද. මදභශ ීඩිතඹ්ද 

යලංවර, මුසලිේ ීඩිතඹ්ද  විරුද්ධ,  යලංවර ීඩිතඹහ මදභශ, 

මුසලිේ ීඩිතඹ්ද  විරුද්ධ, යලංවර, මදභශ, මුසලිේ ීඩිතඹ්ද 

එකිමනහ  විරුද්ධ යශ යරහ මනොමයි තභ්දමේ 

ජඹග්රාවණ රඵහ ්දන පුළු්ද ්දම්ද. යලංවර, මදභශ, මුසලිේ 

යලඹලු ීඩිතඹ්ද ඒහඵද්ධ මරහ ඳහරඹ්ද යන මේ නරුභ 

ළමඩ් , තභ්දමේ ඵර —හඳ ින ක්රිාඹහත්භ ය ්දන විවිධ 

ඵරමේ යන ඒ ඵර —හඳ ිනර යමුණුර  ඹ  මනොවී 

තභ්දමේ යිිනහයලේ දිනහ ්දන භළදිවත් ම්දන කිඹරහ ඳ 

මේ යමේ යලඹලුභ යලංවර, මදභශ, මුසලිේ ීඩිතඹ්ද  අයහධනහ 

යනහ. මඵොමවොභ සතුිනයි.  

[.බහ. 6.14] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (මෞ— නිමඹෝජ— 

භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க - சுகஶதஶ பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඈතහභ ළදත් ඳනත් 

මටුේඳතක් ේඵ්දධමඹ්ද ථහ යන මේ මභොමවොමත් භ ත් 

ථහ ය්දන සථහ රඵහ දීභ ළන භභ ඔඵතුභහ  සතුින්දත 

මනහ.  

2007 ං 09 දයන නළත ඳදිංික යවීමේ ධිහරිඹ ඳනත  

තභයි ද ඳ මේ ංමලෝධනඹ මන එ්දම්ද.  2007 භහර්තු 

භහමේ 23ළනි දහ ඳහර්ලිමේ්දතු ඳනතක් භටි්ද මේ නළත ඳදිංික 

යවීමේ ධිහරිඹ සථහිළත ශහ. ඒ නු මභභ ධිහරිමඹ්ද 

විමලේමඹ්දභ බ—්දතය තළ්ද ව ව යණහතඹ්ද නළත 

ඳදිංික කිරීභ ිළිතඵ ජහින ප්රණිනඳත්ිනඹක් ව ළරසුභක් 

ක්රිාඹහත්භ යනහ. ඒ හමේභ එකී තළනළත්ත්ද නළත ඳදිංික 

කිරීභ, ඒ ේඵ්දධමඹ්ද ක්රිාඹහත්භ වීභ, නිඹහභනඹ කිරීභ ඹන 

හයණහත් මභභ අඹතනඹ වයවහ යලදු මමයනහ. විමලේමඹ්දභ 

මභභ ධිහරිමේ හරඹ ත ය තුනකි්ද දීර්ක කිරීභ ළන ඳ 

සතුින්දත ම්දන ඕනෆ. මභොද  2013 මප්රණේල් 10ළනි දහ න 

වි  මභභ ධිහරිමේ හරඹ ්ද මනහ. නමුත් මේ නළත 

ඳදිංික කිරීභ  දහශ ්ද මනොව  යුතු ත විලහර ලමඹ්ද 

ය්දන ිනමඵන නිහ මේ ධිහරිමේ හරඹ ත වුරුදු තුනකි්ද 

දීර්ක කිරීභ ඳ ඈතහභ ඹ යනහ.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භනුසමඹක් නළත ඳදිංික 

යනහ කිඹරහ කිඹ්දම්ද ඈඩභ මඹක් වදහ දීරහ ඔහු එහි 

ඳදිංික යවීභ විතයක් මනොමයි. ඔහුමේ අර්ථිඹ, ඔහුමේ 

ඳවුමල් අර්ථිඹ,   ිළ හමේ ිනමඵන ේඵ්දධේ  අදී යලඹල්ර 

එක් ඔවු්ද ේඵ්දධ කිරීභ තභයි ශ යුත්මත්. මේ ධිහරිඹ 

වයවහ ඒ යලඹල්ර යලදු යනහ. අර්ථි ංර්ධන භහත—හංලඹ, 

භහජ මේහ භහත—හංලඹ, ංස ින භහත—හංලඹ ළනි 

භහත—හංලත් මේ  යුත්ත  ේඵ්දධ යමන ඒ පුද්රඹහ, ඒ 

ඳවුර නළත තහක් මේ අර්ථිඹ , මේ ය   හිතය ඳවුරක් 

ඵ  ඳත් කිරීභ තභයි මේ තුිත්ද යලද්ධ ්දම්ද. ඒ නිහ මභභ 

ධිහරිමේ හරඹ දීර්ක කිරීභ ඈතහභ හමරෝිකත මදඹක් මර භහ 

දකිනහ. 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඒ හමේභ ටීඑ්දඒ 

නළත්නේ ෝවිඩ ඳක් නිමඹෝජනඹ යන හුඟක් භ්දත්රීිරු  ඊතුය 

ළන ථහ ශහ. ආත්මත්දභ කිඹනහ නේ මේ යජඹ  ඊතුමර් 

ංර්ධනඹ මනුම්ද ආමභරි්ද  මඩොරර් බිලිඹන මදවභහයක් 

ම්ද ය ිනමඵනහ. ඒ කිඹ්දම්ද දකුණ  ම්ද ශ මුදර  

ළඩිඹ විලහර මුදල් ප්රණභහණඹක්. මභමවභ ආමභරි්ද මඩොරර් 

බිලිඹන මදවභහයක් ම්ද ය ිනමඵ්දම්ද, එදහ ඹනයිඩ් යර 

මේ වරහ  ඵරවත්හයමඹ්ද යුද්ධඹ  ඵහමන යලටි,   

ප්රණබහය්දමේ ත්රාසතහදමඹ්ද ඵළ  ෆ වුරුදු දවඹක්ත් නළින 

දරුමෝ මනුමනුයි. ඒ හමේභ ඹහඳනමේ ජනතහ  එ  ඵත් 

මේරක් ්දන ඳවුමල් මමනක් නළින තත්ත්ඹක් ිනබුමණ්. ඒ 

හමේ තත්ත්ඹක් ිනබුණ භහජඹ මනස යරහ ද ඹථහ 

තත්ත්ඹ  ඳත් ය ිනමඵ්දම්ද  මේ භහි්දද යහජඳක් 

ජනහධිඳිනතුභහමේ අණ්ඩුයි; එතුභහමේ නහඹත්ඹ තුිතනුයි.   

මේ ජිත් මප්රණේභදහ භ්දත්රීිතුභහ ඈිනවහඹ ඵහම  කිේහ. 

විජඹඵහ යජ්ජුරුමෝ ළන, ජඵහ යජ්ජුරුමෝ ළන, ඳණ්ඩුහබඹ 

කුභහයඹහ ළන ථහ ශහ. හනමේදී භහි්දද යහජඳක් 

ජනහධිඳිනතුභහ මේ ත්රාසතහදඹ ්ද ශහඹ කිඹ්දන; වුරුදු 
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30ක් ිනබුණු මේ ත්රාසතහදඹ භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහමේ 

නහඹත්ඹ ඹ මත් නළින ශහඹ කිඹ්දන එතුභහමේ දි නළමුමණ් 

නළද්ද කිඹ්දන  භභ ද්දම්ද නළවළ. එතුභහ ඒ කිේමේ නළවළ. 

හුඟක් ඹ ඒ භත යනහ. ිළ ඒ පුන පුනහ කිඹනහ. 

මභොද, ඒ ිළ  අඩේඵයඹක්. රු නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි, ද මේ යමේ මිනිසු්ද නිදවමේ  හුසභ 

මවශ්දම්ද ප්රණබහය්දම්ද ත්රාසතහදඹ නිභ  ශ නිහඹ කිඹහ ිළ 

කිඹ්දන ඕනෆ. රු ජිත් මප්රණේභදහ භ්දත්රීිතුභහ  ඒ භත 

වුණහ. එතුභහමේ ිළඹහමේ යජඹ හරමේ ක්රිාඹහත්භ වුණ තරුණ 

වන මොමිභ ළන කිේහ. එක්ත් ජහින ඳක් අණ්ඩු 

හරමේ තභයි වළ  දවක් තරු ණමඹෝ භශ මදය  ඹළේමේ. ඒ 

හමේභ එතුභහ  භත වුණහ, එල්ටීටීඉ එ  අයුධ දු්දම්ද, 

මුදල් දු්දම්ද යණයලංව මප්රණේභදහ භවත්භඹහමේ අණ්ඩු හරමේ 

ඵ. මජ්.අර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඈ්දදිඹ්ද වමුදහ ම්ද ව වි  

මප්රණේභදහ භවත්භඹහ ඒ වමුදහ ිළ ත් ය ඹළේහ. ද ඒ ඹ මේ 

යජමේ ප්රණිනඳත්ින ළන ථහ ය්දන  එනහ. එදහ එමවභයි 

 යුතු යලද්ධ වුමණ්. ජිත් මප්රණේභදහ භ්දත්රීිතුභහ තභ්දමේ ිළඹහමේ 

හරමේ ශ මද්ල් ටි කිේමේ නළවළ. එතුභහ ඵහම  තභයි 

ථහ මශේ. ඒ නිහ ිළ මේ යමේ ජනතහ  භතක් ය මදනහ, 

එදහ එළනි යුඹක් ිනබුණ ඵ. මේ හිං මදභේිළඹ්දමේ 

දරුමෝ යුද්ධ යන වි  ඒ දරු්ද  විරුද්ධ ත්රාසතහදඹ  මුදල් 

දු්දන, මචක්ඳත් ඈල්රහ දු්දන යුඹක් ිනබුණහ, රු නිමඹෝජ— 

ථහනහඹතුභනි. ඒ යුඹ ්ද ය ද මේ ය   නිදවක් 

රඵහ දී ිනමඵ්දම්ද භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහමේ එක්ත් 

ජනතහ නිදවස ්දධහන අණ්ඩුයි කිඹරහ කිඹ්දන ඕනෆ.  

ශ්රීර යංහ භ්දත්රීිතුභහ ත—ඹක් කිේහ. එතුභහ කිේහ, ඈ්දදිඹ්ද 

යජඹ ද නිහ 45,000ක් වද්දන ඳ  ඊදේ ය ිනමඵනහඹ 

කිඹහ. ිළ ඒ ඹ යනහ. කියලභ පුයළයලමඹකු  

යණහතමඹකු  ඵළංකු  ණඹ ම්දන ඕනෆ නළවළ. 

තඹක්ත් ඵළංකුර  ණඹ ම්දන ඕනෆ නළවළ. නමුත් මේ 

ඈ්දදිඹ්ද යජඹ රඵහ දී ිනමඵ්දම්ද ඒ ඳවුමල් හභහජිඹ්ද . 

දහශ පුද්රඹහ මේ වද්දන  ඕනෆ. එතමො  සථහ වතයදී 

මුදල් මදනහ. ඵළංකුමේ ගිණුභ වි ත ශහභ  ඒ සථහ වතමර්දී 

ඔහු නි වදහමන ඹනහ. දළන  නිහ 15,000ක් වද්දන 

 යුතු ය ිනමඵනහ. නිහ 1,000 ළඩ ්ද ය 

ිනමඵනහ. මේහ ළන ළරැදි අල්ඳ  මද්දන එඳහ. 

රු මජ්. ශ්රීර යංහ භ්දත්රීිතුභහ ඹහඳනඹ  ගිහිනුත් නළවළ. එතුභහ 

  මේ මඹෝජනහ ක්රලභඹ ළන ද්දමනත් නළවළ.   යි මෝේ දභහ මන 

මභතළන  ආවිත් ෝවිඩ ජනතහ ළන ථහ යන මිනිසසු තභයි 

ඈ්දම්ද.  එදහ ප්රණබහය්දමේ යුද්ධඹ ිනබුණු හරමේ ඹහඳනඹ  

ගිහි්දත් නළවළ. එමවභ තත්ත්ඹක් තභයි ිනබුමණ්.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  විඳක්ඹ ඩු  ණම්ද 

ළස ත් ඈසිළරිතහරඹ  ගිහි්ද නළවළ. නමුත් දකුමණ් 

ඈසිළරිතහර ළන ථහ යනහ. මේ මොල්මරෝ ප්රණහමඹෝගි 

මිනිසු්ද ශඟ  ගිහි්ද නළවළ. ිළ එමවභ මනොමයි. මේ 

ජනහධිඳිනතුභහමේ මේ අණ්ඩු ඹ මත් ග්රාහභ නිරධහරි ේ 

14,000ක් ිනමඵනහ. ඒ 14,000 භ කුභන මවෝ ංර්ධන ළඩ 

 යුත්තක් යරහ තභයි ිළ එතළන  ඹ්දම්ද. දළ්ද ඳළඹ  

ලි්ද භභ ධ—හඳන භහත—හංලමේ ළඩ වන  ේඵ්දධ 

වුණහ. ඒ කිඹ්දම්ද ඳහල් දව ංර්ධන —හඳ ිනඹ . භමේ 

අනමේ ප්රණහමද්ශීඹ මල්ේ මොේධහඹ තුශ ඳහල් ඳවක් 

ංර්ධනඹ මනහ. එමවභ ංර්ධනඹ ය මද්දම්ද ඈතහභ 

හිං මිනිසු්ද ; මේ යමේ හභහන— ජනතහ . මේ යජඹ 

හභහන— ජනතහමේ වද ළසභ ද්දනහ යජඹක්. ඒ නිහ ජනතහත් 

එක් තභයි ිළ ඈ්දම්ද. ෝවිඩ ජනතහ  ිළ ළරැදි විධිඹ  

ර්දම්ද නළවළ. භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ තයේ මේ 

යමේ ෝවිඩ ජනතහ , මුසලිේ ජනතහ  මේඹ ශ මමනක් 

නළවළ.  

මේ 2013 ර්ඹ තුශ  නළත ඳදිංික කිරීමේ භහත—හංලඹ 

භටි්ද රුිළඹල් මිලිඹන 283.50ක් ළඹ ය්දන ිළ ළරසුේ ය 

ිනමඵනහ. ඹහඳන දිසත්රිමක්මේ සුඵහධන භධ—සථහන 44 

ඈ්දන ඳවුල් 1,336ක් ආතුළු ඥාහතී්ද ව හිතමිතුය්ද භඟ 

ඈ්දන ඳවුල් 6,959ක් නළත ඳදිංික ය්දන ිළ රුිළඹල් මිලිඹන 

28.50ක් ම්ද ය ිනමඵනහ.  ඒ හමේභ ළලිඔඹ නළත ඳදිංික 

කිරීමේ මදන ිළඹය ඹ මත් ඳවුල් 357ක් වහ නිහ රඵහ 

දීභ  රුිළඹල් මිලිඹන 107ක් ම්ද ය ිනමඵනහ. මුරිනේ 

ප්රණමද්ලමේ ඳවුල් 109ක් ඹිත ඳදිංික ය්දන රුිළඹල් මිලිඹන 32ක් 

ම්ද ය ිනමඵනහ. වුනිඹහ, මුරිනේ, කිිතමනොච්ිකඹ, 

භ්දනහයභ, ත්රිමකුණහභරඹ, භඩරපු ඹන දිසත්රිමක්ර නළත 

ඳදිංික ය්දන රුිළඹල් මිලිඹන 116ක් ම්ද ය ිනමඵනහ. මේ 

මුදල් ම්ද ය ිනමඵ්දම්ද, මේ යමේ හිං ජනතහ 

මනුම්ද. ඒ හමේභ රු නි මඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,-  

 
රු මජ්. ශ්රීර යංහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 

 
රු මජ්. ශ්රීර යංහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

When I was not in the seat, my name was mentioned 

twice or thrice by the Hon. Deputy Minister. I want to 

clarify that. I do not know whether he listened to the 

intepretation properly. I was talking in Tamil. රු 

නිමඹෝජ— භහත—තුභනි, දළ්ද මභතළනදී රු නිමඹෝජ— 
ආභිනතුභහ ව්ද ශහ, "ඈ්දදිඹ්ද යජඹ මල් වළදුහ කිඹහ 
යංහ භ්දත්රීිතුභහ කිේහ" කිඹරහ.   

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඈ්දදිඹ්ද යජඹ ඵළංකු වයවහයි ල්ලි මද්දම්ද. Bank account 

එක් ඳ ්ද ත්තහභ- ඈ්දදිඹ්ද යජඹ මල් 45,000ක් වද්දන 

ඳ  ඊදවු යනහ. දිඹය වතයක් ඹ මත්යි මුදල් ම්දම්ද. 

දළන  මල් 15,000ක් වද්දන  යුතු ය ිනමඵනහ. මල් 

1,000ක් වදරහ ඈයයි. දහශ පුද්රඹහ ණඹක් වළටිඹ  කියලභ 

මුදරක් -ලතඹක් ත්- ම්දන ඕනෆ නළවළ. ්දන ඒ ටි තභයි 

භහ කිේමේ.  

 
රු මජ්. ශ්රීර යංහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

ඒ විතයක් මනොමයි. භමේ නභ ව්ද යරහ-  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔේ, භහ තමු්දනහ්දමේ කිඹපු මද්යි ව්ද මශේ.  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු මජ්. ශ්රීර යංහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
භමේ නභ ව්ද යරහ කිඹපු මද් ේපූර්ණ ළරැදියි.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ කිඹපු එයි භහ කිේමේ.   

 

රු මජ්. ශ්රීර යංහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

භභ 45,000 ණනක් ළන කිේමේ නළවළ. තත් එක් 

කිඹ්දන ඕනෆ. ඔඵතුභහ Deputy Minister විධිඹ  ඈ්දනහ. ද 

මේ බහමේ යලටින, ඔඵතුභහමේ යජමේ යලටින ඩේරස 

මද්හන්දදමේ ඳක්මේ ඈ්දන ච්දෝකුභහර්- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔේ, ඩේරස මද්හන්දද භවත්භඹහ මවොයි. ප්රණබහය්ද ඩේරස 

මද්හන්දද භවත්භඹහ භය්දන ඹන මො ත් ප්රණජහත්දත්රාහදඹ 

මනුම්ද ථහ යපු භනුසමඹක් තභයි ඩේරස මද්හන්දද 

කිඹ්දම්ද. ඔඵතුභහ ඒ ළන ඉ  ඩහ ථහ ය්දන එඳහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ප්රණජහත්දත්රාහදඹ මනුම්ද ථහ යපු එභ ෝවිඩ 

නහඹඹහ විධිඹ  භහ දකි්දම්ද ඩේරස මද්හන්දද භවතහයි. 

තමු්දනහ්දමේ නිේ ථහ ය්දන එඳහ. ිළ හයණහ ද්දනහ. 

මඵොරු  හිනහ දළ්ද. [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, නළත ඳදිංික කිරීමේ 

භහත—හංලඹ 2013 ක්රිාඹහත්භ කිරීභ  මඹෝජිත ංර්ධන ළඩ 

 ව්ද ිළ ඈතහභ ඹ යනහ. ශ්රීර රහංකි ේබඹක් හිත 

යණහතඹ්ද රක්ඹක් දළන  දකුණු ඈ්දදිඹහමේ රැීම ඈ්දනහ 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි. ඒ තරි්ද වුරුර ඈ්දනහ 

68,058මදමනක්. ඒ හමේභ, ඥාහින මිත්රාහදි්ද එක් ඈ්දනහ 

34,471මදමනක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ිළ මඵොමවොභ තුටු මනහ, 

ඈ්දදිඹහමේ ඈ්දන ඒ යණහතඹ්ද මේ ය   ම්දහ්දන  

 යුතු යන එ ළන. මභොද, මේ යමේ ද යුද්ධඹ නළවළ, 

හභඹයි ිනමඵ්දම්ද. ද මේ යමේ හභඹ ආින වී ිනමඵනහ. 

රක්ඹක් ව ඒ ජනතහ මේ ය   එ්දන ද ළභළත්ත ප්රණහල ය 

ිනමඵනහ. ආයි ඒ? යුද්ධඹ නළින ව නියි, මේ රු විනඹහමර්ින 

භවතහ ආතුළු ඹ එදහ අයුධ ත් වළයරහ මේ යමේ 

ප්රණජහත්දත්රාහදඹ  එතු මරහ ද යජමේ භළින ආභිනරු්ද 

විධිඹ  යලටින නිහයි. ඒ නිහ තභයි ද ඒ ෝවිඩ ජනතහ  එ්දන 

පුළු්දභ රළබිරහ ිනමඵ්දම්ද. ්දන ඒ නිහ ිළ විමලේමඹ්ද 

ඹ යනහ යජමේ ඒ ක්රිාඹහ භහර්ඹ.   

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු නිමඹෝජ— ආභිනතුභහ, දළ්ද ඔඵතුභහ  නිඹමිත හරඹ 

්ද මමි්ද ඹනහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு யலித் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, යලංවර ඳවුල් 133ක් යලටිඹහ. 

ඒ ඹ නළත ඳදිංික යරහ ිනමඵනහ. ඒ ළන ිළ ඈතහභ තුටු 

මනහ. මභොද, ඒ ජනතහ එදහ ඹහඳනඹ ප්රණමද්ලමේ හි පු ඹයි. 

ඒ ඹ ද නිහ ංර්ධන ධිහරිමේ ඈඩේරයි ඳදිංික යරහ 

ිනමඵ්දම්ද. ඒ ඹ ඳදිංික යවීභ ළනත් ිළ සතුින්දත මනහ. 

ඒ හමේභ, එල්ටීටීඉඹ වියල්ද ඳරහ වරින රද මුසලිේ ඳවුල් 

2,800්ද 1,800ක් ද නළත ඳදිංික යරහ ිනමඵනහ. එල්ටීටීඉඹ 

එදහ හ්දත්දකුඩි ඳල්ලිමේදී අභ කිඹමි්ද හි පු මුසලිේ 

ජනතහ භයරහ දළේභහ. ඒ විධිඹ  රපු ප්රණබහය්දමේ මිනී භරු 

භඹක් තභයි එදහ ිනබුමණ්. නමුත් ද මුසලිේ ජනතහ ඳත් 

එක් මවොඳි්ද ඈ්දනහ. මුසලිේ ජනතහ මනත් මනත් විධිඹ  

මේද ය්දන ඊත්හව යනහ මේ යමේ භවය ජහිනහදි්ද. 

නමුත් ඒ යලදු ්දම්ද නළවළ. ශ්රීර රංහ නිදවස ඳක්ඹ, ්දධහන 

යජඹ ව ිනරු භහි්දද යහජඳක් භළිනතුභහ එක් තභයි ද 

මුසලිේ ජනතහ ඈ්දම්ද. ඒ භටිඹ මේද භි්දන ය දභ්දන 

ඵළවළ.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, 2012 මදළේඵර් 31 න 

වි  නළත ඳදිංික යරහ ිනමඵන ං—හ මන ඵරමු. ඊතුය 

ඳශහත ත්මතොත් 153,012ක් ව ඳවුල් ං—හක්; පුද්රඹ්ද 

ලමඹ්ද ත්මතොත්  506,238මදනකු නළත ඳදිංික යරහ 

ිනමඵනහ. ඒ හමේභ, නළ මඟනහිය ඳශහත ත්මතොත්, ේඳහය, 

භඩරපු, ත්රිමකුණහභරඹ කිඹන දිසත්රිමක්ර ඳවුල් 225,476ක් 

ඳදිංික යරහ ිනමඵනහ. පුද්රඹ්ද ලමඹ්ද ත්මතොත් 

762,038මදනකු ඳදිංික යරහ ිනමඵනහ. මභඹ ඈතහභ ළදත් 

හර්ඹඹක්.  

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, තදුය ත් නළත ඳදිංික 

කිරීභ  ිනමඵන ඳවුල් ං—හමේ මුළු එතු 7,907යි. පුද්රඹ්ද 

ං—හ ත්මතොත් 26,721මදනකුයි. කිලිමනොච්ිකඹ ප්රණමද්ලමේ 

බිේ මඵෝේඵ ඈත් යරහ නළින නිහ ඔවු්ද නළත ඳදිංික 

ය්දන ඵළරි මරහ ිනමඵනහ. ඒ හමේභ, ත්රිමකුණහභරඹ 

ත්මතොත්, හේපූර්ර ිනමඵන ප්රණලසනඹ නිහ ඳදිංික ය්දන ඵළරි 

ව ඹයි ඈ්දම්ද. රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, විඳක්මේ ඹ 

නිතය කිඹන ථහක් තභයි තළ්ද ව ජනතහ නළත ඳදිංික 

යවමේ නළවළ කිඹන එ. නළත ඳදිංික කිරීමේ භහත—හංලඹ 

ඹ මත් ද ඒ ජනතහ නළත ඳදිංික ය්දන  යුතු යරහ 

ඔවු්ද භහජත යවීභ ළන ිළ රු ආභිනතුභහ  මඵමවවි්ද 

සතුින්දත මනහ.      

 
ප්රණලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මටුේඳත ඉ  නුකර මදන ය කිඹන රදී.   

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அதன்படி,   சட்டனேயம் இண்டஶம் னெகமஶக தஷப்பஷடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන මඹෝජනහ බහ ේභත විඹ.: 

''ඳනත් මටුේඳත පූර්ණ ඳහර්ලිමේ්දතු හය බහ  ඳළරිඹ 

යුතු ඹ.'' -[රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ] 
 

தஸர்ஶனஷக்கப்பட்டது. 

"சட்டனேயம் னெழுப் பஶஶலன்மக் குழுவுக்குச் சஶட்டப் 

படுஶக"  [ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்] 
 

Resolved: 

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

- [The Hon. Gunaratne Weerakoon.] 

 

හය බහමහිදී රහ ඵරන රදී. 
[නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குழுலஷல் ஆஶப்பட்டது. 

[பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் தகயக லகஷத்தஶர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 
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 1 යල  3 මතක් ්දින, ඳනත් මටුේඳමතහි මො ක් වළටිඹ  

ිනබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 

1ஆம் லஶசகத்தஷலினோந்து 3ஆம் லஶசகம் லக சட்டனேயத்தஷன் 

பகுதஷஶக இனோக்கவலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

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

ප්රණඥාේින ්දිනඹ ව නහභඹ ඳනත් මටුේඳමතහි මො ක් 
වළටිඹ  ිනබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී.  

ඳනත් මටුේඳත, ංමලෝධන යහිත හර්තහ යන රදී.  
 

சட்டஶகு லஶசகனெம் தகயப்னம் சட்டனேயத்தஷன் பகுதஷஶக இனோக்க 

வலண்டுதனக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

சட்டனேயம் தஷனோத்தஷன்மஷ அமஷக்கக தசய்ப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendment. 

 

රු ගුණයත්න වීයමෝ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு குைத்ன வீவகஶன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, "ඳනත් මටුේඳත දළ්ද 

තු්දන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රණලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් මටුේඳත ඉ  නුකර තු්දන ය කිඹහ ේභත යන 

රදී.  
 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ன்க்தகஶள்ரப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டனேயம் னேன்மஶம்னெகம தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகம 

வலற்மப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

ල්තළබීභ 
எத்தஷகலப்ன 

ADJOURNMENT 

 
රු දිම්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்னஷகு  தஷவனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිමේ්දතු දළ්ද ල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ  මඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රණලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 

නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ල් තළබීමේ මඹෝජනහ රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ. 

 

දකුණු ඈ්දදිඹහ භඟ යහජතහ්දත්රිම ඵතහ 
තවවුරු කිරීභ 

ததன்னஷந்தஷஶவுடனஶன இஶஜதந்தஷ உமவுககர 

லலுப்படுத்தல் 
STRENGTHENING DIPLOMATIC TIES WITH SOUTH INDIA   

 

රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, බහ ල් තඵන 

සථහමේදී භභ ඳවත ව්ද මඹෝජනහ ඈදිරිඳත් යනහ: 

"ශ්රීර රංහ විමද්ල ප්රණිනඳත්ිනඹ ක්රිාඹහත්භ කිරීමේදී ළදත්භ හධඹ 

්දම්ද ඈ්දදිඹහයි. නමුත් ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ විමලේමඹ්දභ               

ශ්රීර රංහමේ විමද්ල  යුතු භහත—හංලඹ විමද්ල ප්රණිනඳත්ිනඹ ක්රිාඹහත්භ 

කිරීමේදී නදිල්ලිඹ  විලහර ඵරඳෆභක් ශ වළකි තමිල්නහඩු භඟ 

යහජතහ්දත්රිම භේ මභ්ද  යුතු මනොශ නිහ ද ශ්රීර රංහ  

ජහත—්දතය භේ මේ විලහර ඳසුඵෆභ  රක් වීභ  යලදු ආත. එමවයි්ද 

යජඹ දකුණු ඈ්දදිඹහ භඟ යහජතහ්දත්රිම ඵතහ තවවුරු ශ යුතු ඵ 

මභභ රු බහ  මඹෝජනහ යමි." 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, ඒ හමේභ රු විමද්ල 

 යුතු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ද්දනහ යුද්ධඹ ඳ ්ද ත් දමේ 

යල  මේ වමුදහ ඈදිරිඹ  ඹන මො  ඳ  වළභදහභ ඈ්දදිඹහම්ද 

ඵරඳෆේ අ ඵ. ඩභහයච්ික  න ක්රිාඹහත්භ මන මො  ත 

ඳළඹ 24ක් යුද්ධ ශහ නේ එදහ ප්රණබහය්ද ත් ඩංගු  ඳත්   

මනහ. නමුත් එදහ ඈ්දදිඹහ ඵරඳෆේ ශහ විමලේමඹ්දභ දකුණු 

ඈ්දදිඹහමේ ඈල්ලීභ භත. ඳ  යුද්ධඹ නත්්දන යලද්ධ වුණහ. 

නමුත් 2009 දී මේ වමුදහ ඈදිරිඹ  ඹන මො  ඈ්දදිඹහම්ද 

කියලභ ඵරඳෆභක් අමේ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ ද්දනහ. එමවභ 

ඵරඳෆභක් අමේ නළත්මත් භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහමේ 

අණ්ඩු යුද්ධඹ ්ද ශහ  ඳසමේ දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ 

—සථහ ංමලෝධනඹ ඳදනේ ය මන මද්ලඳහරන විඳුභක් 

රඵහ මදනහ කිඹරහ මඳොමයෝදදු ව ඵ නදිල්ලිඹ තමිල්නහඩු 

ප්රණහ්දතඹ  කිේ නියි. ඒ ප්රණහලඹ ශ ඵ ිළ වුරුත් ද්දනහ 

- Resolution based on the Thirteenth Amendment. නමුත් 

යුද්ධඹ ්ද මරහ දළන  වුරුදු 4ක් මනහ. එඹ යලද්ධ මරහ 

නළවළ. මේ තභයි ප්රණලසනඹ. මේ ප්රණලසනඹ ආින වුමණ් දකුණු 

ඈ්දදිඹහම්ද. විමද්ල  යුතු ආභිනයඹහ වළටිඹ  ඔඵතුභහ 

යුමයෝඳඹ  ඹනහ, ප්රි හ  ඹනහ, මනත් ය ර  ඹනහ. ඒ 

ය ර  ඩහ ළදත් ම්දම්ද දකුණු ඈ්දදිඹහයි - South India. 

භ  ද හමේ භතයි 2001-2004 එක්ත් ජහින ඳක් අණ්ඩු 

හරමේ යනිල් වික්රලභයලංව භළිනතුභහ ඳ  කිේහ, නදිල්ලිඹ  

ඩහ රංහ  ළදත් ම්දම්ද තමිල්නහඩු කිඹරහ. For us, 

Tamil Nadu is more important than Delhi. මභොද, 

නදිල්ලිඹ  ඵරඳෆේ ය්දම්ද දකුණු ඈ්දදිඹහ. 

භ  භතයි ඒ හනු තුශ, ඒ කිඹ්දම්ද 2001-2004 

හරමේ ජඹරලිතහ තභයි භව ආභින මරහ හිටිමේ. ආත්ත 

ලමඹ්දභ ජඹරලිතහ එල්ටීටීඉ ංවිධහනඹ  විරුද්ධයි  යුතු 

මශේ. එල්ටීටීඉ එමක් ඹ ත් ඩංගු  ත්තහ. එතුමිඹ එක්තයහ 

භළිනයණඹ  ගිහිල්රහ එන මො  එතුමිඹ  බිේ මඵෝේඵඹක් 

ආම ේහ. රුණහනිධි එල්ටීටීඉ ංවිධහනඹ  ඳක්යි හිටිමේ. 

නමුත් ජඹරලිතහ වළභදහභ එල්ටීටීඉ එ  විරුද්ධයි හිටිමේ. ිළ 

මභොනහද මශේ? එල්ටීටීඉ එ  විරුද්ධ හි පු ජඹරලිතහ 

එක්ත් ිළ ද තයවහ මරහ. එල්ටීටී ඉ එ  ඳක් හි පු 

රුණහනිධි එක්ත් ද ිළ තයවහ මරහ. මුළු දකුණු ඈ්දදිඹහභ 

ද ඳත් එක් භනහඳ මරහ. 

2009 දී ඈ්දදිඹහ යුද්ධඹ  භළදිවත් වුමණ් නළවළ. ඒ 

ඔඵතුභහ මවොඳි්දභ ද්දනහ. ඈ්දදිඹහ භළදිවත් වුණහ නේ යුද්ධඹ 

නත්්දන යලද්ධ මනහ. නමුත් ඈ්දදිඹහ කිේහ, "යුද්ධඹ 

්ද ය්දන, යුද්ධඹ ්ද ශහ  ඳසමේ දවතු්දන 

අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ඳදනේ ය මන විඳුභක් 

මද්දන" කිඹරහ. ජනහධිඳිනතුභහ එමවභ මඳොමයෝදදුක් දීරහ 

ිනමඵනහ. නමුත් ඒ යලද්ධ වුමණ් නළවළ. මේ ප්රණලසනඹ  මුර 

්දන ඒයි ආභිනතුභහ. 

යුමයෝඳඹ  ඹ්දන  ඕනෆ නළවළ. ප්රි හ  ඹ්දන   ඕනෆ  

නළවළ.තමු්දනහ්දමේරහ ඳසු ගිඹ වුරුදු ණනහ තුශ 

ේපූර්ණමඹ්දභ දකුණු ඈ්දදිඹහ භත ය රහයි  යුතු මශේ. 

ද මේ ේභත වුණු මඹෝජනහමේ මභොනහද ිනමඵ්දම්ද රු 

ආභිනතුභහ? මේ මඹෝජනහමේ ිනමඵ්දම්ද මේ අණ්ඩු 2009්ද   

ඳසමේ මඳොමයෝදදු වුණු මද්ල් ම්ද. ඔඵතුභහ  "නළවළ" කිඹ්දන 

පුළු්ද ද? The Resolution contains what we have promised. 
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

යුද්ධමඹ්ද ඳසමේ 2009 දී ඳ  විරුද්ධ මඹෝජනහක් 

මේ්දන වළදුහ.  ඔඵතුභහ ද්දනහ ආින. ඳ කිේහ, ිළ 

මඹෝජනහක් මේ්දනේ කිඹහ. ඒ මඹෝජනහමේ ඳ මඳොමයෝදදු 

දු්දනහ.  දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ඳදනේ ය 

මන විඳුභක් මද්දනත්, භහන හිමිේ ඊල්රංකනඹ කිරීේ  

මරහ ිනමඵනහ නේ ඒහ  ඳරීක්ණ ය්දන ත්.  මභොක්ද ඒ 

මඹෝජනහර  වුමණ්?    ඳ ඡ්දද 19කි්ද එදහ   දිනුහ. 2009 දී ශ්රීර 

රංහ මනුම්ද මනහ මඹෝජනහ  ඡ්දද  19කි්ද දිනුහ. ද  

මභොක් ද මරහ ිනමඵ්දම්ද? ද ඡ්දද 25කි්ද ඳයහදයි.  මේ 

වුරුදු වතය තුශ ය ල් 44ක් ඳ  විරුද්ධ  වළරිරහ ිනමඵනහ.  

මභොනහද  තමු්දනහ්දමේරහ දු්දනු මඳොමයෝදදු?  භභ 

මටිමඹ්ද කිඹ්දනේ. දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 

ංමලෝධනඹ ළන භහ ලි්ද කිේහ. තුරුදව්ද වීේ ළන මොඹහ 

ඵරනහඹ කිඹහ තමු්දනහ්දමේරහ මඳොමයෝදදු දීරහ ිනමඵනහ. 

ඒ තමු්දනහ්දමේරහ යරහ නළවළ. භහධ— නිදව තවවුරු 

යනහඹ කිඹහ මඳොමයෝදදු මරහ ිනමඵනහ. ඒ ඈස  යරහ 

නළවළ. භහධ—මේදී්ද කහතනඹ කිරීේ නත්නහඹ කිඹහ 

මඳොමයෝදදු මරහ ිනමඵනහ.  ඒ යලද්ධ මරහ නළවළ. දවවත්න 

අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ  ක්රිාඹහත් භ  යනහඹ කිඹහ 

2006 ර්මේදී  රු භහි්දද භයයලංව ආභිනතුභහ මඳොමයෝදදුක් 

දු්දනහ.  දළ්ද වුරුදු කීඹක්ද?  දළ්ද වුරුදු 8ක් මනහ. ඒ 

හමේභ මේ යමේ නීිනඹ නළින යනහඹ කිේහ.  වි ත් 

ණ්ඩහඹේ ඈත් යනහඹ කිේහ. යහ යලටින  ඹමේ රළයිසතු 

මදනහඹ කිේහ. බහය මච්ච ඹ භළරුහ නේ ඒ ළන ඳරීක්ණ 

යනහඹ කිේහ. මේහ ඔක්මොභ ඊත් ඳහඩේ වහ 

ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින මොමි්ද බහ හර්තහමේ 

ිනමඵනහ.  ඔඵතුභ්දරහමේ මඳොමයෝදදුර  භතය - apart 

from what you have promised -  මේ යලඹල්රභ  LLRC  

හර්තහමේ  ිනමඵනහ.    

වුරුදු වතයක්  ිනසමේ ලිඛිත වහ හික  ඳ   එක්ත් 

ජහතී්දමේ ංවිධහනඹ  මඳොමයෝදදු දු්දනහ.  ජනහධිඳිනතුභහයි, 

එක්ත් ජහතී්දමේ භවමල්ේයඹහයි ත්්ද ශ ඒහඵද්ධ 

නිමේදනඹ තුිත්ද, ඊත් ඳහඩේ වහ ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව 

ජනහධිඳින මොමි්ද බහම්ද ඳ දු්ද මඳොමයෝදදු ම්ද  රු 

ආභිනතුභහ ඈස  ය නළත්මත්. ඳ මොමවොභද   කිඹ්දම්ද ඳ 

වරිඹ, ඒ ඹ ළයදිඹ කිඹහ. ඳ සවරී  ය ක් වළටිඹ  

මඳොමයෝදදුක් මදනහ  නේ ඳ එඹ ඈස  ය්දන   ඕනෆ.   

භ   මඳමනන විධිඹ  නේ මේ දකුණු ඈ්දදිඹහමේ ආින වී 

ිනමඵන තත්ත්ඹ  යුමයෝඳමේ ආින වී ිනමඵන තත්ත්ඹ  ඩහ 

බඹහනයි.  මභොද, ද ඈ්දදිඹහමේ  අණ්ඩු ිළහිටු්දම්ද තනි 

ඳක්ඹක්  මනොමයි. It is a coalition. එභ නිහ  ඒ ප්රණහ්දතර  

භධ—භ අණ්ඩු   ඵරඳෆේ ය්දන  පුළු්ද.  මේ  තත්ත්ඹ 

ඈසය  ිනබුමණ් නළවළ.  ඈ්දදිඹහමේ මද්ලඳහරන ංයුිනඹ  නිහ ද 

ඒ මනස මරහ ිනමඵනහ. භභ රු ආභිනතුභහ  කිඹ්දම්ද 

මේයි.  ඳත් මේ ය   අ දමයයි. මේ ය  ජහත—්දතය 

රැසවීේර භච්චරඹ  රක් මනහ  ඳ ළභළින නළවළ; 

ඳවහඹ  රක් මනහ   ඳ ළභළින නළවළ.  භ   මඳමනන 

විධිඹ  ඔඵතුභහ  දළ්ද ිනමඵ්දම්ද මද්ලඳහරන විඳුභ    

ඹ්දනයි. මේ ඊත් ඳහඩේ වහ ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව  

ජනහධිඳින  මොමි්ද බහ  හර්තහමේ ිනමඵනහ  political 

solution  කිඹන එ.  

LLRC  එමක් මවො මඹෝජනහක් ිනබුණහ. ඔඵතුභ්දරහ   ඒ 

දිවහ ඵළලුමේත්  නළවළ.  තමු්දනහ්දමේරහ  කිේහ, ෝවිඩ 

diaspora  එත් එක් ංහදඹක් ඳ ්ද ්දන කිඹහ. ඳ ්ද 

ත්තහ ද?  

රු භ්දත්රීියමඹක් 
(ஶண்னஷகு உன்ப்பஷனர் எனோலர்) 

(An Hon. Member) 

All of them are tigers.  

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ප්රණයලද්ධිඹක් නළවළ. You may be meeting them privately.   

සී.අර්. ද යලල්හ භවත්භඹහ කිේහ, “Start a dialogue with the 

diaspora. It will be beneficial to the country".  විලහර මුදල් 

ේබහයඹක් ිනමඵනහ. මේ ය  ංර්ධනඹ ය්දන ඒහ ඳහවිච්ික 

ය්දන  පුළු්ද. නමුත් ඒ  යලද්ධ වුමණ් නළවළ. ඳත් ය   

අදමයයි. ඳ  ඕනෆ මේ ය  මේයහ ්දනයි.  

අණ්ඩු ය  භහරුමේ දළේභහ  ඳ  ය  භහරුමේ දභ්දන 

වුභනහක් නළවළ. ඒයි මේ ඳක්මේ නහඹතුභහ කිේමේ, 

අණ්ඩු ඳක්ඹයි, විඳක්ඹයි   මේඹ හඩි මරහ මේ දු්දනු 

මඳොමයෝදදු ඈස  ය්දන ිළ හර  වනක් වදහ මන ඈදිරිඹ  

ඹමු කිඹරහ. නමුත් මභොක්ද අණ්ඩුම්ද ඒ වහ රළබුණු 

ප්රණිනචහයඹ? අණ්ඩුමේ ආභිනයමඹක් යනිල් වික්රලභයලංව 

භවත්තඹහ  ඵළ්දනහ, මේ දිනන ඳළත්ත ඳයදින ඳළත්මත්ද ඊඳමදස 

්දම්ද නළවළ කිඹරහ. ඵර්දන, මොච්චය ඵහර ප්රණහලඹක්ද 

කිඹරහ. මේයි ද ආින මරහ ිනමඵන තත්ත්ඹ. භභ ඔඵතුභහ  

වළභ දහභ මේ ළන කිඹනහ. භභ වුරුද්ද  ලිනුත් මේ ළන 

කිේහ. මේ ය  ඹ්දම්ද සුඩහනඹ ගිඹ ඳහමර්යි.  භභ ද්දම්ද 

නළවළ, ඒ ආත්තද කිඹරහ. භ  නේ මඳමනන විධිඹ   සුඩහනඹ 

ඹන ඳහමර් හමේ තභයි  මේ ය  ඹ්දම්ද. සුඩහනමේ මභොක්ද 

වුමණ්, රු ජී.එල්. ීරිස ආභිනතුභහ? යලවිල් යුද්ධඹක් ිනබුණහ, 

ඊතුමර්යි, දකුමණ්යි. 

 
රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Do you want that to happen here? 
 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You shut up.  
 

[මරහනමේ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඊතුයයි, දකුණයි තය යලවිල් යුද්ධඹක් ිනබුණහ. ඔඵතුභහ ඒ 

ද්දනහ. දකුමණ් යලවිල් ළයලඹ්ද ඳනසදහවක්, රක්ඹක් විතය 

භළරුණහ. සුඩහනඹ  කිේහ, බ—්දතය ඳරීක්ණඹක් ය්දන  

කිඹරහ. දළ්ද ිළ  කිඹරහ ිනමඵනහ, බ—්දතය ඳරික්ණඹක් 

ය්දන කිඹරහ. මශේ නළවළ. ජහත—්දතයඹ බ—්දතය 

ඳරීක්ණඹක් ශහ. මේ ඔක්මොභ ඳ ්ද ත්මත් Security 

Council  එම්ද මනොමයි. මේ ඔක්මොභ ඳ ්ද ත්මත් 

එක්ත් ජහතී්දමේ භහන හිමිේ මොමිමභ්ද. මභොක්ද 

්දිනභ  කිේමේ? ්දිනභ  මේ ජහතී්ද මද  මේ යමේ එ  

ඈ්දන ඵළවළ කිඹරහ මඹෝජනහක් ේභත ශහ. ඒයි සුඩහනමේ 

වුමණ්. නළ මඟනහිය  ටිමභෝයමේ වුමණ්ත් ඕයි. හන ලමඹ්ද 

මඹෝජනහක් අහ, මේ ජහතී්ද මද  එ  ඈ්දන ඵළවළ කිඹරහ. 

මේ මඹෝජනහමේ ිනමඵනහ, ජහත—්දතය ඳරීක්ණඹක් 

ඳත්්දන කිඹරහ. මොමවොභද තමු්දනහ්දමේරහ ඒ 

ය්දම්ද? It has to be a credible investigation. මොමවොභද 

මේ ය්දම්ද? මේහ ළනයි හිත්දන ඕනෆ.  

1133 1134 

[රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ] 
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රු ආභිනතුභනි, ිළ මභොනහ වරි ප්රණහලඹ  ඳත් යනහ 

නේ විලසහඹ තවවුරු න විධිඹ  කිඹ්දන ඕනෆ. දළ්ද ඵර්දන, 

වමුදහඳිනයඹහ ඳරීක්ණ මිටුක් ඳත් යරහ ිනමඵනහ. මේ 

ළන මතොයතුරු භහ ශඟ ිනමඵනහ. භ  රජ්ජයි, මේ ඈදිරිඳත් 

ය්දනත්. වමුදහඳිනයඹහ ආතුළු Major-Generalරහ ඳස වඹ 

මදමනකුම්ද භ්දවිත මොමිටිඹකි්ද කිඹරහ ිනමඵනහ, මේ 

යුද්ධමඹ්ද එ යලවිල් ළයලමඹක්ත් භළරුමණ් නළවළ කිඹරහ. ය  

මනුම්ද ඹේ ඹේ මද්ල් ය්දන ඕනෆ. නමුත් මේ හමේ 

ප්රණහල යනහද? වුද විලසහ ය්දම්ද, එභ යලවිල් 

ළයලමඹක්ත් භළරුමණ් නළවළ කිඹන හයණඹ. රු ආභිනතුභනි, 

ආත්ත ලමඹ්දභ භහි්දද භයයලංව ආභිනතුභහ එක්ත් ජහතී්දමේ 

භහන හිමිේ   මොමිභ භතන මො  මේ ළන චනඹක්ත් 

ව්ද මශේ නළවළ. මේ හර්තහ ළන එතුභහ  විලසහඹක් 

ිනමඵනහ නේ මේ ම්ද ඈසමල්රහභ ඈදිරිඳත් ය්දන ඕනෆ. 

ආයි ඈදිරිඳත් මශේ නළත්මත්? මභතුභහමේ හිත ද්දනහ, මේ 

ත—ඹ හර්තහක් කිඹරහ. වහ—ඹ  හමේ ආමභරිහනු 

නිමඹෝජිතඹහ  භහි්දද භයයලංව ආභිනතුභහ  කිේහ,  “You have 

forgotten the Army Report" කිඹරහ. ඒ වහ—ඹ  කිේමේ 

because it says that there no civilian casualties. මේ හමේ 

භේ භ  තභයි ද  මේ ය  ළටිරහ ිනමඵ්දම්ද. මේ මල්රභක් 

වළටිඹ  ණ්ද ්දන එඳහ. ලුත් ය ල් නිර්භහණඹ මරහ 

ිනමඵනහ. ඵංේරහමද්ලඹ නිර්භහණඹ වුණහ. ඔඵතුභහ ඒ ද්දනහ. 

සුඩහනඹ නිර්භහණඹ වුණහ. නළ මඟනහිය ටිමභෝයඹ නිර්භහණඹ 

වුණහ. මොමෝ නිර්භහණඹ වුණහ. ඳ ්ද ්දම්ද මභමවභයි. 

ඔඵතුභහ ඵර්දන, සුඩහනඹයි, නළ මඟනහිය  ටිමභෝයඹයි තය ඒ 

ර්බුදඹ ඳ ්ද ත්මත් මොමව්දද කිඹරහ. ඳ ්ද ත්මත් එක්ත් 

ජහතී්දමේ භහන හිමිේ මොමිමභ්ද. තමු්දනහ්දමේරහ  ඹේ 

ඹේ මද්ල් ය්දන කිඹරහ ිනමඵනහ. ළේතළේඵර් න මො  

මශේ නළත්නේ ඉ ශඟ ිළඹය  ඹ්දම්ද නළද්ද? රඵන භහර්තු න 

මො  මේහමඹ්ද ෆමවන ප්රණභහණඹක් වරි ක්රිාඹහත්භ යරහ 

ිනමඵ්දන ඕනෆ. ඒ තභයි භභ ඔඵතුභහ  කිඹ්දම්ද, මද්ලඳහරන 

විඳුභක් දු්දමනොත් මේ වළභ එම්දභ ඔඵතුභ්දරහ  ඹේ කියල 

වනඹක් ්දන පුළු්ද කිඹරහ. If you give a political 

solution, all other problems can be negotiated and settled. 

ඒ තභයි ල—භ මද්. ද දකුණු ඈ්දදිඹහ ළරලාරහ ඈ්දම්ද 

මද්ලඳහරන විඳුභක් දු්දම්ද නළින නිහයි. මද්ලඳහරන විඳුභක් 

මදනහඹ කිඹරහ මඳොමයෝදදු වුණහ. මේ රු ජනහධිඳිනතුභහ 

වබහගි ව “Walk the Talk” කිඹන Programme එ භභ NDTV 

එමක් ඵළලුහ. ඒ video එ භමේ මදය ිනමඵනහ. ඒමක් 

ිනබුමණ් Thirteen Plus ළනයි. දවතුන  ළඩිමඹ්ද  මදනහඹ 

කිඹරහ කිේහ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ  නිදවස ඊත්ඹදී මභොක්ද 

කිේමේ? කියලභ ඵරඹ මඵදීභක් ය්දම්ද නළවළයි කිේහ.[ඵහධහ 

කිරීභක්] 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි,  මනක් රුණ, දවතු්දන 

අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ක්රිාඹහත්භ යන මො  

මරොකුභ ප්රණලසනඹ තභයි මඳොලිස ඵරතර. එමවභ ම්දද රු 

ආභිනතුභනි?  යලඹලු මදනහභ කිඹනහ, මඳොලිස ඵරතර මද්දන 

ඵළවළයි කිඹරහ. ඵර්දන, දවවත්න අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 

ංමලෝධනඹ ක්රිාඹහත්භ ිනබුණහ නේ මඳොලිස ඵරතර 

ිනමඵ්දම්ද ඳශහත් බහ  මනොමයි, ජහින මඳොලිස මොමි්ද 

බහ යි. If the Seventeenth Amendment was there, all the 

police powers given under the Thirteenth Amendment would 

be vested with the Police Commission, not with the 

provincial councils.  

නමුත් ද දවවත්න අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ  

ක්රිාඹහත්භ ්දම්ද නළින නිහ ද අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ර්ථ 

නිරඳණඹ මරුමොත් දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 

ංමලෝධනඹ නු මඳොලිස ඵරතර යිින ්දම්ද ඳශහත් 

බහ යි. ජහින මඳොලිස මොමි්ද බහ ිනබුණහ නේ ජහින 

මඳොලිස මොමි්ද බහ තභයි මඳොලිස ඵරතර ක්රිාඹහත්භ 

ය්දම්ද. තමු්දනහ්දමේරහ ඒ මවෝයල මරුහ. 

රු නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභනි, භහ හන ලමඹ්ද මේ 

හයණඹ කිඹ්දන ඕනෆ.  මච්දනහයි නුය දී ඳවය දීභ  රක් 

වුණු මේ ංගී සහමී්ද ව්දමේ භවනුය ප්රණමද්ලමේ සහමී්ද 

ව්දමේ නභක්. භහ ඊ්දව්දමේත් එක් ථහ මරුහ. ථහ 

මරුහභ ඊ්දව්දමේ කිේහ, ඒ ප්රණවහයඹ ේපූර්ණමඹ්දභ set 

යරහ - plan  යරහ - යපු මදඹක් කිඹරහ.  ඊ්දව්දමේ 

මෝච්ික මඳේටිමේ ළඩ යලටිඹහ. ඳස මදමනක් මෝච්ික මඳේටිඹ   

නළේහ. ළභයහහයමඹෝ අහ. -රුණහනිධිමේ පුතහ  ව 

ඳවුමල් ඹ  තභයි Sun TV එ යිින- මෝච්ිකඹ ආතුමශේ ඒ ඳස 

 වඹ මදනහ යලටිඹහ. එිතමඹ්ද cameras  focus මරුහ. 

Cameraman  “ready” කිේහභ ය මොල්මරෝ ව්දන ඳ ්ද 

ත්තහ. ඒයි වුමණ්. භහ ඒ සහමී්ද ව්දමේ  දුයථනමඹ්ද 

ථහ මරුහ. මේ තහමේදී මේ ශ්රීර රහංකි ක්රිාේ ක්රීනඩඹ්ද  

දකුණු ඈ්දදිඹහමේ IPL ක්රිාේ තය මල්රේ ය්දන වේඵ 

ම්දම්ද නළවළ. මච්දනහයිර ක්රිාේ තය ණනහක් 

ිනමඵනහ.  

මනක් රුණ, විමද්ල  යුතු භහත—හංලඹ මේ යලද්ධිඹ 

දළක්හ ම්ද රු ජී.එල්. ීරිස භහත—තුභනි. මේ ද ඉමේ ඳ ්ද 

ත්ත මදඹක් මනොමයි.  ඳසු ගිඹ වුරුදු එ වභහය, මද 

ආතුශත මේ ්දදනහරු්ද  ඳවය දු්දනහ; ක්රීනඩඹ්ද  ඳවය 

දු්දනහ; ක්රිාසිනඹහනි බක්ිනඹ්ද  ඳවය දු්දනහ; 

මද්ලඳහරනඥාඹ්ද  ඳවය දු්දනහ.  වළඵළයි විමද්ල  යුතු 

භහත—හංලඹ  මේ වරිඹ  තක්මේරු මරුමේ නළවළ. ්දන 

ඒයි ළරැද්ද. දකුණු  ඈ්දදිඹහමේ ළදත්භ තක්මේරු 

මනොමරුහ හමේභ, දකුණු ඈ්දදිඹහමේ ආින මරහ ිනමඵන 

තත්ත්ඹත් වරිඹ  තක්මේරු මරුමේ නළවළ.  

රු ආභිනතුභහ  භහ කිඹනහ,  මේ සහමී්ද ව්දමේ කිඹන 

මදඹ ඵර්දන කිඹරහ. මේ භික්ෂූ්ද ව්දමේරහ  ලිේ 

ආ්දදුමේ මේ අණ්ඩුයි. ඒ ින්ද මේ අණ්ඩු ඈිනවහත 

නහ. බුද්ධ ලහනඹ අයක්හ ය්දන ඳත් වුණු මේ අණ්ඩු 

හරමේ මේ සහමී්ද ව්දමේරහ දමදි ළ භවහමඵෝධිඹ  

අමේ යේ මි ආ මනයි.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්ද ය්දන රු භ්දත්රීිතුභහ.  

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I will wind up in one minute.  

මේ හමේ යලද්ධිඹක් ලි්ද වුණහද?  භභ ආභිනතුභහ  

කිඹ්දම්ද මේ  වමඹෝඹ ඳ මද්දන සදහනේ කිඹන එයි. 

මේ නහඹතුභහ කිඹරහ ිනමඵනහ, ඊත් ඳහඩේ වහ 

ප්රණින්දධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳින මොමි්ද බහ හර්තහ, 

එක්ත් ජහතී්දමේ හර්තහ ක්රිාඹහත්භ ය්දන ඳ වමඹෝඹ 

මදනහ කිඹරහ. ඳ  මඵොය දිමේ භහළු ඵහ්දන ඕනෆ නළවළ.  

 
නිමඹෝජ— ථහනහඹතුභහ 
(பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මඵොමවොභ සතුිනයි.   
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake. 

Before he starts, the Hon. Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair.  
 
නතුරු නිමඹෝජ—  ථහනහඹතුභහ මරහනමඹ්ද ඈත් 

වුමඹ්ද, නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

 அதன் பஷமகு, பஷதஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்ன் 

அகயவல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் தகயக 

லகஷத்தஶர்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ravi Karunanayake, you have five minutes.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, රු රක්සභ්ද 

කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ මන අ ළදත් මඹෝජනහ සර ය කිරීභ යි 

භහ නළඟී යලටිමේ. මේ ථහ යන මභොමවොමත් මේ රංහ  

මරොකු ළු ඳළල්රභක් ආින මරහ ිනමඵනහයි කිඹන එ ඳ 

නළත භතක් ය්දන ල— නළවළ. එක්ත් ජහින ඳක්මේ ඳ 

දළ්ද විරුද්ධ ඳහර්ලසමේ යලටිඹත් ඳ කීභකි්ද ක්රිාඹහ යන 

ඳක්ඹක්. ඔඵතුභ්දරහ ඈදිරිමේ එක්ත් ජහින ඳක්ඹ කිේහ, 

මේ වහඹ ය  මනුම්ද රඵහ මදනහ කිඹරහ. ඒ 

ඔඵතුභ්දරහමේ දක්, ංචහ යන භහනුක  භේ භ  ක්රිාඹහ 

යන අණ්ඩු යකි්දන මනොමයි. නමුත් මේ භහත  භමිඹ ව 

යමේ හිං ජනතහ අයක්හ ය්දන ඳ ඔඵත් භඟ ඈදිරිඳත් 

නහ කිඹරහ කිේහ. මේ වහඹ ප්රණිනක්මේඳ ශහ; වහ—ඹ  රක් 

ශහ. ඵළයලල් යහජඳක් භවත්තඹහ කිේමේ "මේ ඳ  කිඹ්දන 

ඕනෆ නළින මදඹක්. නමුත් ඊදවු ශ යුතු මදඹක්" කිඹරහයි.                                                                 

ඔඵතුභ්දරහ මේ ය  හධඹ  මනිඹරහ, ඉ  ඳසමේ මඳ්ද 

වමඹෝඹ ඈල්රනහ නේ, ල—තහ නු  කීභකි්ද 

 යුතු ය්දන ල—යි කිඹහ භහ කිඹනහ.  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, ද මේ ඈදිරිඳත් ශ 

බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ය ිනමඵ්දම්ද 

ඈතහභත්භ ළදත් සථහයි. රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර 

භ්දත්රීිතුභහ දළනුත් කිේහ හමේභ විඳක්ඹ ලමඹ්ද ය  

මනුම්ද මද්දන පුළු්ද වමඹෝඹ, ඳ එදහත් මද්දන වළදුහ; 

දත් මද්දන ළභළිනයි; ඈදිරිඹ ත් මද්දන ළභළිනයි. නමුත් 

ඔඵතුභ්දරහ මනොමඹක් මනොමඹක් ප්රණලසන නහ ්දනහ 

සථහදී මේ භහත  භමිඹ අයක්හ ය ්දන ඕනෆඹ කිඹන 

දවයල්ද ඳ මඵොමවොභ ඕනෆමි්ද මේහ භතක් යනහ. Labour 

GSP එ ේඵ්දධමඹ්ද ආින විඹ වළකි තත්ත්ඹ ඳ කිේහ. 

නමුත් ඒ සථහමේදී ඔඵතුභ්දරහ ඳ  හිනහ වුණහ. ඔඵතුභ්දරහ 

දිනනහ කිේහ. ද හණිජ භණ්ඩරඹ  වුරුද්ද  මෝටි 

11,800ක් නළින වුණ එ ළන ථහ යන මො  ඔඵතුභ්දරහ 

නිවඬයි. ඒ හමේභ තභයි ඳසු ගිඹ වුරුද්මද් මේ හමේභ 

සථහ ජිනීහ මඹෝජනහ එන මො  ඳ කිේහ, නිදවයල්ද 

ඳසමේ රංහ  විරුද්ධ මඹෝජනහ මනළල්රහ නළවළ; ආයි ඳ  

එ  ළඩ ය්දන ඵළරි කිඹරහ. සුද්ද්ද  දණ වනහ කිඹරහ ඳ 

කිඹ්දම්ද නළවළ. භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳින ලමඹනුත්, ජී.එල්. 

ිළරීස විමද්ල ආභින ලමඹනුත් මරෝඹ  දු්දනු මඳොමයෝදදු 

ක්රිාඹහත්භ ය්දන කිඹන එයි ඳ කිඹ්දම්ද. මරෝඹත් 

ඈල්ර්දම්ද ඒයි. වළඵළයි ඔඵතුභ්දරහමේ අණ්ඩුමේ ඈ්දන 

ආභිනරු මනක් ඳළත්මත්ද කිඹනහ, මේහ යුමයෝඳහ 

කුභ්දත්රාණ ලු; ආමභරි්ද කුභ්දත්රාණ ලු. මේ හමේ   ථහ 

ඳතුයන නිහ තභයි රංහ ද මේ හමේ ශ  ළටිරහ 

ිනමඵ්දම්ද.  භ්දමභෝව්ද යලං  දිල්ලිර ඡ්දද ටි මවෝ 

ජඹරලිතහ, රුණහනිධි  තමිල්නහඩුර ඡ්දද ටි හමේ 

මනොමයි, භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහමේ මයජිමේ්දතු  

ල— ්දම්ද මේ යමේ යලංවර ජනතහමේ ඡ්දද ටි ඊදුයහ 

්දන පුළු්ද මොමවොභද කිඹන එයි. ඒ agenda එ  ළඩ 

යරහ තභයි ද ය  හධඹ  මනිඹරහ ිනමඵ්දම්ද. 

ඔඵතුභ්දරහ ඒහ භත තඵහ ්දන ල—යි.  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි,  ජහත—්දතය ප්රණිනඳත්ින 
ිනබිඹ යුත්මත් මොයි අහයමඹ්දද කිඹරහ රක්සභ්ද කිරිආල්ර 
භ්දත්රීිතුභහ මඵොමවොභ මවො  විග්රාව ශහ. ඒ ප්රණිනඳත්ින 
ඔඵතුභ්දරහ ශඟ ෆවිරහත් නළවළ. මේ චණ්ඩි හමේ වළයලරිරහ 
හිතනහ මරෝඹ තභ්දමේ කුල් ශඟ  ආවිල්රහ දණ වවි 

කිඹරහ. මරෝඹ ිනමඵ්දම්ද රංහ ආතුමශේ මික්, රංහ 
ිනමඵ්දම්ද මරෝඹ ආතුමශේ මනොමයි කිඹරහ හිතනහ. ඒ හමේ 
ංල්ඳඹක් මනිඹරහ තභයි මේ හමේ ප්රණලසන ආින මරහ 
ිනමඵ්දම්ද. ඳ කිේහ හමේ දවවත්න අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 
ං මලෝධනඹ, LLRC Report එ, ඵෆ්ද කී ම්ද  දු්දන Report 
එ, රු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ External Affairs Ministry  
එම්ද ඳසු ගිඹ වුරුද්මද් දු්දනු හික මඳොමයෝදදු, ඒහ 
ඔක්මෝභ ්දතර්ත මරහ තභයි මභළනි තත්ත්ඹක් ආින 
මරහ ිනමඵ්දම්ද. ද ඈ්දදිඹහමේ තමිල්නහඩුම්ද මොතයේ 

භිමඹෝඹක් නදිල්ලි අණ්ඩු  ඈදිරිඳත් යරහ ිනමඵනහද? 
මේ ්ද නළවළ. මේ ඳ ්ද ළනීභ විතයයි. එහි ඡ්දදඹ 
ිනමඵ්දම්ද 2014 මෝසතු භහමේ.  ජිනීහලි්ද මේ ප්රණලසනඹ 
්ද නහ කිඹරහ හිත්දන එඳහ. ඔඵතුභ්දරහමේ ්දතහදි 
භමන්ද තභයි මේහ ඔක්මෝභ අයේබ ය්දම්ද. ත්රිමවිධ 
වමුදහ දු්දන නහඹත්ඹත්, විඳක්ඹ දු්දන වමඹෝඹත් 
තුිත්ද ඳයහජඹ ශ ත්රාසතහදඹ ද ්දතහදි තත්ත්ඹ  
ඳරිර්තනඹ මරහ ිනමඵනහ. ඒ ්දතහදඹ  ගිහිල්රහ ිනමඵන 
එ තභයි ඳ මඳ්දහ මද්දම්ද. You all have finished off 

terrorism and brought in extremism. ජහතී්ද තය ිනමඵන 
ප්රණලසන බඹහනයි. අේහදි ප්රණලසනඹ ඉ ත් ළඩිඹ බඹහනයි. 
මේ තභයි ළඵෆ තත්ත්ඹ. එමේ ිනමඵද්දීත් දළ්ද මේ 
මභොමවොමත්- 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Now, please wind up. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I have not finished my five minutes, have I? Just 

three and a half minutes have passed. I am also timing.  
 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Then, the Members from your side would not be able 

to speak.  
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ද මේ හමේ තත්ත්ඹක් ිනමඵන සථහ හද් හලි 

අණ්ඩු  විරුද්ධ ථහ යන ම , ඔ්දන ල්ර්දන වදනහ.  
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නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you cannot blame the Chair like that. 

Your time is over.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Give me one more minute, Sir.  

 

නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Ask for time like that. Do not blame the Chair.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Then, that way, may I ask you to give me two more 

minutes? 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No, I can give you only one more minute.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்னஷகு லஷ கனோைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Okay. Thank you.  

දළ්ද මේ කිඹන මභොමවොමත් ඈ්දදිඹ්ද LIOC එමක් ිනමඵන, 

ඒ දු්දනු  ළංකි ටි ඈත් ය්දන වදනහ. ඒ හමේභ තභයි නවී 

ිළල්මල්  ළරකු  අහයඹ. ඳ මී  ළඩිඹ නභ—ශීලි ළඩ 

ය්දන ල—යි. මද්ලඳහරන විඳුභක් රඵහ ්දන ල—යි. ඒ 

එක්ත් ජහින ඳක්මේ ඳ මුර ඈ්දභ කිඹරහ, ඳ ඡ්දද 

ඳළයදිරහ ිනමඵනහ. නමුත් ය  ළන හිතරහයි එදහ ඒ ඳ කිේමේ. 

මභොද, ඩී.එස. මේනහනහඹ භළිනතුභහ මේ ය   මනහ නිදව 

අයක්හ ය්දන පුළු්ද ්දම්ද යලංවර, මදභශ, මුසලිේ, ඵර්ර් 

වහ භළමල් ඹන යලඹලු ජහතී්ද එතු වුණහභයි. මේ මඵෞද්ධ ය ක්. 

ඒමක් ක්රිාසිනඹහනි, ඈසරහේ, හි්දදු ඹන අේර යලඹලු මදනහ  

වජීනමඹ්ද ඈ්දන පුළු්ද හතහයණඹක් තභයි ඳ  ල— 

්දම්ද. ඒ තභයි මරෝඹත් කිඹ්දම්ද. නළත්නේ මනි්ද 

විධිඹ  ආවිල්රහ නළින මද්ල් ආින ය්දම්ද නළවළ. 

ඔඵතුභ්දරහභ මඳොමයෝදදු වුණු මද්ල් තභයි ක්රිාඹහත්භ ය්දන 

කිඹරහ ිනමඵ්දම්ද. ළඩිමඹ්දභ අණ්ඩුක්රලභ —සථහ.  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, මේ සථහමේ භහ 

හන ලමඹ්ද එ ඈල්ලීභක් යනහ. ඳ නභ—ශීලි මරහ 

භහධ—මඹ්ද ත— මතොයතුරු ළන දළනුත් ය්දන ල—යි. ද 

සර් භවතහ ප්රණලසන ශ "යලය" නහලිහමේ ප්රණ ත්ින විහලමේ 

මභොනහද ිනමඵ්දම්ද? ඳ මේහ වි ත ය්දන ඕනෆ. රු 

ථහනහඹතුභහ  ඳ කිේහ, මේ ඳහර්ලිමේ්දතුමේ ඳත්න 

විහද රඳහහිනි නහලිහර  වි ත ය්දන කිඹරහ. එතමො  

ඔඹ හමේ  ත—ඹ මචෝදනහ ඈදිරිඳත් ය්දම්ද නළවළ. 

තමු්දනහ්දමේරහ  ඒහ දහ ්දන මවොයි. මේහ කිඹ්දම්ද ප්රණලසන 

ආින ය්දනයි. භහ කිඹ්දම්ද, දවවත්න අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 

ංමලෝධනඹ ක්රිාඹහත්භ ශහ නේ මේ හමේ ප්රණලසන ආින ්දම්ද 

නළවළ කිඹරහයි.     

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

බිසමිල්රහහිර් යවසභහනිර් යහීේ.  
 
රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර 

භ්දත්රීිතුභහ ථහ යන මො  භභ හිතුහ එතුභහ සුඩහනමේ ඈ්දම්ද 
කිඹරහ. භභ එතුභහ  භතක් ය්දන ළභළිනයි, මේ සුඩහනඹ 
මනොමයි,  ශ්රීර රංහ කිඹරහ. මනක් ය ල් හමේ මනොමයි. මේ 

යමේ ජනතහ භළිනයණ මදදී overwhelmingly voted for 

President Mahinda Rajapaksa. තමු්දනහ්දමේරහ  මවොල්ර්දන 

ඵළවළ. ඒයි තමු්දනහ්දමේරහ මේ ධ මේදනහ විඳි්දම්ද. Sir, 

history records that the most treacherous, the most 

unpatriotic and the most anti-national speech ever made 

in this Legislature was by the Hon. Sumanthiran this 

morning. The Tamil community would hide their heads 

in shame listening to him when so audaciously and 

unashamedly he declared in this House that he felt happy  

and rejoiced that “The Geneva Motion was voted 

overwhelmingly”. 

I am telling you Sir, eminent Tamil leaders like Sir 

Ponnambalam Ramanathan and Sir Ponnambalam 

Arunachalam fought for the rights of their people, the 

Tamil people. They espoused their cause but they were 

patriotic. Even these two leaders went to England at that 

time and argued the case so ably against the British 

Colonialism. That was the type and the calibre of Tamil 

leaders that we have had in this country.  

Now, Sir, I may say this.  The Hon. Sumanthiran, 

born in this country, drinking the water of this country, 

eating the rice produced in this country and breathing  the 

free air of this country has the audacity to say that the 

Motion was "overwhelmingly voted". ඒ  යලංවමර්ද 

කිඹ්දම්ද, "හරණ්ණි තු ක්" කිඹරහයි. See, where is this 

"overwhelming voting?" Sir, 25 countries voted for the 

Motion against Sri Lanka while 13 countries  voted 

against. What are those countries? They are: Congo, 

Mauritania, Indonesia, Kuwait, Maldives Pakistan, Qatar, 

Thailand, UAE, Ecuador, Venezuela, Uganda and 

Philippines. Eight countries abstained. What are those 

countries? They are: Angola, Botswana, Burkina Faso, 

Ethiopia, Kenya, Japan, Kazakhstan and Malaysia. So, 8 

plus 13 is 21. It is a very thin majority. Countries who did 

not vote for them are with us. Your enemies are our 

friends. That is the way that you must calculate and nine 

countries  who voted  for us, for Sri Lanka, against the 

Motion  are Muslim countries. Even last time, in Geneva, 

Muslim countries overwhelmingly - use the word there 

"overwhelmingly” - voted for us. I must pay tribute to the 

Hon. Minister of External Affairs, the able Minister. I 

have been with him to other countries with Presidential 

Delegations. How masterly are the lectures that he gives 

which moves those State leaders and members of various 

delegations! Also, I will be failing in my duty if I do not 

place on record my deep appreciation of the work well 

done by the Hon. Mahinda Samarasinghe at the Geneva 

talks ably assisted by Ravinath Ariyasinghe and other 
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officials. That is the position today, Sir. Therefore, I 

would only tell the Hon. Lakshman Kiriella not be an anti

-patriotic. 

Now, what is happening in South India? The students 

are misled there. The students of Loyola College are 

misled. Loyola is a College that came and played cricket 

with Zahira College under Dr. A.M.A.Azeez at that time. 

We would invite the students of Loyola College to come 

again and play here. I must also stress the point that the 

people of Tamil Nadu - all the people there - are not 

against us. They are very great friends of ours. Look at 

Dr. Subramanian Swamy, the Leader of the Janata Party.  

He has put the case very well and as a result his house has 

been  stoned.  

Is this the democracy exercised in Tamil Nadu, I am 

asking? What has happened to Jayalalitha and 

Karunanidhi? They are before courts  on  bribery and 

corruption charges. Let the courts there decide; these are 

the people you are trying to get help from. 

I also want to quote one of our greatest statesmen and 

leaders in this country, Dr. M.C.M Kaleel. This is 

recorded in the Sri Lanka Broadcasting Corporation and 

you could get a copy of  this from the able Chairman, Mr. 

Hudson Samarasinghe. What did Dr. Kaleel say in 1982?  

“I am always and will continue to say that „Ceylon‟ should be a 

single nation, a united nation with the different communities, 

different religions and different parties. They can all co-exist 

without any trouble like a jewel with so many facets. See on one 

side you can have rubies, the other side you can have diamonds and 

other side sapphires, like a jewel. Ceylon, we can have one Ceylon 

as a single jewel where the different facets composed of  the 
Buddhists, Sinhalese, Muslims, Hindus, Christians and so on all 

jointly forming a single United Nation.” 

That is the "Ceylon United Nation",  not the United 

Nations  in New York that wants to bring  this 

Government down.  Dr. Kaleel further states, I quote:  

“That is my view and the Muslims should always stand by first and 

foremost united, they should stand not divided into this and that but 

as far as politics is concerned they can use their personal 
convictions."                                                                   

That is a different matter. His leader was that great 

patriot and nationl leader, the Hon. Dr. T.B. Jayah. Great 

socialist leaders like the Hon. Philip Gunawardena  who 

was also tutored by  Dr. T.B. Jayah, fought for national 

independence. I would  now ask some of the UNP 

Members  not to go to India and to other countries 

carrying tales against Sri Lanka. We will stand as a  

united nation. No power on earth would defeat our will 

and the will of no less a person than His Excellency 

President Mahinda Rajapaksa. 

Thank you. 

නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera. You 

have five minutes.  

 
රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, යජ හරමේ යහජ 

බහමේ තු  මනුම්ද ්දදමර් කිඹරහ මමනක් හිටිඹහ. ඔහු 

යජ හමල්  ඹහ. ආත්ත භ මේ බහ ත් එළනි ඹ 

ල—යි. මේ හමේ දුක්ඵය සථහ වුණත් මේ බහ , ය    

ඒ තු  රඵහ මදන එ ළන ිළ තුටු මනහ.  

නමුත් ිළ  මේ හයණඹ  ධහනඹ මඹොමු ය්දන ඕනෆ. 

මේ වීමයෝදහය වමුදහ ත්රාසතහදඹ ඳයහජඹ  ඳත් යපු 

සථහමේදීත් -2009 භළයි භහමේදීත්- මේ යමේ භික්ෂූ්ද 

ව්දමේරහ  තමිල්නහඩු  ඹ්දන ඵළරිභක් ආින වුමණ් නළවළ. 

බුද්ධඹහ  ්දදනහමේ ඹන මේ දුේඳතු්ද තමිල්නහඩු  

ගිහිල්රහ මෝච්ිකමඹ්ද තභයි ඹ්දම්ද. යුද්ධඹ ිනමඹද්දීත්, යුද්ධඹ 

ඊච්ච සථහමේදීත්, යුද්ධමඹ්ද ිළ ත්රාසතහදඹ ඳයහජඹ  ඳත් 

යපු මේරහමේත් මේ ්දදනහ නඩ තමිල්නහඩු වයවහ ගිඹහ. 

වළඵළයි යුද්ධඹ ඈය මරහ වුරුදු තුන  ඳසමේ -වුරුදු 

වතය  කිේටු මන මේරහමේ- ආයි  මේ මෞයනීඹ භික්ෂූ්ද 

ව්දමේරහ  මේ හමේ මේදජන ඈයණභක් ත් ම්දම්ද? 

ආයි, මේ භික්ෂූ්ද ව්දමේරහ  ඒ මෞයනීඹ යලවුය  දයහමන 

ඈ්දදිඹහමේ -බුදු්ද ඊඳතරත් මද්ලමේ- භ්ද ය්දන  සථහ 

නළින ම්දම්ද? මේ තභයි යහජ තහ්දත්රිම ඳයහජඹ. මේ තභයි 

ිළ ේඳහ විඹ යුතු තත්ත්ඹ. මේ තභයි හනහ්දත 

තත්ත්ඹ. රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, යුද්ධමේ ඊච්ච 

සථහමේත් මනොිනබුණු තත්ත්ඹක් ද ආින මරහ ිනමඵනහ.  

 යුද්ධඹ ්ද මරහ දින ණනහක් ගිඹහ  ඳසමේ, එදහ 

ආමභරිහමේ ක්රල නුග්රාවමඹ්ද මනහපු මඹෝජනහ, මේ රු 

ජී.එල්. ීරිස ආභිනතුභහ එතයේ අලහ මනොයන, අචහර්ඹ දඹහ්ද 

ජඹිනර භවතහ ඈතහ ප්රණඥාහ්දත, ක්රිාඹහහරී  යුතු ශ නිහ 

ඳයහජඹ  ඳත් යරහ, මේ ය  ඈදිරිඳත් යපු මඹෝජනහ  ේභත 

ය ්දන පුළු්ද වුණහ. ිළ ඒ මඹෝජනහ ඳයහජඹ  ඳත් ශහ 

විතයක් මනොමයි, ශ්රීර රංහ මටුේඳත් යපු මඹෝජනහ ේභත 

ය ්දනත් පුළු්ද වුණහ.  එදහ දඹහ්ද ජඹිනර භවත්භඹහ මලි 

මරහ, ඈදිරිඳත් ය ජඹග්රාවණඹ ය ත්ත ඒ මඹෝජනහ මේ 

මඹෝජනහ. ඒහ ඳ  වුරුත් ඵමර්ද ඳ පු ඒහ මනොමයි. ඒ 

මඹෝජනහ ිළ ක්රිාඹහත්භ මනොයපු නිහ, ිළ ගිඹ වුරුද්මද් 

භහර්තු භහමේ ජිනීහරදී ඳයහජඹ  ඳත් වුණහ. එවි ත් 

්දදමර්රහ,  මඹෝ, Ordinary Level විබහමඹ්ද ං 

ණිතඹ fail වුණු ේටිඹ කිේහ,  ''මේ ඳයහජඹක් මනොමයි, 

මේමක් ජඹග්රාවණඹ රකුණු ිනමඵනහ, ිළ ඳළයදුණත් දිනුේ 

හමේ" කිඹරහ. මඳශඳහිතත් ගිඹහ; විවිධ, විවිධ ඊත් ඳළළත්වහ; 

ඳළයදුණහභ ඒ ඳළයදුභ ජඹග්රාවණඹක් කිඹරහ හිතුහ. එදහ ඈරහ 

වුරුද්දක් ත වුණහ. ිළ ශිස  ය ක් වළටිඹ  මරෝඹ භඟ ආින 

වුණු එඟතහ්ද, ජහත—්දතය ේමුින ිනමඵනහ. ිළ එක්ත් 

ජහතී්දමේ හභහජිත්ඹ රඵහ ත්තහභ ඳ  යලද්ධ මනහ, ඒ 

ේමුතී්දර  රු ය්දන. එමවභ නළත්නේ ිළ එක්ත් 

ජහතී්දමේ හභහජිත්ඹ ත වරි්දන ඕනෆ. 

එමවභ නළත්නේ ිළ මඳොදු යහජ— භණ්ඩරමේ හභහජිත්ඹ 

ත වරි්දන ඕනෆ. ිළ එමවභ මශේ නළවළ. ඳ  එමවභ ය්දන 

ඵළවළ. එමවභ ශ යුතුත් නළවළ.  ිළ ජහත—්දතයඹ භඟ ආින ය 

ත් එඟතහ ඩ යපු නිහ, ිළ  එඟ ව මඳොමයෝදදු ිළ භ 

1141 1142 

[රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ] 



2013 භහර්තු 21  

ඩ යපු නිහ ගිඹ වුරුද්මද් භහර්තු භහමේ ඳ  විරුද්ධ ඳ 

ළභළින මඹෝජනහක් ජිනීහ මුළුමේදී ේභත වුණහ. එයි්ද 

ඳසුත් ඳ  ශ වළකි මද් ිනබුණහ. ඒහ ය්දන ඊත්හව ශ 

වළකි ිනබුණහ. වළඵළයි ඳ ඒ ළන කියලභ ඊන්දදුක් දළක්වමේ 

නළවළ. ඳ  ඊතුරු ඳශහමත් භළිනයණඹ ඳත්්දන ිනබුණහ. ය  

ආතුමශේ දකුමණ්ත් භහන හිමිේ තත්ත්ඹ අයක්හ ය්දන 

ිනබුණහ. ධියණමේ සහධීනත්ඹ අයක්හ යරහ, ඈවශ 

ධියණ විනිලසචඹහයරු්දමේ සහධීනත්ඹ යකි්දන ිනබුණහ. 

ග්රා විනිලසචඹහයතුමිඹ  එමයහි ඳරීක්ණඹක් ඳත්නහ නේ 

අණ්ඩුක්රලභ —සථහමේ අහයඹ  නීත—නුකර, හධහයණ 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්්දන ිනබුණහ. ඳ එඟ මරහ ඈ්දන මඳොදු 

යහජ— භණ්ඩරමේ මර ධර්භ යකි්දන ිනබුණහ. ිළ ඒහ රැක්මක් 

නළවළ. ිළ ජන භහධ—මේදි්ද  ළහුහ; ජන භහධ—මේදි්ද භළරුහ. 

ය  ආතුමශේ දකුමණ්ත් ප්රණජහත්දත්රාහදඹ නළින ශහ. හනමේ ද 

ිළ දකුමණ් ප්රණජහත්දත්රාහදඹත් අයක්හ ය්දම්ද නළවළ.  

මේ අණ්ඩුක්රලභ —සථහමේ භ ිනමඵන දවතු්දන 
අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ක්රිාඹහත්භ ය්දම්ද නළවළ. 
එඹ ඈ්දදිඹහමේ —සථහමේ දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 
ංමලෝධනඹ මනොමයි. ශ්රීර රංහ ප්රණජහතහ්දත්රිම භහජහදී 
ජනයජමේ අණ්ඩුක්රලභ —සථහමේ ්දතර්ත දවතු්දන 
අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ිළ ක්රිාඹහත්භ ය්දම්ද 
නළවළ. මේ ඳහර්ලිමේ්දතුමේ එ භ්දත්රීියඹකු වළය, ඈිනරි යලඹලු 
මදනහ එඟ මරහ 2001 දී ඒභින ේභත ය ත් මේ 
අණ්ඩුක්රලභ —සථහ  එතු වුණු ඈතහභ ටිනහ දවවත්න 
අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ිළ ත වළරිඹහ. ඒ නිහ ිළ 
නළතත් ඳස  ගිඹහ. ඳ දිවහ ඵරහ මන ඈ්දන මරෝඹ ඳ 
තක්මේරු ය්දම්ද, යුද්ධමඹ්ද ඳසමේ ප්රණජහත්දත්රාහදි නීින මේ 
අධිඳත—ඹ  රු යමි්ද ඈදිරිඹ  ඹන ය ක් වළටිඹ  මනොමයි. 
එභ නිහ තභයි ඵරවත්හයමඹ්ද ඳ භත  මේ ප්රණලසන ඳ ්දම්ද. 
එභ නිහ තභයි ඈ්දදිඹහමේ මේ හමේ ප්රණලසනඹක් භතු මරහ 
ිනමඵ්දම්ද. ඈ්දදිඹහ මේ හිතතහ.  

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ஶண்னஷகு அஜஷத் ன. தபவஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඈ්දදිඹහ මේ මවෝදයඹහ. ඈ්දදිඹහ මේ මරොකු යිඹහ. 

ඈ්දදිඹහ තයව ය ත්තහභ තත්ත්ඹ ඵයඳතශයි. මභොද, 

නෆදෆමඹෝ තයව වුණහභ ්ද වළභ භ ඩහ නයයි. නෆදෆමඹෝ තයව 

ය ්දන ටි්දම්ද නළවළ. මඵොමවොභ සතුිනයි. 

 
නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. R. Yogarajan. You have 

four minutes. 

 
රු අර්. මඹෝයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஆர். வஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I think it is a 

very appropriate Motion that the Hon. Lakshman Kiriella 

has moved. It is very important that the Government of 

Sri Lanka establishes a relationship with the people of 

Tamil Nadu who consider the Tamils in Sri Lanka as their 

brothers. It is very unfortunate that our pilgrims, our 

students, our sportsmen have been today subjected to 

harassment in India. I issued a statement to the Indian 

media and said that it is against the culture of hospitality 

of the Tamil people to treat people who have come to 

their home in this manner. But, I do not blame them. 

When they see media reports on the conduct of the war 

and the conduct of this Government since the war, those 

people are becoming emotional and acting in this manner. 

The Hon. Ajith P. Perera said that in 2009, soon after the 

war, we did not have such a situation in Tamil Nadu. 

Even during the war we did not have such a situation in 

Tamil Nadu. This is all because of the way you treat the 

people in the North and East today. The whole world 

says, "the war is over, reduce the presence of the armed 

forces; restore democracy within the North and the East". 

Even today, you have two former commanders of the 

armed forces as Governors only for the North and the 

East but not for any other province in the rest of the 

country. It is the Commander of Jaffna, Major General 

Hathurusinghe who is issuing all political statements 

today. 
 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

It is unfair. 
 

රු අර්. මඹෝයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஆர். வஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

It is very unfair. It is true, Hon. Azwer.  
 

රු ල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. සර් භවතහ 
(ஶண்னஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

What you are saying is unfair. He is the Governor. 
 

රු අර්. මඹෝයහජ්ද භවතහ 
(ஶண்னஷகு ஆர். வஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

An army officer has no political role. Why is he 
issuing these statements? This gives the  feeling that there 
is a military authority that is trampling the people, the 
Tamil people in the North and the East. The only way for 
you to establish a rapport with the people of Tamil Nadu 
as a Government is to concede to a reasonable political 
solution to rehabilitate those people in a sincere manner. 
Give them housing, give them all the facilities required 
for life, look after their livelihood and bring them out of 
the poverty that they live in today. That is the only way 
that you can win over the Tamil people not only in Sri 
Lanka but also in India. Towards this, what are you 
doing? You are doing very little. I advised through my 
press release to the Indian media that the Sinhala people 
or the Sri Lankan people are not against the Tamils, but it 
is only the Government that is acting against the Tamil 
people and I asked them to pressurize their Government 
to act against Sri Lanka. The Indian Government has 
done it today. But, my message was, “Do not act against 
the people of Sri Lanka when they come as your guests”.   

Thank you.   
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.ීරිස භවතහ (විමද්ල  යුතු 
භහත—තුභහ) 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ் - தலரஷநஶட்ட 

லுலல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, රු රක්සභ්ද 

කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ මේ මඹෝජනහ ඈදිරිඳත් යමි්ද, ඳවය දීභ  

රක් ව භික්ෂූ්ද ව්දමේ ප්රණහල ශ ඳරිදි දහශ යලද්ධිඹ ළන 

ව්ද ශහ. ඒ ඳ ත් හර්තහ මරහ ිනමඵනහ. ඈසමල්රහභ 

වුමණ් ළභයහ මන ඒභ. ළභයහ සුදුසු තළ්දර ිනඹරහ ඒ 

ංවිධහන  යුතු හන ව වි  තභයි ඳවය දීමේ යලද්ධිඹ අයේබ 

වුමණ්. රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, ඒම්ද ඹේ කියල 

මදඹක් ඈතහභත් ඳළවළදිලි මඳමනනහ. මේමක් ඹේ කියල යමුණක් 

ිනමඵනහ. ඒ යමුණ තභයි වළඟීේ ඊත්්දන යරහ මභමවේ ප්රණින 

ප්රණවහයඹක් අයේබ කිරීභ. නළත්නේ ළභයහක් ල— නළවළ ම්ද. 

ඒම්ද ඈතහභත් ඳළවළදිලි මඳමනනහ, මේමක් හන 

භිභතහර්ථඹ කුභක්ද කිඹරහ. මේ ඳටු යමුණු ිනමඵන 

පුද්රඹ්ද  දින්දන සථහ මනොදී ඳක් මේදමඹ්ද මතොය 

ඳ යලඹලු මදනහභ ආඳ ළඳ මරහ  යුතු යමු. එමේ  යුතු 

ශ යුතුඹ කිඹන එ ිළ තයමේ වි ලසහ ය්දම්ද ඒ නිහයි. 

මභොද මේ ඳටු යමුණු ඈස  වුමණොත් ය ල් මදභ ඳයහජඹ  

ඳත් නහ.  

රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ කිේහ, ඩඹසමඳෝයහ 

භඟ ිළ හච්ඡහක් යරහ නළවළ, ඒ මේ ප්රණලසනඹ ඊග්රාවීභ  

ප්රණධහන මවේතුක් කිඹරහ. ආත්ත ලමඹ්දභ රු භ්දත්රීිතුභහ  භභ 

කිඹ්දන ළභළිනයි, ඒ එමවභ මනොමයි කිඹරහ. ද 

ඩඹසමඳෝයහ කිඹ්දම්ද එභ ණ්ඩහඹභක් මනොමයි. 

ප්රණබහය්ද ජීතු්ද තය යලටි හරමේ තත්ත්ඹ මනස. එදහ 

ඩඹසමඳෝයහ එභ භතඹක් තභයි ප්රණහල මශේ. ඒ බඹ නිහයි. 

මන භතඹක් ප්රණහල ශහ නේ, ඒ ඹ  ජීතු්ද තය යලටීභ  

කියලමේත් පුළු්දභක් ිනබුමණ් නළවළ. Today, the diaspora is 

no longer a monolith.  There are different nuances; different 

points of view. රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, 

ඩඹසමඳෝයහ තුශ විවිධ භත ිනබුණහ. යුද්ධඹ හනයි, දළ්ද 

සුවද ප්රණලසන විහ ළනීභ  ඈදිරිඳත් විඹ යුතුඹ කිඹන සථහයමේ 

යලටින ෆමවන මො ක් ඩඹසමඳෝයහ තුශ යලටිනහ. 

ඩඹසමඳෝයහමේ විවිධ ිළරිස භහ වේඵ මරහ ිනමඵනහ. භභ 

ද්දනහ, මෝධහබඹ යහජඳක් භළිනතුභහත් වේඵ මරහ 

ිනමඵනහ. ප්රණමඹෝජනත් විධිඹ  මේ යමේ අමඹෝජන යරහ, 

විමලේමඹ්දභ ඊතුරු ප්රණමද්ලමේ අර්ථි තත්ත්ඹ දියුණු කිරීභ  

භළදවත් ්දන ඒ ඹ සදහනේ. ඒ වහ ළභළත්තක් විතයක් 

මනොමයි, ඊමද—ෝඹක් දක්න ිළරිකුත් ඩඹසමඳෝයහ තුශ 

යලටිනහ.  

මභහි ත ්දතඹක් ිනමඵනහ. ිළ ං කිඹනහ නේ, ඒ 

්දතඹ නිමඹෝජනඹ යන ඩඹසමඳෝයහමේ ිළරි යුද්ධඹ හනයි 

කිඹරහ ිළිත්දම්ද නළවළ. ඒමොල්ර්දමේ දව තභයි දළ්ද 

ඳත්නහ ක්රලභමේදඹ මනස ශ යුතුයි කිඹන එ. යමුණ 

එභයි. වළඵළයි ඒ ඹ ඉශහේ යලහිනඹ ත වළයරහ නළවළ. විවිධ 

ඊඳක්රලභ ඳහවිච්ික යමි්ද ඒ යහ භ්ද කිරීභ තභයි ඒ ඹමේ 

ධිසධහනඹ ්දම්ද. ඒ ඹ වද්දම්ද මේ යමේ අර්ථිඹ සුනු 

විසුනු කිරීභ යි. ංචහයඹ්ද  එ්දන එඳහ කිඹනහ, රංහමේ 

අමඹෝජන ය්දන එඳහ කිඹනහ. ඒ නු ජහත—්දතය මශහභ 

පුළු්ද තයේ ඩු කිරීභ  ළරසුේ වත ළඩ ිළිතමශක් ඒ ඹ 

දිඹත් යරහ ිනමඵනහ. ඩඹසමඳෝයහ තුශ විවිධ භත දයන ිළරිස 

යලටිනහ. ඒ ඹ තය එඟතහක් නළවළ. එමවත් හධහයණ භත 

දයන ඹථහර්ථහදී මර ප්රණලසනර  මුහුණ දීරහ ළඩ කිරීභ  

සදහනේ ණ්ඩහඹේ භඟ ිළ දළ්ද හච්ඡහ ඳත්හ මන 

ඹනහ. ිනරු ජනහධිඳිනතුභහ නිදවස දින ඊත්මේදී 

දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ක්රිාඹහත්භ 

ය්දම්ද නළවළ කිඹරහ කිේහඹ කිඹරහ රු කිරිආල්ර 

භ්දත්රීිතුභහ කිේහ. එඹ ේපූර්ණමඹ්ද ළරැදියි.  

එතුභහ කිේමේ, ඵරඹ මඵදහ වළරීභ ජහතී්ද ඳදනේ යමන 

ය්දන පුළු්ද මදඹක් මනොමයි කිඹරහයි.  What he said was 

that there cannot be devolution on racial lines to 

communities.  That is perfectly correct.  දවතු්දන 

අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනමේ  එමවභ මදඹක් ව්ද 

්දම්ද නළවළ, රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි. The 

Thirteenth Amendment attempts to bring about devolution 

of power, but that is to Provincial Councils.  භමෝර ලහසත්රීිඹ 

හධ ඳදනේ යමන  ඒ ඒ ඳශහත්ර ඳශහත් බහර  තභයි 

ඵරතර ඳය්දම්ද.  එමවභ නළත්නේ යලංවර ජහිනඹ  මවෝ ෝවිඩ 

ජහිනඹ  මවෝ මුසලිේ ජහිනඹ  මනොමේ. එභ නිහ ිනරු 

ජනහධිඳිනතුභහ වියල්ද ඵරඹ මඵදීභ ප්රණිනක්මේඳ ශහඹ කිඹන 

ප්රණහලනඹ ේපූර්ණමඹ්ද ළරැදියි.  එමවභ නේ එතළන 

මඳොමයෝදදුක් ඩ කිරීභක් යලදු ්දම්ද නළවළ. භහ හිතත් 

රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ එඹ ිළිත්දනහ ආින කිඹරහ භහ 

හිතනහ. ර්තභහන තත්ත්ඹ මභොක්ද?  එතුභහ කිඹන 

හයණමේ ේපූර්ණ වයඹ මභොක්ද? එතුභහ කිඹ්දම්ද, මේ 

යලඹලුභ ප්රණලසන ඊද්ත මරහ ිනමඵ්දම්ද එක් මලි මවේතුක් 

නිහඹ කිඹරහ යි. ඒ මවේතු තභයි, මේ ඵරඹ මඵදහ වළරීභ ිළිතඵ 

ප්රණහමඹෝගි ක්රිාඹහ භහර්ඹක් නළිනභ කිඹරහ යි. නමුත් එහි 

හධහයණ විමේචනඹක් නළවළ.  යජඹ ද මේ ප්රණලසනඹ විඳිභ   

සදහනේ. මභභ ප්රණලසනඹ වි්දන  පුළු්ද ්දම්ද,  

—හසථහදහඹඹ -  ඳහර්ලිමේ්දතු - තුශයි; රු රක්සභ්ද 

කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ හභහජිඹකු න මේ  ඳහර්ලිමේ්දතු 

තුශයි. එඹ විධහඹඹ  ය්දන පුළු්ද මදඹක් මනොමයි.  

අණ්ඩුක්රලභ —සථහ මනස කිරීභ ඳහර්ලිමේ්දතුමේ භමිහ 

තුශ ිනමඵන මදඹක්. එඹ  තුමන්ද මද ඵහුතයඹක් ල—යි. 

භවය ්දින මනස කිරීභ වහ ජනභත විචහයණඹක් 

ඳළළත්වීභත් නීිනඹ නු ත—ල—යි. 

රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහත් ද්දනහ ආින, ඳසු ගිඹ 

වුරුදු 12 හරඹ තුශ විවිධ අණ්ඩු මභභ ප්රණලසනඹ විීමභ  

ඊත්හව දයපු ඵ. එමවත් එභ ප්රණඹත්න එක්ත් හර්ථ වුමණ් 

නළවළ.  මභොක්ද මවේතු? ඒ ංකීර්ණ —හකර ප්රණලසනඹක්.  

වළඵළයි, ප්රණධහන මවේතු වුමණ්  ඒ මඹෝජනහ ක්රිාඹහත්භ කිරීභ  

ල—  හිළ හ යමේ මොඩනළටිරහ ිනබුමණ් නළින එයි.  There 

was no consensus in support of implementation.  ඈින්ද ඒ 

නිහ ඒ ප්රණලසන මොඩළහුණහ. 2000 මර් මෝසතු භහමේ දී 

මේ රු බහ  ඈදිරිඳත් මරුණු මඹෝජනහ භහරහ ක්රිාඹහත්භ 

ය්දන  ඵළරි වුණහ. භහ ඔඵතුභහ  මදොස කිඹනහ මනොමයි, එදහ 

හනහ  විරුද්ධ ඳක්මේ භවය භ්දත්රීිරු්ද එභ 

අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ  ගිනි තළබුහ.  මේ බහ ර්බඹ  

තුශ භභ ගි්දනක් දළපු  එභ සථහ එඹයි.  එභ —සථහ 

ංමලෝධනඹ ගිනිඵත් ශහ.  ඈින්ද  ප්රණලසනඹ වුමණ් යමේ ජනතහ 

තුශ ඒ මඹෝජනහ  ක්රිාඹහත්භ කිරීභ  ල— වමඹෝඹ රළබුමණ් 

නළින එයි.  ඒ නිහ  මේ සථහමේ දීත්  ඈිනවහමේ ශ ඒ 

යඟඳෆභ කිරීභ  මනොමයි ල— මරහ ිනමඵ්දම්ද. ක්රිාඹහත්භ 

කිරීභ  පුළු්ද මඹෝජනහක් ස කිරීභයි.  වළඵළයි, වළමභෝභ 

ඒ  එක්හසු ්දන  ඕනෆ. It must be inclusive. That is an 

essential condition for success.  ඒ නිහ තභයි  යලඹලුභ 

මද්ලඳහරන ඳක්ර  යජඹ ආයයුේ ය ිනමඵ්දම්ද, 

ඳහර්ලිමේ්දතු විමලේ හය බහක් - Parliamentary Select 

Committee - තුිත්ද මේ හච්ඡහර  ේඵ්දධ ම්දනයි 

කිඹරහ. එඹ  ල— යලඹලුභ මද් ද යජඹ වියල්ද යරහ ිනමඵනහ. 
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The Terms of Reference are ready.  එහි හභහජිඹ්ද මර  

ිළ නේ යන ඹ වුද,  බහඳින වළටිඹ   නේ ය්දම්ද හද 

කිඹරහ, ඒ යලඹලු ළඩ  යුතු යජඹ ්ද යරහ ිනමඵනහ.  ිළ 

අයහධනහ යරහ ිනමඵනහ,  දමිශ ජනතහ නිමඹෝජනඹ යන 

මද්ලඳහරන ඳක්ර ත්  එභ හච්ඡහ  තීර්ණ ්දන  

කිඹරහ.  මදභශ ජහින ්දධහනඹ  එඹ  එ්දන භළලිභක් 

දක්නහ. ඈින්ද ඒ තභයි ප්රණලසනඹ. එහි කීභ යජඹ  ඳළරීභ 

ළරැදියි.  ඒ ඹමේ තර්ඹ ්දම්ද,  ඒ  ඹ විමලේ හය 

බහ  එ්දම්ද මදඳහර්ලසඹ තය ආින මච්ච එඟත්ඹක් භත  

ඹේ කියල ලිඹවිල්රක් යජඹ ඈදිරිඳත් යනහ නේ ඳභණයි කිඹන 

එයි.   එඹ  ඳදනේ යමන ඳහර්ලිමේ්දතු මත්රීේ හය 

බහමේ  යුතු අයේබ ය්දන  කිඹරහ යි ඒ ඹ කිඹ්දම්ද.  එඹ 

ප්රණහමඹෝගි මදඹක් වළටිඹ  ිළ දකි්දම්ද නළවළ.  

රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ ද්දනහ ආින, ශ්රීර රංහ 

නිදවස ඳක්ඹ වහ මදභශ ජහින ්දධහනඹ තය භහ කිහිඳඹක් 

ිනසමේ හච්ඡහ යලදු වුණු ඵ.  ඒ හරඹ නහසින කිරීභක් 

මනොමයි. මභ්දන මේ මේ විඹ්ද ේඵ්දධමඹ්ද තභයි 

ධහනඹ මඹොමු ශ යුත්මත් කිඹරහ ඒ ිළිතඵ ඳළවළදිලි 

මඵෝධඹක් ඒ හච්ඡහ තුිත්ද ආින වුණහ. දළ්ද ඒ ක්රිාඹහදහභඹ 

ඈදිරිඹ  මන ඹෆභ වහ ඳහර්ලිමේ්දතු ක්රිාඹහදහභඹ දළඩි 

ල—තහ ිළ වුරුත් දකිනහ. That is essential; it is 

indispensable.  You cannot do without it.  ඈින්ද එමවනේ මේ 

ඹ ඒ  ඳළමිමණ්දන  ඕනෆ. ආවිල්රහ ඕනෆ භතඹක් ඈදිරිඳත් 

ශහ   ඒ ළ ලුක් මනොමයි. එභ ඳක්ඹ  වහ මසු 

ඳක්ර  මඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ය්දන  පුළු්ද. යජඹයි, එ 

මද්ලඳහරන ඳක්ඹකුයි  ඳභණක් එඟ මරහ ඹේ  ලිඹවිල්රක්  

එභ මිටු  ඈදිරිඳත් කිරීමභ්ද වළ මඟ්දම්ද මභොක්ද?  

එතමො  මනකුත් මද්ලඳහරන ඳක්ර  තභ්දමේ දවස 

ප්රණහල කිරීභ , නිඹභ දහඹත්ඹක් දළක්වීභ  හල 

රළමඵ්දම්ද නළවළ. එඹ විඳුභක් මනොමයි. 

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Minister, can you give me half a minute?  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Yes, sure.  

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ආභිනතුභනි, දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 

ංමලෝධනඹ මේ අණ්ඩුක්රලභ —සථහමේ මො ක්. අණ්ඩු  

එඹ ක්රිාඹහත්භ ය්දන පුළු්ද ම්ද.  You can implement the 

Thirteenth Amendment.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

රු භ්දත්රීිතුභනි, ඔඵතුභහ හධහයණ මර ිළිත්දන ඕනෆ, 

වුරුදු 25ක් ිනසමේ කියලභ යජඹක් එඹ ේපූර්ණමඹ්ද ක්රිාඹහත්භ 

මශේ නළවළයි කිඹරහ. 

රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ක්රිාඹහත්භ 

ය්දන විඳක්මේ වමඹෝඹ ල— නළවළ. එඹ අණ්ඩුක්රලභ 

—සථහමේ මො ක්. ඒ වහ ජන භත විචහයණඹක් ල— 

නළවළයි කිඹරහ මේේසධහධියණමඹ්ද නුභත යරහ ිනමඵනහ. 

භ  භතයි 1986 දී ඒ ේඵ්දධමඹ්ද මේේසධහධියණමේ තර් 

යන මො , දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ 

ක්රිාඹහත්භ ය්දන ජන භත විචහයණඹක් ල— නළවළයි කිඹරහ 

ඳළවළදිලි කිේ ඵ.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

දළ්ද මභොක්ද ප්රණලසනඹ, දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ 

ංමලෝධනඹ - 

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දවතු්දන අණ්ඩුක්රලභ —සථහ ංමලෝධනඹ ක්රිාඹහත්භ 

ය්දන අණ්ඩු  පුළු්ද.  

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

වුරුදු 30  ඳභණ මඳය ේභත වුණු මදඹ  ඹේ කියල 

නවීයණඹක් භහජඹ  ල— නහ ම්ද.  

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එමවභ ිනමඵන එ ක්රිාඹහත්භ ය්දම්ද නළත්මත් ආයි? 

 
රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඳහර්ලිමේ්දතු විමලේ හය බහ  එ්දන ිනමඵන 

සීරුතහ මභොක්ද? 

 
රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර  භවතහ 
(ஶண்னஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Minister - 
 

රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. ීරිස  භවතහ 
(ஶண்னஷகு (வபஶசஷஶஷர்) ஜஸ.ல். னஶஷஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Please do not take my time because I have other 

things to say.  - [Interruption.] 

රු දිම්දස ගුණර්ධන ආභිනතුභහ ප්රණහල යන ඳරිදි එඹ 

ක්රිාඹහත්භ ය්දන ගිඹ භවය සථහරදී එක්ත් ජහින 

ඳක් අණ්ඩු වුණත් ඊතුමර් ඳශහත් බහ විසුරුහ වළරිඹහ. ඒ 

ඈිනවහඹ ළන දළ්ද ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ිළ නහතඹ 

ළන හිතමු. නහතඹ ළන හිතනහ නේ, මභඹ ඈදිරිඹ  මන 

ඹෆභ වහ ිනමඵන ප්රණහමඹෝගි ක්රලභමේදඹ තභයි, ඳහර්ලිමේ්දතු 

හය බහක් තුිත්ද මේ කීභ ිළිතළනීභ. එඹ ය්දන යජඹ 

සදහනේ.  
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ඳහර්ලිමේ්දතු 

ඒ හමේභ රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ තදුය ත් 

කිේහ, තමිල්නහඩු ප්රණහ්දතඹ භඟ ේඵ්දධඹ ිළ -විමද්ල  යුතු 

භහත—හංලඹ- වරිඹ  තක්මේරු ය නළවළ කිඹරහ. ඒත් 

ේපූර්ණමඹ්ද ළයදියි. එතුභහ ද්දනහ, වුරුදු 30  ඳසමේ ශ්රීර 

රංහ භව මොභහරිසයඹහ  නදිල් ලිමේ යලටින ජඹරලිතහ භව 

ආභිනතුමිඹ වමු ම්දන කිඹරහ ිළ ඊඳමදස  දු්දනහ. එමවභ 

හච්ඡහක් වුණහ 2009  ඳසමේ. යුද්ධඹ ්ද වී මභ්ද ඳසු 

ජඹරලිතහ භළිනනිඹ වහ ප්රණහද් හරිඹේ භළිනතුභහ තය, 

මච්දනහයි නයමේ හච්ඡහක් ආින වුණහ. ිළ තමිල්නහඩු 

ප්රණහ්දතඹ එමවභ භත යරහ නළවළ.  

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, ඒ හමේභ 2009 

මනොළේඵර් භහමේ ඳහර්ලිමේ්දතු ණ්ඩහඹභක් තමිල්නහඩු 

ප්රණහ්දතමඹ්ද මේ ය   ඳළමිණිඹහ. ඒ නුමදනු එමවභභ 

මරුණහ. ඒ හමේභ තමිල්නහඩු —හඳහරි භණ්ඩරඹ වහ 

තමිල්නහඩු භ්දත්රීිරු ඈල්ලීභක් ශහ, මිහි්ද රංහ ගු්ද මේඹ 

ක්රිාඹහත්භ විඹ යුතු යුතුයි කිඹරහ භදුමර් වහ මොශම තය.  ඒහ 

ිළ ශහ. එතමො  ටුටිමෝරි්ද යහඹ වහ මොශම යහඹ තය 

නළේ මේඹක් ිළ අයේබ ශහ. ඒ යලඹල්රක්භ මරුණහ.   

රු නිමඹෝජ— හය බහඳිනතුභනි, ඒ  හමේභ රු 

භ්දත්රීිතුභහත් ද්දනහ,  ඊතුරු ප්රණමද්ලමේ දුේරිඹ භහර් දියුණු කිරීභ 

ේඵ්දධමඹ්ද ෆමවන ධහනඹක් මඹොමු මරහ ිනමඵන ඵ. 

එහි එ යමුණක් ්දම්ද, යහමේසය්ද වහ තමරයිභ්දනහයභ 

තය නළේ මේඹක් අයේබ කිරීභ. ඒ යලඹලුභ විසතය ඈදිරිඳත්  

කිරීභ  හරඹ නළවළ. වළඵළයි  ්දදනහ ක්මේත්රාඹ, ංචහය 

ක්මේත්රාඹ, —හඳහරි ක්මේත්රාඹ, ංස ින ක්මේත්රාඹ ඹන මේ 

ෆභ ක්මේත්රාඹභ ං ේපූර්ණ ේඵ්දධතහක් ආත්ත ලමඹ්ද  

තමිල්නහඩු ප්රණහ්දතඹ භඟ ිනමඵනහ.  

ඊදහවයණඹක් ලමඹ්ද ච්චිනවුර ිනමඵන ලහ්දත 

්දමතෝනි මද්සථහනඹ  දකුණු ඈ්දදිඹහම්ද විලහර ං—හක් 

එනහ. මඵොමවොභ ඊණුසුේ මර, මිත්රාශීලී මර ඒ ඹ ිළිතමන 

ිනමඵනහ. ඒ හමේභ තමිල්නහඩු ප්රණහ්දතඹ මේ භහජීඹ 

අඹතන කීඹක් ිනමඵනහද? —හඳහරි අඹතන කීඹක් 

ිනමඵනහද? භවහමඵෝධි මක්්දෝසථහනඹ, රංහ ඵළංකු, ශ්රීර රං්ද 

එඹහර්රයි්දස අඹතනඹ, මිහි්ද රංහ හමේභ —හඳහරි ප්රණජහ 

ලමඹ්ද දේමයෝ, දංමොටු මඳෝයලමල්්ද භහභ, එයිේ්ද 

සමඳ්දස භහභ, යලමරෝ්ද බිසේස භහභ, භ්දික බිසේස 

භහභ ඒ යලඹල්රක්භ ිනමඵනහ. ක්රීනඩහ ක්මේත්රාඹ ත්මතොත්, 

1983්ද ඳසමේ මෝඳහර්ද භිමඹෝතහ කුරහන ක්රිාේ තයඹ 

ඳළළත්වුණහ රංහ භඟ. ඒ ඵළඳිඹහ ප්රණහණත් කිරීභ  ිළ 

ෆමවන ඊත්හවඹක් දයහ ිනමඵනහ.  ඈින්ද ඕනෆ තයේ ඊදහවයණ 

ිනමඵනහ තමිල්නහඩු වහ ශ්රීර රංහ තය ින මඵන ේඵ්දධතහ 

ළන. 

දළ්ද මේ මඳොමයෝදදු ඈස  මශේ නළවළ කිඹන විමේචනඹ 

ත්මතොත් ඒහ —හකර ප්රණලසන ම්ද. දළ්ද ඵර්දන, LLRC 

හර්තහමේ මඹෝජනහ තය මටි හලීන ඈටු ය්දන පුළු්ද 

ඒහ යලඹඹ  95ක් විතය ්ද. වළඵළයි බහහ ප්රණලසනඹ ිනමඵනහ; 

ඈඩේ ප්රණලසනඹ ිනමඵනහ. ඵර්දන, ඈඩේ ප්රණලසනඹ මොච්චය 

—හකර ඈිනවහඹක් ිනමඵන ප්රණලසනඹක්ද කිඹරහ. ඒ වුරුදු 

තුනවභහයකි්ද වි්දන පුළු්දද? මේ භඟ ං්දදනඹ 

ය්දන පුළු්ද තත්ත්ඹ්ද ිනමඵනහ. There were post-

conflict situations in other parts of the world; Cambodia, 

former Yugoslavia and so on. වුරුදු තුනවභහයකි්ද මේ ප්රණලසන 

විඳුණහද?  එතළන එමවභ තර්ඹක් වුමණ් නළවළම්ද, මඳොමයෝදදු 

ඈස  වුමණ් නළවළ, ඒ නිහ ජිනීහ නයමේ භහන හිමිේ 

භණ්ඩරමඹ්ද මේ විධිමේ විලහර ඵරඳෆේ ශ යුතුයි කිඹරහ.  ඒ 

මොමවේත් ඒහ මරහ නළවළ. ඒ හධහයණද,  නළද්ද කිඹරහ 

තීයණඹ ය්දන පුළු්ද ්දම්ද රුණු මදක් නුයි. එක් 

ඒ භිමඹෝර සබහඹ වහ ඒ භිමඹෝර  මුහුණ දීභ  ආින 

හරඳරිච්මේදඹ. වුරුදු වතයක්ත් ත මරහ නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

හධහයණ තර්ඹක් මනොමයි. භවය ඒහ ඈක්භන  ය්දන 

පුළු්ද.  තළ්ද වුණු පුද්රඹ්ද ිළිතඵ ප්රණලසන, බිේ මඵෝේඵ 

ඈත් කිරීභ හමේ මද්ල් වහ හරඹක් ත නහ.  

දළ්ද ඵර්දන, මේ රු මඹෝයහජ්ද භ්දත්රීිතුභහ කිේහ 

මේ  විඳුභ ඊතුරු ප්රණමද්ලඹ්දහි දරිෝතහඹ ඈත් කිරීභයි 

කිඹරහ. එතුභහ  ව දඹ හක්ක ඹ  නුකර කිඹ්දන පුළු්දද, ඒ 

ේඵ්දධමඹ්ද ෆමවන ප්රණිනඹක් නළවළ කිඹරහ. වුරුදු වතය 

ඳව  ඈසමල්රහ ඊතුරු ප්රණමද්ලමේ ිනබුණු තත්ත්ඹ එක් ද 

ිනමඵන තත්ත්ඹ ේඵ්දධ යනහ නේ වයි, මඳොමශොයි 

හමේ.  ඒ ඳළිනර හරිභහර් දියුණු මරහ; ඳහයල්, දුේරිඹ 

මඳොශල් ඈදි මරහ;  ධීය ර්භහ්දතඹ දියුණු මරහ.  මේහ 

නළවළ කිඹ්දන ඵළවළ. ඒ හමේභ යක්හ ඳඹනහ.  භවජන 

ඵළංකු, රංහ ඵළංකු ආතුළු යජමේ ඵළංකු ිනමඵනහ. Then, 

there are private banks also. The HSBS is there. ඒ හමේභ 

ධීය ර්භහ්දතඹ ප්රණහණත් කිරීභ ,  ක  නිසඳහදන ඳනඹනඹ 

කිරීභ  ල— ිළඹය යමන ිනමඵනහ.  

ිළ ඈ්දදීඹ යජඹ භඟ හච්ඡහ ය මන ඹනහ.  ඒහ දමිශ 

ධීයඹ්ද  ිනමඵන භත්— ේඳත්.  මඵෝේටු විලහර ප්රණභහණඹක් 

එනහ ම්ද. ඒ  නිහ ඒ ිළිතඵ ඹභක් ශ  යුතුයි. ඒ ඹ  යලංවර 

ධීයඹ්ද මනොමයි, දමිශ ධීයඹ්ද. ඒ ඹමේ සුඵයලද්ධිඹ ිළිතඵ 

ආඳ ළඳ මරහ  ිනමඵන යජඹක් ඒ ේඵ්දධමඹ්ද ඹභක් ශ 

යුතුයි.  ඒ ේඵ්දධමඹ්ද ිළ ථහ ය මන ඹනහ.  ඒ ඹ 

ඊන්දදුක් දක්්දම්ද නළවළ කිඹහ භහ කිඹ්දම්ද නළවළ.  

ඳසුගිඹ වුරුදු තුන ආතුශත  අර්ථිඹ ේඵ්දධමඹ්ද  

ප්රණිනඹක් රඵහ නළවළ කිඹහ කියලභ මමනකු  කිඹ්දන ඵළවළ.  

භසත යමේ අර්ථි ංර්ධනඹ වහ ඊතුරු ප්රණමද්ලමේ අර්ථි  

ංර්ධනඹ  තය  ෆමවන මනක් ිනමඵනහ.   

රු ඵළයලල් යහජඳක් ආභිනතුභහමේ ප්රණහලඹ  ළනත් ව්ද 

වුණහ. එතුභහ කියලමේත් කිේමේ නළවළ, වමඹෝඹ ල— නළවළ 

කිඹහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ, නළවළ. එතුභහ කිේමේ මන මදඹක් 

ම්ද. එතුභහ කිේමේ ජහින ප්රණලසනඹක් ේඵ්දධමඹ්ද වමඹෝඹ 

දීභ වහ ගිවිසුභක් ල— නළවළ කිඹහයි. ඒ මද මනස.  එභ 

මදඹක්  මනොමයි ම්ද.  එතුභහ  කිේමේ  ජහින ප්රණලසනඹක් 

ේඵ්දධමඹ්ද  එ  ළඩ කිරීභ  MoU එක්   මවෝ ගිවිසුභක් 

ල— නළවළ කිඹහයි. එමවභ  නළින කියලමේත් වමඹෝඹ  

ප්රණිනක්මේඳ කිරීභක් මශේ නළවළ. ඒ නිළයදි  ශ යුතු මදඹක්.  

රු ජිත් ී. මඳමර්යහ භ්දත්රීිතුභහ කිේහ, ඈ්දදිඹහ මේ 

හිතතහඹ කිඹරහ. ඒ ිළ ේපූර්ණමඹ්ද  නුභත යනහ.  

ඈ්දදිඹහයි, රංහයි තය වළභ ක්මේත්රාඹකි්දභ  ලත ර් 

ණන මීඳ ේඵ්දධතහක් ිනමඵනහ. ඒ නිහ මේ ය ල් 

මද තය  ිනමඵන වියඹක් මනොමයි. රු රක්සභ්ද 

කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ  ව්ද ශ ඳරිදි ළභයහ ඳහවිච්ික 

ය්දම්ද මදඳළත්ත භ ටිනහ ඒ ේඵ්දධඹ ඳළුදු කිරීභ යි. ිළ 

මොමවත්භ  එළනි මදඹක් ම්දන  ඈඩ දිඹ යුතු නළවළ.  ඒ නිහ 

භ  හයහංලඹක් වළටිඹ  කිඹ්දන ිනමඵ්දම්ද මේයි. තමිල්නහඩු  

ප්රණහ්දතඹ භ  ිනමඵන මීඳ ේඵ්දධතහමේ ටිනහභ ිළ 

මවො වළටි ද්දනහ, මනොද්දනහ මනොමයි. නමුත් රු 

භ්දත්රීිතුභනි, මේ යමේ නහතඹ ිළිතඵ තී්දදු ත යුත්මත් මේ 
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යමේ ජනතහමේ  සුඵයලද්ධිඹ ිළිතඵ හිතරහයි. ඳ  මතයේ 

මීඳ  වුණත්, මතයේ මිත්රාශීලී ේඵ්දධතහ ිනබුණත්   මේ යමේ 

ජනතහ  හිතය විධිඹ  තභයි හනමේ මේ විඳුේ නිර්භහණඹ 

ය ක්රිාඹහත්භ කිරීභ  ිළ ඊත්සු  විඹ යුත්මත්.  විමද්ල 

ප්රණිනඳත්ිනඹ කිඹ්දම්ද හුදරහ  නිර්භහණඹ ය්දන පුළු්ද 

මදඹක් මනොමයි. මද්ශීඹ ළ ලු වහ  විමද්ල ප්රණිනඳත්ින තය මීඳ 

ේඵ්දධතහ  ිනමඵනහ. The foreign policy cannot be evolved 

in isolation. It is an instrument for the implementation of a 

holistic national policy. So, we have to give pride of place to 

the priorities and requirements of our own nation. That is 

very important. ඒ කිඹ්දම්ද, තමිල්නහඩු ප්රණහ්දතඹ භඟ මවෝ  

මන ය ක් භ  ිනමඵන මීඳ ේඵ්දධතහඹ තක්මේරු 

කිරීභක් මනොමයි.  No two countries will agree on everything. 

No two sets of interest will coincide with regard to 

everything. So, in those situations, we have to give primacy 

to the national interest.  

රු රක්සභ්ද කිරිආල්ර භ්දත්රීිතුභහ  මඵොමවොභ  

විලසමල්ණහත්භ මර  එතුභහමේ ඳළත්මත්ද දවස ඈදිරිඳත් 

ශහ. යජඹ  මනුම්ද භ  කිඹ්දන ිනමඵ්දම්ද ඳ  මේ 

ිළිතඵ දළඩි ඊත්හවඹක් දයනහඹ කිඹන එයි.  භික්ෂූ්ද 

ව්දමේරහ  ඳවය දීභ ළනි මද්ල් ඈතහ සුළු  ිළරික්  ආින යන 

ප්රණලසන. තමිල්නහඩු ප්රණහ්දතමේ වළභ මමනකුභ ඒහ නුභත 

ය්දම්ද නළවළ. ඒ නිහ  මේ  ජහින යමුණු ඈස  ය ළනීමේ 

ජහින  ර්ත—ඹ ේඵ්දධමඹ්ද එතුභහමේ මනොභසුරු 

වමඹෝඹ රඵහ  මද්දනඹ කිඹහ ිළ ඒ රු  භ්දත්රීිතුභහම්ද 

ඈල්රහ යලටිනහ.  සතුිනයි. 

 

එල්හි  මේරහ .බහ. 7.30 වුමඹ්ද රු නිමඹෝජ— හය 
බහඳිනතුභහ වියල්ද ප්රණලසනඹ මනොවිභහ ඳහර්ලිමේ්දතු ල් තඵන 
රදී. 

ඳහර්ලිමේ්දතු ඉ  නුකර, 2013 භහර්තු 22 න යලකුයහදහ  
.බහ. 1.30 න මතක් ල් ගිමේ ඹ. 

 

அப்தபஶழுது, பஷ.ப. 7.30 ைஷஶகஷலஷடவல குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர் அலர்கள் லஷனஶ லஷடுக்கஶவயவ பஶஶலன்மத்கத 

எத்தஷகலத்தஶர். 

அதன்படி பஶஶலன்மம்,  2013 ஶர்ச் 22, தலள்ரஷக்கஷறக           

பஷ.ப. 1.30 ைஷலக  எத்தஷகலக்கப்பட்டது. 
 

It being 7.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 22nd March, 

2013. 
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිමේ්දතු විහද හර්තහර හර්ක  දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ම්දහ ළනීභ ල—  
නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. මොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, ං 102, 
ිළඹයලරි මොඩනළගිල්මල් යජමේ  ප්රණහලන  හර්ඹහංලමේ  ධිහරී  මත  ෆභ  ර්ඹභ  මනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රණථභ දහඹ  මුදල් මහ ඈදිරි ර්මේ දහඹත්ඹ රඵහ මන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිමන්ද ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඈල්ලුේ ඳත් බහය නු මනොරළමේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தஶ ; வன்சஶட் அதஷகஶ அமஷக்ககஷன் லனோடஶந்த சந்தஶ னௌபஶ 2,178. வன்சஶட் தனஷப்பஷதஷ னௌபஶ 18.15. தபஶற் 

தசயவு னௌபஶ 2.50. லனோடஶந்த சந்தஶ னெற்பைஶக அத்தஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷனைட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்ககட வீதஷ, கஷனோரப்பகன, தகஶழும்ன 6 ன்ம லஷயஶசத்தஷற்கு அனுப்பஷ பஷதஷககரப்  

தபற்ன்க்தகஶள்ரயஶம். எவ்வலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் வததஷக்கு னென் சந்தஶப்பைம்  

அனுப்பப்பட வலண்டும். பஷந்தஷக் கஷகடக்கும் சந்தஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்ன்க்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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අ.බහ. 1.30  ඳහර්ලිගේන්තු රැස විඹ.   
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ] 

මරහනහරඪ විඹ. 
  

தரரளுன்நம் தற.த. 1.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி] 

கனக கறத்ரர்கள். 

 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] 
in the Chair. 

 
විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රී  රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිKක භහජහ ජ ජනයජගේ ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහගේ 154(6) —සථහ ප්ර කහය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ 

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහගේ ගදළනි කහණ්ඩගේ XII ළනි 

ගකො  ව වඹළනි කහණ්ඩගේ XII, XIII, XIV, XV ව XVI 

ළනි ගකො ස ව 2011 මුදල් ර්ඹ වහ 

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහගේ ඳශමුළනි කහණ්ඩගේ II ව 

III ළනි ගකො ස, ගදළනි කහණ්ඩගේ VIII ව IX ළනි ගකො ස, 

තුන්ළනි කහණ්ඩගේ II ළනි ගකො , වතයළනි කහණ්ඩගේ V 

ළනි ගකො  ව වඹළනි කහණ්ඩගේ I ව II ළනි ගකො ස භභ 

ඉදිරිඳත් කයමි. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්ර ධහන 

ාවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்சகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  බහනහඹකතුභහ 

ගනුගන්, "එකී හර්තහගේ එකී ගකො ස මුද්රාණඹ කශ යුතුඹ" යි 

භභ ගඹෝජනහ කයමි.  

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 
හර්තහ මුද්රාණඹ කශ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන ර ජ. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

ලිිළ ගල්ඛනහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
්ණ්ඩුර.භ —සථහගේ 44(2) —සථහ ව 1969 අාක 1 දයන 

්නඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් 4 ගන්තිගේ (3) උඳගන්තිඹ ව 14  
ගන්තිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනගත් 20 ගන්තිඹ ඹ ගත් ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් හදන රදු 2013 භහර්තු 01 දිනළති අාක 1799/15 දයන අති විගලේ 
ගළට් ඳත්රනගේ ඳශ කයන රද නිගඹෝග.- [අග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 
්ගමික ක යුතු අභහත— ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ගනු  ගරු දිගන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ]  
 

බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන ර ජ. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගේ ගළට් නිගේදනඹ ඉදිරිඳත් කය තිබීභ ගළන අිළ තුටු 

ගනහ.  ශ්රී  රහාකිකගඹෝ විලහර ාඛ—හක් භද—හය ඳහවි්චික 

කිරීභ නිහ අනීඳ තත්ත්ගේ ඳසු න ඵ අද අිළ දකින ගදඹක්. 

නීත—නුකර නිඳදන භහගේර  ගේක අහධහයණඹක්. ගභඹ 

තවනේ කයන්න ගභ්චචය කල් හි පු එකත් ළරැදියි. ගේක 

කලින්භ කයන්න තිබුණු ගදඹක්. ගකගේ ගතත් ප්ර භහද ගරහ ගවෝ 

ඒ කයන රද ක යුත්ත  අගේ පර්ණ වගඹෝගඹ ගදනහඹ කිඹන 

එක ගේ අසථහගේ වන් කයනහ. 

 

 2010 ර්ඹ වහ ජහතික ක්රීනඩහ අයමුදගල් හර්ක ක ඳහරන හර්තහ.- 

[ක්රීනඩහ අභහත— ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ ගනු  ගරු දිගන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ] 
 

බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන ර ජ. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 
 
 

 

උඳගද්ලක කහයක බහ හර්තහ 
ஆசனரசகணக் குழு அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ර.භ ේඳහදන 

ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහගේ බහඳතිතුභහ 

ගනුගන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ේඵන්ධගඹන් මුදල් වහ 

ර.භ ේඳහදන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහගේ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කයමි.  
 

1. 2011 ර්ඹ වහ ජහතික ඉතිරි කිරීගේ ඵළාකුගේ 

හර්ක ක හර්තහ;  

2. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ නිහ ාර්ධන මර— 

ාසථහ ඵළාකුගේ හර්ක ක හර්තහ; 

3. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ ඉතිරි කිරීගේ ඵළාකුගේ 

හර්ක ක හර්තහ;  

4. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ සුරැකුේඳත් ව විනිභඹ 

ගකොමින් බහගේ හර්ක ක හර්තහ; 

5. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ ණුණුේ වහ විගණන ප්ර මිති 

මීක්ණ භණ්ඩරගේ හර්ක ක හර්තහ; 

1153  1154  



ඳහර්ලිගේන්තු 

6. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ ඉන්වරයන්ස ගකෝඳගර්න් 

ලිමි ඩ්හි හර්ක ක හර්තහ; 

7. 2011 ර්ඹ වහ ප්ර හගද්ය ඹ ාර්ධන ඵළාකුගේ හර්ක ක 

හර්තහ; 

8. 2011/2012 ර්ඹ වහ ඩී.එෂස.සී.සී. ඵළාකුගේ 

විගණකරුන්ගේ හර්තහ වහ ණුණුේ; 

9. 2011 ර්ඹ වහ යහජ— උකස වහ ්ගඹෝජන ඵළාකුගේ 

හර්ක ක හර්තහ; 

10. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ භහජ ්යක්ණ 

භණ්ඩරගේ හර්ක ක හර්තහ වහ ණුණුේ; 

11. 2011 ර්ඹ වහ ගේහ නියුක්තඹන්ගේ බහය අයමුදල් 

භණ්ඩරගේ හර්ක ක හර්තහ; 

12. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ භවජන උඳගඹෝණුතහ 

ගකොමින් බහගේ හර්ක ක හර්තහ; 

13. 2011 ර්ඹ වහ ජහතික ගරොතරැයි භණ්ඩරගේ හර්ක ක 

හර්තහ; ව 

14. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ යක්ණ භණ්ඩරගේ හර්ක ක 

හර්තහ.  

 
බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන ර ජ. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

 
ගඳත්ේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගදොයක, තල්ලිඹළද්ද, 

"චන්ද්රාසිරි" නිගහි ඳදිාික ගක්.එස. ගඳගර්යහ ගභගනවිඹගගන් 

රළබුණු ගඳත්භක් භභ ිළිතගන්මි. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු (්චහර්ඹ) යත් වීයගේකය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් කයන රද ගඳත්භ  භවජන ගඳත්ේ ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝග කයන  ර ජ. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தகப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

 
ප්ර ලසනර  හිකක ිළිතතුරු 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 3-2505/'12-(1), ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ. 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අධ—හඳන අභහත—තුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ ති ගදකක 

කහරඹක් ඉල්රනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 4-2634/'12-(1), ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ක්රීනඩහ අභහත—තුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ ති ගදකක 

කහරඹක් ඉල්රනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 9-2506/'12- (1), ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ. 

 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. අද 

සිකුයහදහ ද, කල් ඉල්රන ද ඵ  ඳත් ගරහ. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අධ—හඳන අභහත—තුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ ති ගදකක 

කහරඹක් ඉල්රනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්ර ලසන අාක 10-2635/'12-(1), ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
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 ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඒ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

ඒක  උත්තයඹ තිගඵනහ ගන්ද? 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උත්තයඹ නළවළ. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඳශහත්  

ඳහරන ව ඳශහත් බහ අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ ඒ ප්ර ලසනඹ  

ිළිතතුය  ජභ වහ ති ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්ර ලසන අාක 14 - 2507/'12-(2), ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 

 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගේගකන් නේ ගළශගන්න ඵළවළ. ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි, භහ ගේ ප්ර ලසනඹ අවන්ගන් ගදළනි තහ යි.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේක ඉතහභ ළදගත් 

ප්ර ලසනඹක්. ගභොකද, ඇතහ ළටුණ ළ ගළන අවන්ගන්. ඇතහ 

ළටුණ තළන වරිඹ  ගොඹරහ ගදන්න අධ—හඳන අභහත—තුභහ 

ගනුගන් භභ ති ගදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්ර ලසන අාක 15-2636/'12-(1), ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, මී  ඳසගේ භභ සිකුයහදහ 

දසර  ප්ර ලසන අවන්ගන් නළති ඉන්නහ. ගභොකද, එත ගකො  

ඇභතිරුන්  එන්න ඕනෆත් නළවළ, අිළ එන්න ඕනෆත් නළවළ, 

ඳහඩුගේ හිටිඹහ නේ වරි.  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඒ විධිඹ  තභයි අද සිද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන්. බහගඹක් ප්ර ලසන 

අවපු අඹ නළවළ. බහගඹක් උත්තය ගදන අඹ නළවළ. එතගකො  

සිඹඹ  100ක්භ උත්තය ගදන්ගන් නළවළ. අද විගලේක ත දක්. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගභොකද, අද ගකොගවේ වරි  රන්න ණුහිල්රහද? 
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නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහත—තුභහ ගනුගන් ගේ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය ගදනහද? 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහත—තුභහ ගනුගන්, භහ  ඒ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ 

ති ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන ඳවගශොගන් වතක  ඇභතිරු නළති නිහ ිළිතතුරු 

රළබුගණ් නළවළ. ප්ර ලසන අ ක අවන භන්්රීුරු නළවළ. දළන් ගදළනි 

 ඹ.  

 

ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති අභහත—හාලඹ  අඹත් ගනොන 
ගගොඩනළණුලි ව හවන: කුලිඹ/ ඵද්ද 

தகுசண ஊடக, கல் அகச்சுக்குச் தசரந்ற்ந 

கட்டிடங்கள் ற்தம் ரகணங்கள் : ரடகக/குத்கக 

BUILDINGS AND VEHICLES NOT BELONGING TO MINISTRY 

OF MASS MEDIA AND INFORMATION: RENT/ LEASE 

 

2243/‟12 

 
1.  ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ - (ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භවතහ ගනු ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - ரண்தைறகு ற 

கதரரக்க சரர்தரக) 
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 

ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති අභහත—තුභහගගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති අභහත—හාලඹ  අඹත් 
ගනොන ගගොඩනළණුලි කුලිඹ  රඵහගළනීභ 
වහ දයන රද මුළු ිළරිළඹ කගර්ද;  

 (ii) එක් එක්  ගගොඩනළණුල්ගල් ර්ග අඩිඹක් වහ 
කුලිඹ ව කුලී ගවෝ ඵදු කහරඹ ගන් ගන් 
ලගඹන් කගර්ද; 

 (iii) අභහත—හාලඹ  අඹත් ගනොන ්ඹතනලින් 
කුලිඹ   ගවෝ ඵද්ද  හවන රඵහගළනීභ වහ 
ළඹ කශ මුළු මුදර ගකොඳභණද; 

 (iv) කුලිඹ  ගවෝ ඵද්ද  රඵහගත් මුළු හවන 
ාඛ—හ ගකොඳභණද;  

 (v) අභහත—හාලඹ විසින් ඵහහිරින් රඵහගත් අගනකුත් 
ගේහන් කගර්ද; 

 (vi) ඉවත වන් ඵහහිරින් රඵහගත් ගේහන් 
ගනුගන් දයන රද ිළරිළඹ ගකොඳභණද;  

 (vii) අභහත—හාල කහර්ඹ භණ්ඩරගේ මුළු හභහජික 
ාඛ—හ ගකොඳභණද;  



ඳහර්ලිගේන්තු 

 (viii) ඵහහිරින් ගේහ රඵහ ගළනීගේ ඳදනභ ඹ ගත් 
ණුවිසුේර  එශළම ගේඹ ඳඹන පුද්ගරඹන් 
ාඛ—හ ගකොඳභණද;  

ඹන්න 2012 ර්ඹ වහ එතුභහ වන් කයන්ගනහිද?         

(්) ගනො එගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

தகுசண ஊடக, கல் அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) 2012 ஆம் ஆண்டில், 

 ( i )  தகுசண ஊடக, கல் அகச்சுக்குச் 

தசரந்ல்னர கட்டிடங்கபறன் ரடககக் 

கரக ற்தட்ட தரத் தசனறணத்கத்ம்; 

 ( i i) ணறத்ணறரக எவ்தரத கட்டிடத்றணதும், 

சது அடிக்கரண கட்டம் ற்தம் குத்கக 

அல்னது ரடககக்கரண கரனப்தகுறகத்ம்; 

 ( i ii) அகச்சுக்குச் தசரந்றல்னர அகப்தைகபறட 

றதந்து ரடககக்கு அல்னது குத்ககக்குப் 

ததற்ந ரகணங்கள்லது தசனறடப்தட்ட 

தரத்த் தரகககத்ம்; 

 ( i v )  ரடககக்குப் ததநப்தட்ட அல்னது 

குத்ககக்குப் ததநப்தட்ட தரத் 

ரகணங்கபறன் ண்றக்கககத்ம்; 

 ( v )  அகச்சறணரல் தபறறலிதந்து ததற்தக் 

தகரள்பப்தட்ட கண சசகககபத்ம்; 

 ( v i) இவ்ரத தபறறலிதந்து ததற்தக்தகரள்பப் 

தட்ட சசககள்லது ற்தட்ட தசனறணத் 

கத்ம்; 

 ( v ii) அகச்சறன் தரத் தறரட்தடரகுற 

றணரறன் ண்றக்கககத்ம்; 

 ( v iii) தபறறலிதந்து ததற்தக்தகரள்பல் அடிப் 

தகடறல் எப்தந்ம் தசய்துதகரள்பப்தட்ட 

ஆட்கபறன் ண்றக்கககத்ம் 

அர் தவ்சநரகத் தரறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

ஜ 

asked the Minister of Mass Media and Information: 

(a) Will he state for the year 2012 - 

(i)   the total cost incurred for renting buildings 

which are not owned by the Ministry of 

Mass Media and Information;  

(ii)   the rate per square foot and the period of 

lease or rent of each building separately; 

(iii)   the total amount spent on renting or 

leasing of vehicles from entities not 

belonged to the Ministry;  

(iv)  the total number of vehicles rented or 

leased; 

(v)   the other services outsourced by the 

Ministry; 

(vi)  the cost incurred for the aforesaid 

outsourced services; 

(vii)  the total staff strength of the Ministry; and 

(viii) the number of persons contracted on 

outsourced basis? 

(b)    If not,  why?  

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති 

අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* 

කයනහ.   

 
* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i)   අභහත—හාලඹ  අඹත් ගනොන ගගොඩනළණුලි කුලිඹ  රඵහගගන 
නළත. 

(ii)  අදහශ ගනොගේ. 

(iii)  හවන කුලිඹ  ගවෝ ඵද්ද  රඵහගළනීභ වහ ජනභහධ— වහ 
ප්ර තත්ති අභහත—හාලඹ ළඹ කශ මුළු මුදර 2012 ජනහරි භ 
සි  ගනොළේඵර් භ දක්හ - රුිළඹල් 2,452,500.00 

(iv)   2012 ර්ඹ 

  ජනහරි සි  ජලි භ දක්හ හවන 06 ඵළණුන් කුලිඹ  ගගන 
ඇති අතය, අගගෝසතු භ සි  හවන 05 ඵළණුන් කුලිඹ  ගගන 
ඇත.  

(v)   ්යක්ක ගේහ, ඳවිත්රනතහ ගේහ, ඳරිගණක වහ මුද්රාණ ඹන්ත්රන 
නඩත්තු වහ ගේහ කිරීභ, හයු මීකයණ නඩත්තු වහ ගේහ 
කිරීභ. 

(vi)   අභහත—හාලඹ වහ  

  ්යක්ක ගේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සි  ගනොළේඵර් භ දක්හ - රුිළඹල් 
905,973.08 

  ඳවිත්රනතහ ගේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සි  ගනොළේඵර් භ දක්හ - රුිළඹල් 
2,157,492.57 

  ඳරිගණක වහ මුද්රාණ ඹන්ත්රන නඩත්තු වහ ගේහ කිරීභ - රුිළඹල් 
412,395.00 

  හයු මීකයණ නඩත්තු වහ ගේහ කිරීභ - රුිළඹල් 182,350.00 

  යන්මිහිතළන්න ග ලි සිනභහ උද—හනඹ වහ 

  ්යක්ක ගේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සි  ළේතළේඵර් භ දක්හ - රුිළඹල් 
2,398,847.79 

  ඳවිත්රනතහ ගේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සි  ඔක්ගතෝඵර් භ දක්හ - රුිළඹල් 
3,404,507.03 

(vii)   131 

(viii)   ණුවිසුේර  එශම, ඵහහිරින් පුද්ගරඹන්ගේ ගේහ රඵහගළනීේ 
ගනොභළත. 

(්) අදහශ ගනොගේ. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 2-2266/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ.  
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ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුද්ධික ඳතියණ 

භන්්රීුතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ප්ර හවන අභහත—තුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ ති ගදකක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 5-2978/'12-(1), ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹේ 

භවතහ.  
 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු අකිර වියහජ් 

කහරිඹේ භන්්රීුතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, සිවිල් ගුන් ගේහ 

අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ ති 

ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 

 

බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ උල්රාඝනඹ : ිළඹය 
தரறக் தகரள்கக லநல் : டடிக்கக 

VIOLATION OF LANGUAGE POLICY: STEPS TAKEN 
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6. ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ - (ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ 
ගනු ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - ரண்தைறகு ஈ. சதன் 

சரர்தரக) 
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon.E. 

Saravanapavan) 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහත—තුභහගගන් ඇස 
ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ උල්රාඝනඹ න්ගන් නේ, එඹ  
 එගයහි දළඩි ිළඹය ගන්නහ ඵ  කශ තභ ප්ර කහලඹ 
අනු ක යුතු කයන්ගන්ද ඹන්න එතුභහ වන් 
කයන්ගනහිද? 

(්)  (i) එගේ නේ, ගදභශ භහධ— ඳහල්ර 
විදුවල්ඳතිරුන්  සිාවර බහහගන් ඳභණක් ගඹොමු 
ගකගයන ශ්රී  රාකහ විදුවල්ඳති ගේහගේ උසවීේ 
ිළිතඵ සිඹලු ලිිළ ගල්ඛනර  ගදභශ  ිළ ඳත් ද 
අදහශ ඳහල්ර  රළබීභ  වතික කයලීභ ත්; 

 (ii) ගේක අර්ථහධක අයමුදර විසින් තභන්ගේ 
ප්ර තිරහිනන්ගගන් ගදභශ භහධ—ගඹන් රළගඵන 
ඉල්ලීේ ලිිළර  සිාවර බහහගන් ඳභණක් 
ිළිතතුරු ඹළවීභ ගනු  ගදභශ භහධ—ගඹන්භ 
ිළිතතුරු රඵහ  ජභ වහ අදහශ ්ඹතන ගඹොමු 
කයවීභ ත්;  

ිළඹය ගන්ගන්ද ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  
දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சசற தரறகள், சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சகக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) தரறக் தகரள்கக லநப்தடுரறன் அற்தகறரக 

கடும் டடிக்கக டுப்தரக தபறறட்டுள்ப து 

கூற்தக்கு அக டடிக்கக சற்தகரள்ரர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ஆதணறல், றழ் தரற தோனரண தரடசரகன 

கபறன் அறதர்களுக்கு சறங்கப தரறறல் 

ரத்றம் அதப்தப்தடுகறன்ந இனங்கக அறதர் 

சசகறன் தற உர்வுகள் தரடர்தரண சகன 

ஆங்கபறணதும் றழ்ப் தறறகள் உரற 

தரடசரகனகளுக்குக் கறகடப்தக உதற 

தசய்ற்கும்; 

 ( i i ) ஊறர் சசனரத றறரணது, அன் 

தணரபறகபறடறதந்து றழ் தரறதோனம் 

கறகடக்கறன்ந சகரரறக்கககளுக்கு சறங்கப 

தரறறல் ரத்றம் தறல் அதப்தைற்குப் 

தறனரக றழ் தரறறசனச தறல் ங்க 

உரற றதணங்ககப ஆற்தப்தடுத்துற்கும் 

டடிக்கக சற்தகரள்ரர ன்தக அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of National Languages and Social 

Integration: 

(a)  Will he state whether action will be taken in line 

with the statement made by him to the effect that 

stern action will be taken in the event of any 

violation of the Language Policy? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  if so, whether steps will be taken to ensure 

that copies of all the documents pertaining to 

promotions in the Sri Lanka Principles‟ 

Service, which are currently forwarded only 

in Sinhala language to the principles of 

Tamil-medium schools, will be sent to the 

relevant schools in Tamil language; and 

(ii) whether steps will be taken to direct the 

relevant institutions to respond in Tamil 

language itself instead of responding only in 

Sinhala language when replying letters of 

request received from the beneficiaries of 

Employees‟ Provident Fund in Tamil 

language? 

(c)  If not, why ? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர - சசற தரறகள், 

சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ිළිතතුය සදහනේ. ප්ර ලසනඹ 

අහ තිගඵන ගරු භන්්රීුතුභහ ඳළමිණ නළති නිහ භහ එභ ප්ර ලසනඹ  

ිළිතතුය බහගත* කයනහ. 

 
* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) ඔේ. 

(්) (i) ඔේ. 

එගේ ඹන රද ලිිළ ිළ ඳත් අඳ ගත ගවෝ යහජ— බහහ ගකොමින් 
බහ  රළබීභ  ළරළසවුගවොත් එඹ නිළරැදි කය  ජභ ත්, 
ගදභශ බහහ ිළ ඳත් ඹළවීභ  ළරළසවීභ ත් ක යුතු කශ වළක. 
තද, ගේ ේඵන්ධගඹන් අධ—හඳන අභහත—හාලගේ ගල්කේ ගත 
දන්හ ඹළවීභ  ක යුතු කයමි.  

(ii)  ඔේ. 

ගේක ප්ර තිරහිනන් ගත සිාවගරන් ඳභණක් රළබී ඇති ලිිළ 
ිළ ඳත් රඵහ දුනගවොත් ඔවුන්  ගදභශ ඵසින් ලිිළ රළබීභ  
ළරළසවිඹ වළක. තද, ගේක අර්ථහධක අයමුදල් අාලගේ 
ගකොභහරිස ගත යහජ— බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ ්රිදඹහත්භක කිරීගේ 
අල—තහ අධහයණඹ කයමින් අහදහත්භක ලිිළඹක් ඹළවීභ  
ක යුතු කයමි. 

දළන භත් කේකරු ගකොභහරිස ජනයහල්යඹහ ගත යහජ— බහහ 
ගකොමින් බහගේ බහඳති විසින් මී  අදහශ ඹනු රළඵ ඇති 
ලිිළඹක ිළ ඳතක් ඇමුණුභ 01 ගර දක්හ ඇත. 

යහජ— බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ ්රිදඹහත්භක කිරීභ වහ ගකීේ ඳයමින් 
සිඹලුභ අභහත—හාල ගල්කේරුන් ගත ගඹොමු කයන රද ලිිළගේ 
ිළ ඳතක්ද ඇමුණුභ 02 ගර දක්හ ඇත. 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

ඇමුණුභ 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 7-2245/'12-(2), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්්රීුතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ (ාසකතතික වහ කරහ ක යුතු  

අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ 

වහ ති ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 8-2439/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ.  

1163  1164 

[ගභභ ලිිළ පුසතකහරගේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்க் கடிங்கள் தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[These letters are also placed in the Library.] 
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ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
( ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුද්ධික ඳතියණ 

භන්්රීුතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, කතක කර්භ අභහත—තුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ ති ගදකක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 
 
 

 උස ජහතික ඉාජිගන්රු ව ප්ර හචීන න බහගෝඳකහය 
ඩිේගරෝභහධහරින් : යජගේ ඳත්වීේ 

உர் சசற ததரநறறல் ற்தம் கலகத்ச 

தரறகள் டிப்சபரரரரறகள்:அச றணங்கள் 

DIPLOMA HOLDERS OF HIGHER NATIONAL ENGINEERING 
AND ORIENTAL LANGUAGES  : GOVERNMENT 

APPOINTMENTS 
 

2979/‟12 

11. ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ - (ගරු අකිර වියහජ් 
කහරිඹේ භවතහ ගනු ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - ரண்தைறகு அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam) 

යහජ— ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු  අභහත—තුභහගගන් ඇස 
ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) (i) උස ජහතික ඉාජිගන්රු ඩිේගරෝභහ ඳහඨභහරහ 
වළදෆර 2,000ක ඳභණ ිළරික  යහජ— ගේගේ 
සථිය ඳත්වීේ රඵහ ගනො ජභ ත්; 

 (ii) ප්ර හචීන න බහගෝඳකහය විබහගඹ භත් 
ඩිේගරෝභහධහරින් වහ ළඩ වන් නිරධහරි 
තනතුරු රඵහ ගනො ජභ ත්; 

යජඹ  තීයණඹ කය ඇති ඵ එතුභහ දන්ගනහිද? 

(්)  (i) ගේ න වි  උස ජහතික ඉාජිගන්රු 
ඩිේගරෝභහ ව ප්ර හචීන න  බහගෝඳකහය විබහගඹ 
අන් කය රැකිඹහ අගේක්හගන් සිටින 
ාඛ—හ ගකොඳභණද;  

  (ii) උස ජහතික ඉාජිගන්රු ඩිේගරෝභහධහරින්  
යජගේ සථිය ඳත්වීේ රඵහ ගනො ජභ  තීයණඹ 
කිරීභ  ගවේතු කගර්ද; 

 (iii) උස ජහතික ඉාජිගන්රු ඩිේගරෝභහධහරින්  
යජගේ ඳත්වීේ ව ප්ර හචීන න බහගෝඳකහය විබහගඹ 
භත්වන්  ළඩ වන් නිරධහරි තනතුරු 
රඵහ  ජභ  ක යුතු කයන්ගන්ද; 

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නේ, ඒ භන්ද? 

ததரது றர்ரக, உள்ரட்டலுல்கள்   அகச்சகக்  

சகட்ட றணர: 

(அ) (i )  உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரர தரட 

தநறகக் கற்ந சுரர் 2000 சததக்கு அச 

சசகறல் றந் றணங்ககப ங்கர 

றதப்தற்கும்; 

 ( i i ) கலகத்ச தரறகள் தரடர்தரண தரலட்கச 

றல் சறத்றகடந் டிப்சபரரரரறகளுக்கு 

றகழ்ச்சறத்றட்ட உத்றசரகத்ர் தறககப 

ங்கரறதப்தற்கும் 
அசரங்கம் லர்ரணறத்துள்பதன்தக அர் 

அநறரர? 
(ஆ) (i ) ற்சதரது உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரர 

கத்ம் கலகத்ச தரறகள் தரடர்தரண 

தரலட்கசகத்ம் தர்த்றதசய்து தரறல் 

றர்தரர்ப்தைடன் இதப்சதரரறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 ( i i ) உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரரரரற 

களுக்கு அச றந் றணங்கள் ங்கர 

றதப்தற்கு லர்ரணறக்கப்தட்டகக்கரண 

கரங்கள் ரகதன்தகத்ம்; 

 ( i ii)உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரரரரற 

களுக்கு அச றணங்ககபத்ம் கலகத்ச 

தரறகள் தரடர்தரண தரலட்கசறல் சறத்ற 

கடந்சரதக்கு றகழ்ச்சறத்றட்ட உத்றசர 

கத்ர் தறககபத்ம் ங்குற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம் 

அர் இச்சகதக்கு குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 
 

asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs: 

(a) Is he aware that the Government has decided - 

(i) not to give permanent appointments in the 

Public Service to a group of about 2,000 

who followed the Higher National Diploma 

in Engineering; and 

(ii)   not to give Programme Officer appointments 

to diploma holders who have passed the 

Examination in Oriental Languages?  

(b) Will he state - 

(i) the number of individuals expecting jobs 
after completing the Higher National 
Diploma in Engineering and the Examination 
in Oriental Languages, at present; 

(ii) the reasons for deciding not to give 
permanent appointments in the Public Sector 
to diploma holders of Higher National 
Diploma in Engineering; and 

(iii) whether action will be taken to give 
Government appointments to holders of 
Higher National Diploma in Engineering and 
Programme Officer positions to those who 
have passed the Examination in Oriental 
Languages? 

(c) If not, why ? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ (යහජ— ඳරිඳහරන වහ සගද්ල 

ක යුතු නිගඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க- ததரது றதரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, යහජ— ඳරිඳහරන වහ සගද්ල 

ක යුතු අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය 

බහගත* කයනහ.   

 
* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  (i) එළනි ඉල්ලීේ රළබී ගනොභළත. 

 (ii)  නළත. 

ගභළනි ඉල්ලීේ යජඹ  රළබී නළත. එභ නිහ ඒ ගළන යජඹ 
තීයණඹක් ගගන ගනොභළත. ප්ර හචීන න බහගෝඳකහය විබහගඹ භත් 
 ඩිේගරෝභහධහරින් වහ ළඩ වන් නිරධහරි ගේහ —සථහ 
ඹ ගත් රකහ ගනොරළගඵන්ගන් එහි දක්හ ඇති සුදුසුකේර  
අනුකර ගනොන ඵළවිනි. 

(්) (i)  යහජ— ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු අභහත—හාලඹ  එළනි 
ඉල්ලීේ රළබී නළත. එගරභ එළනි ගතොයතුරු ඳද්ධතිඹක් ගභභ 
අභහත—හාලඹ භ් න් නඩත්තු ගනොගකගර්. 

(ii)  එළනි තීයණඹක් ගගන ගනොභළත. එභ නිහ අදහශ ගනොගේ. 

(iii)  නළත. 

ළඩ වන් නිරධහරි ගේහ —සථහ ඹ ගත් යහජ— ගේගේ 
සථිය ඳත්වීේ රඵහ  ජගේ ජ අධ—හඳන සුදුසුකේ නුගේ 
විලසවිද—හර ප්ර තිඳහදන ගකොමින් බහ විසින් ිළිතගත් 
විලසවිද—හරඹකින් රඵහගත් උඳහධිඹක් ඳභණක් න අතය 
ගනත් අධ—හඳන සුදුසුකේ හිත අඹදුේකරුන්  ගභභ ගේහ 
—සථහ ඹ ගත් අසථහ රහ ගනොභළත.  

(ඇ) අදහශ ගනොගේ.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 12-2314/'12-(2), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්්රීුතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, කේකරු වහ කේකරු 

ඵතහ අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ 

වහ ති ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 13-2446/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ.  

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුද්ධික ඳතියණ 

භන්්රීුතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත් 

බහ අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ 

ති ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ධහන ක යුතු.  

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 

 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භ  අසථහ රඵහ ගදන්න 

ගේ ගරහගේ ළදගත් රීති ප්ර ලසනඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න. භහ 

ඔඵතුභහගේත්, ගේ ගරු බහගේත් අධහනඹ ගඹොමු කයනහ 

විගලේගඹන් ඳහර්ලිගේන්තු තුශ අනුගභනඹ කශ යුතු ්රිදඹහ 

ඳටිඳහටිඹ, ඒ හගේභ සථහය නිගඹෝග ගකගයහි, Practice and 

Procedure of Parliament: M.N. Kaul, S.L. Shakdher. 
 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, එහි 961ළනි ිළටුගේත්, 

962ළනි ිළටුගේත්, 963ළනි ිළටුගේත් ගභන්න ගේ ්කහයඹ  

වන් ගනහ. 

 
"භන්්රීුයඹහ විසින් කථහනහඹකතුභහ  පර් දළනුේ  ජභක් සිදු කය එතුභහගේ 

අයඹ රඵහ ගගන ගනොභළති නේ ව අදහශ අභහත—යඹහ විසින් 

ිළිතතුයක් රඵහ  ජභ ිළණි අදහශ කරුණ ිළිතඵ විභර්ලනඹක් සිදු කිරීභ  

වළකි න ඳරිදි එභ අභහත—යඹහ දළනුත් කය ගනොභළති නේ භන්්රීුයඹකු 

විසින් කිසිඹේ පුද්ගරඹකු  එගයහි අඳකීර්තිඹ ගගන ගදන ගවෝ 

ගදෝහගයෝඳණ සිදු කයන සබහගේ කිසිදු ගචෝදනහක් එල්ර ගනොකශ 

යුතුඹ." 
 
ඒ හගේභ එහි ගේ විධිඹ ත් වන් ගරහ තිගඵනහ: 

"භන්්රීුයඹකු විසින් ගචෝදනහක් එල්ර කිරීගේ ජ ළරකිලිභත් වීභ   

අල— ගේ. භන්්රීුයඹකු තභ ගතොයතුරු මරහරී ...." 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 
 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භගේ point of Order එක අන් නළවළ. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the relevancy of that to this point of Order? 
 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, it is very relevant. You would understand if you 

give me a hearing. I am quoting from Kaul and Shakdher. 

- [Interruption.] So, let me kindly finish my point of 

Order. 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Under what Standing Order are you raising it? - 

[Interruption.] Let me give him a hearing. 
 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
I am trying to exhibit an abrogation of the Standing 

Orders that had taken place and bring it to your notice. 

So, please give me an opportunity.  
 

භ  අසථහ ගදන්න, ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ්රිදඹහදහභඹ තුශ සිදු 
වුණු අක යුත්තක් ිළිතඵයි ඔඵතුභහ  භගේ ගේ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භගේ point of Order එක ඉය කයන්න ඉඩ ගදන්න. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, had there been any such breach of 

Standing Orders, you can bring it to the notice of the Hon. 

Speaker at the Party Leaders' Meeting. There is no 

provision to raise such matters as points of Order. 
 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ ගේ අසථහගේ 

ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න  කළභතියි, විගලේගඹන්භ 

ඊගේ දගේ  ගේ  බහ තුශ,-[ඵහධහ කිරීේ] 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ඊගේ දගේ ප්ර ලසනඹ ේඵන්ධ තීන්දුක්  ජ 

අහනයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සිඹලුභ සථහය නිගඹෝග උල්රාඝනඹ කයමින්, සිඹලුභ 

ඳහර්ලිගේන්තු ේප්ර දහඹන් උල්රාඝනඹ කයමින්-  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තීන්දුක්  ජ අහනයි.  මරහනඹ විසින් තීන්දුක් ගදන රද 

කහයණඹක් ේඵන්ධ නළත නළත ප්ර ලසන කිරීභ  අසථහ 

නළත. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I have not finished. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order in short? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, this Hon. Member is making a statement against 

the Standing Orders . It cannot be allowed. If he wants to 

make a statement he must see the - [Interruption.] 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භන්්රීුතුභනි, ඔඵතුභහ  ඒ කරුණ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ  පුළුන්.  නමුත්  point of Order එකක් වළටිඹ    

ඉදිරිඳත් කිරීභ  ගනොවළකියි, මරහනඹ විසින් තීන්දුක්  ජ තිගඵන 

කහයණඹක් ේඵන්ධ.[ඵහධහ කිරීේ] තීන්දුක්  ජ තිගඵන 

කහයණඹක් ේඵන්ධ  නළත කථහ කිරීභ  ගනොවළකියි.  
 

ප්ර ධහන ක යුතු අද දින න—හඹ ඳත්රනගේ විඹ අාක 1 -මුද්දය 

ගහසතු විගලේ විධිවිධහන ඳනත ඹ ගත්-. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ නහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the Opposition) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 

1170 1169  



ඳහර්ලිගේන්තු 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ. 
  

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

අද මුළු දභ ගත කයන්ගන් මුද්දය ගහසතු ගළන හක්චඡහ 

කයන්නද?  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

නළවළ.  
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

One hour for the Order under the Stamp Duty (Special 

Provisions) Act and thereafter  the Adjournment Motion 

on the late His Excellency  Hugo Chavez will be taken 

up. 
 

     ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඇයි?  ඒකයි භ   දළන ගන්න ඕනෆ. චහගේස ජනහධිඳතිතුභහගේ 

අබහඹ ගළන ගලෝක ප්ර කහලඹක් කශහ, භහර්තු 8 නදහ.   
 

ගලෝක ප්ර කහලඹක් ගදතහක් කයන්න පුළුන්ද කිඹන ප්ර ලසනඹ 

තිගඵනහ. අිළ ඔක්ගකොභ ගලෝක ගනහ, ඒ ජනහධිඳතිතුභහගේ 

භයණඹ ිළිතඵ. එගවත් එතුභහගේ අබහඹ ගළන ගවෝ ගන 

කහගේ වරි අබහඹ ගළන ගවෝ අිළ ගලෝක ප්ර කහල කයන්ගන් එක 

ළයඹයි; එක අසථහක විතයයි. 2013 භහර්තු 08 ළනි දහ 

වළන්හඩ් හර්තහ  අනු, අගේ දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

ඳශමුගන්භ කථහනහඹකතුභහගගන් අය අයගගන චහගේස 

ජනහධිඳතිතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිගේන්තු ගනුගන්, 

්ණ්ඩු ඳක්ඹ ගනුගන් ගලෝකඹ ඳශ කය සිටිඹහ. අතිගරු 

ජනහධිඳති - 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

එක් ගකගනක් කථහ කය  ඉය කශහභ තභයි අනික් 

එක්ගකනහ  අසථහ ගදන්ගන්.  
 

එතුභහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් නිකුත් කයන රද ගලෝක 
ප්ර කහලඹත් කිේහ. ඊ  ඳසගේ ගජෝන් අභයතුාග භළතිතුභහත් කථහ 
කශහ. අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහත් කථහ කශහ. අනතුරු 
කථහනහඹකතුභහ ගභගවභ කිඹරහ තිගඵනහ: 

 
"ගනිසියුරහගේ ජනහධිඳති හියුගගෝ චහගේස භළතිතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ 
්ණ්ඩු ඳක්ගේත්, විඳක් ගේත් ගරු භන්්රීුරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කයන 
රද ගලෝක ප්ර කහල භභද අනුභත කයමි." 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භ  කථහ ඉය කයන්න ගදන්න.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් තිගඵන්ගන් මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත 

ඹ ගත් නිගඹෝගඹ ගළන හක්චඡහ කයන්නයි. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභනි, ගරු විඳක් නහඹකතුභහගේ 

කථහගන් අනතුරු ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භගේ කථහ අන් කයන්න ඉඩ ගදන්න. ගභතුභහ ගත්ත 
ිළඹය වරි. Public Businessර order එක අනු Stamp Duty 
(Special Provisions) Act එක ඹ ගත් Order එක දළන් 
හක්චඡහ  ගත්තහ. ගලෝක ප්ර කහල ගන්න තිගඵන්ගන් ඒක  
කලින්. ගලෝක ප්ර කහලඹක් ඊ  ඳසගේ ගන්න ඵළවළ. එක ළයඹක් 
ගලෝක ප්ර කහලඹක් කශහ  ඳසගේ - [ඵහධහ කිරීභක්]  එගවනේ 
භහර්තු 08 ළනිදහ ගලෝක ප්ර කහලඹක් ගනොකය ඉන්න තිබුණහ.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කගශේ නළවළ. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගඹෝජනහක් කශහ. ගඹෝජනහක් කය තිගඵන්ගන්. 

 

ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

That is in black and white. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
 කථහනහඹකතුභහ එභ ගලෝක ප්ර කහලඹ අනුභත කශහ.  ගේක 

ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ, the Hon. Speaker has endorsed the 

sentiments expressed by both sides. So, I am asking -  
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 Hon. Leader of the Opposition, today there is no Vote 

of Condolence. 
 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඇහුේකන් ගදන්න, භභ කිඹන ගදඹ .  ගේ බහ තුශ ගලෝක 
ප්ර කහලඹක් ඉදිරිඳත් කශ වළක්ගක් එක ළයඹයි. ගභතළන 
තිගඵන්ගන් එක ප්ර ලසනඹක් විතයයි. [ඵහධහ කිරීේ] So, Hon. 
Dinesh Gunawardena, can we - [Interruption.] 
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ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ සිද්ධ වුණු ගද්ල් ගභතුභහ දන්ගන් 

නළවළ. ඒහ ගභොකක්ත් දන්ගන් නළතියි ගේ කථහ කයන්ගන්.  
 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 Hon. Leader of the Opposition, can you conclude 

your speech? 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Yes. The point of Order is, let me and the Chief 

Government Whip talk this over. We do not want to have 

a  precedent where  we have a Vote of Condolence taken 

up twice.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Chief Government Whip.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker,  if I could explain, there is no 

Vote of Condolence resolution. So, do not confuse the 

issue. At the moment, there is no resolution. There is an 

Adjournment Motion. We have gone  into this and the 

Party Leaders agreed to that principle on that basis. So, 

we will - [Interruption.]   

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අබහප්ර හේත චහගේස 

ජනහධිඳතියඹහ ිළිතඵ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ හක්චඡහ කයන 

ගකො , ඇගභරිකන් ඒජන්තඹන්  ගවො භ රිගදන ඵ අිළ 

දන්නහ. චහගේස ජනහධිඳතිතුභහ එතුභහගේ ඳහරන කහරඹභ දිඹත් 

කයරහ තිබුගණ් ඇගභරිකන් අධියහජ—හදගේ ්ර්ථික ගද්ලඳහරන 

යුද ගඳයමුණ  එගයහියි.  
 

ඒ ඇගභරිකන් අධියහජ—හ ජ ්ර්ථික, ගද්ලඳහරන යුද 

ගඳයමුගණ් ඉත්තන් ඵ  ඳත් ගරහ ඉන්න නහඹකඹන්  ගේ 

කහයණගඹන් රිගදන එක අමුතු ගදඹක් ගනොගයි.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, කරුණහකයරහ කථහ ගකටිගඹන් අන් 

කයන්න පුළුන්ද? 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගභභ ගඹෝජනහ ගළන 

ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ හක්චඡහ කශහ. ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ 

හක්චඡහ කශහ  ඳසු ගභඹ ගඳෞද්ගලික භන්්රීුන්ගේ 

ගඹෝජනහක්- 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත y තුභහ, ්ණ්ඩු ඳක්ගේ ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ 

විසින් ද ිළිතගන්නහ ඳරිදි ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නිහ ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,-  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන්- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ගේ කහයණඹ කිඹරහ 

අන් කයනහ.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Adjournment Motion එකක් වළටිඹ  ගළනීභ  තීන්දු කය 

අහනයි. So, let this be taken up as an Adjournment 

Motion. There is no Condolence Motion before this House. 

    
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගේ ගළන හක්චඡහ කශ ඳශමුළනි අසථහගේ ජ ගඳෞද්ගලික 

භන්්රීුන්ගේ ගඹෝජනහක් ගර ගගගනන්න තීයණඹ කශහ. 

වළඵළයි ඊගේ ඳළළති ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ හක්චඡහ කශ ඳරිදි, 

කල් තළබීගේ ගඹෝජනහක් ගර ගගන එන්න තීයණඹ කශහ. භහ 

හිතන වළටිඹ  එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ නහඹකතුභහ  එතුභහගේ 

ඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයමින් ඳක් නහඹක රැසවීභ  වබහණු ව 

නිගඹෝජිතඹන් කරුණු කිඹන්න ඕනෆ. එතුභහගේ නිගඹෝජිතඹන් 

විසින් එතුභහ  කරුණු ගනොකීභ ිළිතඵ අඳ  යද ඳ න්න 

එඳහ. එක්ගකෝ එතුභහ ඳක් නහඹක රැසවීභ  වබහණු න්න ඕනෆ. 

නළත්නේ සිද්ධ වුගණ් ගභොකක්ද කිඹරහ නිගඹෝජිතඹන්ගගන්  

අවන්න ඕනෆ.  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වරි, සතුතියි. 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සිද්ධ වුගණ් ගභොකක්ද කිඹරහ දන්ගන් නළතු ගභතළන 

ඇවිල්රහ හඩි ගරහ නිකේ ඒජන්තඹහගේ භූමිකහ ඉටු කයන එක 

හධහයණ නළවළ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඊගේ අඳ එකඟතහ  ්ගේ ගභඹ කල් තළබීගේ ගඹෝජනහක් 
ගර ගගන එන්න. භහ ඉදිරිඳත් කයන්ගන් කල් තළබීගේ 
ගඹෝජනහක්. ඒ ිළිතඵ ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ තීයණඹ කය 
තිගඵනහ. ඒජන්තඹන්ගේ රි ජභ ගවෝ ඒජන්තඹන්  ගේ ිළිතඵ 
තිගඵන කළක්කුභ ගවෝ ත තත් රාකහ තුශ ඇගභරිකන් එක්ත් 
ජනඳදගේ ඵ හිය  ඒජන්තඹහ, නිගඹෝජිතඹහ තභන් ඵ ඔේපු කිරීභ 
ගළන ගවෝ අඳ පුදුභ න්ගන් නළවළ. එතුභහ එගවභ තභයි ක යුතු 
කශ යුතු න්ගන්.  
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition, what is your point of 

Order?     
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

      (The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නළඟී සිටිගේඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Let him speak first.   
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රීුතුභහ. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ  

ගඹොමු කයනහ සථහය නිගඹෝග 83 . එහි ගභගේ වන් 
නහ:  

 

"විහද කශ යුතු ප්ර ලසනඹක් බහිනමුඛ කය, විහද ගකො  අන් කයනු රළබ 
ඳසු, කථහනහඹකතුභහගේ අයඹ ගනොභළති එභ බහ හයගේ ජ භ එභ 
ප්ර ලසනඹ නළත යක් භන්්රීුයඹකු  බහිනමුඛ කශ ගනොවළකි ඹ: "  

  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, එතගකො  භභ කිඹන්ගන්- 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒ කහයණඹ ගළන ගේ 

බහගේ කල් තළබීගේ ගඹෝජනහක් ගවෝ 23(2) ඹ ගත් ප්ර ලසනඹක් 

ඇහුගේ නළවළ.  
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. අඳ ත් කථහ කයන්න අයිතිඹක් තිගඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

කථහ කයන්න ඉඩ  ජරහ හඩි ගන්න. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  20ළනි දහ භහ 

ඳහර්ලිගේන්තු කල් තළබීගේ ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ. එවි  

බහනහඹක කහර්ඹහරගඹන්  කිේහ, ඊ  කලින් දගේ අනුය කුභහය 

දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ ප්ර කහලඹක් කයපු නිහ භහ ඉදිරිඳත් කශ  

ඳහර්ලිගේන්තු කල් තළබීගේ ගඹෝජනහ බහය ගන්න ඵළවළ කිඹරහ. 

භහ  කල්තළබීගේ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කගශේ  20ගනිදහයි.  භගේ  

කල් තළබීගේ ගඹෝජනහ බහය ගන්න ඵළවළයි කිේහ, ඊ  කලින් 

දගේ අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ ප්ර කහලඹක් කශහඹ කිඹරහ. ඇයි 

ඒ?  

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Lakshman Kiriella, we agreed to take up this 

matter as an Adjournment Motion at the Party Leaders' 

Meeting yesterday. So, why are you taking a different 

stand today? - [Interruption.]   

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, the Hon. Leader of the Opposition. 

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භභ ගළන කහයණහ කිහිඳඹක් කිේහ. ඒකත් කිඹන්න ඕනෆ. අිළ 

ගභතළන  ්ගේ, ගේ බහගේ පර්හදර්ලඹන් ගළන කථහ කයන්න 

මි පුද්ගරඹන් ගළන කථහ කයන්න ගනොගයි. ඇත්ත ලගඹන්භ 

ඇගභරිකන් ්ධිඳත—ඹ  විරුද්ධ ඒ කරහඳඹ  නහඹකත්ඹ 

දුන්ගන් ෆිගදල් කළසගත්රනෝ.  එතුභහ  විරුද්ධ ්රිදඹහ කයන්න කිඹරහ 

ඇගභරිකහ කිේහභ එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ජනහධිඳති ගජ්.්ර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ කිේහ ඔහු  විරුද්ධ ්රිදඹහ කයන්ගන් නළවළ 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] විලහර කළක්කුභක් තිගඵනහ ගේ 

භන්්රීුතුභහ . ෆිගදල් කළසගත්රනෝ ගළන කථහ කයනහ ත් කළභළති 

නළවළ ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ෆිගදල් කළසගත්රනෝ ගළන කථහ කයන්නත් කළභළති නළවළ ගන්.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Thank you.  
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ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, let me finish what I have to say.   
 

ඒ හගේභ චහගේසගේ  ගවෝ ඇගරන්ගඩ්ගේ ගවෝ භයණඹ ගළන 

අිළ කනගහටු නහ. අඳ ත් ඒ ගළන ප්ර කහල කයන්න පුළුන්. භහ 

කිඹන්ගන් ගන එකක්. පර්හදර්ලඹක් ඇති කයන්න ඕනෆද? අිළ 

ගදතහක්- [ඵහධහ කිරීභක්]  අන්න එ්චචයයි තිගඵන්ගන්. ඒ ගළන 

විතයයි තිගඵන්ගන්.  

 

භහ ත එක කහයණඹක් ඔඵතුභහ  කිඹන්න කළභළතියි. 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ ක යුතු ගළන රීති ප්ර ලසනඹක් තභයි දළන් භතු 

වුගණ්. අිළ දළන ගන්න ඕනෆ, ගේ ගළන හද කයන්න පුද්ගරඹන් 

කවුරුත්- [ඵහධහ කිරීභක්] එදහ එතුභහ භ  ගචෝදනහ කශහ, භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳති කයන්න, චන්ද්රි කහ කුභහයතුාග 

භළතිනිඹගේ යජඹ ඇති කයන්න ක යුතු කශහඹ කිඹහ. දළන් ගේ 

ඳළත්ත  ඇවිල්රහ කෆ ගවනහ. භහ චහගේසගේ ල්ලි අයගගනත් 

නළවළ; භවයහජහගේ ල්ලි අයගගනත් නළවළ; අරසගේ ල්ලි 

අයගගනත් නළවළ.  

 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ රැසවීේ 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, on behalf of the Leader of the House of 

Parliament, I move, 
 

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and 
the motion agreed to by Parliament on 07.04.2011, the hours of sitting 

this day shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 3.30 p.m.  Standing Order 

No. 7(5) shall operate.” 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

II 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, on behalf of the Leader of the House of 

Parliament, I move, 
 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and 

the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the hours of sitting 

on Tuesday, 09th and Wednesday, 10th April, 2013 shall be 9.30 a.m. to 

12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 6.30 p.m.  Mr. Speaker shall 

adjourn the Parliament without question put.” 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහගගන් 

ගඵොගවොභ කහරුණික ඉල්ලීභක් කයනහ, භහ ඉදිරිඳත් කයන ගේ 

රීති ප්ර ලසනඹ  න් ගදන්න කිඹරහ. භහ ඉදිරිඳත් කයන්න ඹන 

අදව එක ය  කේඳහදු කයන්න එඳහ. එඹ භ  කයන 

අහධහයණඹක්.  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අදහශ ගදඹක් තිගඵනහ නේ ගකටිගඹන් කිඹන්න. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අදහශ ගදඹක් තභයි. සථහය නිගඹෝග 84 (vii) ඹ ගත් ගභගේ 

වන් නහ: 
 

 "කය භන්්රීුයඹකු විසින් ගවෝ ගන භන්්රීුයඹකු නමින් වන් 
ගනොකශ යුතුඹ." 

 
ඒ හගේභ සථහය නිගඹෝග  84 (viii) ඹ ගත් ගභගේ වන් 

නහ:  
 

"කය භන්්රීුයඹකු විසින් ගවෝ අන— භන්්රීුයඹකු  අයුතු ග්චතනහ 
්ගයෝඳණඹ කයමින් කථහ ගනොකශ යුතුඹ." 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the relevancy? දළන් කවුරුන් ගවෝ 
භන්්රීුයගඹක් එගේ කථහ කශහද? 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ භ  කථහ කයන්න අසථහ ගදන්න.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ගේ ගභොගවොගත් එළනි තත්ත්ඹක් ඇති 

වුණහද? 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භ  කථහ කයන්න අසථහ 

ගදන්න. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිගඹෝග ඹ ගත් "point of Order" කිඹරහ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ කථහ ඳත්න්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ කිේ 

්කහයගේ තත්ත්ඹක් දළන් උද්ගත වුණහද කිඹරහ කිඹන්න. 

 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ඔඵතුභහ  point of Order  එක කිඹන්නයි වළදුගේ. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගේ ගරහගේ එළනි තත්ත්ඹක් උද්ගත වුණහද? 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භ  point of Order එක ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ ගදන්න. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගේ ගරහගේ ගභොකක්ද වුගණ් කිඹන්න. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සථහය නිගඹෝග ඹ ගත් භභ ඊගේ දගේ ඔඵතුභහ  ගඳන්හ 

දුන්නහ,- 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊගේ දගේ කහයණහ ේඵන්ධ තීන්දුක්  ජරහ අන්. ඒ 

නිහ ඊගේ දගේ ගද්ල් ගළන කථහ කිරීභ  අසථහ ගදන්න 

ඵළවළ. 

 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ධහන ක යුතු. අද දින න—හඹ ඳත්රනගේ විඹ අාක 01, මුද්දය 

ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ  ගත් නිගඹෝග. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, න—හඹ ඳත්රනගේ 1, මුද්දය 

ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත්- [ඵහධහ කිරීේ] Let me 

move this first.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition. 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ 

භන්්රීුතුභහ කිඹන එක අවරහ ඒක ළරැදි නේ, ඒක  විරුද්ධ 

න්න. අිළ සථහය නිගඹෝග අනුයි ්රිදඹහ කයන්ගන්. දළන් 

ගභොකක්ද ගරහ තිගඵන්ගන්? ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඇභතිතුභහ  

විරුද්ධ ගේන්න වදන විලසහ බාග ගඹෝජනහ කල් ඹනහ. 

්ඳහු හියුගගෝ චහගේස ගළන කථහ කයනහ. ඕකයි තිගඵන 

ප්ර ලසනඹ, භ  ගන ප්ර ලසනඹක් නළවළ. අද ගන් කයරහ තිබුගණ්, 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඇභතිතුභහ  විරුද්ධ ගගගනන විලසහ 

බාග ගඹෝජනහ යි. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිගඹෝගර  

ඳ වළනි කහයණහ තිගඵනහ නේ ඒහ වළන්හඩ් හර්තහගන්  

ඉත් කයන්න ක යුතු කයනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ ඊගේ 

නිගඹෝගඹක් දුන්නහ. 

 

භභ  භගේ අත්න හිත ලිිළඹක් ඹරහ, වළන්හඩ් 

ාසකහයකතුමිඹගගන් අාගලෝධිත ිළ ඳතක් ඉල්රහ සිටිඹහ. එඹ 

ගගනළවිත්  ජරහ තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  එහි 

තිගඵනහ, - 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, that is not a point of Order. ඒ ිළිතඵ 

කමිටුක් ඳත්ගකො  ඒ ගළන ඳරීක්ණඹක් කයන්න කිඹරහ 

තීන්දුක්  ජරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ඔඵතුභහ කරුණහකය භ  විනහඩිඹක් ගදන්න. කරුණහකය භභ 

කිඹන ගද් අවන්න. භහ ඔඵතුභහගගන් ගගෞයගඹන් ඉල්රනහ -  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊගේ භතු කයන රද කහයණහ ිළිතඵ - 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ කිඹන ගද්ත් විනහඩිඹක  අවන්නගකෝ, ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි. ගභභ අාගලෝධිත ිළ ඳගත් තිගඵනහ,  

වළන්හඩ් අාලගඹන් ඳටිගත කය ඳසරු 7.15  ඉාජිගන්රු අාලඹ  

බහය  ජ තිගඵන්ගන්, එදිනභ යහ්රීු 8.00  සුජී ගේනසිාව 

භන්්රීුතුභහගේ ඉල්ලීභ ඳරිදි-   

1179  1180 
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නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගභභ කහයණඹ ේඵන්ධ කමිටුක් ඳත් කයරහ, ඒ ිළිතඵ 

ඳරීක්ණඹක් කිරීභ  තීන්දුක් ගගන තිගඵනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන 

දළන් ගභතළන කථහ කයන්න  ඵළවළ.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහගගන් 

ඉල්රන්ගන්- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will not allow unnecessary points of Orders to be 

raised. 
 

ගරු ්ණ්ඩු ඳක්ගේ ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත : 
නිගඹෝගඹ 

தொத்றகத் லர்க (றசசட ற்தரடுகள்) 

சட்டம் : கட்டகப 
STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 

ORDER 
 

[අ.බහ. 1.58] 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්ර ධහන 

ාවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்சகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ්ගමික ක යුතු අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ ඳවත 

වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 
 

"්ණ්ඩුර.භ —සථහගේ 44(2) ළනි —සථහ භඟ කිඹවිඹ යුතු, 2006 
අාක 12 දයන මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනගත් 3 ළනි ගන්තිඹ 
ඹ ගත් ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2012 ගදළේඵර් භ 17 දිනළති 
අාක 1789/9 දයන අති විගලේ ගළට් ඳත්රනගේ ඳශ කයනු රළඵ,  2013.03.07 දින 
ඉදිරිඳත් කයන රද නිගඹෝගඹ අනුභත කශ යුතු ඹ. 

 

(අභහත— භණ්ඩරගේ අනුභතිඹ දන්හ තිග .)"  

ගේ නිගඹෝග ිළිතඵ දිවුරුේ ගඳත්භක , යක්ණ 
ඔේපුක , ප්ර සිද්ධ ගනොතහරිසයඹකු ගර ්රිදඹහ කිරීගේ 
ඵරඳත්රනර , භත්ඳළන් විකිණීගේ නියත ගගශහභ , භත්ඳළන් 
විකිණීභ වහ ව ඹේ ගගශහභක් වහ —හඳහයඹක , ඹේ 
කහරඳරි්චගේදඹක් තුශ ණඹ කහඩ් ඳත් - credit cards - ගනුගන් 
ඇති මුදල් වහ අදහශ මුද්දය ගහසතු නිගේදනඹ ඉදිරිඳත් කයනහ. 
ගේ අනු මුද්දය ගහසතු ළඩි කිරීභ වහ විහදඹක් අඹ ළඹ 
විහදඹ ඳළළත්වුණු කහරගේ ජද අිළ ඳළළත්තුහ. ඒ නිහ අිළ - 
[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

  
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊගේ දිනගේ ජ ඒ කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් තීන්දුක්  ජරහ 

තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකය, ගරු 

විඳක් නහඹකතුභහ  ඵහධහ කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගභතළන  තිගඵන්ගන් මුදල් 
ගයගුරහසිඹක්. මුදල් ඇභතියඹහත් නළවළ. අඩු ගණගන් 
ගභතුභන්රහ කිඹන ගේ ප්ර ලසනර  ඇහුේකන්  ජරහ තීයණඹක් 
ගදන්න. Now, we are breaking it again. ඩිරහන් ගඳගර්යහ 
ඇභතිතුභහ ්යක්හ කයන්න කිඹරහ වළභ රීතිඹක්භ කඩරහ 
තිගඵනහ. චහගේස ජනහධිඳතිතුභහ ගදඳහයක්භ ඳණ ගන්හ 
තිගඵනහ. දළන් ත ගකගනක් - [ඵහධහ කිරීේ] 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, දිණුන් දිග භ භභ හියුගගෝ 
චහගේස ජනහධිඳතියඹහ  ේඵන්ධ විහදඹ  ඳළ ගරන්න සදහනේ 
නළවළ. නමුත් භ  ගත්ගයනහ අදහශ නහඹකඹහ  - [ඵහධහ කිරීේ] ඒ 
නිහ ගේ ඇගභරිකන් ඒජන්තඹහ  ගේ ිළිතඵ රිගදන එක ගළන 
කහයණඹක් නළවළ. අගේ යගට් සිඹලු ේඳත්  විකුණපු, ඵළාකු ටික 
ගඳෞද්ගලීකයණඹ කයන්න වදපු, ය  ගඵ ජගේ ළරළසභක   අණ 
 ජපු ඒ සිඹල්ර -  [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

After the Hon. Anura Dissanayake's objection, you 

can raise it.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

      (The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඊගේ ඳක් නහඹක 

රැසවීගේ ජ ගේ ිළිතඵ එකඟතහක  ්හ. විගලේගඹන්භ සථහය   
නිගඹෝග 124 ඹ ගත් ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක 
බහක් ිළහිටුහ තිගඵනහ. ඒ ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතඵ 
කහයක බහගන් තභයි  එදිගනදහ ව එශගමන තිඹ වහ සිඹලු 
ළඩ වන් කස කයන්ගන්. ඒ අනු ගරු නිගඹෝජ— 
කථහනහඹකතුභනි, භහර්තු භහගේ 08 ළනි දහ රැස වුණු 
ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීගේ ජ තීයණඹ 
කශහ, 19 ළනි දහ ඳනත් 9ක්, 20  ළනි  දහ ඳනත් 8ක් ව 21 ළනි 
දහ තත් ඳනත් ගදකකුත් ් ජ ලගඹන් ඳනත් 19ක් හක්චඡහ 
කයන්න. නමුත් ඒ ගරහගේ ජත් අඳ විසින් ගඳන්හ දුන්නහ දින 
තුනක් ඇතුශත ාගලෝධන ඳනත් 19ක්  හක්චඡහ කිරීභ ඒ තයේ 
සුදුසු නළවළ කිඹහ. නමුත් ්ණ්ඩු ඳක්ගේ ප්ර ධහන  
ාවිධහඹකතුභහත්, බහනහඹකතුභහත් ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ  
ඉල්රහ සිටිගේ අඹ ළඹ ගල්ඛනගේ ගඹෝජනහ ගවේතුගකො  ගගන 
ගේ භ 30 ළනි දහ  ගඳය  ගේහ අනුභත කය ගත යුතු ඵළවින්  
ගභඹ ේභත කය ගදන ගරයි. සථහය නිගඹෝගර  අනු 
්ණ්ඩුගේ කහර්ඹඹන්  ප්ර මුඛතහ  ජභ ගවේතුගකො  ගගන ඒ 
දිනර ජ ඳහර්ලිගේන්තු උගද් 9.30  රැස ගන්නත්, ඳසරු 6.30 
දක්හ ගේ ිළිතඵ විහදඹ ඳත්හ ගගන ඹහභ ත්  හක්චඡහ වුණහ.  
නමුත් ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අහනගේ ජ එයින් ඳනත් 
ගකටුේඳත් 15ක් ගරීේසඨහධිකයණඹ  වමු   ණුඹහ.   

 
ඒ නිහ ගරීේසඨහධිකයණඹ ඉදිරිඹ  ගගන ඹන රද  ාගලෝධන 

ඳනත් ටික ඉත් ගකො , ඉතුරු  ාගලෝධන ඳනත් ටික ිළිතඵ 

හක්චඡහ කයන්න ඳසු ණුඹ 19ළනි දහ නළත ඳක් නහඹක 
රැසවීභක් කළන්න සිදු වුණහ.  ඒ අනු තභයි 19, 20, 21 කිඹන 

ගතදින ගේ ඳහර්ලිගේන්තු රැස වුගණ්. 19ළනි දහ ඳළළති ඳක් 
නහඹක රැසවීගේ ජ අඳ ඳළවළදිලි ගරභ කිේහ, ඔඵතුභන්රහ  මුද්දය 

ිළිතඵ ගළට් නිගේදනඹක් -දළන් විහදඹ  තුඩු ගදන- නිකුත් කය 
තිබුණහ, ගභඹ 20ළනි දහ ඳළළත්ගන ගර්ගු ්ඥහඳනත ඹ ගත් 

විහදඹ  ගන්න කිඹරහ.  ඊගේ විහදඹ ඳළළත්වුණු නළත ඳදිාික 

කයවීගේ අධිකහරිඹ (ාගලෝධන) ඳනත් ගකටුේඳතත් එක්ක ගභහි 
ේඵන්ධඹක් නළවළ, ගේක මුදල් අභහත—හාලඹ  අදහශ කරුණක් 

නිහ 20ළනි දහ හක්චඡහ  ගත යුතුඹ කිඹන සථහයගේ තභයි 
අඳ දිණුන් දිග භ හිටිගේ. නමුත් ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 

ඳක් නහඹක රැසවීභ නිගඹෝජනඹ කශ ්ණ්ඩු ඳක්ගේ 
කණ්ඩහඹභ ගභඹ 20ළනි දහ හක්චඡහ  ගළනීභ ප්ර තික්ගේඳ කශහ. 

නළත වදිසිගේ ඊගේ  ගදකවභහය  ඳක් නහඹක රැසවීභක් 
කළ ගේහ. එතගකො  ගේ තිගේ ළඩ වන් කස කය ගළනීභ 

ගනුගන් ඳක් නහඹක රැසවීේ 3ක් කළනු රළඵ තිගඵනහ. 
ඊගේ ගදකවභහය  කළපු ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ තභයි තීයණඹ 

කගශේ මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් ගගන එන 

ගභභ නිගඹෝගඹ විහදඹ  ගත යුතුඹ කිඹරහ.  
 

ගේ ඳහර්ලිගේන්තු උත්තරීතයයි කිඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ 
ප්ර කහල කයනහ. ගඵොගවෝ අඹ ඒ ගනුගන් ් ළඩුහ. එගවනේ 

ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ උත්තරීතයබහඹ ්යක්හ න්ගන් ඳක් 
නහඹක රැසවීභ  ඳළරී තිගඵන ඵරතර වහ ඒ අනු කයන 

්රිදඹහත්භක කිරීේ අනුයි. අද දිනගේ ගේ විහදඹ  ගන්ගන් 
විගලේගඹන්භ ජනතහගේ  දදනික ජීවිතර  ඉතහභ ඵයඳතශ 

ගර ඵරඳහන කරුණු කීඳඹක්. ගභභ් න් ගනොතහරිසයගඹකුගේ 
ඵරඳත්රනඹ ගනුගන් ගගවිඹ යුතු රුිළඹල් 10 ගහසතු 2,000 දක්හ 

ළඩි කයනහ . දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් වහ තිබුණු ගහසතු රුිළඹල් 
25 සි  250 දක්හ ළඩි කයනහ. ගේ අනු දරුකු ගනුගන් 

ඉසගකෝර තුනක  ඉල්ලුේඳත්රන දභනහ නේ දිවුරුේ ප්ර කහල 

ගනුගන්භ රුිළඹල් 750ක්, 1000ක් විතය ගගවිඹ යුතු ගනහ. ඒ 
නිහ ගභඹ අගේ යගට් හභහන— ජන ජීවිතඹ වහ ඉතහ තදින් ගළ  

ගළහී, ඵළඳී තිගඵන ගඹෝජනහක්. ගභඹ කඩිමුඩිගේ, ඉතහ  ගකටි 
කහරඹක් තුශ හක්චඡහ කිරීගභන් ේභත ගනොකශ යුතුඹ කිඹන 

සථහයගේ අඳ හිටිඹහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, මුද්දය ගහසතු (විගලේ 
විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් ගගන එන ගභභ නිගඹෝගඹ අද දින කිසි 
ගේත්භ හක්චඡහ  ගනොගත යුතුඹ කිඹන සථහයගේ තභයි 
ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් අඳ එභ ඳක් නහඹක රැසවීභ  වබහණු 
ගමින් කිඹහ සිටිගේ. නමුත් ්ණ්ඩු ඳක්ඹ විසින් තදඵර ගර 
කිඹහ සිටිඹහ අද ගකගේ ගවෝ ගභඹ ේභත කය ගත යුතුඹ කිඹරහ.  
භ  ගත්ගයන්ගන් නළවළ ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  
20ළනි දහ ේභත කය ගළනීභ වහ අඳ ඉඩ  ජ තිබිඹ ජ, -මුදල් 
අභහත—හාලඹ   අදහශ ගර්ගු ්ඥහඳනත ඹ ගත් විහදඹක් එදින 
ඳළගතද්දි- එඹ එදහ හක්චඡහ   ගනොගගන කඩිමුඩිගේ අද 
විහදඹ  ගන්ගන් ගභොකද කිඹහ.  ඒ ගනුගන් අගේ විරුද්ධත්ඹ 
ප්ර කහල කශහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. ඳක් නහඹක රැසවීගේ තීන්දු 
තීයණ, එඹ ගරහ ගගන ඹන විධිඹ ව එඹ විටින් වි  ගනස න 
්කහයඹ කිසිගේත්භ සුදුසු නළවළඹ කිඹන කහයණඹත් අඳ 
කිඹනහ.    

 
ගභඹ ඉතහභ ළදගත් ාගලෝධනඹක්. විගලේගඹන්භ ගේ 

ාගලෝධනඹ  විරුද්ධ අගේ භන්්රීුරුන් ඡන්දඹ ඳහවි්චික කශ 
යුතු තිගඵනහ. අඳ  ඒ ගනුගන් අසථහ රඵහ ගත යුතුයි. 
නමුත් ඊගේ ඳ.. 2.30  තීයණඹ අයගගන අද  ගකොගවොභද 
භන්්රීුරුන් කළන්ගන්? ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒ 
හගේභ තභයි ගේ ිළිතඵ අදවස ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ගකොගවොභද? 
ඒ නිහ ඉතහභත් කඩිමුඩිගේ ගේ සිදු න ්රිදඹහදහභඹ මුළුභනින්භ 
ප්ර තික්ගේඳ කශ යුතුයි ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  

 
ඳසු ණුඹ දින ගරු කථහනහඹකතුභහ මරහනගේ ඉගගන 

කිේගේ ගභොකක්ද? මුදල් වහ ර.භේඳහදන අභහත—හාලගේ ගේ 
්රිදඹහ ඳටිඳහටිඹ ිළිතඵ එතුභහ දළඩි අහදඹක් දුන්නහ. එතුභහ දළඩි 
ගර අහද ගකො  කිඹහ සිටිගේ මුදල් වහ ර.භේඳහදන 
අභහත—හාලඹ කර  ගේරහ  ළඩ ක යුතු ගනොකිරීභ, ඒ ඳනත් 
ගකටුේඳත් නිළයදි ඳරිදි කස කය ඳහර්ලිගේන්තු  ඉදිරිඳත් 
ගනොකිරීභ මුළුභනින්භ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ඵරඹ වෆල්ලු කිරීභක් 
කිඹරහයි. අහනගේ ජ කථහනහඹකතුභහ කිේගේ "භ  අහද  ජභ 
වළරුණු ගකො  දඬුේ  ජගේ ඵරඹක් නළවළ" කිඹරහයි. එයින් 
වළ ගඟේගේ දඬුේ  ජභ  ඵරඹක් තිගඵනහ නේ එතුභහ දඬුේ 
 ජභ ත් සදහනේ ඵයි. ඒ නිහ එතුභහගේ ප්ර කහලලින්භ ගඳන්නුේ 
කයන්ගන් අන් කයක්ත් ගනොගයි, මුදල් අභහත—හාලගේ 
අකහර්ඹක්භතහ, අයහජිකත්ඹ ව නිළයදි ඳරිදි ඹභක් ඉදිරිඳත් 
කිරීභ  තිගඵන අභත්කභයි.  මුදල් අභහත—යඹහ විධිඹ  ක යුතු 
කයන්ගන් කවුද කිඹරහ අිළ කවුරුත් දන්නහ. අගනක් අභහත—හාලර 
තිගඵන දුක්ගළනවිලි ඵරන්න, අධ—හඳන අභහත—හාලගේ තිගඵන 
ක යුතු ගොඹහ ඵරන්න මුදල් අභහත—යඹහ ඳළමිගණනහ. නමුත් 
මුදල් අභහත—යඹහගේ ඍජු අීකක්ණඹ ඹ ගත් ඳතින 
අභහත—හාලගේ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අඳ  කිසිගේත්භ ිළිතගන්න 
පුළුන් තත්ත්ඹක ගනොගයි තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ ඊගේ ඳ.. 
2.30  ඳක් නහඹක රැසවීභ කළරහ, අද වදිසිගේභ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ක යුතු ගනස කිරීභ කිසිගේත්භ සුදුසු 
තත්ත්ඹක් ගනොගයි. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඊගේ 
ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ අද ඳ.. 2.30 සි  3.30 දක්හ කහරඹ 
මුද්දය ඳනගත් ාගලෝධනඹන් ිළිතඵ හක්චඡහ කිරීභ ත්, 
3.30  ඳහර්ලිගේන්තු කල් තඵරහ ගනිසියුරහගේ අබහප්ර හේත 
ජනහධිඳති හියුගගෝ චහගේස භවත්භඹහ ිළිතඵ බහ කල් 
තළබීගේ විහදඹක් ගගන ඒභ ත් තභයි තීයණඹ කගශේ. භභ 
හිතනහ ඳක් නහඹකයින්ගේ ගකීභක් තිගඵනහ කිඹරහ, ඳක් 
නහඹක රැසවීේර ජ ගනු රඵන තීන්දු, තීයණ ිළිතඵ වහභ 
ගොඹහ ඵරන්න. ඒක තභයි ඳක් නහඹකයින්ගේ ගකීභ. ඳක්, 
විඳක් නහඹකයින්ගේ ගකීභ ඒක. ඒ ගකීභ ඉටු ගනොගකො  
ඹේ ඹේ විධිඹ  ේඳප්ර රහඳ ගදඩවීභ අිළ මුළුභනින්භ ප්ර තික්ගේඳ 
කයනහ. 

 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, චහගේස ේඵන්ධගඹන් 

ගඹෝජනහ ඳළමිගණන්ගන් ගඳෞද්ගලික භන්්රීු ගඹෝජනහක් ගර 
ගනොගයි කල් තළබීගේ ගඹෝජනහක් ගරයි. මී  ගඳය 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ජ ඒ   ිළිතඵ හක්චඡහ කගශේ ගනත්  විහදඹක් 
ඳළළත් ගන අසථහගේ ජ, එක් එක් භන්්රීුරුන් ඉතහ ගකටි 
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අදවස දළක්වීභක් කයරහයි. එඹ කිසිගේත්භ සථහය නිගඹෝගර  
ඳ වළනි නළවළ. ඳසු ණුඹ භහර්තු භහගේ 08 ගනි දහ ඳක් නහඹක 
රැසවීභ  සිඹලු ගදනහ වබහණු ගරහ තිබුණහ. නළත ගභඹ න—හඹ 
ඳත්රනඹ  ඇතුශත් කයරහ තිබුණහ. නළත 19 න දින ඳක් නහඹක 
රැසවීභ  වබහණු න වි  එඹ න—හඹ ඳත්රනගේ තිබුණහ.  
 

කිසිභ භන්්රීුයගඹකු ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ විරුද්ධතහක් 
ගවෝ ේප්ර දහඹ උල්රාඝනඹ කිරීභක් ිළිතඵ හක්චඡහ කගශේ 
නළවළ. අනතුරු ඊගේ ඳක් නහඹක රැසවීභ කළවහ. ඒ 
අසථහගේ ජත් කිසිගක් ගේ ිළිතඵ හක්චඡහ කගශේ නළවළ. වදිසි 
උභතු  ගයෝගඹක් ළරඳුණහ හගේ ගභතළන  ඳළමිණ කරුණු ප්ර කහල 
කිරීභ කිසිගේත්භ හධහයණ නළවළ. ඒ වහ තිගඵන අසථහන් 
අිළ උඳගඹෝණු කය ගත යුතු තිබුණහ. අද දින මුද්දය ගහසතු (විගලේ 
විධිවිධහන) ඳනත ඹ   ගත්  නිගඹෝග ගගනළවිත් තිගඵනහ. කවුරු 
ගවෝ හිතනහ නේ මුදල්ලින් න න්න පුළුන් කිඹහ ඒ තයේ අ 
ඵහර ගභෝඩ තකතීරු අදවක් තත් ඔහුගේ ඔළුගේ ඳවශ ගයි 
කිඹහ භභ හිතන්ගන් නළවළ.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේ ඇති වී තිගඵන 
ේප්ර දහඹ අනු ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ ගනු රඵන තීන්දු තීයණ 
භත ිළහි හ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ගභගවඹවීභ  අභත් වී තිගඵනහ. 
බහනහඹක කහර්ඹහරඹත්, ්ණ්ඩු ඳක්ගේ ප්ර ධහන කහර්ඹහරඹත් ඒ 
වහ දක්න ගභගවඹවීභ ඉතහභත් අප්ර හණයි, ඉතහභත් දුර්රයි 
කිඹන එක තභයි අගේ අදව. ඒ නිහ ගභඹ අද හක්චඡහ  
ගනොගත යුතුයි කිඹන සථහයගේ තභයි අිළ සිටින්ගන්.  

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අගේ අනුය දිහනහඹක 

භන්්රීුතුභහ කගශේ ිළිතතුරු  ජභක්ද නළත්නේ point of Order  එකක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභක්ද? I want to know. 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහගේ විරුද්ධත්ඹ දක්නහ කිඹහ ඊගේ ඳක් නහඹක 

රැසවීගේ ජ දළන්වහ.  
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Is it a point of Order or a reply?  I was speaking.   
 

භභ ඔඵතුභහගගන් අවන්ගන් ගේකයි. ගභතුභහ  ගදකක් 
කයන්න ඵළවළ. ගභතුභහ point of Order  එකක් ගත්තහ නේ ඒක 
ගනත් කහයණඹක්. එතුභහ කථහක් කශහ නේ භ  තිබුණු 
අසථහ ඔඵතුභහ නළති කශහ. එගවභ නේ ගභතුභහ විහදඹ ්යේබ 
කය තිගඵනහ. භභ  ගේ කහයණහ ගළන ඹභක් කිඹන්න කළභළතියි.  

 

අද මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ   ගත් නිගඹෝග 
ගගනළවිත් තිගඵනහ. ගකෝ, අදහශ ඇභතිතුභහ? [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු භන්්රීුරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ගකෝ? 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

අන්න ඒකයි අිළ අවන්ගන්. අිළ එකඟ ගරහ තිගඵන්ගන් අදහශ 
ඇභතියඹහ ඉන්න ඕනෆඹ කිඹහයි. අදහශ ඇභතියඹහ නළත්නේ 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේ ක විහිළුක්. දළන් භභ ගේක 
අයගන්න කිඹද්දි ගේක වන්න ත ගකගනකු  කථහ කයන්න 
දුන්නහ. ඇයි, අදහශ ඇභතිතුභහ නළත්ගත්?  

ගරු භන්්රීුයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ගරු ජීන් කුභහයණතුාග ඇභතිතුභහත් නළවළ.   

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු වි ඳක් නහඹකතුභහ ගවොකහයභ දන්නහ, ගරු මුදල් 

ඇභතිතුභහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඵ.  

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

So, why is the Hon. Deputy Minister not here?  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Wait! 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Get the Hon. Deputy Minister here.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You have raised a question.  I answered it.  According 

to the Standing Orders, I have every right to move this.  

Whether the Hon. Deputy Minister is present or not, I can 

move it.  We have had the procedure - [Interruption.] 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඇයි, අමුණුගභ ඇභතිතුභහ ගභතළන නළත්ගත්? [ඵහධහ කිරීභක්] 
වරි. ජනහධිඳතිතුභහ  එන්න ඵළවළ. භභ ඒක ිළිතගන්නහ. ඇයි, 
අමුණුගභ ඇභතිතුභහ ගභතළන නළත්ගත්? ඇයි, ඒ අඹ  නළත්ගත්?  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ පුද්ගරඹහ නළත්ගත් ගභොකද කිඹහ භභ දන්ගන් නළවළ.  

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

අිළ ගකොගවොභද විහදඹ ගගන ඹන්ගන්? 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පුද්ගරඹහ වළටිඹ  මික් ගනත් ප්ර ලසනඹක් නළවළ. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

විඹ බහය ඇභතිතුභහ ග කිඹන ඇභතියඹහ -අමුණුගභ 

ඇභතියඹහ- ගේ බහගේ නළත්නේ - 

1185  1186 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Standing Orders අනු අඳ  move කයන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ 

ඳශමුළනි තහ  තභයි ඔඹ ගළන අවන්ගන්. ගරු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ ඇභතිතුභහ මුදල් ඳනත් ගකටුේඳත් 25ක් ණුඹ අවුරුද්ගද් 

ගගනහහ. එක ගරහකත් ඔඹ කථහ ඇහුගේ නළවළ. ඇයි, භ  

ගේක ගේන්න ඵළරි? තමුන්නහන්ගේරහ  කිසිභ සථහයඹක් නළවළ.

[ඵහධහ කිරීේ] කිසිභ සථහයඹක් නළවළ. අද එකක් කිඹනහ, ගව  

එකක් කිඹනහ. සිය  ඵණිනහ. සිය  ගවො කිඹනහ. ඊගේ 

ගල්රභ එගවභයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඉතින් ගේ විධිඹ  ගරහ 

ගළනීභ කයන්න එඳහ. ඳහර්ලිගේන්තු ළදගත්. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ප්ර ලසනඹ බහිනමුඛ කයන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 
Question proposed. 

 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුභහ  කථහ කයන්න ගභතළන ගේදිකහක්  ඕනෆ ගරහ 

තිගඵනහ.  

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
භ  කථහ කයන්න ඉඩ ගදන්න. ඵරන්න, දළන් භගේ කහරඹ 

ගන්නහ ගන්. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකය විඳක් 

නහඹකතුභහ  කථහ කයන්න ඉඩ ගදන්න. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඊගේ වදිසිගේ ඳක් නහඹක රැසවීභ කළ ගේහ. භභත් ත 

කිහිඳ ගදනකුත් නළත ඳදිාික කයවීගේ අධිකහරිඹ ඳනත් 

ගකටුේඳත ිළිතඵ විහදඹ  වබහණු ගමින් ගේ ගරු බහගේ 

සිටිඹහ. අගනක් වළභ එක්ගකනහභ කිේ නිහ ගේ ේඵන්ධගඹන් 

අගේ සථහයඹ භභ කිඹන්නේ. අගේ සථහයඹ ගේකයි. අද ගන්න 

තිබුගණ් මුද්දය ගහසතු ිළිතඵ නිගඹෝග ගනොගයි. ඇත්ත 

ලගඹන්භ අද ගන්න  නිඹමිත තිබුගණ් ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ඇභතිතුභහ  විරුද්ධ විලසහ බාග ගඹෝජනහයි. ඒක නත්න්න 

ඕනෆ නිහ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණන් අබහප්ර හේත හියුගගෝ 

චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ේඵන්ධගඹන් ගඹෝජනහ ගගනහහ. ඒක 

එක යක් කථහ කශ එකක්. ඒකයි අිළ කිඹන්ගන්. කහ  වරි කගඩ් 

ඹනහ නේ කගඩ් ඹන්න. අඳ  ඵණින්න එඳහ.[ඵහධහ කිරීේ] දළන් 

ඇවිල්රහ කිඹනහ මුද්දය ගහසතු ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝග ගන්න එක 

ළයදියි කිඹරහ. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒක නිහ භභ 

එක ප්ර ලසනඹයි භතු කයන්ගන්. භභ කිඹන්ගන් මුද්දය ගහසතු ඳනත 

ඹ ගත් නිගඹෝග ගන්නත් ඵළවළ. චහගේස ජනහධිඳතිතුභහගේ 

අබහඹ ිළිතඵ ගඹෝජනහ ගන්නත් ඵළවළ. දළන් ජිත් ගප්ර ේභදහ 

භන්්රීුතුභහ ගභොකක්ද කහයණඹක් ඳළන නඟරහ තිගඵනහ. ඒ ගළන 

විහද කයරහ, ඔඵතුභහ තීයණඹක්  ජරහ ඊ  ඳසගේ අිළ ගගදය ඹමු. 

එ්චචයයි. ගනත් එකක් ගන්න ඵළවළ.  

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු විඳක් නහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ -[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එතුභහ කථහ කයරහ ඉයයි. දළන් අඳ  අසථහ  ගදන්න.  

 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඊගේ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ 

ප්ර ලසන අන ගරහගේ 25න සථහය නිගඹෝගඹ අනු භහ 
ප්ර ලසනඹක් ඇහුහ. සථහය නිගඹෝග 25 ඹ ගත් ඕනෆභ 
භන්්රීුයඹකුගේ යප්ර හද ේඵන්ධගඹනුයි භහ ඔඵතුභහගගන් 
අවන්ගන්.  ඒක ඇහුගේ ජනභහධ— අභහත—තුභහ ගනු  අගේ 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහගගන්.  
 

දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහගගන් භභ ඇහුහ, ගුන්විදුලි 
ාසථහගේ බහඳතියඹහ  පුළුන්ද, ඹේ කිසි ළඩ  වනක -
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භහ ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ  කථහ 

කයමිනුයි ඉන්ගන්.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න භන්්රීුතුභහ.  
 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, බහඳතියඹහ විධිඹ , 
ගද්ලඳහරන ළඩ  වන් කයරහ විරුද්ධ ඳක්ගේ භන්්රීුරුන්  
ඳවය ගදන්න ගුන් විදුලිඹ ඳහවි්චික කයන්න පුළුන්ද කිඹරහ භහ 
ගරු ඇභතිතුභහගගන් ඇහුහ. ඊ  ඳසගේ එතුභහ කිේහ, ඒ 
ේඵන්ධ අල— කයන ක යුතු අය කමිටු භ් න් අල— විධිඹ  
කයමු කිඹරහ. දළන් අගේ ගරු විඳක් නහඹකතුභහත් ගඹෝජනහක් 
කශහ. ඒ හගේභ, ගරු විඳක්ගේ ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ එඹ සථිය 
කශහ. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහගගන් 
ගගෞයගඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ. අද උගද් ප්ර තත්තිර  ගඳය 
වඩ්න් භයසිාව භවත්භඹහගේ ළඩ  වගන් ජ ගගොනහ, බරුහ, 
ඵල්රහ කිඹරහ තභයි භ  ඵළණරහ තිබුගණ්. ගරු නිගඹෝජ— 
කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහගගන් අවන්න කළභළතියි, ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ භන්්රීුරුන් විධිඹ  අඳ -  

 

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරුත්ඹ යකින්න දළන්.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ භන්්රීුරුන් විධිඹ  අඳ කයන ප්ර කහල 

ේඵන්ධගඹන් එතුභහ  තයවහ ණුහින් ඵල්රහ, බරුහ කිඹරහ එතුභහ 
අඳ  ඵළණරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු නිගඹෝජ— 
කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහ  ගගෞයගඹන් භතක් කයන්න 
කළභළතියි, කරුණහකය- 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, ගරු කථහනහඹකතුභහ ගභය   ඳළමිණි විග 

එභ කමිටු ඳත් ගකො  ඒ ිළිතඵ- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භ  විනහඩිඹක් ගදන්න 

ගකෝ. භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්න වදන්ගන් ගේකයි. භහ ගේ කහයණඹ 
යප්ර හද ප්ර ලසනඹක් වළටිඹ  ගේ බහගේ භතු කයනහ. කරුණහකය 
ඒ බහඳතියඹහ -භහධ—ගේදිඹකු විධිඹ  වළසිගයන එතුභහ- ගේ 
කමිටු  ගගනළල්රහ එතුභහගගන් ප්ර ලසන කයන්න ඕනෆ එතුභහ 
ඳහවි්චික කයන බහහ ිළිතඵ. [ඵහධහ කිරීේ] ඉතහභ නින්දිත 
බහහක් එතුභහ ඳහවි්චික කයන්ගන්. [ඵහධහ කිරීේ]   

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු කථහනහඹකතුභහ ඳළමිණි විග ඒ ිළිතඵ ක යුතු කිරීභ  

්රිදඹහත්භක ගනහ.  

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගඵොගවොභ සතුතියි. දළන් ඳළඹක් විතය කෆ ගවරහයි point of 

Order එක  අසථහ ගත්ගත්. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 

භහ ඔඵතුභහගගන් ඉල්ලීභක් කයනහ, භහ කිඹන කහයණහ  භක් 

න් ගදන්න කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ 

සථහය නිගඹෝග 84 (vii) ව (viii) ගකගයහි. එ හි ගභගේ වන් 

ගනහ: 

 
"84.   (vii)  කය භන්්රීුයඹකු විසින් ගවෝ ගන භන්්රීුයඹකු නමින් 

වන් ගනොකශ යුතු ඹ.  

(viii)  කය භන්්රීුයඹකු විසින් ගවෝ අන— භන්්රීුයඹකු  අයුතු 
ග්චතනහ ්ගයෝඳණඹ කයමින් කථහ ගනොකශ යුතු ඹ."  

 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ගේ රීති ප්ර ලසනඹ ඊගේ 

ගගනහහ  ඳසගේ ඔඵතුභහ ඒක අනුභත කයරහ තීන්දුක් දුන්නහ. 

තීන්දුක් රඵහ දුන්නත් වළන්හඩ් හර්තහගේ unedited copy එගක් 

-ාගලෝධනඹ ගනොකයපු copy එගක්- සුජී ගේනසිාව භළතිතුභහ  

අසර් භළතිතුභහ එල්ර කයපු ගදෝහගයෝඳණඹ, ඒ භඩ ගළහිල්ර 

එගරභ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්න 

කළභළතියි, කරුණහකය සථහය නිගඹෝගර  අනු ගේ 

භන්්රීුරුන්ගේ යප්ර හද රැකගන්න, ගේ කයන භඩ ගළහිල්ර 

නතය කයන්න ඔඵතුභහ ක යුතු කයන්න කිඹරහ. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, ඔඵතුභහ unedited version එකක් අයගගනයි 

කථහ කයන්ගන්.  

 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔේ.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

නිකුත් කයරහ නළවළ. ඒ ිළිතඵ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ. නළවළ. ඒක එිතඹ  නිකුත් කශහ.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The unedited copy has not been released.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සුජී ගේනසිාව භන්්රීුතුභහගේ නභ වන් වුණහ. CDs 

නිකුත් කයන  ගදඳහර්තගේන්තුගේ මුණසිාව භවත්භඹහගේ නභ 

වන් වුණහ. ගේ ඔක්ගකෝභ වන් ගරහ තිගඵනහ. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

       (The Deputy Speaker) 
It is only a draft. Nothing has been released.  
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ. 

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

      (The Hon. Sujeewa Senasinghe 
Sir, thank you for the discrimination also that you 

have been showing me. I have been trying to raise my 

issue for about -  
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

There is no discrimination.  
 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

      (The Hon. Sujeewa Senasinghe 
 For about 10 minutes, I have been asking for a chance 

to raise a point of Order. You have given everybody a 

chance, but not me.  
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have to wait till my eye catches you.  

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Right. 

Now, Sir, I will refer you to Standing Orders No. 25, 

which states, I quote:  
 

“ An urgent motion directly concerning the privileges of Parliament 
shall take precedence of all other motions as well as Orders of the 

Day. The proceedings of Parliament may be interrupted at any 

moment, save during the progress of a division....." 

 

Sir, I do not have to continue; I think you know this. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes.  

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Then, Sir,  Standing Order No. 84 (vii) and (viii) 

states, I quote: 

"(vii)   No Member shall refer to any other member by name.  

 (viii)  No member shall impute improper motives to any other 
member."  

 

Sir, we spent about one hour on this. But, still my 

name has been mentioned and a proper Order has not 

been given by you.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The same issue was raised by the Hon. Sajith 

Premadasa.  
 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Yes. So, I am saying that it is a draft - 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have taken note of it.  

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

So, Sir, can you give an Order now? If my name has 

been mentioned, give a Ruling on that.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will look into it.  

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, there is no Ruling given by you.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If required, a Ruling will be given. - [Interruption.] 

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

No, this is not about an inquiry; I am not talking about 

an inquiry.   

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will take note of what you say.  

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

No, Sir, I am not talking about an inquiry.  
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නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, I have taken note of what you say. 
 

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, it is not about an inquiry I am talking. Either you 

do not understand or your brain does not work! 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Now, you have raised your point of Order.    
 

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I am saying that my name has been mentioned. That is 

all I am saying, not about an inquiry. And, there is no 

Order given by you. - [Interruption.] Sir, there is no Order 

by you. - [Interruption.] 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ.  
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

      (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

       (The Deputy Speaker) 
Hon. Azwer, you can raise that in short.  
 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

       (The Deputy Speaker) 

I listened to you, Hon Sajith Premadasa. I have taken 

note of it. I will do what is required.  

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Thank you, Hon. Deputy Speaker. I also got up 15 

times. It is the sixteenth time that you are permitting me 

to raise the point of Order. So, thank you very much, Sir, 

for the consideration.  

Sir, whatever he said today or had said yesterday, you 

gave a definite Order. Now, they cannot restart this, going 

into the whole history. Sir, he cast aspersions - 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

No, they are not canvassing. They cannot canvas as an 

Order has been given. - [Interruption.] ගරු ජිත් 

ගප්ර ේභදහ භවතහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහගේ 

අධහනඹ ගඹොමු කයන්ගන් Erskine May ව Kaul & 

Shakdher ගළනයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I listened to you. I took your point. 
 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ තභ ඉය නළවළ. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I cannot allow you to make a speech here. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, let me say just four sentences. 
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have already raised a point of Order. Points of 

Order have to be precise. 
 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
හක— 4ක් කථහ කයන්න ඉඩ ගදන්න. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have precisely raised it and I have taken note of it. 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, හක— 4ක් කිඹන්න ඉඩ 

ගදන්න. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

Hon. Member this is not a place to make submissions.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, you are not giving me a hearing.  
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given you a hearing. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 

You are discriminating me. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 

You are discriminating me - [Interruption.] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගේන්තු සථහය 

නිගඹෝග 84 (vii) ව 84 (viii) ගකගයහි භහ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ 

ගඹොමු කයනහ. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, එභ සථහය 

නිගඹෝගර ඳළවළදිලි ගරභ ගේ විධිඹ  වන් වී තිගඵනහ: 

 
(vii) කය භන්්රීුයඹකු විසින් ගවෝ ගන භන්්රීුයඹකු නමින් වන් 

ගනොකශ යුතු ඹ. 

(viii) කය භන්්රීුයඹකු විසින් ගවෝ අන— භන්්රීුයඹකු  අයුතු ග්චතනහ 
්ගයෝඳණඹ කයමින් කථහ ගනොකශ යුතු ඹ. 

 

මී  ගභොගවොතක  ගඳය ගරු විඳක් නහඹකතුභහ භගේ නභ 
වන් කයමින් ඹේ කථහක් කශහ. විගලේගඹන්භ එතුභහ ඒ 
කථහ  ඳහදක කය ගත්ගත් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විසින් ඉදිරිඳත් 
ගකො  තිගඵන විලසහ බාගඹ හක්චඡහ  ගන්න ඉඩ ගනො ජ 
භවිසින් හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහගේ අබහඹ ිළිතඵ 
හක්චඡහක් ගගනහහ කිඹරහයි. භවිසින් ්ණ්ඩුගේ වුභනහ ඉටු 
කශහ ඹළයි කිඹන අයුතු ගචෝදනහක් තභයි විඳක් නහඹකතුභහ 
විසින්  ගර කයරහ තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, වළඵළයි ඳක් නහඹක 

රැසවීගේ ජ සිදු වුගණ් ගභොකක්ද? 8ළනි දහ ඳක් නහඹක රැසවීභක් 
කළ ගේහ. එඹ කළව ගරහගේ ්ණ්ඩු විසින් භහර්තු 19, 20, 21 
ව 22 දිනඹන්ර ඳහර්ලිගේන්තු රැසවීේ ඳළළත්වීභ වහ කහර 
 වනක් වදහගගන ඇවිත් ඉදිරිඳත් කශහ. 

 
ඊ  ඳසගේ  අඳ එකඟතහක  ඇවිත් තිබුණහ, අගප්ර ේල් භහගේ 

මුල් තිගේ 9 න දින  ඳභණක්  ඳහර්ලිගේන්තු කළන්න. ගරු 
ඩිරහන් ගඳගර්යහ අභහත—තුභහ  එගයහි  තිගඵන  විලසහ බාග 
ගඹෝජනහ විහද කිරීභ  අගප්ර ේල් භහගේ  9 න දහ  යජගේ ගන 
ක යුත්තක් නළත්නේ අසථහ රඵහ ගදන්න එකඟතහක  ්හ.  
ඒක තභයි ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ ඳළමිණි එඟඟතහ. භහ ගේ 
අසථහගේ ජ  ගරු විඳක් නහඹකතුභහ  කිඹන්ගන්, ඳක් නහඹක 
රැසවීගේ ජ  ඇති ව එකඟතහ ගභොකක්ද  කිඹහ කරුණහකය 
එතුභහගේ නිගඹෝජිතඹන්ගගන් අහ දළන ගන්න කිඹන එකයි. 
අඩුභ  තයමින්  එභ  එකඟතහන්  ිළිතඵ ව  Minutes කිඹන්න.   

ඒක කිඹනහ නේ සිහි බුද්ධිගඹන් කිඹන්න.  ගත්රුේ අයගගන 
කිඹන්න. එගවභ කිගඹේගොත් තභයි එහි අඩාගු ගරහ 
තිගඵන්ගන්  ගභොකක්ද කිඹරහ  ගත්ගයන්ගන්.  19 න දහ ඳළළති ඒ 
රැසවීගේ කහර්ඹ  වන් භහ ශඟ තිගඵනහ. 19 න දහ කහර්ඹ 
 වන්ර ඳළවළදිලි ගර දවන් කය තිගඵන්ගන් - 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඹ කලින් කිේ කථහ  ගන්ද? 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 නළවළ. නළවළ. ගේ ගන ගචෝදනහක්. ඒක ගනොගයි   ගේ 

කිඹන්ගන්.  භ  විඳක් නහඹකතුභහ අයුතු ගචෝදනහක් නළඟුහ. 
භවිසින්  චහගේස ජනහධිඳතිතුභහගේ අබහඹ  ිළිතඵ ගඹෝජනහ 
ගනු රළබුගේ, ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඇභතිතුභහගේ  විලසහ බාග 
ගඹෝජනහ ඳස  දළමීගේ කුභන්ත්රනණඹක ප්ර තිපරඹක් වළටිඹ යි 
කිඹරහ. ඒක මුළුභනින්භ ළයදියි. එළනි ප්ර කහලඹක් කිරීභ ිළිතඵ 
භහ ඉතහභ කනගහටු ගනහ. අඳ  ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ ඳළමිණි 
එකතහ තභයි අගේල් 9 න දින ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 
ඇභතිතුභහ  එගයහි ඇති විලස බාග  ගඹෝජනහ  විහදඹ  ගනු 
රළබිඹ යුතුයි කිඹන එක.  ඒක තභයි එදහ ඳක් නහඹක රැසවීගේ ජ 
ගනු රළබ තීයණඹ. වළඵළයි, ඒ ්ණ්ඩුගේ කහර්ඹඹක් නළත්නේ.  
්ණ්ඩු ඊගේ කිේහ,  ඹේ  කහර්ඹඹන් තිගඵනහ කිඹරහ.  එක්ත් 
ජහතික ඳක්ගඹන් ඳක් නහඹක රැසවීභ  වබහණු ව  
නිගඹෝජිතඹන්ගේ ගකීභ තභයි, තභන් විසින්  ඉදිරිඳත් කය 
තිගඵන ගඹෝජනහක් ඉක්භනින් න—හඹ ඳත්රනඹ  ඇතුශත් කය  
ගළනීභ; ඳහර්ලිගේන්තු  ගගන ඒභ. ඒ කහර්ඹඹ ඉටු ගනොකය 
ගභතළන  ඇවිත් අභූත ගචෝදනහ  නළඟීභ කිසි ගේත්භ  ිළිතගන්න 
ඵළවළ. ඒහ ළයදිභ ගචෝදනහ.  ඒහ භහ ගවශහ දකිනහ.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ගජෝන් අභයතුාග  භන්්රීුතුභහ. 

 
ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 8 න දහ ග්චච සිද්ීකන් 

ගළන කථහ කශහ.  අඳ ඉල්රහ සි ටිගේ අගප්ර ේල් 8 න දහ ගවෝ 9 න 
දහ තිගඵන ඳහර්ලිගේන්තුගේ රැසවීභ   ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 
ඇභතිතුභහ   එගයහි ඇති විලසහ බාග  ගඹෝජනහ විහදඹ  ගත 
යුතුයි කිඹන එක. ඒක රැසවීේ හ ර්තහගේ ඳළවළදිලි වන් කය 
තිගඵනහ.  නමුත් අගේ වඬ  ඇහුේකන් දුන්ගන් නළවළ. ගේ 
විධිඹ යි කයන්ගන් කිඹරහ  ්ණ්ඩු ඳක්  තීයණඹක් කශහභ  අිළ 
නිලසල ද හිටිඹහ.  නමුත් භහ ගභතුභහ  කිඹන්න  ඕනෆ, ඳසු ණුඹ 
කහරගේ  ග්ච ගුගේයහ රාකහගේ ගේ කී ගදගනක් භළරුහද? වත්  
අ  දහවක් භයහ දළේභහ. චහගේස ගළන  කථහ කයන්න ඉසගල්රහ  
ඒ ගළන කථහ කයන්න  එඳහඹළ එගවභ නේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතහභ ගකටිගඹන් භභ ඔඵතුභහගගන් අවන්ගන් එක ප්ර ලසනඹයි. 

සථහය නිගඹෝග 83 ඹ ගත් එකභ බහ හයඹක  ජ එක කරුණක් 
ගළන ගදතහක් හක්චඡහ කයන්න ඵළවළ ගන්. සථහය නිගඹෝග 
83 ඹ ගත් එකභ කරුණක් ගළන ගදතහක් හක්චඡහ කයන්න 
ඵළවළ.  21 ළනි දහ විහදඹ  ගන්න කිඹරහ භභ ඳහර්ලිගේන්තු 
කල් තඵන අසථහගේ ගඹෝජනහක් 20 ළනි දහ ඉදිරිඳත් කශහ. 
බහනහඹක කහර්ඹහරගඹනුත්, ඒ හගේභ ඳහර්ලිගේන්තුගේ 
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කහර්ඹහරගඹනුත් කිේහ, 20 ළනි දහ උගද් අනුය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහ එළනි අදවක් තිගඵන ප්ර කහලඹක් කයපු නිහ,  
ඳහර්ලිගේන්තු කල් තඵන අසථහගේ භගේ ගඹෝජනහ ගන්න 
ඵළවළ කිඹරහ. ඒ අනු, එකභ කරුණ ගදතහක් හක්චඡහ 
කයන්න ඵළවළ. ඒකයි භගේ තර්කඹ. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ. 

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
ගඵොගවොභ සතුතියි, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි. භභ රීති 

ප්ර ලසනඹක් නඟනහ, විගලේගඹන්භ කහයණහ ගදකක් 
ේඵන්ධගඹන්.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේ තිගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ න—හඹ ඳත්රනඹ වළදිරහ තිබුගණ් අද දින බහගේ 
පර්ණ කහරඹභ හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහගේ අබහඹ 
ිළිතඵ ගඹෝජනහ හක්චඡහ කයන්නයි. ඒ ගඹෝජනහ යි අද 
කහරඹ ගන් කයරහ තිබුගණ්.  ඒ ගඹෝජනහ  ගන් කයපු කහරඹ 
රඵහ ගනො ජභ ගේ බහගේ භන්්රීුරුන්  කයපු අහධහයණඹක් 
ගර  භභ රකනහ. ඒ හගේභ භභ කනගහටු  ඳත් ගනහ, 
එක්ත් ජහතික ඳක් නහඹක යනිල් විර.භසිාව භළතිතුභහ  ඒ 
ගඹෝජනහ  ගේ තයේ කයන ඵහධහ ගළන. එඹ එතුභහගේ 
ගඳෞද්ගලික අදවක් ද, ඳක්ගේ අදවස ද කිඹරහ භභ දන්ගන් 
නළවළ. ඒක  අගේ විගයෝධඹ ප්ර කහල කයනහ.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භගේ රීති ප්ර ලසනඹ ගභඹයි. 

ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීේර ගන්න 
තීයණ භභ දළන ගත්ගත් ගේ බහගේ ජයි. විගලේගඹන් අද ද 
ගන් ගරහ තිබුගණ් හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ගළන කථහ 
කයන්නයි. නමුත් යජඹත්, ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක 
බහ රැසවීභ  වබහණු වුණු භන්්රීුරුත් ඒ න—හඹ ඳත්රනඹ 
ාගලෝධනඹ කයරහ, අද අිළ කිසි ගේත්භ එකඟ ගනොන මුද්දය 
ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් ඇති නිගඹෝගඹ ගළන 
හක්චඡහ කයන්න තීයණඹ කය තිගඵනහ. ඒ නිහ විගලේගඹන්භ 
භගේ විගයෝධඹ ප්ර කහල කයනහ, ගභළනි ගදඹක් වදිසිගේ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ගළන. භභ එඹ ගඳෞද්ගලික දළන ගත්ගත් ගේ බහගේ ජයි.  
එඹ  කිසි ගේත්භ අගේ එකඟතහක් නළවළ. ඒ හගේභ, හියුගගෝ 
චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ගළන ගේ බහගේ කයන හක්චඡහ  
ඵහධහකින් ගතොය  අල— කහරඹ රඵහ ගදන්න කිඹරහ භභ 
ඉල්ලීභක් කයනහ. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ විගයෝධඹ හර්තහ කයනහ.  

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භ  ගකොඳභණ ගේරහක් 

තිගඵනහද? 

  
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ  විනහඩි 15යි තිගඵන්ගන්. දළන් points of Order  

අයගගන ඉයයි ගන්. 

[අ.බහ. 2.28] 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගඵොගවොභ සතුතියි. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේ 

යගට් මුදල් ඇභතියගඹක් ඉන්නහ.  එතුභහගේ විඹ ඹ  ගත් ඇති 
කහයණඹක් තභයි  අද ගේ බහ  ඉදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන්. ඒ 
මුදල් ඇභතියඹහ අද ඳහර්ලිගේන්තු  ඇවිල්රහ,  මුද්දය ගහසතු 
(විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් ඇති ගේ නිගඹෝගඹ ඉදිරිඳත් 
කයන්ගන් ගභොන ඳදනභකින් ද, ඒ ේඵන්ධ යජගේ ප්ර තිඳත්තිඹ 
ගභොකක්ද කිඹරහ ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි. නමුත් අද එගවභ 
කයන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ ගජ—සඨ ඇභතියගඹක් ඉන්නහ. ඒ 
ඇභතියඹහ  මුදල් නිගඹෝජ— ඇභති කිඹරහ ුරයඹකුත්  ජරහ 
තිගඵනහ. ඒ නිගඹෝජ— ඇභතියඹහ අද ගේ ඳහර්ලිගේන්තු  
ඇවිල්රහ, ගේ නිගඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ගභොන 
ඳයභහර්ථඹකින්ද කිඹරහ ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි. දහචහයඹ 
ඒකයි. 

 
ඒ නිගඹෝජ— ඇභතියඹහත් අද ගේ බහගේ නළවළ. ඒ විතයක් 

ගනොගයි, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අද ගේ ඉදිරිඳත් 
කයන නිගඹෝගලින් කයරහ තිගඵන්ගන් මුද්දය ගහසතු අධික 
ප්ර භහණඹකින් ළඩි කයන එක. භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු 
කයනහ, මී  කලින් රුිළඹල් විසිඳවක් වුණු, දිවුරුේ ප්ර කහලඹක  
ගවන මුද්දය ගහසතු අද රුිළඹල් ගදසිඹ ඳණවක් දක්හ ළඩි 
කයරහ තිගඵන ඵ. තිබුගණ් රුිළඹල් විසිඳව !  දුේඳත් මිනිවහ  
දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ඵළාකු ක යුත්තක , උහවි 
ක යුත්තක , දරුගක් ඳහරක   දහ ගන්න හගේ තභන්ගේ 
ජීවිතගේ අල— ක යුත්තක .  ඒ දිවුරුේ ප්ර කහලඹ  අද රුිළඹල් 
250ක් ටිනහ මුද්දය ගවන්න ගරහ තිගඵනහ. රුිළඹල් විසිඳව 
රුිළඹල් ගදසිඹ ඳණව කයන ගකො - දවගුණඹකින් ළඩි කයන 
ගකො , සිඹඹ  දහවකින් ළඩි කයන ගකො - ඇයි දුේඳත් ජනතහ 
භත ගේ හගේ අධික ඵද්දක් ඳනන්ගන් කිඹරහ ගේ බහ  
ඳළවළදිලි කයරහ ගදන්න විඹ බහය ඇභතියඹහ ගවෝ නිගඹෝජ— 
අභහත—යඹහ ඉන්න ඕනෆ. ''විඹ බහය අභහත—යඹහ ජනහධිඳති 
ුරයඹ දයනහ, ඒක නිහ එතුභහ  එන්න ඵළවළ'' කිඹරහ කිඹන්න 
ඵළවළ. මර— ඵරඹ ඳහර්ලිගේන්තු  තිගඵන නිහ 
ඳහර්ලිගේන්තු  ඒ කරුණු ඳළවළදිලි කයන්න පුළුන් නිගඹෝජ— 
අභහත—යඹහ ගවෝ ගභතළන ඉන්න ඕනෆ. එතුභහත් නළවළ. ඒ නිහ  
ගභඹ ගේ බහ  කශ ඉතහභ ඵයඳතශ අගගෞයඹක් ලගඹන් 
රකන්න අල—යි.  

 
ඒ විතයක් ගනොගයි  ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 

යක්ණ ඔේපුක් භත වළභ රුිළඹල් දහවක භ ත රුිළඹරක් ළඩි 
කයරහ තිගඵනහ. ගේ යක්ණ  රඵහ ගන්ගන් ධනත් මිනිසසු 
ගනොගයි. යක්ණ  රඵහ ගන්ගන් අහිාක මිනිසසු; ගේ යගට් 
හභහන— ජනතහ. වළඵළයි,  ඒ ගගන ගගන වළභ රුිළඹල් 
1,000ක් ඳහහභ ළඩිපුය මුද්දය ගහසතුක් අඹ කයනහ. ගභගවභ 
ළඩි කයන්ගන් ඇයි කිඹරහ ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි. නමුත් 
එගවභ ඳළවළදිලි කයන්ගන් නළවළ.  

 
ඒ විතයක් ගනොගයි, ප්ර සිද්ධ ගනොතහරිසයඹකු ගර ්රිදඹහ 

කිරීභ  අල— ඵරඳත්රන ගහසතු ළඩි කයරහ තිගඵනහ. දළන් ෆභ 
නීතිඥයගඹකුභ ඳහගවේ -කිහිඳ ගදනකු වළය-  ගනොතහරිසරුන් 
ලගඹන් ක යුතු කයනහ. ඒ හගේභ නීතිඥරු ගනොන 
ගනොතහරිසරුන් ඉන්නහ. ගේ ගනොතහරිසරුන්ගේ ඵරඳත්රන 
ගහසතු තිබුගණ් රුිළඹල් 10 . රුිළඹල් 10ක් වුණු ඒ ඵරඳත්රන 
ගහසතු රුිළඹල් 2,000ක් දක්හ ළඩි කයරහ තිගඵනහ. ගේක එක් 
යක් ගගන ගණනක් ගනොගයි, අවුරුද්දක් ඳහහභ ගගන්න 
ඕනෆ ගණනක්. ගභොකක්ද ගේ ළඩි කිරීභ වහ තිගඵන තර්කඹ, 
ගභොකක්ද  තිගඵන ඳදනභ, ගභොකක්ද ගභගවභ කයන්න ගවේතු, 
ගකෝචචය මුදරක් ගේ වයවහ උඳඹහ ගන්න අගේක්හ කයනහද 
කිඹන කහයණහ ගළන ගේ බහ  ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි, ගේ  
නිගඹෝග අනුභත කය ගළනීභ  කලින්.  
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ඒ විතයක් ගනොගයි, භත්ඳළන් විකිණීගේ —හඳහය වහ 

ඵරඳත්රන ගහසතු රුිළඹල් 20,000ක් කයරහ තිගඵනහ. ඒක නේ 

ප්ර ලසනඹක් කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ගභොකද,  භත  තිත ප්ර තිඳත්තිඹ 

නිහ. ''තිත  භත'' වුණත් ගේක ගරොකු ප්ර ලසනඹක් ගනොගයි. ඊ  

අභතය ඳසළනි කහයණඹ තභයි, credit cards. අද දුේඳත්, 

ගඳොගවොත් වළගභෝභ තභන්ගේ ජීවිතගේ ඳවසු  credit cards 

ඳහවි්චික කයනහ. ඒ credit cards භත ෆභ රුිළඹල් 1,000ක් 

වහභ ළඩිපුය රුිළඹල් 15ක් ්ණ්ඩු ගන්නහ. ඒ කිඹන්ගන් 

රුිළඹල් 1,000ක් ගගනහ නේ අිළ අභතය ඵදු නළති, අභතය 

 ජභනහ නළතු රුිළඹල් 1,015ක් ගගන්න ඕනෆ. දළන් ඒ විධිඹ  

ළඩිපුය ඵද්දක් ගන්න ්ණ්ඩුගේ ප්ර තිඳත්තිඹ කුභක්ද? ඒ ිළිතඵ 

හක්චඡහ කයන්න අද ඇභතියඹහ නළවළ; නිගඹෝජ— ඇභතියඹහ 

නළවළ. ගේක ඉතහභ ඵයඳතශ, රජ්ජහවගත ගදඹක්.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේ ගයගුරහසිර නළති, 

තභත් ඉදිරිඳත් වුගණ් නළති විලහර ඵදු ප්ර භහණඹක්;  විලහර මුද්දය 

ගහසතු ප්ර භහණඹක් අද ළඩි කයරහ තිගඵනහ.  ගේ යගට් ඔේපු ලිඹහ 

ඳදිාික කිරීගේ ්රිදඹහදහභඹ තුශ ගකගනකුගේ ඉඩභක අයිතිහසිකභ 

ගවො එකක්ද කිඹහ ඳරීක්හ කය ඵරන්න ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ 

ඳරීක්හක් කයන්න ඕනෆ. තභන්ගේ ඉඩගේ අයිතිඹ ිළරිසිදුද 

නියවුල්ද  කිඹහ ඳරීක්හ කය ඵරන්න ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ 

ඳරීක්හක් කයන්න මී  කලින් ගගන්න ඕනෆ වුගණ් රුිළඹල් 

2.50යි. රුිළඹල් 2.50ක මුද්දයඹක් ගවරහ ගඳෞද්ගලික ගවෝ 

නීතිඥයඹකු භහර්ගගඹන් ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ ගල්ඛන ඳරීක්හ 

කයන්න පුළුන්. වළඵළයි අද ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ ගඳොතක් 

ඵරන්න, -එක ගඳොතක - රුිළඹල් 500ක් අඹ කයනහ.  භහ 

ඔඵතුභහ  ඳළවළදිලි කයන්නේ, ඒ අනු දළන් ළඹ න මුදල් 

ප්ර භහණඹ. ඔේපුක් ලිවීගේ ජ ඹේ පුද්ගරඹකු ඉ ඩගේ අයිතිඹ 

ිළරිසිදුද නියවුල්ද කිඹහ ඵරන්න ඒ ඉඩභ ඳරීක්හ කයරහ ඵරනහ. 

ඒ ඉඩගේ භහර්ග අයිතිහසිකේ තිගඵන්න පුළුන්. බිේ කළඵලි 

කීඳඹක්  තිගඵන්න පුළුන්. ඔේපුක එකිගනක  ගනස ඉඩේ 

කළඵලි තුනක් තිගඵනහ නේ ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ ඳරීක්හ කය 

ඵරන්න විතයක් රුිළඹල් 1,500ක් ළඹ ගනහ. ඉඩභ  මිර එකඟ 

වුණහ  ඳසගේ ඔේපු ලිඹන්න කලින් දගේ ණුහිල්රහ 

ගනොතහරිසයඹහ ්ඳහු ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ ඵරනහ, ඒ අතයතුය 

ලිඹවිල්රක් ලිඹළවිරහ තිගඵනහද, ඒ අතයතුය ගවොය ඔේපුක්ත් 

ලිඹළවිරහ තිගඵනහද, ළයදිරහ ගල්ඛනඹක් ලිඹහ ඳදිාික ගරහ 

තිගඵනහද කිඹරහ. නළත ඒ ඉඩේ තුන ඳරීක්හ කය ඵරන්න ත 

රුිළඹල් 1,500ක් ගගන්න ඕනෆ. ඔේපු ලිඹහ ඳදිාික වුණහ  

ඳසගේ තභන්ගේ ගේහදහඹකඹහ  ලිඹහ ඳදිාික ව ඔේපු බහය 

ගදන්න කලින් ඒ ඳත් ඉරු ඳරීක්හ කය ඵරරහ, ඳත් ඉරුගේ 

වතික ිළ ඳතක් ගන්නහ, ගවො ඳරිචඹක් තිගඵන 

ගනොතහරිසයගඹකු. නළත ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ ඳරීක්හ කය 

ඵරන්න ත රුිළඹල් 500 ඒහ තුනක්, එනේ රුිළඹල් 1,500ක් 

ළඹ ගනහ. එතගකො  රුිළඹල් 4,500යි. ඒහගේ වතික 

ිළ ඳතක් ගත්තහභ එක ඳත් ඉරුක  රුිළඹල් 500 ගණගන් ්ඳහු 

ගගන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්ගන් ත රුිළඹල් 1,500ක් ළඹ ගනහ. 

ඒ කිඹන්ගන්, ඉඩගේ ටිනහකභ ගභොකක් වුණත් මුද්දය ගහසතු  

අභතය ඉඩේ කන්ගතෝරුගේ ඳත් ඉරු ඵරන්නයි, ඳත් ඉරුර 

ිළ ඳත් ගන්නයි රුිළඹල් 6,000ක් ළඹ ගනහ. භවය ගේඵද 

ඉඩේර ටිනහකභත් ඒ ගණන  කිට්ටුයි.  
 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒ භහ කිේගේ ඳදනභක් 

නළතු දිණුන් දිග  ගේ යගට් ජනතහ  ඵදු ඵය ඳ රහ ජනතහ 

පීඩහ  ඳත් කයන්න ක යුතු කයන ්කහයඹයි. ඇත්ත භ ගේ 

යගට් දළන් නළත්ගත් ඵලු ඵද්දයි, ඵශල් ඵද්දයි විතයයි. පුළුන් නේ 

ඒක ත් ඵදු ගවනහ. වළභ ගගදයකභ ඉන්න ඵල්ගරකු  ගභ්චචය 

මුදරක් ගගන්න ඕනෆ කිඹරහ කිඹයි. අගේ ගරු දිගන්ස 

ගුණර්ධන ඇභතිතුභහගේ විඹ ගනොවණත් භභ එතුභහගගන් 

අවන්න කළභතියි, ඉදිරිගේ ජ ්ණ්ඩු  ඵල්රන් ත් ඵදු ගවනහද, 

ඒ හගේභ ඵශලුන් ත් ඵදු ගවනහද කිඹරහ. ගභොකද එතුභහ විඹ 

බහය ඇභතියඹහ ගනු ,- [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ භභ දළන ගන්න කළභතියි, බරුගෝ 

ඉන්නහ නේ ඒ බරුන් ත් ඵදු ගවනහද කිඹරහ. ඒ හගේභ 

ගඳෝනිගේ ඉන්නහ නේ ඒ ගඳෝනිඹන් ත් ඵදු ගවනහද කිඹරහ 

භභ දළන ගන්න කළභළතියි. ඵල්ගරෝ, ඵශල්ලු, ගඳෝනිගඹෝ, 

බරුගෝ හගේභ ගේ යගට් ඵදු ගවන්න පුළුන් වළභ ගද්ක භ ඵදු 

ගවන්න කල්ඳනහක් තිගඵන හද කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගභහි තිගඵන 

අහනහන්ත තත්ත්ඹ තභයි අිළ බරුගක් ගළන කථහ කයන 

ගකො  එළනි නභක් නළති, කිසිභ ේඵන්ධඹක් නළති පුද්ගරගඹකු 

නළ්  රහ කිඹනහ, "ගේ භභ ගළනයි කථහ කයන්ගන්" කිඹරහ. අිළ 

ගඳෝනිගඹක් ගළන කථහ කයන  ගකො  එළනි නභක් නළති 

පුද්ගරගඹකු නළ්  රහ කිඹනහ, "ගේ කථහ කයන්ගන් භභ 

ගළනයි" කිඹරහ. ඉතින්  ගේක වරිභ පුදුභ ළඩක්. අිළ 

ගවොහකහයභ දන්නහ, ඳහර්ලිගේන්තුගේ භන්්රීු නහභ රළයිසතු 

ඵළලුහභ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ බරුගෝත් නළවළ, ගඳෝනිගඹෝත් 

නළවළ, ගගොන්නුත් නළවළ, ඵල්ගරොත් නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි ඒහ 

ගළන කරුණු වන් ගන ගකො  පුද්ගරඹන් නළ් ටිනහ.  ඒ 

නිහ ගේක ගවො තත්ත්ඹක් ගනොගයි, ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is the point of Order? 

 
ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගතොේිළඹ දහ ගන්නහ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

සථහය නිගඹෝගර  ඳ වළනි අය රහචහය විධිඹ  ඵල්ගරෝ, 

ඵල්ගරෝ කිඹනහ. ඉසගකෝගල් ශභයි අවගගන ඉන්නහ. ගරු 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, තමුන්නහන්ගේ ගේහ නත්න්න.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ තමුන්නහන්ගේරහ සිඹලු ගදනහභ බහහගේ 

ය රහචහයත්කභ ්යක්හ කය ගත්ගතොත් ගවොයි, දරුන් 

ගළරරිගේ සිටින නිහ.  

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳහල් දරුන් ඉන්න 

ගේරහගේ භභ කිේගේ, "ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ බරුගෝ නළත, ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ ගඳෝනිගේ නළත, ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ඵල්ගරෝ 

නළත, ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ඵශල්ලු නළත" කිඹරහයි. ගරු 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ කිේගේ, ගභගවභ ණුගඹොත් 

ඵල්රන් ත් ඵශලුන් ත් ඵදු ගවන්න ඉඩ තිගඵනහ කිඹරහයි.  
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ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
[මරහනගේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අාගගොඩ  ඹන්න ඕනෆ.  

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අජිත් ගඳගර්යහ භන්්රීුතුභහ,  කථහ කයන්න. 

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔේ, ගරු භන්්රීුතුභහ. 

 
ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු අසර් භන්්රීුතුභහ 

වීදුරු දිවහ ඵරහගගන කථහ කයනහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  වරි පුදුභ තත්ත්ඹක් ඇති 

ගරහ තිගඵන්ගන්.  ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ එළනි ත් නහභලින් 
්භන්ත්රනණඹ කයන්න සුදුසු පුද්ගරඹන් නළවළ කිඹරහ අිළ කිඹන 
ගකො , භවය අඹ නළ්  රහ කිඹනහ, "නළවළ, නළවළ, භභ ගළන 
තභයි ගේ කිඹන්ගන්" කිඹරහ. ගේක භවහ පුදුභ ප්ර ලසනඹක්. ගේක 
අගේ කථහ  ඵහධහක්. අගේ කථහ කයගගන ඹන්න ඵළරි 
තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  විගලේගඹන් 

කිඹන්න කළභතියි, ගේ මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත 
ඹ ගත් ගගන එනු රඵන නිගඹෝගඹ  අිළ විරුද්ධයි කිඹරහ. ගේ  
නිගඹෝගඹ භ් න් ජනතහ සයහ කනහ. රුිළඹල් විසිඳගවේ දිවුරුේ 
ප්ර කහල ගහසතු රුිළඹල් 250 දක්හ ළඩි කිරීගේ සි  ඉතහභ 
ඵයඳතශ විධිඹ  ගේ යගට් අහිාක දුේඳත් මිනිවහ සයහ ගගන කන 
ගේ මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝගඹ  
අිළ විරුද්ධයි කිඹන කහයණඹ භහ කිඹන්න කළභළතියි.  

 
ඒ විතයක් ගනොගයි.  ත කහයණඹක් කිඹන්න තිගඵනහ. 

ගරු අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ කහයණහ කිහිඳඹක් වන් කශහ. 
එතුභහ කිඹපු ගද්ල්ලින් භහ එක ගදඹක  එකඟ නහ. ඒ එකඟ 
න්ගන් ගභඹ යි. ගේ නිගඹෝගඹ  අදහශ ගළට් නිගේදනඹ මී  
කලින් ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහගේ අධහනඹ  
රක් වුණහ. එහි ජ අිළ ඇහුහ, ගභභ ගළට් නිගේදනඹ  අදහශ 
නිගඹෝගඹ ේඵන්ධගඹන් ගන්නහ ිළඹය කුභක්ද කිඹරහ. ගභඹ  
ගනභ දිනඹක් අල— නළවළ. මුදල් ඳනත් ගකටුේඳතක් ේභත 
කයන අසථහගේ ජ ගභඹ අනුභත කය ගනිමු, එඹ තභයි සුදුසුභ 
්රිදඹහ භහර්ගඹ කිඹරහ කිේහ. වළඵළයි ඒ ගරහගේ ගේ විඹඹ බහය 
ක යුතු කයන නිරධහරියඹහත්, ඒ හගේභ ්ණ්ඩු ඳක්ඹත් 
කිේගේ නළවළ, "අිළ එගවභ කයමු"යි කිඹරහ. අහනගේ අන්තිභ 
ගභොගවොගත් උඳගදක් රළගඵනහ, "ගභභ නිගඹෝගඹත් භහර්තු 31 

දින  කලින් ේභත කය ගන්න ඕනෆ"යි කිඹරහ. ගේක තභයි 
්ණ්ඩු ඳත් ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹ. ගේක තභයි ගේ ්ණ්ඩුගේ 
නිරධහරින්ගේ ප්ර ලසනඹ. ගේක තභයි ගේ ්ණ්ඩු  උඳගදස ගදන 
අඹගේ තත්ත්ඹ. ගේක තභයි ගේ බහගේ ක යුතු ඳහරනඹ 
කයන පුද්ගරඹන්ගේ තත්ත්ඹ.  

 

මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝගඹ  
අන්තිභ ගභොගවොගත් ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන අජිත් කුභහය භන්්රීුතුභහ 
ඉතහභ නිළරැදි කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ. ගඵොගවෝ භන්්රීුරු ගේ 
ේඵන්ධගඹන් දන්ගන් නළවළ. විගලේගඹන්භ නීතිඥ තත්තිඹ වහ 
ේඵන්ධ කරුණු දන්නහ භන්්රීුරුන්  කරුණු කිඹන්න, දළන 
ගන්න, විහදඹ වහ වබහණු ගන්න අසථහක් නළවළ. 
ගභොකද, අඩු ගණගන් තිඹක  ඳභණ කලින් අිළ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ න—හඹ ඳත්රනඹ ිළිතඵ අගඵෝධඹක් ඇති කය 
ගන්නහ. ඒ අනු විඹඹ ගඵදහ ගදනහ. ඒ අනු කථහ කිරීගේ 
අසථහ රඵහ ගදනහ. එභ නිහ ගභගවභ කඩිනමින් ගනස න 
එක අනිහර්ඹගඹන්භ ළරැදියි. ගභඹ ඳසු ණුඹ තිගේ, ති 
එකවභහගර් දිණුන් දිග භ සිද්ධ වුණහ. ගභඹ ඳසු ණුඹ භහ 
කිහිඳඹක් තිසගේ දිණුන් දිග භ සිද්ධ නහ.  

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

 
අනතුරු නිගඹෝජ—  කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹන් ඉත් 

වුගඹන්, නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ [ගරු  මුරුගේසු චන්ද්රාකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு 

தொதசகசு சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
 
 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, භහ මී  භහ කිහිඳඹක  

කලින් කිේහ, ගේ ඳහර්රගේන්තුගේ සිද්ධ න ඇත්ත තත්ත්ඹ, 
ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ  සිද්ධ ගරහ තිගඵන 
ඇත්ත තත්ත්ඹ, ගේ ඳහර්ලිගේන්තු, ජනහධිඳති භන්දියගේ ව 
මුදල් වහ ර.භේඳහදන අභහත—හාලගේ යඵර් සීල් එකක් ඵ  ඳත් 
ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන අහනහන්ත තත්ත්ඹ ගරෝකඹ දළන 
ගත්ගතොත් මිනිසසු එකතු ගරහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ණුනි තිඹයි 
කිඹරහ. ඒ කථහ අවගගන හි පු දිගන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ 
එදහ ගභොනත් ගනොකිඹහ ඳසු දහ භහ නළති ගරහගේ, "අජිත් 
ගඳගර්යහ ඳහර්ලිගේන්තු ණුනි තිඹන්න උත්හව කයනහ"යි කිඹහ 
කථහක් කශහ. වළඵළයි අද ගභඹ එිතදයවු ගනහ. එදහ භහ කිඹපු 
ගද් නළත නළත  ගඳගනනහ.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එගවභ නේ ණුනි තිඹන්න. 

 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ණුනි තිඹන්න භ  වුභනහක් නළවළ. 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ වදපු ගේ රසන ඳහර්ලිගේන්තු ණුනි 
තිඹන්න භ  වුභනහක් නළවළ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගඵොගවොභ දුය දිග හිතරහ; යගට් අල—තහ ගළන හිතරහ; මී  ඩහ 
ගගෞයනීඹ ්ණ්ඩු; මී  ඩහ ගකීගභන් ළඩ කයන ්ණ්ඩු; ඒ 
හගේභ ගගෞයනීඹ ඳහර්ලිගේන්තුක් තිගඵයි කිඹන 
අගේක්හගන් ඩහ ඉඩකඩ ඇති රසන තළනක ඳහර්ලිගේන්තු 
ඉදි කශහ. අිළ ගභතළන ඳහර්ලිගේන්තු වදපු නිහ තභයි 
තමුන්නහන්ගේරහ  එඹ රසන කයන්න පුළුන් ගරහ 
තිගඵන්ගන්. අඳ  ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ණුනි තිඹන්න ඕනෆත් නළවළ; 
ණුනි තිඹන්ගන්ත් නළවළ.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, වළඵළයි ප්ර ලසනඹක් 
තිගඵනහ. ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු කයන රජ්ජහවගත, 
දුර්ර, අකහර්ඹක්භ තත්ත්ඹ ගරෝකඹ දළන ගත්ගතොත් මිනිසසු 
තුශ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ගළන ගභොනහ වරි ගගෞයඹක් ඉතිරි 
ගරහ තිගඵනහ නේ, ඒකත් නළති නහ.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ භභ ත 

කරුණක් කිඹන්න කළභළතියි. අද ගභතළන ප්ර ලසනඹක් භතු වුණහ, 
හි පු ජනහධිඳති හියුගගෝ චහගේස  භළතිතුභහගේ අබහඹ ේඵන්ධ 
ගලෝකඹ ඳශ කිරීගේ ගඹෝජනහ Adjournment Motion එකක් 
ලගඹන් අද ද  නිඹමිත කහර්ඹඹක් විධිඹ  ඉදිරිඳත් න්ගන් 
ඇයි කිඹරහ.ගේ කහයණහගේ ජ භභ අනුය කුභහය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහ එක්ක එකඟ නහ. ඔේ, ගේ ගඹෝජනහ 
Adjournment Motion එකක් ලගඹනුයි ඉදිරිඳත් න්ගන්. ඒක 
ප්ර ලසනඹක් නළවළ කිඹමු ගකෝ. Adjournment Motion එකක් 
ලගඹන් ගේ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ ගදනහ. ඒ 
හගේභ මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් 
නිගඹෝගඹත් වදිසිගේ විහදඹ  ගන්නහ. නමුත් ඩිරහන් ගඳගර්යහ 
ඇභතියඹහ ේඵන්ධ විලසහ බාග ගඹෝජනහක් අයගගන ්පු 
ගරහගේ අිළ කිේහ, අගප්ර ේල් භහගේ ගන්න පුළුන් ඳශමු දිනඹ 
ගේ වහ අඳ  ගදන්න කිඹරහ. ඒ නිහ එභ විලසහ බාග 
ගඹෝජනහ ගළන අඳ  උනන්දුක් තිබුගණ් නළවළ කිඹන කහයණඹ 
ළරැදියි. 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අිළත් කිේහ, අගප්ර ේල් 09 ඒ වහ අසථහ ගදන්න කිඹරහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ විලසහ බාග ගඹෝජනහ අත්න් කයරහ අයගගන ්පු 

එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ අඳ  ඒ ගළන උනන්දුක් තිබුගණ් නළවළ 
කිඹන එක ේපර්ණගඹන් ළරැදියි. තභත් අඳ  ඒ ගළන 
උනන්දුක් තිගඵනහ. ්ණ්ඩුගේ එකඟතහ නළති ඒ වහ අඳ  
දිනඹක් ගන්න ඵළවළ. ඒක තභයි ප්ර ලසනඹ. අගප්ර ේල් 09 ළනිදහ  ගේ 
ේඵන්ධ විහදඹ ගඹ ජ තිබුණහ. වළඵළයි එදහ අඳ  ්ණ්ඩු 
ඳහර්ලසගඹන් කිේගේ ගභොකක්ද? "නළවළ, නළවළ, එදහ  ගන්න 
ඵළවළ. එදහ  කයන්න ඵළවළ. එදහ  අඳ  ත ගද්ල් තිගඵනහ." 
කිඹරහ කිේහ. අිළ දන්නහ, ඒක ඹටින් තිබුගණ් ගභොකක්ද කිඹරහ. 
එිතගේ කශ හක්චඡහගේ ජ කථහ වුගණ් ගන ගදඹක්. ඩිරහන් 
ගඳගර්යහ ඇභතියඹහ   ත කල් ඕනෆ, එතුභහ   background  එක 
වදහ ගන්න ඕනෆ, campaign කයන්න ඕනෆ, ගඳොල් ගවන්න ඕනෆ, 
එදහ  ඳල්ලිර  ඹන්න ඕනෆ, ගකෝවිල්ර  ඹන්න ඕනෆ, 
අයහබිගේ ව යුගයෝඳගේ සිටින රීමිකයින් දළනුත් කයරහ එතුභහ  
අනුකේඳහ රඵහ ගන්න කල් ඕනෆ කිඹරහ කිේහ. ඒ නිහ ඒ වහ 
කල් රඵහ ගළනීභ  අිළ භළයි භහගේ 9 ළනිදහ  ඒ ගඹෝජනහ 
විහදඹ  ගනිමු කිඹරහ කිේහ. එභ විලසහ බාග ගඹෝජනහ 
අගප්ර ේල් 7 තිබුණත් එකයි, භළයි 9 තිබුණත් එකයි, ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ එඹ ේභත න්ගන් නළවළ. නමුත් ඩිරහන් 
ගඳගර්යහ ඇභතියඹහගේ විඹ ඹ ගත් තිගඵන කහයණහ 
ේඵන්ධ ගේ ඇති ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹ ගභොකක්ද කිඹරහත්, 

එතුභහ ගකීේ වියහිත ක යුතු කයන අකහර්ඹක්භ 
ඇභතියගඹක්ඹ කිඹන කහයණඹත් ගවිතදයේ කයන ද කල් 
ඹන එක ඳභණයි සිද්ධ න්ගන්.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ භභ ඒ කහයණඹ 
කිඹමින්, අඳ  උනන්දුක් තිගඵනහ, ඒ හගේභ භෆත කහරගේ 
තිබුණු ගවොභ විහදඹ වළටිඹ  ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඇභතියඹහ වහ 
ේඵන්ධ විලසහ බාග ගඹෝජනහගේ  විහදඹ අිළ ඉදිරිඳත් 
කයනහ, ඒ ිළිතඵ අල— සදහනභ අඳ  තිගඵනහ, කිසිභ 
අකහර්ඹක්භතහක් ගවෝ ප්ර භහදඹක් නළවළ කිඹරහ භභ කිඹනහ. 
දළන් භළයි භහගේ 09 ළනිදහ  ඒ වහ දින නිඹභ කයරහ 
තිගඵනහ. එදහ ත් මී  ළඩිඹ ළදගත් ඳනත් ගකටුේඳත් 
තිගඵනහ කිඹරහ කිඹන්ගන් නළති, එදහ  එභ ගඹෝජනහ 
විහදඹ  ගනිමු. ඒ නිහ ඒ තිගඵන ළරසුේ ගභොනහ වුණත්, 
ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඇභතියඹහ ේඵන්ධ විලසහ බාග ගඹෝජනහ 
එදහ  අිළ විහදඹ  ගන්නහ. අිළ උඳරිභ ලගඹන් ක යුතු කයරහ 
ගේ ය   ධනඹ අයගගන එන, ගේ ය   ්දහඹේ අයගගන එන ගේ 
යගට් දුක් ගේදනහ විඳින මිනිසුන්- 

    
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භළයි භහගේ 09 ළනිදහ අිළ, තමුන්නහන්ගේරහ සිඹලු ගදනහභ- 

[ඵහධහ කිරීභක්]   
 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
( ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
නළවළ, නළවළ, භළයි භහගේ 09ළනිදහ  අිළ ඒ විලසහ බාග 

ගඹෝජනහ විහද කයනහ. එදහ  අිළ ගේ ඇති ගරහ තිගඵන 
තත්ත්ඹ ව ගභඹ ප්ර භහද වීභ  ගවේතු- [ඵහධහ කිරීභක්]  ගභොකද, 
අිළ දන්නහ ේප්ර දහඹ. ඔඵතුභහ භ  ඩහ ගවොඳින් ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ේප්ර දහඹ ගළන දන්නහ.   හභහන—ගඹන් 
භහඹක් ඇතුශත විලසහ බාග ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
අසථහ රඵහ ගදන්න  ඕනෆ. ඒක තභයි ඳහර්ලිගේන්තුගේ 
ේප්ර දහඹ.  නමුත් දළන් භහ ගදකක ත් ළඩියි, ගරු නිගඹෝජ— 
කහයක බහඳතිතුභනි.  ගේකයි ප්ර ලසනඹ.  අගඳන් මිනිසසු අවනහ, 
ඇයි ගේක  උනන්දුක් නළත්ගත් කිඹරහ. අනුය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහ ත් එක ය හිතුණහ, ගේක  උනන්දුක් නළතු ගගයි 
කිඹරහ. භහ එතුභහ   භතක් කගශේ එගවභ නළවළයි කිඹන එකයි.
[ඵහධහ කිරීභක්] උනන්දුක් තිගඵනහ; ගවො උනන්දුක් 
තිගඵනහ; ඉතහභ උනන්දුක් තිගඵනහ.  

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අඳ ත් උනන්දුක් තිගඵනහ, ගේ ගළන ිළිතතුරු  ජරහ, ගභහි 

ළඵෆ තත්ත්ඹ අනු ජඹග්රාවණඹ කයන්න. ඒගක ගළ ලුක් 
නළවළ.  නමුත් ගභගවභ එකක් තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජ— කහයක 
බහඳතිතුභනි.  ඉතිවහඹ ඵළලුගොත් එගවභ ගේ විරුද්ධ ඳක්ඹ 
විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ගඹෝජනහන් ඳසු ඉල්රහ අස කය ගත් 
අසථහ තිගඵනහ.  

 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
නළවළ, නළවළ, එගවභ එකක් නළවළ.  

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නළවළ, එගවභ තිගඵනහ. වළන්හඩ් හර්තහ අයගගන 

කිඹරහ ඵරන්න. How many times have you given notice and 

then withdrawn later? That is the way you have been 

behaving.  

1203  1204 

[ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ] 
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නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ajith P. Perera, your time is over. Please 

wind up now.  

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි,  අද දින  නිඹමිත විඹ  

අදහශ ගනොවුණත් ගේ ප්ර ලසනඹ භතු වුණු නිහත්, ඒ ිළිතඵ 

සුළුගන්  ගවෝ ගනත් අදවස ඳශවුණු නිහත් ගේ ගළන භහ 

කිඹන්න කළභළතියි. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඇභතියඹහ  විරුද්ධ 

විලසහ බාග ගඹෝජනහ භළයි භහගේ  09 ළනිදහ අිළ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. අිළ එඹ හද කයනහ; තදින් හද කයනහ.  ගේ යගට් 

රීමිකඹන් මුහුණ  ජරහ තිගඵන ඉතහභ ඵයඳතශ  අයණ තත්ත්ඹ 

ගළන අිළ එිතදයවු කයනහ කිඹන කහයණඹ භහ කිඹනහ.  

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake. 

 
ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. John Amaratunga. 
 

 

ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Can we have an additional half-an-hour for this 

Debate because there are some important issues that have 

been raised and there are a number of Members who have 

expressed their willingness to speak, of course, with your 

consent? I hope you will cooperate.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We have agreed to have one hour for the Debate. 

There would be 45 minutes for the Opposition and 15 

minutes for the Government. We will have that full time.   

 
නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The  Hon. Anura Dissanayake, you may commence 

your speech.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, Hon. Ajith P. Perera said,  
ජනහධිඳති භන්දියගේ stamp එකක් ඵ  ගේ ඳහර්ලිගේන්තු 

ඳත් ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ඒක ඳහර්ලිගේන්තු වෆල්ලු  ඳත් 

කිරීභක්.  

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. The Hon. Anura 

Dissanayake, you may carry with on your speech.  
 

ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
It is a matter of consent that I am only asking for. - 

[Interruption.] 

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Anura Dissanayake, you may carry on your 

speech.  

 
[අ.බහ. 2.45] 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, විගලේගඹන්භ ්ණ්ඩු 
විසින් වදිසිගේභ මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන)  ඳනත  
ාගලෝධන කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ.   

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන අභහත—තුභහ ගභඹ ඉදිරිඳත් කයමින් 

කිය ඳරිදිභ 2013 ය වහ ඉදිරිඳත් කයන රද අඹ ළඹ 
ගල්ඛනඹ  අනුරපී න ඳරිදියි ගභභ ාගලෝධන ඉදිරිඳත් ගකො  
තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අඹ ළඹ ගල්ඛනඹ 

ේභත වුගණ් ගදළේඵර් භහගේ 08 ගවෝ ඒ ්න්න දිනඹක.  
මුදල්  වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹ  ඳළරී ති ගඵන ප්ර ධහන 
කහර්ඹ බහයඹ තභයි අඹ ළඹ ගඹෝජනහන්හි කස වී තිගඵන 
ගඹෝජනහ නිඹමිත ඳරිදි ගඳශගසහ, නිඹමිත දිනකහනුර ජ 
ඳහර්ලිගේන්තු  ඉදිරිඳත් ගකො  අනුභත කය ගළනීභ.  ගභොකද, 
ඳහර්ලිගේන්තු  තභයි අගේ යගට් මුදල් ඵරඹ ඳළරී තිගඵන්ගන්.   
විධහඹක ජනහධිඳතියඹහ  ගවෝ අභහත—හාල ගල්කේයඹකු  ගවෝ 
ගනත් කිසිකු  ගනොගයි, ඳහර්ලිගේන්තු යි ගේ මුදල් ඵරඹ 
ඳළරී තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ ජනතහගගන් අඹ කය ගළනීේ, 
ජනතහ  ගදන වන, කය ගවෝ මුදල්භඹ තීයණ ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ බහ ේභත කය ගත යුතු තිගඵනහ. 
විගලේගඹන් මුදල් වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹ  තත් ඉඩ 
කඩක් විතත කය  ජ තිගඵනහ, ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගන්භ.  එනේ, 
ඹේ ඵද්දක්, ඹේ අඹ කය ගළනීභක් ඔවුන්  ඒ අල— අසථහක ජ 
ඳනන්න පුළුනි. වළඵළයි, භහ තුනක් ඉක්භහ ඹහභ  ගඳය එඹ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ේභත කයගත යුතුයි. එඹ විගලේ ඉඩ කඩක්. 

1205  1206 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගන කිසිදු අභහත—හාලඹක  එළනි ඉඩ කඩක් වේඵ ගන්ගන් 
නළවළ. අගනක් වළභ අභහත—හාලඹක භ එළනි කහයණඹක් නීතිඹක් 
ඵ  ඳත් ගන්ගන් ඳහර්ලිගේන්තුගේ ේභත කශහ  ඳසු 
ඳභණයි. වළඵළයි මුදල් වහ ර.භේඳහදන අභහත—හාලඹ  විගලේ 
අසථහක් රඵහ  ජරහ තිගඵනහ, තභන්  අල— න ඵදු 
ාගලෝධන ඉදිරිඳත් ගකො  භහ තුනක් ඉක්භහ ඹහභ  ගඳය 
ේභත කය ගන්න. ඒක මුදල් වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹ  
ඳළරී තිගඵන විගලේ අසථහක්.  

 
වළඵළයි ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ භහ තුන  

අදහශ න ඳරිදි රඵහ  ජ තිගඵන අසථහත් ගනොරකහ වරිමින්; 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ගගෞයඹ, ඳහර්ලිගේන්තු  —සථහගන් රඵහ 
 ජ තිගඵන ඵරඹ, ඳහර්ලිගේන්තු  —සථහගන් ්ගයෝඳණඹ 
කය තිගඵන තත්ත්ඹත් -ඒ සිඹල්රත්- ගනොරකහ වරිමින් මුදල්  
වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹ ක යුතු කයමින් තිගඵනහ.  

 
 දළන් ජනහරි භහගේ ඳශමුළනිදහ සි  ්රිදඹහත්භක න ඳරිදි, 

ගේ ගළට් නිගේදනඹ නිකුත් කශහ. ගභඹ භහර්තු 30 ළනිදහ  ගඳය 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ේභත කයගත යුතුයි.  භහර්තු 31 ළනිදහ න 
ගකො  ්න්න ලගඹන් ගේ ඳහර්ලිගේන්තු දින 24ක් රැස 
ගනහ. එතගකො  ඒ දින 24 ඇතුශත ගභඹ ඳහර්ලිගේන්තු  
ඉදිරිඳත් ගකො  ේභත කය ගත යුතු තිගඵනහ. නමුත් ්ණ්ඩු 
ගභොකක්ද කයන්ගන්?  අද තභයි භහර්තු භහගේ 30 ළනිදහ  ගඳය 
ඳහර්ලිගේන්තු රැසන අන් දිනඹ. අන් දිනඹ වහ න—හඹ 
ඳත්රනඹ ඊ  ගඳය දිනගේ ජ කස ගකො  අද ගභඹ ඉදිරිඳත් කයනහ.  
එයින් ගඳන්නුේ කයන්ගන් මුදල් අභහත—යඹහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු 
ිළිතඵ  දක්න ්කල්ඳඹයි. මුදල් අභහත—යඹහ භහ තුනක  
යක් ගේ ඳහර්ලිගේන්තු  ඇවිල්රහ හඩි වීගභන් 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ගගෞයඹ ගවෝ ඳහර්ලිගේන්තුගේ අයිතිඹ  
සුයක්ක ත ගන්ගන් නළවළ. මුදල් අභහත—යඹහ වළටිඹ  
ජනහධිඳතියඹහ  විසින් ඳහර්ලිගේන්තු  නිසි ගගෞයඹ ඉටු 
කයනහ නේ කශ යුතු න්ගන් ඳහර්ලිගේන්තු  ඳළරී තිගඵන 
ඵරතර ඊ  අනුරපී න ඳරිදි ඉටු කිරීභයි. නමුත් එගේ ගනොගයි 
කයන්ගන්. එගේ ගනොගකො  ගේ ගගන එන ඳනත් කගර්ද? ගේ  
ාගලෝධන කගර්ද? දළන්  ගේ ්ණ්ඩු ''නිල් අව අගඳයි'' 
කිඹනහ;  ''භව යුය අගඳයි' කිඹනහ. යහඹන් වදහ ඒහගේ   
ගඵෝඩ් ගවරහ තිගඵනහ, ''භහළු ඇල්ලීභ තවනේ'' කිඹරහ.  ගුන් 
ගතොටුඳශල් වදහ  ඒහ  අවස ඹහනහර  ඩහ ගද් ඹහනහ 
ඵසනහ. ඒහගේ ළඩිපුය ඉන්ගන් ගභොණරු කිඹහ ්යාිකයි.  ඒ 
නිහ තමුන්නහන්ගේරහ භවහ ාර්ධනගේ විජ්ජහ අඳ  
නිර්භහණඹ කයරහ ගදනහ.  

 
වළඵළයි සිද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද? තමුන්නහන්ගේරහ 

වදන භවහ ාර්ධනගේ මිථ—හගන් ගේ යගට් ජනතහ  ප්ර තිරහබ 
රළගඵන්ගන් නළවළ. ජනතහ  ප්ර තිරහබ ගනොරළගඵන ්ර්ථික 
ාර්ධනඹකින් ගේ ය   ඇති ප්ර තිපරඹ කුභක්ද? ාර්ධනඹ 
ිළිතඵ භවහ මිථ—හක්,  ාර්ධනඹ ිළිතඵ භවහ ගගොඩ නළාවීභක් 
ාර්ධනඹ ිළිතඵ භවහ සිහින ගරෝකඹක් වදනහ. වළඵළයි 
ජනතහ  ගභොකක්ද කයමින් තිගඵන්ගන්. ජනතහගේ එදිගනදහ 
මලික අල—තහන් සිඹල්ර  ඵදු ිළ  ඵදු ඳ මින්, විවිධ ලිඹහ 
ඳදිාික ගහසතු ළඩි කයමින් තමුන්නහන්ගේරහ ක යුතු කයමින් 
තිගඵනහ. ඒ අනු තභයි  ගේ මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) 
ඳනත් ගකටුේඳත ඇවිල්රහ තිගඵන්ගන්. ඒ අනු තභයි ගරු 
නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දිවුරුේ ගඳත්භක් වහ න 
මුද්දය ගහසතු රුිළඹල් 250 දක්හ ළඩි කයරහ තිගඵන්ගන්. 
හභහන—ගඹන් ඒ ගහසතු රුිළඹල් 25ක් ලගඹන් තභයි තිබුගණ්. 
ඒක දව ගුණඹකින් ළඩි කය තිගඵනහ. ප්ර තිලතඹ ඵළලුගොත් ඒක 
සිඹඹ  දවස ගුණඹක ළඩි වීභක්. කල්ඳනහ කය ඵරන්න. 
තමුන්නහන්ගේරහ ගේ යගට් භවජනතහ  ාර්ධනඹ ිළිතඵ 
භවහ ගඵොරු විගඩේ ඳ මින් ළඵළවින්භ කය තිගඵන්ගන් 
ගභොකක්ද? දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් වහ න ගහසතුත් සිඹඹ  දවස 
ගුණඹකින් ළඩි කය තිගඵනහ. ගවේතු ගේකයි. 
තමුන්නහන්ගේරහගේ බහණ්ඩහගහයඹ හිස. ගඳඵයහරි භහගේ 24 

ළනි දහ නගකො  රාකහ ඵළාකුගේ තිගඵන බහණ්ඩහගහයගේ  ජාගභ 
ණුණුභත්  ඳත්හ ගගන ඹන්ගන් ඵළාකු අයියහලින්.  බහණ්ඩහගහය 
ණුණුභත් O/Dලින් ඳත්හ ගගන ය ක් තභයි ගේ තිගඵන්ගන්. 
රාකහ ඵළාකුගයි, භවජන ඵළාකුගයි O/D වයවහ යහජ— 
ගේකඹන්ගේ ළටුේ ගගන තත්ත්ඹ  තභයි  
තමුන්නහන්ගේරහ ගේ ය  ගගනල්රහ තිගඵන්ගන්.  

 
ඒ නිහ අගේ ඵළාකු ඳද්ධතිඹත් කඩහ ළග න අනතුයක  

මුහුණ  ජරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහ ය  හිස කයරහ 
ති ගඵන්ගන්. භවහ ණඹ කන්දයහක් ගගනළල්රහ කඳු ිළ ටින් ගගොඩ 
ගවරහ ගේ ය  ණඹ අදහනේ ගර්ඛහ දක්හ ඳවශ ඵසරහ 
තිගඵනහ. ගේ ය  ගරෝකඹ ගට් ණඹ ඉල්රමින් ඹන 
නිලහචයගඹක් ඵ   ඳත් කය තිගඵනහ. කල්ඳනහ කය ඵරන්න, 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි. එහි ප්ර තිපරඹක් ගර තභයි 
අද හභහන— ජනතහ භත අගන්කවිධ දුසකයතහ, අගන්කවිධ ඵය 
ඳළ වීේ කයන්ගන්. ඒ නිහ තභයි ගේ ගහසතු රුිළඹල් 25 සි  
250 දක්හ ළඩි කයන්ගන්.  

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන අභහත—තුභහ ගේ නිගඹෝගඹ ගඳගර්දහ 
-20ළනි දහ- විහදඹ  ගනොගත්ගත් ඇයි? ්ණ්ඩුගේ භවය 
අභහත—රු කල්ඳනහ කශහ, 21ළනි බ්ර?වසඳතින්දහ උගද් කළන 
කළබිනට් භණ්ඩර රැසවීගේ ජ ගේ ගහසතු ටිකක් අඩු කය ගන්න 
කථහ කයන්න වළකි ගයි කිඹරහ. ඕකයි යව. 20ළනි දහ ගභඹ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ විහදඹ  ගත යුතුයි. මුදල් අභහත—හාලඹ  අදහශ 
ඳනත් ඹ ගත්භ ගේ නිගඹෝගඹත් ගන්න කිඹරහ අඳ ගඹෝජනහ 
කයන ගකො  ්ණ්ඩු එඹ භඟ ඇරිගේ ගන ගභොකක්ත් නිහ 
ගනොගයි,  21ළනි දහ උගද් කළබිනට් භණ්ඩරඹ රැස වුණහභ ගභහි 
ඹේ අඩු කය ගළනීභක් කය ගන්න පුළුන් ගයි කිඹරහ දිගන්ස 
ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ළනි භවය අභහත—රු සිත නිහයි. 
වළඵළයි කළබිනට් භණ්ඩරගේ මරහනඹ දයන ප්ර ධහනිඹහගේ 
තීයණඹ ඵ  ඳත් ගරහ තිබුගණ් ගභොකක්ද? මුදල් අභහත—හාලගේ 
ගල්කේයඹහ බහනහඹකතුභහ  ගවෝ ්ණ්ඩු ඳක්ගේ ප්ර ධහන 
ාවිධහඹකතුභහ  දුයකථනගඹන් කථහ කයරහ කිේගේ ගභොකක්ද?  
ගල්කේයඹහ කිේගේ තදුය  ත් ප්ර භහද කයන්න එඳහ, ගේක 
ඉදිරිඳත් කයරහ ේභත කය ගන්න කිඹරහයි. ඒ අනු තභයි 
ගඳගර්දහ ගභභ නිගඹෝගඹ ගන්ගන් නළති, ඊගේ කළබිනට් භණ්ඩර 
රැසවීගේ ජ ඹේ ාගලෝධනඹක් ගන්න උඳකල්ඳනඹ කයමින් ඉරහ 
වදිසිගේ අද ගගනහගේ.  

 

ගේ දිවුරුේ ප්ර කහලර ගහසතු ළඩි කි රීභ ඵරඳහන්ගන් 
කහ ද? ග රු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, හභහන—ගඹන් 
ඳහල් දරුගක් ඳශමුගනි ඳන්තිඹ  බහය ගදන ගකො , ඒ 
ගල්ඛන දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් වයවහ වතික කශ යුතු තිගඵනහ.  

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අන් කයනහ ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි.  
 

අගේ දුහ දරුන් එක ඳහරක  විතයක් ගනොගයි 
application ඉදිරිඳත් කයන්ගන්. අ  ඳහල් ඳව වඹක  ඔවුන් 
ඉල්ලුේඳත් ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ නිහ ඔවුන්  ඳහල් ලිිළ ගල්ඛන 
වතික කිරීගේ දිවුරුේ ප්ර කහල වහ ඳභණක් රුිළඹල් 1,500ක  
ඩහ ළඩි ප්ර භහණඹක් දයන්න සිද්ධ ගනහ. ඒ හගේභ 
ගනොතහරිසරු හභහන—ගඹන් ර්ඹක  තහක් 
භවහධිකයණගේ විනිලසචඹකහයයඹහගගන් ඵරඳත්රනඹක් රඵහ ගත 
යුතුයි. ඒ අනු ගේ අවුරුද්ගද් ගනොතහරිසරු රුිළඹල් දවගේ 
මුද්දයඹ ගවරහ භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයතුභහ  -ඔඵතුභහත් 
ඹන්න ඇති භහ හිතන්ගන්- එඹ තළඳෆගරන් ඹළේහ. තළඳෆගරන් 
ඹළේහ  ඳසගේ භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයතුභහගේ 
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කහර්ඹහරගඹන් ්පු ිළිතතුය ගභොකක්ද? ඒගකන් කිඹහ එේගේ ඒ  
වහ ත රුිළඹල් 1,990ක් අඩුයි කිඹරහයි. රුිළඹල් 10, රුිළඹල් 
2,000 දක්හ අතිලඹ ඉවශ දළමීභක් කය තිගඵනහ. ගභයින් 
ගඳන්නුේ කයන්ගන් අන් කයක්ත් ගනොගයි, අගේ ය  ඳත් වී 
තිගඵන ්ර්ථික අර්බුදගේ ගළඹුය, ්ර්ථික අර්බුදගේ කඩහ ළටීභයි. 
ඒ නිහ ගේ භන සුයාගනහ ගරෝකඹ, ගේ භන භවහ ාර්ධන 
ගප්ර ෝඩහන්, මිථ—හන් වළරුණු ගකො  ගභහි අන් ඹභක් ගනොන 
ඵ තභයි ගභභ ගළට් නිගේදන වයවහ ගඳන්නුේ කයන්ගන්. 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Dayasiri Jayasekara.  

You have 10 minutes.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I have 15 minutes. 

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, you have only 10 minutes.   

 

[අ.බහ. 2.56] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අඳ දිණුන් දිග භ  ප්ර කහල 

කශහ හගේ, අද මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් 
ඉදිරිඳත් කය තිගඵන ගේ නිගඹෝගඹ තුිතනුත් ්ණ්ඩු  කිසිභ 
ළඩ ිළිතගශක් නළති ඵ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි ඔේපු කය 
ගඳන්නහ. අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ කිේහ හගේ අඳත් 
ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, මී  ඳසගේ ඳක් නහඹක 
රැසවීේර ජ වදිසිගඹන් එන ගඹෝජනහර  අඳ ත් එකඟ ගන්න 
ඵළරි තත්ත්ඹක් තිගඵන ඵ. ගභොකද අඳ ගඳගර්දහ  ගේ නිගඹෝගඹ 
ගන්න කිඹරහ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිේහ. නමුත් ඒක ගත්ගත් 
නළවළ. එදහ  ගන්ගන් නළති අද   ගේක ගගනහගේ ්ණ්ඩු  ඹේ කිසි 
විධිඹක වදිසි කහයණඹක් තිගඵන නිහඹ කිඹරහ තභයි භභ විලසහ 
කයන්ගන්.  

 
විගලේගඹන්භ භභ කිඹන්න කළභළතියි, ගේ ළඩි කිරීේ 

ේඵන්ධගඹන් අඳ  ප්ර ලසන ගණනහක් තිගඵන ඵ. අඳ දන්නහ 
රඝු කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ගළන. වළභ නඩුක භ දිවුරුේ ගඳත්ේ 
ගණනහක් ඉදිරිඳත් කයන්න තිගඵනහ. ඒ දිවුරුේ ගඳත්ේර  
මී  කලින් අඳ  ණුගේ රුිළඹල් 25යි. රුිළඹල් 25ක මුද්දයඹකින් 
තභයි දිවුරුේ ගඳත්භක් ඉදිරිඳත් ගකරුගේ. දළන් ගේක රුිළඹල් 
250 දක්හ ළඩි කය තිගඵනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. ඔඵතුභහ 
දන්නහ උේඳළන්නඹක් ගන්න ණුඹහභ, ඒ හගේභ භයණඹක ජ ගේ 
දිවුරුේ ගඳත්ේ ඉදිරිඳත් කයන්න සිදු න ඵ. තහත්තහ මිඹ ණුඹහභ 
පුතහරහ  දිවුරුේ ගඳත්ේ ගදන්න ගනහ. භවත්තඹහ මිඹ ණුඹහභ 
ඒ බිරි  දිවුරුේ ගඳත්භක් ගදන්න ගනහ. හභහන—ගඹන් 
වළඳුනුේ ඳත් රඵහ ගළනීගේ ජ වළඳුනුේ ඳගත් නභක් ගනස 
වුගණොත්, න භක ඉසිළල්රක් ඳහිළල්රක් ළයදුගණොත් ඒක ත් 
දිවුරුේ ගඳත්භක් ඉදිරිඳත් කයන්න ගනහ. ගේහ කල්ඳනහ කය 
ඵරන වි  අඳ  ගේනහ ළඩිගඹන්භ දිවුරුේ ගඳත්ේ අල— 
ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොක ද කිඹරහ. 

 
හභහන—ගඹන් යජගේ ඉඩේ ඳයහ  ජගේ ජ ගවෝ යජගේ ඉඩේ 

ේඵන්ධ ගනුගදනුක ජ මුද්දය ගහසතුර ප්ර භහණඹ ඉතහභ ළදගත් 
ගනහ. ගභොකද, රුිළඹල් 25  තිබුණු මුද්දය ගහසතු රුිළඹල් 250 

දක්හ ළඩි කිරීගේ ජ ඇත්ත ලගඹන්භ අඳවසුතහ  ඳත් න්ගන් 
අගේ ගේර සිටින දුේඳත්, අහිාක මිනිසසුයි. හභහන— මුද්දය 
ගළහීගේ ඉරහ අද වළභ ගදඹක්භ ළඩි කයරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 
එක ඳත් ඉරුක් රඵහ ගළනීගේ මුද්දය ගහසතු රුිළඹල් 500 
කයරහ තිගඵනහ. රඵන තිගේ ඳභණ ඒ ාගලෝධන 

ඳහර්ලිගේන්තු  ගගන එන්න නිඹමිත තිගඵනහ. ගරු 
නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් හභහන—ගඹන් ගල්ඛන 
ඳරීක්හ කිරීභ වහ අිළ  එක ඳත් ඉරුක් ගන්න වි  රුිළඹල් 
500ක මුද්දය අල—යි. ණුඹ තිගේ එක පුද්ගරගඹක්  ණ 
ඵළාකුගන් රුිළඹල් රක් 2ක ණඹක් ගන්න ණුඹහ. ඒ පුද්ගරඹහ  
කිඹරහ තිගඵනහ, ගේ තිගේ ඉරහ එක ඳත් ඉරුක  රුිළඹල් 
500 ගණගන් මුද්දය ගහසතු ගගන්න අල—යි කිඹරහ. ඔහුගේ ඳත් 
ඉරු ගණනහ ගන්න රුිළඹල් 11,500ක් ගගන්න ගනහ. ගේ 
අහිාක පුද්ගරඹහ  ඳත් ඉරුර  විතයක් රුිළඹල් 11,500ක් 

ගගන්න ගරහ තිගඵනහ. රුිළඹල් රක් 2ක ණඹක් ගන්න 
පුද්ගරඹකු ගකොගවොභද ගේ හගේ විඹදභක් දයහ ගන්ගන්? ගේ 
හගේ තත්ත්ඹක් තභයි තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ 

විගලේගඹන්භ දිවුරුේ ගඳත්ගේ කහර්ඹ බහයඹ හගේභ 

නීතිඥරුන්ගේ ගනොතහරිස  ඵරඳත්රනඹ ගළනත් කිඹන්න  ඕනෆ. 

ගඳඵයහරි 28 ගනිදහ, අිළ නීතිඥරුන් විධිඹ  අගේ ඔේපු ලිවීගේ 

ඵරඳත්රනඹ අලුත් කය ගන්නහ. හභහන—ගඹන් අිළ ගේක මී  ගඳය 

රඵහ ගත්ගත් රුිළඹල් 10 මුද්දයඹක් ගවරහයි.  දළන් ගේ මුදද්ය 

ගහසතු රුිළඹල් 2,000 දක්හ ළඩි කය තිගඵනහ. ශියහණි 

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹගේ ප්ර ලසනගේ ජ ගේ යගට් භසත 

නීතිඥරුන් එක භතඹක් ගනුගන් ගඳනී සිටිඹහ. කිහිඳ 

ගදගනකු එගවන් ගභගවන්, තළන් තළන්ර කෆ ගළහුහ  භසත 

නීතිඥරුන් ඒ ්රිදඹහදහභගේ ජ එක  හිටිඹහ. භවය අඹ කිේහ 

ගරීේසඨහධිකයණඹ අඳහඹ  ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. අධිකයණඹ 

අඳහඹ  ණුඹගදන් කිේහ.  "Go to hell" කිඹපු කට්ටිඹ හිටිඹහ.  

භවය නීතිඥ ඇභතිරු එගවභ කිේහ. නමුත් එගවභ කිේහ 

කිඹරහ නීතිඥරුන් නිකේ හිටිගේ නළවළ. ඒ සිඹලු ගදනහ ගේ 

ප්ර ලසනඹ  භළදිවත් වුණහ. ඒ නීතිඥරුන්  ඳවය ගළසීභ වහ 

තභයි ්ණ්ඩු ගේ ළඩ ිළිතගශ කස කයරහ තිගඵන්ගන්. 

ගනදහ රුිළඹල් 10කින් තභන්ගේ ගනොතහරිස ඵරඳත්රනඹ අලුත් 

කයන නීතිඥ භවත්රුන්  දළන් රුිළඹල් 2,000ක්  ගගන්න 

ගරහ තිගඵනහ. රුිළඹල් 1,990ක් නළත එන්න කිඹරහ දළන් 

ලියුභක් එරහ තිගඵනහ. ගභන්න ගේකයි ඇති  කයරහ තිගඵන 

තත්ත්ඹ. කභක් නළවළ ඔඵතුභන්රහ දිග භ ගේ විධිඹ  ළඩි කය 

ගගන ඹන්න. ප්ර ලසනඹ ගේකයි. අහිාක, දුේඳත් මිනිවහගේ 

මුද්දයගඹනුත්, දිවුරුේ ප්ර කහලගඹනුත් වේඵ කයන ්ණ්ඩුක් 

ඵ  තමුන්නහන්ගේරහ ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ගඵොරු විඹදේර  ඳහවි්චික කයන්න ගේ 

මුදල් අයගගන තිගඵනහ.  

 

අද භත්තර airport එක  ඹන වි  flight එගක් එශන 

කට්ටිඹ තුන් ගදගනකු ඉන්න ඕනෆ. එක් ගකගනක් ඇත්ත භ 

flight එක එශනහ. අගනක් එක්ගකනහ ගභොනරු එශනහ. 

අගනත් එක්ගකනහ ඳවශ  ඵළවළපු ගභන් ගඩි දහනහ අලි 

එනහ . එක් ගකගනකු අලි එශනහ; එක් ගකගනකු ගභොනරු 

එශනහ; අගනක් එක්ගකනහ flight එක එශනහ. ගව  අනිද්දහ 

වළභ තළනභ ල් ඌගයෝ; වළභ තළනභ කුරුළු ප්ර වහය. 

තමුන්නහන්ගේරහ අහිාක, දුේඳත් මිනිසුන්ගගන් ගන්නහ 

ල්ලිලින් තභයි  airport  වදරහ, ගේ හගේ බිලිඹන ගණන්ර 

ගගොඩනළ් ලි වදරහ ඒහයින් ගව ගන්ගන්. එභ උත්ඹ  ණුඹ 

භන්්රීුරුන් අඳ  කිේහ, අඩුභ තයමින් තුය එකක් නළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු භන්්රීුයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

කවුද කිේගේ?  

1209  1210 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ ගනොගයි. භභ නභත් එක්කභ කිඹන්නද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ කිඹන කථහ අව ගගන ඉරහ, නළත්නේ නළවළයි 
කිඹන්න.  ගේ උත්ඹ අන් ගරහ ඇවිල්රහ භන්්රීුරු  භ  
කිේහ, ගේ තයේ ඳජහති උත්ඹක  අිළ ඉතිවහගේ කදහත් 
ණුහින් නළවළයි කිඹරහ. භභ ඇහුහ ගභොකද කිඹරහ. අඳ  උඩින් 
ඉන්නහ කිේහ ඇභතිරු. ඇභතිරුන්  ඉසයහින් ඉන්නහ 
කිේහ බහඳතිරු. අඳ  ගඵොන්න ගත් එකක්, තුය එකක් නළවළ 
කිේහ. කට්  අේගේ එතුභන්රහ අේගේ ගේිත ගේිත ඳළඹ ගණනක් 
හිටිඹහ කිේහ. 

 
ගරු කභරහ යණතුාග ගභගනවිඹ  
(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க) 

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 

කවුද කිේගේ? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුමිඹ කිේගේ නළවළ. ඔඵතුමිඹ  එවහ ඳළත්ගත් කට්ටිඹ, 

ගභවහ ඳළත්ගත් කට්ටිඹ කිේගේ. ගභගවේ කට්ටිඹ, අයගවේ කට්ටිඹ 
ඔක්ගකොභ භ  කිේහ. ඒකයි භභ ගේ කිේගේ. ඔඵතුමිඹ ඒ හගේ 
ගදඹක් කිඹන්ගන් නළවළ, ජහතික රළයිසතුගන් ඳත් කයරහ තිගඵන 
නිහ. ගභොකද ්ඳහු අයින් ගන්න කිේගොත් එගවභ අයින් 
ගන්න ගනහ ගන්.  අද ගඵොරු විඹදේ කයරහ ගෝඵන උත් 
තිඹරහ, ඒ උත්ර ජ අගේ භන්්රීුරුන් හිරිවළයඹ  ඳත් 
කයනහ. භභ ඵළලුහ අගේ සිවිල් ගුන් ගේහ ඇභතියඹහ 
ගකොගවේද කිඹරහ. ඒ උත්ගේ ගුන් ගේහ ඇභතියගඹක් 
නළවළ. වරි නේ ගුන් ගතොටුගඳොශ විතත කයන්න 
ජනහධිඳතිතුභහත් භඟ ශ් න්භ ඹන්න ඕනෆ සිවිල් ගුන් ගේහ 
ඇභතියඹහයි.  සිවිල් ගුන් ගේහ ඇභතියඹහ අඩි 15ක් ඳභණ 
ිළටුඳසින් සිටිනහ. එතුභහ ජනහධිඳතිතුභහගේ ඇ ගේ එල්ගරන්න 
එරහගගන එනහ. සිවිල් ගුන් ගේහ ඇභතියඹහ ඳළත්තක. 
නහභල් යහජඳක් භවත්භඹහ තභයි සිවිල් ගුන් ගේහ ඇභතියඹහ 
හගේ ඉන්ගන්. ඇත්ත කිඹන්න එඳහඹළ. ගේක තභයි සිද්ධ ගරහ 
තිබුගණ්. දළක්කහභ අඳ  හිනහ ණුඹහ. SriLankan Airlines එගක් 
බහඳතියඹහ ඉසයවහ සිටිඹහ. Airport and Aviation Services 
(Sri Lanka) Limited එගක් බහඳතියඹහ ඉසයවහ සිටිඹහ. සිවිල් 
ගුන් ගේහ අභහත—යඹහ ගේ ගණනක් ිළටුඳසින් සිටිඹහ. ගභන්න 
ඵරන්න අද ඇභතිරුන්  අත් ගරහ තිගඵන ඉයණභ. භහ ඒහ 
ගළන කිඹන්ගන් ගභොකද? ගේ අඹ ගභතළන භව ගරොකු  කෆ 
ගළහුහ  එිතඹ  ණුඹහභ අ ගෝනහ හගයඹක්. ගරහ තිගඵන ගද්ල් 
එක එක අඳ  කිඹනහ. ඳේ ගන්. ඒ මිනිසුන් ගළනත් අඳ කථහ 
කයන්න ඕනෆ. ගභන්න ගේක තභයි අද ඇති ගරහ තිගඵන 
තත්ත්ඹ.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් භහ කිඹන්ගන් ගන 
එකක් ගනොගයි. හභහන—ගඹන් අඳ  නීතිඥඹන් විධිඹ  දිවුරුේ 
ගඳත්භක් අත්න් කගශේ  ගනොමිගල්යි. දළන් මිනිසසු අගඳන්  
අවනහ, ර් ඒක අත්න් කයන්න රුිළඹල් 250ක් ගන්නහද කිඹහ. 
ඳසු ණුඹ තිගේ භභ  දිවුරුේ ගඳත්භක් අත්න් කශහ. රුිළඹල් 
 250ක් කිේහභ ඇහුහ, ඇයි ර් ගනදහ නිකේ ගන් අත්න් 
කගශේ; දළන් අත්න් කයන්න රුිළඹල් 250ක් ගන්නහද කිඹහ. 
එතගකො  භභ කිේහ, නළවළ ගේ ගවපු මුද්දයඹ යි කිඹහ. ගභන්න 
ගේ හගේ තත්ත්ඹක් අද තිගඵන්ගන්.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි,  2013 ගඳඵයහරි 
භහගේ 28න දහ භධ—භ යහ්රිKගේ සි  ඵරඳත්න ඳරිදි සිඹඹ  
80ක  ළඩි ළය භද—හය ගගන්වීභ තවනේ කයනහඹ කිඹහ අද 
ගළට් ඳත්රනඹ ගගගනනහ. ඳසු ණුඹ ගඳඵයහරි 28 ඉරහ තභයි 
ගේක නතය කයන්ගන්. ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, 
28න දහ ඳළනව නීතිඹ 7න දහ න වි  කඩරහ රුිළඹල් ගකෝටි 

11ක් ටිනහ ළය භද—හය ස්රීයතු රාකහ  ගගගනනහ. කවුද 
ගගනහගේ? මී  කලින් ගේ හගේ containers 14ක් ගගනළවිත් 
තිගඵනහ. භභ ගභගවභ කිඹන්ගන් ගකීභක් ඇතුයි. ගභගවභ 
ගගනහපු ඒහ  ගවපු දඩඹ ගභොකක්ද? ඒ ගගනහපු ඒහ අද 
ගකොගවේද තිගඵන්ගන්? ළය භත්ඳළන් ගඵොන ජහතිඹක් ඵ  අඳ 
ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ගව  අනිද්දහ තමුන්නහන්ගේරහ තත් 
ඳනත් ගකටුේඳතක් ගගගනන්න. අක්භහ දිඹගනහ   ්ධහය 
 ගදන ළඩ ිළිතගශක් අඩුභ තයගේ ්ණ්ඩුගන් ගගගනන්න කිඹහ 
භහ කිඹනහ. ගභොකද, තිනර් බීරහ රාකහගේ මිනිසුන්ගේ අක්භහ 
විනහල ගරහ ජීවිත නළති ගරහ ඹනහ. සිගයෝසීස ගනොගයි, 
ගන ගන ඒහ වළගදයි. ඒ හගේ ඵාගකොගරොත් තත්ත්ඹක  අද 
ගේ ය  ඳත් වී තිගඵන ඵ භහ කිඹන්න කළභතියි. අහිාක දුේඳත් 
මිනිවහගේ මුද්දගයනුත් ගහ කන තළනක  අද ගේ ය  ඳත් වී 
තිගඵනහ.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ අද ගේ 

බහගේ ඇභතියගඹක් නළවළ. මුදල් ඇභතිත් නළවළ. නිගඹෝජ— 
ඇභතිත් නළවළ. ගේහ  උත්තය ගදන්න කිසිභ ඇභති ගකගනක්  
නළවළ. අිළ ජී .එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ  කයදය කයන්ගන් නළවළ. 
එතුභහ ගභතළන බිල්ර  තිඹරහ භහින්ද භයසිාව භවත්භඹහ එගවේ 
ණුහින්.  ඒ නිහ ජහතික බහහ ඇභතිතුභහ -අඩුභ තයගේ  අඳහඹ  
ඹන්න ඕනෆ කිඹන ඇභතිතුභහ-  විසින් ගේක  ිළිතතුයක් ගදන්න 
කිඹහ ඉල්රමින් භගේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.  

 
[අ.බහ. 3.05] 

ගරු ජිත් ගප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ගේ යගට් ජනතහ 

්ලසචර්ඹඹක් කයහ ගගන ඹනහ ගනු  දිණුන් දිග භ ජනතහ 

විඳත  ඳත් කයමින්, ජනතහ භත ඵදු ඵය ඳ මින්, ණඹ ඵය 

ඳ මින් අවනඹ පීඩනඹ ර්ධනඹ කයමින් අගේ භහතත භූමිඹ 

හිඟන ය ක් ඵ  ඳත් කයන ප්ර තිඳත්ති භහරහ තදුය ත් 

හක්චඡහ කයන ගභොගවොතක් ගේ. භවහ විලහර ්ර්ථික 

විලසභඹජනක ්රිදඹහලිඹක්, භවහ ප්ර හතිවහර්ඹඹක් අගේ  යගට් 

්රිදඹහත්භක න ගභොගවොතක, ළදගත් නිගඹෝගඹක් හක්චඡහ 

කයන  ගභොගවොතක, ගකොටින්භ කිේගොත් මුදල් අභහත—හාලඹ 

නිගඹෝජනඹ කයන්න  නිගඹෝජ— ඇභතියඹහ ත් ගකොන්ද 

ගකිතන් තිඹහගගන ගේ ඳහර්ලිගේන්තු  ඇවිත් විඳක්ඹ ඉදිරිඳත් 

කයන ගඹෝජනහර , අිළ ඉදිරිඳත් කයන නි ර්ගද්ලර  න් 

ගදන්න  තයේ ගකොන්දක් නළති යජඹක් අද ගේ යගට් ්රිදඹහත්භක 

ගනහඹ කිඹන එක භහ ගේ අසථහගේ වන් කයන්න  

කළභළතියි. ජනතහ භත ඵදු ඵය ඳ නහ; ණඹ ඵය ඳ නහ. 

එගවභ ඵය ඳ මින් ගේ යගට් රක් 200ක් ව ජනතහ විඳත  

ඳත් කයමින්, අවනඹ  පීඩනඹ  රක් කයමින්, ගේ යගට් 

ඳහරක ඳළශළන්තිඹ ජනතහගේ කය ිළටින් තභන්ගේ රළේගඵෝණුනි 

ජීවිතඹ තභන්ගේ සුය ළඳ ජීවිතඹ අධි ගඳෝණඹ  රක් කයමින් 

ගේ යුගඹ වයවහ ්රිදඹහත්භක න ගභොගවොතක ජ  දළඹ   කිරුශක් 

උදහ කයනහඹ කිඹහ භව  ගරොකු  ඳේගඳෝරි ගවනහ. 

 
ඳසු ණුඹ ගර් ්රිදඹහත්භක වුණු දළඹ  කිරුගශන් රළබී  

තිගඵන ්නිලාඹ ගභොකක්ද? දළඹ  කිරුශ තිබුණ ඔඹහභඩු 

ප්ර ගද්ලඹ ාර්ධිත ප්ර ගද්ලඹක් ගනහ ගනු  අද භවහ 

නහන්තයඹක් ඵ  ඳත් ගරහ ති ගඵනහ. දළඹ  කිරුශ අද 

න බුන් ඵ  ඳත් ගරහ ති ගඵනහ. දළඹ  කිරුගශන් රළබුණු 

වනඹක් නළවළ; එකභ නික්ත් ඉදි වුගණ් නළවළ. නමුත් එදහ 

එක්ත් ජහතික ඳක් ්ණ්ඩු විසි වතය ඳළඹභ, තුන්සිඹ වළ ඳස 

දභ  ඇඳ කළඳ වුගණ් නිහ රක්ගේ, ද රක්ගේ, ඳවගශොස 

රක්ගේ  ළඩ  වන්, ගේ උදහ, උදහ කශ ගේභහන, භළතියණ 

නිහ, ීකය නිහ, විසිරි නිහ හගේ හි  වශක්, හි  

ගණක්, ගත  නිනක් රඵහ ගදන ළඩ  වන් වයවහ ගේ යගට් 
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හභහන— ජනතහ සුිතත මුදිත කයන්න යි කිඹන කහයණඹ භහ 

භතක් කයන්න කළභළතියි. අද නිහ වදන ළඩ  වන 

ේපර්ණගඹන්භ අඩඳණ ගරහ; ේපර්ණගඹන්භ අකර්භන—  

ගරහ. භව ගරොකු  නිහ ඳවගශොස රක්ඹක් වදනහඹ කිේ 

නිහ ඇභතියඹහ අද ්ර්ථික ඝහතකගඹෝ ගොඹ ගොඹහ ඹනහ. 

නිහ ඇභතියඹහ ්ර්ථික ඝහතකඹන් ගළන කථහ කයන යුගඹක, 

මුදල් අභහත—හාලගේ ගල්කේයඹහ ්ර්ථික ඝහතකඹහ වළටිඹ  

වඳුන්න යුගඹක, ගේ යගට් නිහ ද රක්ඹක්, ඳවගශොස 

රක්ඹක් වදනහඹ කිඹරහ ගඵොරු  ඳේගඳෝරි ගවරහ, ගඵොරු 

ගඳොගයොන්දු රඵහ  ජරහ, නිහ ාර්ධන අභහත—හාලගේ මුදල්ලින් 

රුිළඹල් රක් තිවක් ළඹ කයරහ ගකගල් ගකොශගේ අනුරඳඹ  

භඟී ්යණ වදන්න  ගකොන්දක් තිගඵනහ නේ ගේ යගට් 

නික් ගනොභළති ජනතහ ගනුගන් ගගල් ටික වදරහ ගදන්න 

ඵළරි ඇයි කිඹරහ නිහ ඇභතියඹහගගන් භහ අවන්න කළභළතියි.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අද අගේ යගට් බිේ 

අඟරකත් අයිතිඹක් ගනොභළති, කිසිභ නික අයිතිඹක් ගනොභළති 

ඳවුල් රක් ඳවගශොක් ඉන්නහ. ඒ ඳවුල් රක් ඳවගශො  

ිළහි  න්ගන් කවුද? ගඵොරු  ්ර්ථික ඝහතකගඹෝ ගළන 

ඳේගඳෝරි ගවනහ.  ගේ ්ණ්ඩුගේ නිහ ඇභතියඹහ නිහ 

වදනහ ගනු , නිහ ඝහතන ගකොන්ත්රනහත්තු ගවො වළටි 

කයනහඹ කිඹන එක අඳ  ගේ අසථහගේ ප්ර කහල කයන්න 

පුළුන්. ගඵොරු  උතුය  නගෝදඹලු. නළ ගඟනහිය  න්තඹලු. 

එගවභ නළත්නේ උතුය  න්තඹලු. නළ ගඟනහිය  නගෝදඹලු. 

නිකේ චන ඳභණයි. ජනතහගේ වදත  දළගනන, ජනතහගේ 

ඵඩ ක  ිළගයන කිසිභ නගෝදඹක්, කිසිභ න්තඹක් උදහ 

න්ගන් නළවළ. ගකොන්ත්රනහත්කහයඹන්  න්තඹයි, නගෝදඹයි 

උදහ ගනහ. ඳගහකහයඹන් , ගකොමිස ගළහිලිකහයඹන්  ඕනෆ තයේ 

මුදල් රළගඵනහ. ගේහ යගට් ල්ලි; ජනතහගේ ල්ලි.  ජනතහ 

භත ඵදු ඵය ඳ රහ ජනතහ භත ණඹඵය ඳ රහ ගේ යගට් 

ේඳත් භව දල් සයහ කහරහ ගේ යගට් භවජන ේඳත් 

ේපර්ණගඹන්භ විනහල කයරහ ගේ යගට් හභහන— ජනතහ  තුටු 

ඳඬුයක් ඳභණක්, ගෝචචභක් ඳභණක් රඵහ ගදන ඉතහභත්භ  

නින්දිත යුගඹක, ඳහල් ළගන යුගඹක, ගෞඛ— ක්ගේත්රනඹ තුශ 

ගනොමිරගේ ගඵගවත් රඵහ ගදනහ ගනු  තුණ්ඩු ඳභණක් 

ගනොමිරගේ රඵහ ගදන නින්දිත යුගඹක, අගේ යගට් භව 

ගයෝවල්ර වර කඩහ ළග න යුගඹක, අගේ යගට් ජනතහගේ 

කුරුවීභ, ක්ඹවීභ, අඩුඵය දරු උඳත් ර්ධනඹ න යුගඹක, 

ජනතහගේ දුක් ණුන්න, ඵඩණුන්න, ජනතහගේ අ  ගෝනහ, 

ගේදනහ, අගේක්හ -ඵරහගඳොගයොත්තු- ිළිතඵ අාශු 

භහත්රනඹකත් අගඵෝධඹක්, වළඟීභක් ගළන ගේ යගට් ඳහරකඹන්  

හිතක් ඳපුක් නළද්ද කිඹන එක භහ ගේ අසථහගේ අවන්න 

කළභළතියි.  
 

අද අධ—හඳන ක්ගේත්රනඹ වමුලින්භ කඩහ ළටිරහ. වතිතසතුන් 

රක්ඹක් ඳහල් ඹන දූදරුන්  රඵහ දුන්න දිහ ්වහයඹ  අද 

අහිමි ගරහ. ඳවගශොස රක්ඹක් භතද්ධිරහභී ඳවුල්ර  දළන් 

භහ ඳවක් තිසගේ භතද්ධි  ජභනහ රළබිරහ නළවළ. ගඳොගශොන්නරු 

දිස්රිKක්කගේ, අනුයහධපුය දිස්රිKක්කගේ ගේඵද ප්ර ගද්ල නිගඹෝජනඹ 

කයන භළති ඇභතිරු ගේ බහගේ ඉන්නහ. ඔඵරහ  ක  උත්තය 

නළවළ ගන්ද? භතද්ධි වනහධහයඹ භහ ඳවක් රඵහ  ජරහ නළවළ. භව 

ගරොකු  කථහ කයනහ, ්ලසචර්ඹත් ශ්රී  රාකහක් ගළන. භව 

ගරොකු  කථහ කයනහ, ිළරි ගභයි, සුිළරි ය යි ගළන. ිළරි 

ගභයි, සුිළරි ය යි ගළන කථහ කශහ  ජනතහගේ සුබ හධනඹ 

ගනුගන් ජනතහ  වන රඵහ ගදන්න  අාශු භහත්රනඹක් ගවෝ 

ගන් කයන්න  හිතක් ඳපුක් නළති ්ණ්ඩුක් තභයි අද 

්රිදඹහත්භක න්ගන් කිඹන එක භහ ගේ අසථහගේ ප්ර කහල 

කයන්න  කළභළතියි.  
 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, විගලේගඹන්භ අද අගේ 

යගට්  තරුණ විරැකිඹහ ප්ර තිලතඹ එන්න එන්නභ ර්ධනඹ ගනහ. 

අගේ ගේඵද, නගයඵද අහිාක අයණ ජනතහගේ, ගේ යගට් 

නිවඬ ඵහුතය ජනතහගේ දූ දරුන් ගඳොල් අතු ඳළ  ගල් ඉගගන, 

කුේිළ රහේපුගන් ්ගරෝකඹ රඵහගගන, ඉතහභ අභහරුගන් 

අධ—හඳනඹ රඵහගගන, අධ—හඳන ඉණිභ ගේ පුාිකභ තරගේ සි  

ඉවශභ තරඹ දක්හ ණුහින් ලක්තිේඳන්න අධ—හඳනඹක් රඵහ 

ගත්තහ  අද කිසිභ ළඩක් නළවළ. ගේ යගට් රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ 

වමුලින් නතය ගරහ. ගේ යගට් කර්භහන්ත ඳද්ධතිඹ වමුලින් 

ඳරිවහනිඹ කයහ ඹනහ. එදහ ගේ ය   ගතොග ිළටින් ්පු විගද්ය ඹ 

්ගඹෝජන අද ේපර්ණගඹන් නතය ගරහ. අද කර්භහන්තලහරහ 

බිහි න්ගන් නළවළ. අද ග්රාහමීඹ, නහගරික ්ර්ථිකගේ මුදල් 

ායණඹක් නළවළ. අද ්ර්ථික පුනර්ජීඹක් ්රිදඹහත්භක න්ගන් 

නළවළ. පුනර්ජීඹක් නේ ්රිදඹහත්භක ගනහ, ය  ඳහරනඹ කයන 

ඳහරක ගඳශළන්තිගේ. ගේ යගට් කළබිනට්ටු  නේ තිගඵනහ 

න්තඹ. ගේ යගට් ගජ—සඨ ඇභතිරුන්  තිගඵනහ නගෝදඹ. 

නමුත් ගේ යගට් රක් 200ක් ව අහිාක, අයණ ජනතහ  රඵහ 

දිඹ යුතු යප්ර හද, රඵහ දිඹ යුතු වන, ජනතහ ජීත් කයන්න  

රඵහ දිඹ යුතු සිඹලු උත්ගත්ජක ගකිතන්භ වයහගගන තිගඵනහ, 

ගේ ය  ඳහරනඹ කයන ගජ—සඨ ඇභතිරුන් ඇතුළු කළබිනට් 

භණ්ඩරඹ . ගේ යගට් ජනතහගේ හි භත, කය භත, ඵදු ඵය, 

ණඹ ඵය ඇතුළු වළභ ඵයක්භ ඳ න ගේ ගභොගවොගත් අඳ 

ඳළවළදිලි ප්ර කහල කයන්න කළභළතියි, ගේ ය  ඹව භඟ  ගඹොමු 

කශ වළක්ගක් ජනතහ  ්දයඹ කයන, ජනතහ  වන ඳඹන, 

ජනතහගේ දුක්ණුන්න ිළිතඵ වළඟීභක් තිගඵන, ඒ වළඟීේ 

ාර්ධන ්රිදඹහලි ඵ  ඳරිර්තනඹ කශ වළකි, ජනතහහදි, 

ප්ර ගතිය ලි ජනතහ ්ණ්ඩුක  ඵ. විගලේගඹන්, ගේ යගට් 

ජනතහ  දළගනන ්ලසචර්ඹත් ශ්රී  රාකහ බිහි කිරීගේ ගකීභ 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ප්ර මුඛ විඳක්ගේ අඳ සිඹලු ගදනහ බහය 

ගන්නහඹ කිඹන එක තුටින් ප්ර කහල කයමින් භභ නිවඬ ගනහ. 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

[අ.බහ. 3.15] 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්ර ධහන 
ාවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்சகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අද ඉදිරිඳත් කයන රද 

මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝගඹ 

ේඵන්ධ විරුද්ධ ඳක්ඹ ගඵගවවින් වඬ නඟරහ තභන්ගේ 

නහනහප්ර කහය තර්ක ඉදිරිඳත් කශහ. අහනගේ ජ ්ර්ථිකගේ ෆභ 

අාලඹක් ගළනභ තභ විගයෝධඹ ප්ර කහල කයන්න  ඔවුන් උත්හව 

දළරුහ. ගේ නිගඹෝගඹ ඹ ගත් ඵදු නිදවස කිරීභ රඵහ  ජ තිගඵනහ 

ඹේ ඹේ ගකො සර . ඒ හගේභ, අඳ මුද්දය ගහසතු ළඩි 

කයන්ගන් ය 7ක  ඳසු ඵ විරුද්ධ ඳක්ගේ ගරු 

භන්්රීුතුභන්රහ  වන් කයන්න කළභළතියි. අගේ ්ර්ථික 

ර්ධනඹත්, ඒ ්ර්ථික ර්ධනඹ භඟ ඇති වී තිගඵන 

තත්ත්ඹ ත් රිරන ගර ගහසතු ළඩි කිරීගේ ්රිදඹහ දහභඹ  

තභයි අඳ ගේ අතීර්ණ ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ හගේභ, අිළ මුද්දය 

ඵදුලින් නිදවස කිරීගේ ගල්ඛනඹ ඉදිරිඳත් කයනහ. එඹ දළන  

ඉදිරිඳත් කය තිගඵනහ. ඒ කිසික් අගඹ කිරීභ  විරුද්ධ ඳක්ඹ 

අගඳොගවොත් වීභ ගළන අිළ කනගහටු ගනහ. ඒ හගේභ, ඉඩේ 

ඳත්ඉරු ඳරීක්හ ිළිතඵ වඬක් නළඟුහ. එඹ ගභඹ  අදහශ 

කහයණඹක් ගනොන ඵත් භහ ිළිතතුරු ලගඹන් විගලේගඹන් 

වන් කයන්න කළභළතියි.  
 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ්ර්ථිකඹ ගළන කථහ 
කිරීභ  භත්ගතන් කහයණඹක් කි යුතුයි. විගලේගඹන් අද සිදු 
ගමින් තිගඵන ාර්ධන ්රිදඹහ දහභඹ භ් න් අගේ යගට් 
්ර්ථිකගේ ගක්න්ද්රී්ඹ අාල ාර්ධනඹ වීභ ගළන විරුද්ධ ඳක්ඹ 
දළඩි දයඹකින් කථහ කයන ඵ අඳ කහ ත් ඳළවළදිලි ගනහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

අිළ දන්නහ, යහඹක් ගගොඩ නඟන්න ගකොතයේ කහරඹක් ගත 
ගනහද කිඹරහ; ගුන් ගතොටුගඳොශක් ගගොඩ නඟන්න ගකොතයේ 
කහරඹක් ගත ගනහද කිඹරහ.     

 

විරුද්ධ ඳක්ගේ ප්ර තිඳත්තිඹ ඒ ක යුතු ගනොකය 
විගද්ශිකඹන්  ඒහ ේපර්ණගඹන් විකුණහ දළමීභයි. ගේ ගදක 
අතය ගන වඳුනහගත යුතුයි. අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහගේ යජඹ ණඹ අයගගන කයන ඒ  ජර්ඝ කහලීන 
්ගඹෝජන අගේ යගට් ්ර්ථිකඹ  ගකොයි තයේ ලක්තිඹක් 
ගනහද කිඹන කහයණඹ ගළන අඳ  කිසිදු ළකඹක් නළවළ. භගේ 
මිත්රන විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ ගරු භන්්රීුතුභන්රහ  භභ භතක් කයන්න 
කළභළතියි, යත්භරහන ගුන් ගතොටුගඳොශ ්යේබ කශ දගේ ර් 
ගජෝන් ගකොතරහර ඇභතිතුභහ ඳහර්ලිගේන්තු විහදගේ ජ කශ 
කථහ  අදහශ වළන්හඩ් හර්තහ කිඹහ ඵරන ගර. ඒහ 
කිඹනහ නේ තමුන්නහන්ගේරහ අද ගේ විධිගේ කරුණු කිඹන්න 
උත්හව කයන්ගන් නළවළ. 

 
කටුනහඹක ගුන් ගතොටුඳශ ජහත—න්තය තරගේ ගුන් 

ගතොටුඳශක් වළටිඹ  දියුණු කිරීභ නිහ ඒ තුිතන් රළගඵන 
විවිධහකහය ්දහඹේ භහර්ග ිළිතඵ ගනොදන්නහ විධිඹ යි 
තමුන්නහන්ගේරහගේ අඳළවළදිලි ්ර්ථික ප්ර තිඳත්තිඹ ප්ර කහල 
කයන්ගන්. ඒ හගේභ තභයි භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ ිළිතඵත් 
කථහ කගශේ. ඉදිරිගේ ජ භත්තර භහින්ද යහජඳක් ජහත—න්තය 
ගුන් ගතොටු ගඳොශ ගේ ය  ්කර්ණඹ කයන, විවිධ ක්ගේත්රනර 
්දහඹේ භහර්ග විතත කයන කහර ඳරි්චගේදඹක  අතීර්ණ 
කයන්න  අඳ  පුළුන්කභ රළගඵනහ.  

 
අද විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ භන්්රීුරුන් උත්හව කිහිඳඹක් දළරුහ. 

භභ ඒ ගළන කනගහටු ගනහ. ඳශමුගන්  උත්හව කගශේ අද දින 
විහදඹ නතය කය ගළනීභ යි. විරුද්ධ ඳක්ගේ නහඹකතුභහ 
ඇවිල්රහ අද දින විහදඹ නතය කිරීගේ උත්හවඹක ගඹදුණහ. අිළ 
ඒ ගළන කනගහටු ගනහ. ඳහර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක 
බහගේ ජ ඹේ ඹේ ගද් හක්චඡහ කයරහ එකඟතහක  ඇවිල්රහ 
තභයි අිළ ගේ තීයණඹ  ඳළමිණිගේ. ගරු අනුය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහ ඒ ගළන විරුද්ධත්ඹ ප්ර කහල කශහ. නමුත් අහනගේ 
කමිටු වළටිඹ  අිළ එකඟතහක  ්හ, අල— ගයගුරහසි අනුභත 
කිරීභ . ඒහ භහර්තු භහගේ 7ළනි දහ ඳහර්ලිගේන්තු  ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිගඵනහ. අජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්්රීුතුභහ කිඹනහ නේ 
ඊගේ තභයි ඒහ ඉදිරිඳත් කගශේ කිඹරහ, අිළ ඒ ගළන ඉතහභ 
කනගහටු ගනහ. භන්්රීුරුන්ගේ ගේඹ භත තිගඵන ගළට් ඳත්රන 
ව  ලිිළ ගල්ඛන කිඹහ ඵරන්ගන් නළති නිහ ඇති න 
ගළ ලුර  තභයි විරුද්ධ ඳක්ඹ ගඵොගවෝ වි  ගඹොමු ගන්ගන් 
කිඹන ගද් භභ වන් කයන්න කළභළතියි. 

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ, ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහ  අනු, දින 7ක් ඇතුශත ඳනත් ගකටුේඳතක් ිළිතඵ 
අධිකයණඹ  ගඳත්ේ ගඹොමු කයන්න පුළුන්. එගේ සිදු ව නිහ 
අිළ ගඹොදහ ගත් දිනර ඒ අදහශ ඳනත් ගකටුේඳත් 
ඳහර්ලිගේන්තු  ඉදිරිඳත් කයන්න  ඵළරි වුණහ. අධිකයණ තීන්දු 
රළබුණහ  ඳසගේ ඒ අදහශ ඳනත් ගකටුේඳත් ඳහර්ලිගේන්තු  
ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ අගප්ර ේල් භහගේ එක් දිනක් ඳහර්ලිගේන්තු 
රැස ගන්න ගඹෝජනහ වුණත්,  දින තුනක් රැස වීභ සුදුසු ඵ  
විඳක්ඹ ව ්ණ්ඩු ඳක්ඹ එකඟතහක  ්හ. ඒ අධිකයණ 
තීන්දු රළබීගභන් ඳසු, අගප්ර ේල් භහගේ තමුන්නහන්ගේරහ  ත 
අසථහක් උදහ ගනහ අද හගේභ ගකීභක් නළති ්ර්ථික 
ප්ර කහල නිකුත් කයමින් කථහ ඳත්න්න . 

 
තමුන්නහන්ගේරහගේ ්ර්ථික න—හඹ අනු කථහ කයනහ නේ, 

අද න වි  ඵ හිය ගරෝකගේ ඵළාකු කීඹක් ළහිරහ තිගඵනහද? 
ඵ හිය ගරෝකගේ —හඳහය කීඹක් ළටුණහද? ඵ හිය ගරෝකගේ 
රැකිඹහ කයන රක් ගණනක මිනිසුන්ගේ රැකිඹහ ගකොඳභණ නළති 
වුණහද? විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ භන්්රීුරු, විගලේගඹන් එක්ත් 

ජහතික ඳක්ගේ භන්්රීුරු ඒහ   කිඹන්ගන් නළවළ. ඔවුන් කිඹන 
සුන්දය ගරෝක ්ර්ථික තත්ත්ඹ ගනොගයි අිළ ඳසු කයන්ගන් 
කිඹන ටික භභ ඉතහභ ඕනෆකමින් වන් කයන්න ඕනෆ.  

 
භභ පුදුභ ගන්ගන් නළවළ, අගේ විඳක් නහඹකතුභහ ජනහධිඳති 

හියුගගෝ චහගේස ේඵන්ධගඹන් අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ 
භඟ ඇති වුණු විහදඹ ිළිතඵ. 

 

ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
සථහය නිගඹෝගඹක් ගඳන්හ දුන්නහ විතයයිගන්. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සථහය නිගඹෝගඹ ගඳන්නුගේ භවය වි  එතුභහ එභ සථහය 

නිගඹෝගඹ කිඹන්ගන් නළතු ගන්න පුළුන්. Resolution 

එකක ව Adjournment Debate එකක අතය ගන භගේ මිත්රන 

ගජෝන් අභයතුාග භළතිතුභහ දන්නහ. විඳක් නහඹකතුභහ 

ගවොඳින්භ දන්නහ. 

 
ගනොදළන ගනොගයි. There is no Resolution on President 

Chavez but there is an Adjournment Motion. That is the 

procedure that we have to adopt. Hon. Anura Dissanayake, 

under protest, agreed yesterday but he also now realizes that 

this is the procedure that we have to adopt.  
 

Secondly, භභ කිඹන්න ්ගේ ඒ කහයණඹ ගළන ගනොගයි. 
අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ කිේහ, විඳක් නහඹකතුභහගේ 
ගුරුන්නහන්ගේ වළටිඹ  එක්ත් ජනඳදඹ රකහ, එතුභහ ඒ 
ගුරුන්නහන්ගේ අනුගභනඹ කයනහඹ කිඹරහ. නමුත් ජනහධිඳති 
ඔඵහභහ භළතිතුභහ චහගේස විරුද්ධහදිගඹකු වළටිඹ  ළරකුත්, 
එතුභහ ගරෝකඹහ  දුන්නු දහඹහදඹ  අගඹ ගකො  එතුභහගේ අබහඹ 
ිළිතඵ ගලෝකඹ ඳශ කයරහ ඹළේහ. විඳක් නහඹකතුභහගේ 
ගුරුන්නහන්ගේත් ගඳන්හ  ජ තිගඵනහ, ඒ කනගහටුදහඹක 
තත්ත්ඹ. ගරෝකගේ ගඳො ගවොත් මිනිසුන් ඉන්නහ; යප්ර හද 
රත් ධන කුගේයඹන් ඉන්නහ; දුේඳත් මිනිසුන් ඉන්නහ; ඔළු 
උසන්න  තිගඵන ජහතීන් ඉන්නහ. ගේ අතය අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ  පුළුන්කභ රළබිරහ තිගඵනහ, විවිධ ්ර්ථික 
ගළ ලු භළද ්ර්ථික ාර්ධන ගේගඹක  අගේ ය  රක් 
කයන්න ත්, අගේ යගට් ගගොවි ජනතහ , අගේ යගට් සුළු 
—හඳහරික ප්ර ජහ  අගේ යගට් ්ර්ථිකගේ න ගදොයටුක් විතත 
කය ගදන්න ත්. ඵදු ඵය එඳහඹ කිඹන ය ක්, ඵදු නළති ය ක් 
ගරෝකගේ  කිසිභ තළනක නළවළ. නමුත් ඵදු හධහයණීකයණඹ කිරීභ 
වහ ව උත්හවඹ යි අිළ දළන් ඳළමිණ ති   ගඵන්ගන්. එඹ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ළරකිල්ර  බහජනඹ විඹ යුතුයි කිඹන කහයණඹ 
ළරකිල්ර  ගගන තභයි අවුරුදු වතක  ඳසගේ ගේ මුද්දය ගහසතු 
ළඩි කිරීගේ අසථහ  අිළ ඳළමිණ සිටින්ගන්. ඵදුලින් නිදවස 
කශ යුතු අාල යහශිඹක් ගභයින් නිදවස කයරහ තිගඵනහ. 
නිගඹෝජ— මුදල් වහ ර.භේඳහදන ඇභතිතුභහ  ඉතහ වදිසි 
ක යුත්තක නියත ගන්න තිබුණු නිහයි එතුභහ ගභතළන  අද දින 
 ගනොඳළමිණිගේ. ඒක විලහර ප්ර ලසනඹක් වළටිඹ  ප්ර කහල කයමින් 
දක්පු අදවස ගළන භභ කනගහටු ගනහ. ගභොකද, අද විරුද්ධ 
ඳක්ඹ  -එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ - විගලේගඹන්  ගේ කහයණඹ 
ගළන කථහ කයන්න ගදඹක් නළවළ.  ගේ ගළන කථහ කයනහ   ඩහ  
ගවොයි,  අද ඉන්න එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ අඹ ගේ   ගරහ ගේ 
රුක්භන් ගේනහනහඹක භළතිතුභහ විසින් ාවිධහනඹ කයපු, ඩී.එස. 
ගේනහනහඹක ගුණහනුසභයණඹ  ණුහිල්රහ තභන්ගේ ඳක්ගේ 
නිර්භහතතයඹහ ගළනත් දළන ගන්නහ නේ. එගවභ දළන ගගන 
සිටිඹහ නේ ගභගවභ වළසිගයන්ගන් නළති ඵත් ප්ර කහල කයන 
අතයභ,  මුද්දය ගහසතු (විගලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ගත් අද දින 
ඉදිරිඳත් කය තිගඵන ගේ නිගඹෝගඹ ේභත කය ගළනිභ  
වගඹෝගඹ දක්න ගර ඉල්රහ සිටිනහ. 
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ප්ර ලසනඹ විභන ර ජ. 

ක වඬල් අනු " ඳක්" භන්්රීුන්  ජඹ ඵ නිගඹෝජ— කහයක 
බහඳතිතුභහ විසින් ප්ර කහල කයන ර ජ. 

றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி "ஆம்" சசனரங்கறற்த ண குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர் அர்கள் அநறறத்ரர்கள். 
 

Question put.  

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES, having collected 

the Voices, declared that the “Ayes“ had it. 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Divide! 

 
ඳහර්ලිගේන්තු 43 න සථහය නිගඹෝගඹ ඹ ගත් - ඳක් 41 :  

විරුද්ධ 9  ඹනුගන්  - ගඵදුගණ්ඹ. 
தரரளுன்நம் 43ஆம்  றகனக் கட்டகபப்தடி தறரறந்து:    

சரர்தரக 41;    றரக 9. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:   Ayes  41; 

Noes 9. 
 

කල්තළබීභ 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, "ඳහර්ලිගේන්තු දළන් 

කල් තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ බහිනමුඛ කයන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 
Question proposed. 

 
නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Anura Kumara Dissanayake. 

 
 ගනිසියුරහගේ ගඵොලිගේරිඹහනු ජනයජගේ 

ජනහධිඳති  අතිගරු හියුගගෝ චහගේස  භළතිතුභහගේ 
අවහඹ 

தணறசுனர ததரலிசரற குடிசு ஜணரறதற 

சகு யறத்சகர சரசஸ் அர்கபறன் ம் 
DEMISE OF HIS EXCELLENCY HUGO CHAVEZ, PRESIDENT OF 

THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 

 
[අ.බහ. 3.32] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ඳවත වන් 

ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය සිටිනහ.  

“භෆත කහරගේ ගරෝක ගද්ලඳහරනගේ ජනතහහ ජ ප්ර ණතහක් 
නිගඹෝජනඹ කශ ගනිසියුරහගේ ජනහධිඳති හියුගගෝ චහගේස භළතිතුභහගේ 
අබහඹ ිළිතඵ ගභභ ගරු බහ ගලෝකඹ ඳශ කශ යුතු ඹළයි ගභභ 
ඳහර්ලිගේන්තු ගඹෝජනහ කය සිටී."  
 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ගනිසියුරහ 
ගඵොලිගේරිඹහනු ජනයජගේ ජනහධිඳති සිටි හියුගගෝ චහගේසගේ 
අබහඹ ිළිතඵ ගලෝක ගඹෝජනහ ගගන එන්ගන් ඔහු ගකගයහි 
ඳතින ඉතහභත් ගශන්ගතුබහඹ වහ දළඩි ගවෝදයත්ගඹන් 
යුතුයි.   

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, හියුගගෝ චහගේස 

ජනහධිඳතියඹහ  භෆත කහරගේ ජහත—න්තය ලගඹන් විලහර 
්න්ගදෝරනඹක  තුඩු දුන්, හක්චඡහ  ඵඳුන් ව නහඹකගඹක් 
ඵ අඳ කවුරුත් දන්නහ.  එඳභණක් ගනො ගරු නිගඹෝජ— 
කහයක බහඳතිතුභනි, ගනිසියුරහගේ, අගන්කවිධ දුක් 
ගළවළ ර  මුහුණ  ජ තිබුණු, යප්ර හද අහිමි වුණු, අයිතීන් අහිමි 
වුණු, ණුල්හ දළම ඒ පීඩිත ජනතහගේ වතද සඳන්දනඹත් එක්ක 
ඒකහඵද්ධ ගමින් ය  ඳහරනඹ කශ, යහජ— ඳහරනඹ කශ 
නහඹකගඹක්. එඳභණක් ගනො ගරු නිගඹෝජ— කහයක 
බහඳතිතුභනි, ගරෝකගේ හභහාශික ගද්ලඳහරනඹන් , අධියහජ— 
විගයෝීක ගද්ලඳහරනඹන්  භවත් ජඹක්, භවත් ්සහදඹක්, භවත් 
ඵරහගඳොගයොත්තුක් ඔහු කළටු ්හ. ඒ විතයක් ගනොගයි, 
ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ප්ර මුඛ අධියහජ—හ ජන්ගේ භවත් 
දයඹක  ව භවත් තුරුබහඹක  ඔහු රක් වුණහ. එඹ තභයි 
අද උගද් ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ජත් ගඳන්නුේ කගශේ. හියුගගෝ 
චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ිළිතඵ අධියහජ—හ ජන්ගේ තිබුණු 
දයඹ, ඔවුන්ගේ තිබුණු ගකෝඳඹ, ගනිසියුරහගේ ජනතහගේ 
්ර්ථිකඹ ව සහබහවික ේඳත් සයහගගන කෆභ  එගයහි ගගන 
ඹන අයගශඹ වයවහ ඔහු තුශ ගගොඩ නළඟී තිබුණු දයඹ 
අධියහජ—හ ජන් ප්ර කහලඹ  ඳත් කයමින් තිබුණහ.   

 
නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! will an Hon. Member propose the Hon. 

Udith Lokubandara to the Chair? 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena)   

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ මරහනගඹන් ඉත් 

වුගඹන්, ගරු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අගේ හි පු  ජනහධිඳති චහගේස භළතිතුභහ ිළිතඵ හක්චඡහ හුදු 

පුද්ගරඹකුගේ ඝහතනඹක් ිළිතඵ ගනොගේ; හුදු තත් එක් 

යහජ—ඹක නහඹකඹකුගේ අබහප්ර හේත වීභක් ිළිතඵ ගනොගේ. 

භෆත කහරගේ ගරෝකගේ හභහාශික —හඳහයඹන් ත්, ප්ර ගතිය ලී 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

—හඳහයඹන් ත් භවත් ්සහදජනක තත්ත්ඹක් ඇති කයන රද 

නහඹකඹකුගේ අබහඹ ිළිතඵ තභයි අද ගේ ශ්රී  රාකහගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ අිළ හක්චඡහ  ඵඳුන් කයන්ගන්.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, හියුගගෝ චහගේස හුදු පුද්ගර 

අවේඵඹක ප්ර තිපරඹක් ගනොගයි. ගනිසියුරහගේ ජනයජගේ 

ජනහධිඳති ුරයඹ  ඔහු ඳත්වීභ  ගනිසියුරහ ගභගවඹවීභ වහ 

ඔහුගේ අත  එහි ඳහරන ඵරඹ ්ගේ හුදු අවසින් කඩහ ළටීභකින් 

ගවෝ හුදු අවේඵඹක ප්ර තිපරඹක් ගර ගනොගේ. ඒ න වි  

ජහත—න්තයගේ ගද්ලඳහරනඹත්, විගලේගඹන්භ රතින් 

ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ගද්ලඳහරනඹත්, ඒ හගේභ තත් විගලේ 

ගකො  ගනිසියුරහනු යහජ—ගේ තිබුණු ගද්ලඳහරනඹත් ඔහු ළනි 

නහඹකගඹක් ගනිසියුරහ තුශ බිහි කිරීභ වහ ඉතහභත් අල— 

න  හිළ හක් නිර්භහණඹ කශහ.  

1990 දලකඹ ්යේබ න්ගන් හභහාශික ගද්ලඳහරනඹන්  

ඉතහභත් අහිතකය,  භහනසිකත්ඹන් බි ළග න ගද්ලඳහරනඹක් 

ගරෝකඹ තුශ නිර්භහණඹ ගමින්. ගෝවිඹට් රුසිඹහ ප්ර මුඛ  

භහජහ ජ කවුය එක්දවස නසිඹ අන දලකගේ කඩහ 

ළ නහත්  භඟ භ ගරෝකගේ ඵර තරනඹ ගනස න්න  ඳ න් 

ගත්තහ. ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ප්ර මුඛ අධියහජ—හ ජ  

ගරෝකඹක්,  එක තළනක  ඵරඹ  ගක්න්ද්රි ඹ  න  ගරෝකඹක්;  ඒක 

ධ්රැළවීඹ ගරෝකඹක් නිර්භහණඹ න්න  ඳ න් ගත්තහ. භහජහ ජ  

ගෝවිඹට් රුසිඹහ ප්ර මුඛ භහජහ ජ කවුය ඳළළති කහරගේ  

ගරෝකඹ  තිබුගණ්  ද්වි ගක්න්ද්රී්ඹ ප්ර ධහන කවුරු ගදකක්  ගර.  

එභ නිහ  ගරෝකගේ ඵර තරනඹ , ගරෝකගේ ඹව ඳළළත්භ , 

මිනිස ාවතිගේ ඳළළත්භ , ඔවුන්ගේ ාර්ධනඹ   එඹ හිතකය 

තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ කය තිබුණහ. එගවත් මරහනහරඪ ගරු 

භන්්රීුතුභනි, එක්දවස නසිඹ අන දලකඹ ්යේබගේ ඒ ඵර  

තරනඹ මුළුභනින්භ බි ට් හ ඇගභරිකහනු එක්ත් ජනඳදඹ 

ප්ර මුඛ ඒක ධ්රැළවීඹ ගරෝකඹක්  නිර්භහණඹ  කයනු රළබුහ. 1990 න් 

ඳසගේ  විගලේගඹන් ගරෝකගේ ්ර්ථික න—ඹ ඳත්රනඹ දිඹත් කයනු 

රළබුගේ එක්ත් ජනඳදගේ  වුභනහන් අනු අ හ ගන්නහ රද 

්ර්ථික ගඳයමුණු විසිනුයි. ජහත—න්තය මර— අයමුදර, ගරෝක 

ඵළාකු ව ගරෝක ගශ ාවිධහනඹ එක්ත් ජනඳදඹ ප්ර මුඛ 

ගකො  ගත් ්ර්ථික ගඳයමුණු වළටිඹ  ක යුතු කයමින් තිබුණහ.  ඒ 

හගේභ ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ තභන්ගේ ාසකතතික  

ගඳයමුණු වළටිඹ   තභන් තු තිගඵන භවහ තහක්ණික ඵරඹ; 

ිකත්රනඳ   ගේහ, රඳහහිනී නහලිකහ ගේහ, විවිධ ානිගේදන  භහධ— 

ගේහ, ඒහ උඳගඹෝගී ගකො  ගගන ගරෝකඹ පුයහ තභන්ගේ  

ාසකතතික ්ධිඳත—ඹ ගේගගඹන් ඳතුරුන්න  ඳ න් ගත්තහ.  

 
  මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එක්ත් ජනඳදඹ තභන්ගේ 

යුද ගඳයමුණ ගනුගන් ය ල් ්ර.භණඹ කිරීභ, ය ර  ඳවය 

 ජභ, ය ර කුභන්ත්රනණ ඇති කිරීභ සුරබ කහයණහක් ඵ   

ර්ධනඹ න්න  ඳ න්  ගත්තහ. ඒ ගනුගන් ගන්ග ෝ වමුදහත්,  

ඒ ගනුගන් විග ක එක්ත් ජහතීන්ගේ ාවිධහනඹත්, ඒ 

ගනුගන් විග ක ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදගේ වමුදහත්  

උඳගඹෝගී කය ගනු රළබුහ. ඒ හගේභ ගරෝකඹ ගනුගන් 

ගද්ලඳහරන න—හඹ ඳත්රනඹ  කස කයනු රළබගේ එක්ත් ජනඳදඹ 

ගක්න්ද්රා කය ගත්  අධියහජ—හදඹයි. ගරෝකඹ පුයහ ගඵදුේහදඹත්,  

ගරෝකඹ පුයහ  ගෂඩයල්හදඹත් ලක්තිභත් යහජ—ඹන් දුඵර කිරීභ  

ගනුගන් ්රිදඹහ භහර්ග අනුගභනඹ කයමින් තිබුණහ. එභ නිහ 

එක්දවස නසිඹ අනගේ දලකගඹන් ඳසගේ එක්ත් ජනඳදඹ 

ප්ර මුඛ  අධියහජ—හදඹ   විසින්   මුළුභනින්භ ගරෝකඹ  ණුර  ගන්නහ 

රද අතය,  මුළුභනින්භ තභන්ගේ ගද්ලඳහරන, ්ර්ථික, යුදභඹ,   

ාසකතතිකභඹ න—හඹ ඳත්රනඹ ගරෝකගේ අසක්මුල්රක් නෆය  

—හේත කයන්න  ඉතහ ගවො ඉඩකඩක් විතත කය ගගන  තිබුණහ.  

ඒ ඉඩකඩින් කිසි ගේත්භ මරහනහරුඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, රතින් 

ඇගභරිකහනු කරහඳඹ  ගළරගන්න  පුළුන්කභක් රළබුගණ් 

නළවළ. රතින් ඇභරිකහනු කරහඳඹ විගලේගඹන්භ එභ එක්ත් 

ජනඳදඹ ප්ර මුඛ  අධියහජ—හද ගේ භවහ යශ ප්ර හවඹ  ගගොදුරු 

න්න   ඳ න් ගත්තහ.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, විගලේගඹන්භ එක්දවස 

නසිඹ වළත්තෆගේ දලකගේ මුල් බහගගේ ්ර්ථික අර්බුදඹ භඟ 

ඇගභරිකහ විසින් රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ගද්ලඳහරනඹ 

තුශ අන්ත දක්ක ණහාශික වමුදහ ්ණ්ඩු වහ ඒකහධිඳති ඵරඹන්  

ඳහරනඹ  ගගනහහ. 1970 න් ්යේබ වුණු භවහ ්ර්ථික අඳහතඹ 

රතින් ඇගභරිකහනු  කරහඳඹ  ඉතිරි කය දුන්ගන්, එහි නිර්භහණඹ 

කගශේ එක්ත් ජනඳදඹ  හිතකය ව, එක්ත් ජනඳදගේ 

වුභනහන් අනු වසුරුන  වමුදහ ජුන් හන්  ව ඒකහධිඳති 

ඳහරනඹක්. ගඵොලිවිඹහ, ිකලිඹ, ඉක්ගදෝයඹ, උරුගුගේ, 

්ර්ජන්ටිනහ, එල් ළල්ගදෝයඹ, බ්ර?සීරඹ, ළනිසුරහ  ,  

ගකොගශොේබිඹහ ගේ වළභ  යහජ—ඹකභ එක්ගකෝ වමුදහ ජුන්  හන්, 

එක්ගකෝ ඒකහධිඳති ඳහරනඹ දිඹත් කයන්න  ඇගභරිකහ එක්ත් 

ජනඳද ඹ ප්ර මුඛ අධියහජ—හදගේ භහජ, ්ර්ථික ගද්ලඳහරන 

වුභනහන්  වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. න 

ලිඵයල් හදඹ වයවහ අවුරුදු ගදකවභහයක තුනක කහරඹක් එභ 

කරහඳඹ දළඩි සයහ කෆභක  රක්න්න  ඳ න් ගත්තහ.  

 
1990 න වි   ්ර්ජන්ටිනහගේ උද්ධභනඹ  සිඹඹ  8000කින්  

ඉවශ ණුඹහ. මරහනහරුඪ ගරු භන්්රීුතුභනි,  ්ර්ජන්ටිනහගේ මුදල් 
ඒකකඹ කිසිදු  ළරකිල්ර  බහජනඹ ගනොන,  කිසිදු ටිනහකභක් 
නිර්භහණඹ  ගනොකයන  මුදල් ඒකකඹක්  ඵ  ඳරිර්තනඹ වී 
තිබුණහ. ්ර්ජන්ටිනහගේ උද්ධභනඹ සිඹඹ  8,000 දක්හත්, 

බ්ර?සීරගේ උද්ධභනඹ සිඹඹ  5,000 දක්හත් ඉවශ අගඹක් ගනු 
රළබහ. ඒ නිහ මුළු රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳඹභ 1990 දලකගේ 
්යේබ න්ගන් භවහ විඳත්තිදහඹක, භවහ සයහකෆභ  රක් වුණු,  
ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ අවුයන රද  ඒකහධිඳති යහජ—ඹක් ගගොඩ නඟන රද 
කරහඳඹක් ගරයි. එහි ජත් ගනිසියුරහ විගලේ සථහනඹක් ගනු 
රළබුහ. 1989  ජ කහගරෝස ඇන්ඩ්රවස ගඳගර්ස ජනහධිඳති ුරයඹ  ඳත් 
වුණහ. ජහත—න්තය මර— අයමුදගල් නිර්ගද්ල අනු රාකහගේ 
හගේභ සිදු ව වන ගතල් මිර ඉවශ දළමීභ ඇතුළු කේඳහදු කිරීගේ 
ළඩ වන ගවේතුගන් භහජ, ්ර්ථික, ගද්ලඳහරන අර්බුදඹක් 

ඳළන නළඟුණහ. ජහත—න්තය මර— අයමුදර අද අඳ  ගකොන්ගද්සි 
කස කයරහ ගදනහ හගේභ, රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරගේ විදුලි 
ඒකකඹක මිර විදුලි ිළරිළඹත් එක්ක ගශඳන්න; රාකහ ඛනිජ 
ගතල් නීතිගත ාසථහගේ විදුලි ඒකකඹක මිර එභ ාසථහගේ 
ිළරිළඹත් එක්ක ගශඳන්න කිඹරහ එදහ ට්ග ෝරු වදරහ 
ගනිසියුරහ  අත වළරිඹහ. ඒ වහ ඇගභරිකන් එක්ත් ජනඳද 
ගළති කහගරෝස ඇන්ඩ්රවස ගඳගර්ස ජනහධිඳතියඹහ උඳගඹෝණු 
ගකො  ගත්තහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. ඒ ගවේතු ගකො  ගගන 
ජනතහ කළයලි ගළහුහ. ළඩ ර්ජන ඇති වුණහ. ඒ ගරහගේ 

2,000ක  ්න්න ිළරික් මිඹ ණුඹහ මරහනහරඪ ගරු 
භන්්රීුතුභනි. ඒ නිහ ගනිසියුරහ ්ර්ථික ලගඹන් 
විඳත්තිදහඹක, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ඳළත්ගතන් නුසුදුසු, ඒකහධිඳති 
ඳහරනඹක  ඹ  ග්චච, යප්ර හද රත් ගඳශළන්තිඹක් ඉන්න, ඒ 
හගේභ දිිතඳු ජනතහක් ජීත් න ය ක් ඵ  ඳත් වී තිබුණහ. 
එඹ  එගයහි ගනිසියුරහගේ ප්ර ගතිය ලි ජනඹහ කළයලි ගළහුහ; 
අයගශ කශහ.   

 
1992  ජ එහි ප්ර මුඛතහක හියුගගෝ චහගේස නේ ලුතිනන් 

කර්නල්යඹහ ක යුතු කයමින් තිබුණහ. ඔහු 1992  ජ 
ගනිසියුරහගේ ජනතහ ඳත් වී තිබුණ අධියහජ—හදගේ ගගොදුය  
එගයහි වමුදහ වයවහ ඵරඹ අත්ඳත් කය ගළනීභක් වහ සදහනේ 
වුණහ. ඒගකන් ඔහු ගඳන්නුේ කගශේ ගභොකක්ද මරහනහරඪ ගරු 
භන්්රීුතුභනි? ය ක ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ මුළුභනින්භ අවුයරහ නේ, 
යගට් මුළු ේඳත් එභ යගට් ජනතහ  හධහයණ ගර ගඵදනහ 

ගනු  අධියහජ—හදි ය ල් තභන්  වුභනහ ඳරිදි ඒහ 
වසුයමින් තිගඵනහ නේ, තභන් ජීත් න ය  භහතත භූමිඹ කය 
ගත්ත ජනතහ  අගන්ක විධ දුක්ඛ ගදෝභනසඹන්  මුහුණ 
ගදන්න සිදු වී තිගඵනහ නේ, එභ ය  ත්, යගට් ජනතහ ත් 
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[ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ] 



2013 භහර්තු 22 

 

 

අසීමිත ගප්ර ේභ කයන, වතදඹ හක්ක ඹක් ඇති  පුද්ගරඹකු වළටිඹ  
ඔහු කශ යුතු න්ගන් එඹ  එගයහි නළගී සිටීභයි. වළඵළයි ඔහු ඒ 
වහ ගතෝයහ ගනු රළබගේ -අිළ අනුභත කයනහද, නළද්ද කිඹන 
එක ගනභ ප්ර ලසනඹක්- තභන් නිගඹෝජනඹ කයමින් තිබුණු, තභන් 
ඒ න ගකො  ක යුතු කයමින් තිබුණු වමුදහ ලුතිනන් කර්නල් 

තනතුයයි. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එඹ අහර්ථකබහඹ  
ඳත් වුණහ. එඹ අහර්ථකබහඹ  ඳත් වහ  ඳසු කහගරෝස 
ගඳගර්සගේ ්ණ්ඩු විසින් හියුගගෝ චහගේස සියබහයඹ  ගනු 
රළබුහ. තභන්ගේ ය ත්, තභන්ගේ ජනතහත් මුහුණ  ජ තිගඵන 
අසීමිත ගේදනහකහරී අත් දළකීභ තභයි, එඹ  එගයහි අයගශ 
කයන්න; නළගී සිටින්න  ගේ ලුතිනන් කර්නල්යඹහ ගඳොරමනු 
රළබුගේ. අද ගේ ගභොගවොගත් ගේ ය  ත් ගේ යගට් ජනතහ ත් සිදු 
වී තිගඵන විඳත්තිදහඹක තත්ත්ඹ ිළිතඵ වළඟීභක් තිගඵන, ගේ 
යගට් ජීත් න වතදඹ හක්ක ඹක් තිගඵන ෆභ ජන 

ගකොට්ඨහඹක්භ, ෆභ පුයළසිගඹකුභ ගත යුතු ්දර්ලඹක් වළටිඹ  
තභයි එඹ තිගඵන්ගන් මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, තභන්ගේ 
ය ත්, තභන්ගේ ජනතහත් අසීමිත ගර සයහ කෆභ  රක් වී 
තිගඵනහ නේ, අසීමිත ගර ද ගේදනහර  රක් වී තිගඵනහ 
නේ, යගට් ඒකහධිඳති විඹරුක් නිර්භහණඹ වී තිගඵනහ නේ, 
ජනතහගේ ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ව නිදවගේ  අයිතිඹ මුළුභනින්භ 
අවුයරහ තිගඵනහ නේ, වතදඹ හක්ක ඹක්, දධර්ඹඹක් තිගඵන 
භනුසඹකු වළටිඹ   එදහ හියුගගෝ චහගේස ඔහු දයපු තනතුය 
උඳගඹෝණු ගකො  ගනිමින් එඹ  එගයහි නළගී සිටිඹහ. එඹ 

ගද්ලඳහරනික ලගඹන් ගවොද, නයකද කිඹන එක ගනභ 
කරුණක්. වළඵළයි ඔහු නළගී සිටිගේ කයක් ගනුගන්ද? 
ජනතහගේ පීඩිතබහඹ, ජනතහගේ නිදව ගනුගන්. ඒ 
ගනුගන් ඔහු එදහ -1992- අහර්ථක වමුදහ ්රිදඹහලිඹක යි 
අතීර්ණ වුගණ්.   

 

ඔහු අත් අඩාගු  ගත්තහඹ කිඹරහ ගනිසියුරහගේ තත්ත්ඹ 

ඹවඳත් වුගණ් නළවළ. එන්න, එන්නභ ර්ධනඹ වීභක් තභයි සිදු 

වුගණ්. 1993  ජ කහගරෝස ඇන්ඩ්රවස ගඳගර්ස ජනහධිඳතියඹහ දූණ 

ගචෝදනහ භත ගදෝහිනගඹෝගඹකින් ඳව කශහ. ඒ ජනහධිඳතියඹහ  

එගයහි දූණ ගචෝදනහ එල්ර වුණහ. ඒ ගචෝදනහ ගනිසියුරහගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ හක්චඡහ  ගළනුණහ. ගනිසියුරහගේ 

ඳහර්ලිගේන්තු ඔහු  විරුද්ධ ගදෝහිනගඹෝගඹක් ගගනළල්රහ ඒ 

ජනහධිඳතියඹහ එයින් ගනයඳහ දභනු රළබහ. විගලේගඹන්භ 

ඇගභරිකන් එක්ත් ජනඳදගඹන් ගදන රද ඇගභරිකන් ගඩොරර් 

මිලිඹන 17ක් ාචහ කිරීභ ිළිතඵ ඔහු  ගචෝදනහ ඉදිරිඳත් වුණහ. 

එදහ ගඳගර්ස ජනහධිඳතියඹහ ගභොකක්ද කිේගේ? ඔහු ඒ ගඩොරර් 

මිලිඹන 17 නිකයගුහගේ ළන්ඩිස හරුන්  එගයහි චගභොගයෝ 

ඵරඹ  ගගන ඒභ වහ විඹදේ කශ ඵ කිේහ. එදහ 

ළන්ඩිස හරුන්  එගයහි ඇගභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ මිලිඹන 

17ක් රඵහ දුන්නහඹ, ඒ ගඩොරර් මිලිඹන 17 ඔවුන්ගේ අයමුදල් 

ගනුගන් ඳහවි්චික කශහ කිඹරහ එදහ ගනිසියුරහගේ ජ ඒ 

හක්චඡහගේ ජ එිතදයවු වීභක් සිදු වුණහ. ඒ නිහ ගේ භවහ මුදල් 
ගකොල්රඹ ගවේතු ගකො ගගන 1996  ජ හි පු ජනහධිඳතියඹහ දූණ 

ගචෝදනහ භත සියගත කශහ. ෆභ ඒකහධිඳති ඳහරකඹකු භ, ෆභ 

ගවොය නහඹකඹකු භ, ෆභ දූක ත ඳහරකගඹකු භ උරුභ විඹ යුතු 

ඉයණභ 1996  ජ ගනිසියුරහගේ ගඳගර්ස ජනහධිඳතියඹහ  උරුභ 

වුණහ. භහ හිතනහ ඉන්න සිඹලු නහඹකඹන්භ ඒ ිළිතඵ සිහි 

බුද්ධිගඹන් ක යුතු කගශොත් ගවොයි කිඹහ.  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ ඉතිවහගඹන්, ඒ 

ජීවිතගඹන් අගේ යගට් ගද්ලඳහරනඹ , අගේ යගට් ගද්ලඳහරකඹන් 

න අඳ කහ ත් භවහ අත් දළකීේ ේබහයඹක් උකවහ ගන්න තිගඵන 

ඵ තභයි ගඳන්නුේ කයන්ගන්. ඒ විතයක් ගනොගයි. අනතුරු 

1996 ජනි භහගේ ජහත—න්තය මර— අයමුදර විසින් 

ගනිසියුරහ  ගඩොරර් මිලිඹන 1,400ක -බිලිඹන 1.4ක- ණඹ 

මුදරක් රඵහ දුන්නහ. ජලි භහගේ නළතත් බිලිඹන 1.4ක ණඹ 

මුදරක් රඵහ දුන්නහ. ඒ ණඹ මුදල් වයවහ අසීමිත ගකොන්ගද්සි 
ඉදිරිඳත් කයනු රළබුහ. ගඳෞද්ගලීකයණඹ, යහජ— ්ඹතන විකිණීභ 

එකභ භන්ත්රනඹ ඵ  ඳත් කය ගත්තහ. ඒ ඳහරනඹ මුළුභනින්භ 

එක්ත් ජනඳදඹ  ඹ ත් වුණු ගනිසියුරහක්, එක්ත් ජනඳදගේ 

සයහ කෆභ  ඹ ත් වුණු ගනිසියුරහක්, එක්ත් ජනඳදගේ 

වුභනහන්  අනු ්ර්ථිකඹ වසුරුන ගනිසියුරහක්, එක්ත් 

ජනඳදඹ  අනු ප්ර ජහතන්ත්රනහදගේ පුඩු දිඹත් කයන 

ගනිසියුරහක් නිර්භහණඹ කයරහ තිබුණහ. ඒ යගට් ප්ර ගතිය ලී 

ජනඹහ  ගවෝ හභහාශික ජනඹහ  එඹ කිසිගේත්භ ඉසුේගත 

කරුණක් ඵ  ඳත් වුගණ් නළවළ. ඒ හගේභ 1998  ජ හි පු 

ගඳගර්ස ජනහධිඳතියඹහ දූක ත මුදල් එක්ත් ජනඳදගේ ඵළාකුර 

තළන්ඳත් කය ඇති ඵ ගවිතදයවු වුණහ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්්රීුතුභනි, අදත් විලහර හක්චඡහක් තිගඵනහ, සවිස ඵළාකුර 

ල්ලි තළන්ඳත් කයරහ තිගඵන්ගන් කවුද කිඹරහ. එක ගේරහක 

සවිස ඵළාකුර ශ්රී  රාකහගේ තළන්ඳත් කයරහ තිගඵන මුදල් 

ප්ර භහණඹන් ිළිතඵ කිඹළවුණහ. වළඵළයි නේ ගේ එිතදයේ වුගණ් 

නළවළ. වළඵළයි ගඳගර්ස ජනහධිඳතියඹහ ඒ ගවොයහ ගන්නහ මුදල්, ඒ 

දූක ත භවහ ධනසකන්ධඹ ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදගේ ඵළාකුර 

තළන්ඳත් කයරහ තිගඵන ඵ ගවිතදයවු වුණහ. ගභන්න ගේ භහජ 

 ිළ හ, ඒ කිඹන්ගන් එක ඳළත්තකින් ජහත—න්තය තත්ත්ඹ, 

අගනක් ඳළත්ගතන් රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ගද්ලඳහරනඹ, 

ඒ හගේභ ගනිසියුරහගේ ගද්ලඳහරනඹ තභයි චහගස ගකගනකු 

නිර්භහණඹ කගශේ. හභහන—ගඹන් ගත්ගතොත් ඉතිවහඹ මිනිසසු 

නිර්භහණඹ කයන්න ඹන ගකො  මිනිසසු ඉතිවහඹ නිර්භහණඹ 

කයන්න ඹනහ. ඒ ඉතිවහඹ තභයි, ඒ ඓතිවහසික තත්ත්ඹ 

තභයි චහගස නේ නහඹ කගඹක් ගනිසියුරහගේ බිහි කයනු 

රඵන්ගන්.   

 
1998 චහගස නහඹකත්ඹ දුන් හභහාශික න්ධහනඹ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ ඵහුතයඹ දිනහ ගන්න භත් ගනහ. 1998 
ගදළේඵර් භහගේ ජනහධිඳතියණඹක් ඳත්නහ. ඒ 
ජනහධිඳතියණගේ ජ ගනිසියුරහගේ හි පු ගරෝක ර රැජිනක් 
තයගඹ  ඉදිරි ඳත් ගනහ. ගඵොගවෝ අඹ හිතනහ, ඇඹගේ 
රඳශ්රී ඹ වයවහ ඒ ජනතහ අභන්දහනන්දඹ  ඳත් කයරහ, 
මුඳත්බහඹ  ඳත් කයරහ ජඹග්රාවණඹ කයන්න පුළුන් ගයි 
කිඹරහ. ඇගභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ ළනි යහජ—ඹන් ව භවහ 

ඳරිභහණ ගතල් භහගේ ඒ භළතියණගේ ජ චහගසගේ 
ජඹග්රාවණඹ  එගයහි භවහ මුදල් කන්දයහක් ව ප්ර චහයක 
—හඳතතිඹක් දිඹත් කශහ. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, 1998 
ජනහධිඳතියණගේ ජ කවුරුත් ගනොසිත ඳරිදි, කවුරුත් අගේක්හ 
ගනොකයපු ඳරිදි චහගස සිඹඹ  53ක ඡන්ද ප්ර තිලතඹක් අයගගන 
ජඹග්රාවණඹ කශහ.  

 
1999 ගඳඵයහරි භහගේ ගනිසියුරහගේ ජනහධිඳතියඹහ 

වළටිඹ  එතුභහ දිවුරුේ දුන්නහ. චහගේස ජනහධිඳතියඹහ  ඳළරී 

තිබුණු කහර්ඹ බහයඹ කුභක්ද? ගනිසියුරහ අධියහජ—හදින්ගේ 
ගතෝතළන්නක් ඵ  ඳත් ගරහ තිබුණු ය ක්; සිඹලුභ ේඳත් 
අධියහජ—හදින්ගේ ඵහු ජහතික භහගේ විසින් ණුර ගගන තිබුණු 
ය ක්; ේපර්ණගඹන්භ ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ අහුයමින් ඒකහධිඳති 
ඳහරනඹක් නිර්භහණඹ කය තිබුණු ය ක්; දිිතඳු ජනඹහ අන්ත 
අයණබහඹ  ඳත් කය තිබුණු ය ක්. ඒ තභයි, චහගේස හි පු 
ජනහධිඳතියඹහ  1999 ගඳඵයහරි භහගේ ජ රළබුණු 
ගනිසියුරහ.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එතුභහ ඳශමු ගකො භ කගශේ 

කුභක්ද? එතුභහගේ මලික අිනප්ර හඹ ඵ  ඳත් වගේ ගනිසියුරහගේ 

ජනතහ  අල— න —සථහක් නිර්භහණඹ කිරීභයි. එඹ 

අතිලඹ ළදගත්. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඕනෆභ 

ගද්ලඳහරන ගභන් භඟක ජ ඵරඹ  ඳත් න්ගන්, ඒ ගද්ලඳහරන 

ගභන් භඟ  එගයහි න ඊ  ගනස ප්ර ණතහක් නේ, ඒ 

ප්ර ණතහගේ මලික කහර්ඹ බහයඹ තභයි ඒ ය  ඳහරනඹ කයන 

මලික නීතිඹ ගගොඩ නළඟීභ. ්ණ්ඩුර.භ —සථහ ඹනු ්ණ්ඩුගේ 

නීතිඹ ගනොගේ. ්ණ්ඩුර.භ —සථහ ඹනු යගට් ජනතහගේ 

මලික නීතිඹයි. ඒ තභයි ළදගත්භ ාකල්ඳඹ. එගවභ නේ 

්ණ්ඩුර.භ —සථහක් කස කශ යුත්ගත් ගකගේද? ගඳඵයහරි 

භහගේ ඵරඹ  ඳළමිණි එතුභහ අගප්ර ේල් භහගේ —සථහදහඹක 

1221  1222 



ඳහර්ලිගේන්තු 

බහක් ඳත් කශහ. ඒ —සථහදහඹක බහ  ජනතහගේ 

ගඹෝජනහ, අදවස රඵහ ගත්තහ. භහ වඹක කහරඹක ජ අසථහ 

ගණනහක් ගේ —සථහදහඹක බහ රැස ගමින් ගනිසියුරහ  

ගළශගඳන —සථහක්, ජනතහගේ වුභනහන් නිගඹෝජනඹ 

කයන —සථහක් කස කශහ. අහනගේ ජ 1999 ගදළේඵර් 

භහ ගේ 05න දහ එඹ ජන භත විචහයණඹක  රක් කශහ. එඹ තභයි 

ගනිසියුරහගේ ඉතිවහගේභ ළදගත්භ ගද්. ගනිසියුරහගේ 

ජනතහ විසින් ඳහරනඹ කය ගත යුතු නීතිඹ, ගනිසියුරහගේ 

ජනතහ ඹ ත් න මලික නීතිඹ, එභ ජනතහගේ කළභළත්ත රඵහ 

ගළනීභ ගනුගන් ජනභත විචහයණඹක  ගගන ණුඹහ. —සථහ 

ේභත කය ගළනීභ තුශ තිබුගණ් හුදු ගඳෞද්ගලික අිනරහඹන් ගවෝ 

හුදු ඳහරන ඵරඹ කෆදය ගර  ඩළවළ ගළනීගේ අගේක්හන් 

ගනොගයි. හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහ තුශ තිබුගණ් 

තභන්ගේ යගට් ජනතහ , තභන්ගේ ය   කය නීතිඹක් අල— 

ගයිද කිඹහ ගොඹහ ඵළලීගේ අගේක්හයි. ඒ ගනුගන් 

—සථහඹක බහ ගගොඩ නළඟීභ, ජනතහගේ අදවස ගළනීභ, 

අනතුරු ජන භත විචහයණඹක  ගඹොමු කිරීභ සිදු කශහ.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අගේ යගට් 1947 ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහක් තිබුණහ; 1972 ්ණ්ඩුර.භ —සථහක් තිබුණහ; 

දළන  1978 ්ණ්ඩුර.භ —සථහ තිගඵනහ. වළඵළයි ගේ කිසිදු 

්ණ්ඩුර.භ —සථහක් ගේ යගට් ජනතහගේ අනුභළතිඹ ඹ ගත් 

කස කශ ්ණ්ඩුර.භ —සථහන් ගනොගයි. කය ගවෝ 

්කහයඹකින් ඵරඹ ගගන, ඳහර්ලිගේන්තු තුශ තභන්  තිගඵන ඒ 

ඵරඹ උඳගඹෝගී ගකො  ගගන තභයි, ගේ ෆභ ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහක්භ නිර්භහණඹ කගශේ. ඳහරක ඳන්තිගේ වුභනහන් 

නිගඹෝජනඹ න ඳරිදි තභයි අගේ යගට් ්ණ්ඩුර.භ —සථහන් 

නිර්භහණඹ කගශේ. ගනිසියුරහගේ —සථහ වළදුගේ ඊ  ඩහ 

වහත් ඳසින්භ ගනස ්කහයඹක යි. එතුභහ —සථහදහඹක 

බහක් කළවීභ, ජනතහගේ අදවස වහ ගඹෝජනහ ගළනීභ, 

අනතුරු  ජන භත විචහයණඹ  රක් කිරීභ සිදු කශහ. ඒ ජන භත 

විචහයණඹ වයවහ න ඵරඹක් ජනහධිඳතියඹහ තු න ඵ 

ත—යි. ජනහධිඳති ුරයඹ වහ තයග  ළ ජගේ ුරය ගදගක් කහරඹ 

එතුභහ ඉත් කශහ. වළඵළයි ඒ ඉත් කයනු රළබුගේ ජනතහගේ 

අනුභළතිඹකින්; ඊනිඹහ 2/3 ඵරඹකින් ගනොගයි. ල්ලි  ජරහ, 

යදහන  ජරහ ගගොඩ නඟහ ගන්නහ රද 2/3 ඵරගඹන් ගනොගයි, ඒ 

ාගලෝධනඹ කගශේ. ඒ මුළු —සථහභ ගනස කගශේ 

ජනතහගේ අනුභළතිඹ  ඹ ත්යි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අගේ ය   නිදව රළබී දළන් 

අවුරුදු 65ක් ගත වුණහ කිඹරහ කිඹනහ. වළඵළයි ගේ අවුරුදු 65ක් 

මුළුල්ගල් අඳ ්ණ්ඩුර.භ —සථහ ගණනහක් දළකරහ තිගඵනහ; 

්ණ්ඩුර.භ —සථහ ාගලෝධන ගණනහක් දළකරහ තිගඵනහ. ඒ 

එක ්ණ්ඩුර.භ —සථහක ත්, ඒ එක ්ණ්ඩුර.භ —සථහ 

ාගලෝධනඹක ත් ගේ යගට් ජනතහගේ අනුභළතිඹ ගත්ගත් 

නළවළ. ඒ වළභ එකක්භ කගශේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ඔළු ගගඩි භහරු 

කිරීගේ ගල්රගභන්.  

 

හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියගඹක්. එතුභහ එතුභහගේ 

—සථහ කස කය ගත්තහ. එගේ කගශේ අන් කයකින්ත් 

ගනොගයි, ජන භත විචහයණඹක් භ් නුයි. ඒක තභයි ළදගත්. ඊ  

ඳසගේ එතුභහ ඵරඹ  ඳත් ගන ගකො  තිබුණු —සථහගේ 

ජනහධිඳති ුරයඹයි, අලුගතන් වදපු —සථහගේ ජනහධිඳති ුරයඹයි 

අතය ගනක් තිගඵන ඵ එතුභහ දුටුහ. ඒ නිහ එතුභහ කල්ඳනහ 

කයනහ, අලුගතන් වදන රද —සථහ  අනු ජනහධිඳති ුරයඹ 

ගවොඵන්න තභන්  හධහයණ අයිතිඹක් නළවළ කිඹරහ. ඇයි ඒ? 

තභන් ඳත් වුගණ් තිබුණු —සථහගේ ජනහධිඳතියඹහ ලගඹන් 

නිහයි. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ නිහ එතුභහ ගභොකක්ද 

කයන්ගන්? 2000 ගර් ඹිත ජනහධිඳතියණඹක් කළනහ. ඹිත 

ජනහධිඳතියණඹක් කළහ අලුත් —සථහගේ ඵරතර ප්ර කහය 

ජන භත විචහයණඹකින් නළත ජඹග්රාවණඹ කයරහ න 

ජනහධිඳතියඹහ ලගඹන් එතුභහ ඳත් නහ. ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ 

කිඹන්ගන් ගේක ගනොගයිද? ජනතහගේ අනුභළතිඹ ගේක 

ගනොගයිද?  දළන් චහගේස ගළන භවහ බිල්රන් භන, චහගේස  

භවහ විගයෝධත්ගඹන් කථහ කයන ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදගේ 

රකඩඹන් ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵන, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ිළිතඵ 

කිසිදු ගත්රුභක් නළති වය සුන් චන ගදොඩන නහඹකයින්ගේ 

කහර්ඹඹ ගභොකක්ද?  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, 1978  ජ අගේ යගට් අලුත් 

—සථහක් වළදුහ. වළඵළයි 1977  ජ භව භළතියණඹ 

ඳත්න්ගන් තිගඵන —සථහ  අනුයි. ඒ —සථහ 

ාගලෝධනඹ කයරහ ජනහධිඳති ුරයඹක් වදරහ අලුත් 

—සථහගන් ජනහධිඳති ර.භගේ හඩි ගනහ. ගජ්.්ර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඵරඹ  ඳත් න —සථහගේ විධහඹක 

ජනහධිඳති ුරයඹක් තිබුගණ් නළවළ. ඒක නහභ භහත්රන එකක්. වළඵළයි 

එතුභහ ඵරඹ  ඳත් ගරහ ඳහර්ලිගේන්තුගේ වගඹන් ඳවක ඵරඹ 

අයගගන ඒ වයවහ ඳහර්ලිගේන්තුගේ විධහඹක ඵරඹ ්ගයෝඳණඹ 

කය ගන්නහ. එතළනින් තභයි එතුභහ ඳ න් ගන්ගන්.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, වළඵළයි චහගේස 

ජනහධිඳතියඹහගේ රක්ණඹ ගභොකක්ද? එතුභහ 1999  ජ 

ජනහධිඳති ුරයගේ හඩි ගන්ගන් තිබුණු —සථහගේ ජනහධිඳති 

ඵරතර හිතයි. නමුත් එතුභහ ජන භත විචහයණඹකින් අලුත් 

—සථහක් වදනහ. එතුභහ  කිඹනහ, "ඳළරැණි —සථහ අනු 

ඵරඹ  ඳත් වුණු භ  න —සථහගේ ජනහධිඳති ඵරතර හිමි 

නළවළ. ඒ නිහ න —සථහගේ ජනහධිඳති ඵරතර ගවොඵන්න 

නේ, න —සථහ  අනු භහ ජනහධිඳති ුරයඹ  ඳත් විඹ යුතුයි" 

කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ කය රක්ණඹක්ද? 

ජනතහගේ හධහයණ කළභළත්ත එඹ ගනොගයිද? ජනතහ 

නිගඹෝජනගේ ළඵෆ අර්ථඹ එඹ ගනොගයිද? ජනතහ වි ඵර 

ගන්නහ කිඹන එගක් ළඵෆ  ගත්රුභ එඹ ගනොගයිද? 

ජනතහගේ උස නිදව, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ, ජනතහගේ අයිතීන් 

ිළිතගන්නහ කිඹන එගක් ප්ර ධහන අර්ථඹ එඹ ගනොගයිද? 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ නිහ භෆත ඉතිවහගේ එළනි 

නහඹකගඹක් අඳ  වේඵ ගරහ නළවළ. අගේ ඉතිවහඹ ගවොඹනහ 

නේ, ගභොකක්ද අඳ  දක්න  තිගඵන්ගන්? 1970  ජ ඵරඹ  ඳත් 

න ්ණ්ඩු තභන්ගේ ජන යජ —සථහ වදහ ගළනීභ 

ගනුගන් අවුරුදු ගදකක් ගත කයනහ. ඊ  ඳසගේ ගභොකක්ද 

කයන්ගන්? ඒ ගත වුණු අවුරුදු ගදක වහ ඒ ්ණ්ඩු 1975 සි  

1977 දක්හ න කහරඹක් ගන්නහ. එගවභ ඉතිවහඹකුයි අඳ  

තිගඵන්ගන්. එගවභ ඉතිවහඹක් තිගඵන අඳ  චහගේසගේ 

්දර්ලඹ න, ජන භත විචහයණඹ  ජනතහගේ තිගඵන කළභළත්ත 

ගත්රුේ ගළනීභ ඉතහභත් පුදුභවගත කරුණක් ඵ අඳ කහ ත් 

ඳළවළදිලියි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අද ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ගේ 

විහදඹ හක්චඡහ  ඵඳුන් කිරීභ ළශළක්වීභ වහ විවිධ 

ඳන්නගේ රීති ප්ර ලසන වළ ජගේ අයමුණ ගභොකක්ද? ඒ ළඵෆ 

ප්ර ජහතන්ත්රනහදින් ගනොගයි; ළඵෆ ප්ර ජහතන්ත්රනහදගේ ගුණහාගඹන් 
ගේ බහ තුශ, ගේ ය  තුශ හක්චඡහ කිරීභ ගනොගයි. තභන්ගේ 

ළඟවී තිගඵන ගඪ ඉතිවහඹ -ළඟවී තිගඵන යවස ඉතිවහඹ-,  

ප්ර ජහතන්ත්රන විගයෝීක ්රිදඹහ භහර්ග බහ වමුගේත්, ය  වමුගේත් 

ගවිතදයේ වීභ ළශළක්වීභයි ඔවුන්  වුභනහ වී තිගඵන්ගන්. එඹ 

තභයි ඇගභරිකහනු එක්ත් ජනඳදගේ ජනහධිඳතියඹහගේ සි  එහි 

අධියහජ—හදඹ ත් වුභනහ වී තිබුගණ්. ජනතහත්  එක්ක තිගඵන 

ළඵෆ ඵළඳීභ, ජනතහ ගකගයහි තඵන විලසහඹ ්යක්හ කයරහ 

චහගේසගේ ළඵෆ ගුණඹ ගරෝකඹ  ගඳන්හ  තිගඵනහ.   

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි, 2002  ජ 

එතුභහගේ යහජ—ඹ  එගයහි විලහර කුභන්ත්රනණඹක් ඳළන න් නහ. 

ඒ වමුදහ කුභන්ත්රනණඹ මුළුභනින්භ ගභගවඹ නු රළබුගේ එක්ත් 

1223  1224 

[ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ] 



2013 භහර්තු 22 

 

 

ජනඳදගේ අධියහජ—හදින් විසිනුයි. ඇගභරිකහගේ " යිේස" පුත් 

ඳත හර්තහ කයනහ, ඇගභරිකහගේ ජනයහල්රු ඇතුළු ඉවශ 

ගද්ලඳහරකයින් 2002 අවුරුද්ගද් අගප්ර ේල් භහගේ 11ළනි දහ ඳළන 

නාන රද කුභන්ත්රනණඹ වයවහ චහගේස ඵරගඹන් ඳව කයන්න 

පුළුන් ගේවි කිඹරහ. 

 

එතුභහ  එගයහි විලහර න්නද්ධ වමුදහ  ්රිදඹහත්භක ගන්න 

ඳ න් ගත්තහ. එතුභහ අත් අඩාගු  අයගගන නිහ අඩසසිඹ  ඳත් 

කයරහ තිබුණහ. එතුභහ එක විග ක එභ නිසනගේ සි  ගනත් 

සථහනඹක  ගගන ඹනහ.  චහගේස  ජනහධිඳතියඹහ  ග්ච ගුගේයහ 

ගවෝදයඹහගේ දිඹණිඹ වමුවුණු  අසථහක  එතුභහගේ හිත  ්පු 

අත් දළකීභක් ගළන කිඹහ තිගඵනහ. ග්ච ගුගේයහ ගවෝදයඹහ CIA 

අත් අඩාගු  ඳත් වුණහ  ඳසු, CIA නිරධහරින් විසින් ඔහු  ගඩි 

තඵහ ඝහතනඹ කයන ගභොගවොගත්  ජ ඔහු කිඹහ තිගඵන්ගන්, 

"බිත්තිඹ  ගවේත්තු කය, ඇස නියහයණඹ කය භ  ගඩි තඵන්න" 

කිඹරහ යි.   චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ග්ච ගුගේයහගේ දිඹණිඹ භඟ 

කිඹහ තිගඵනහ, එභ වමුදහ කුභන්ත්රනණගඹන් එතුභහ නිහ 

අඩසසිගේ තඵරහ, නළත ගනත් සථහනඹක  ගගන ඹන්න  

වදනගකො   සිහිඹ  ්ගේ, ග්ච ගුගේයහ එදහ CIA නිරධහරින් 

ඉදිරිගේ කයන රද  ප්ර කහලඹයි කිඹරහ.   

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ගඳඵයහරි භහගේ 11ළනිදහ 
දිඹත් වුණු කුභන්ත්රනණඹ ගභොකක්ද? සිඹලු නහලිකහ වයවහ,  

ජහත—න්තයගේ CNN ළනි ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ  වුභනහ 
ඳරිදි වසුරුන භහධ— ්ඹතන වයවහ, ගනිසියුරහගේ භවහ ධන 
කුගේයඹන් විසින් ඳහරනඹ කයන රද භහධ— ්ඹතන වයවහ  
ප්ර කහලඹක් ගගන ණුඹහ, චහගේස ඉල්රහ අසගරහ   කිඹරහ. නමුත් 
එතුභහ භඟ සිටි  ඉතහභ  ගරන්ගතු වමුදහ නිරධහරින් ඇවිල්රහ 
එතුභහගගන් ඇහුහ, "ඔඵ ඉල්රහ අසවුණහද?" කිඹරහ. චහගේස 
කිඹනහ, "භභ ඉල්රහ අසවුගණ් නළවළ" කිඹරහ. වමුදහ නිරධහරින් 
කිඹනහ, "ඔඵ ඉල්රහ අසවුගණ් නළත්නේ ගභතළන් සි  අඳ 
්රිදඹහත්භක කයන්ගන් ඔඵගේ අණයි." කිඹරහ. ඒක තභයි එභ 

කුභන්ත්රනණඹ ඳයහජඹ  ඳත් කයපු ප්ර ධහන අසථහ. ඒ අසථහගේ 
මිනිසුන් රක් ගණන් ඳහය  ඵළසහ. එක්ත් ජනඳදගේ 
කුභන්ත්රනණඹ  එගයහි, 2002 ගර් අගප්ර ේල් භහගේ 11ළනිදහ 
චහගේස ඵරගඹන් ගනයඳහ වළරීභ වහ දිඹත් කයන රද භවහ 
කුප්ර ක  කුභන්ත්රනණඹ  එගයහි ජනතහ රක් ගණන් ඳහය  
ඵළසහ.  ගභඹ භෆත ඉතිවහගේ යගට් නහඹකඹකුගේ ඵරඹ 
්යක්හ කය ගළනීභ ගනුගන් ්රිදඹහ කශ අසථහක්. ඒහ කගශේ 
ජනතහ  කිරි ඳළකට්  ජරහ ගනොගයි, රුිළඹල් 500ක්  ජරහ 
ගනොගයි. ඒහත් එක්ක ගේක ාන්දනඹ කයන්න එඳහ. ළඩ මුළු 

ඳළළත්ගනහ කිඹරහ  රුිළඹල් 800ක්  ජරහ නිරධහරින් 
ගගන්හගගන ගනොගයි ඒහ කගශේ. Budget Taxi එක ඉත් 
කයනහ කිඹරහ ඵරඳෆේ කයරහ ජනතහ ගගන්හගගන ගනොගයි.  
ගේ ළඵවින්භ ඒ ජනතහගේ වතද හක්ක ඹත් එක්ක ඵළඳුණු 
නහඹකගඹක්.  ඒ නහඹකඹහ ගනයඳහ වළරීභ වහ ්රිදඹහත්භක වුණු 
භවහ දළළන්ත කුභන්ත්රනණඹක්. ිළගදල් ගවෝදයඹහ  ගභොකක්ද ඒ 
ගරහගේ  ජ චහගේස  කිඹන්ගන්? "ඔඵ ගේ අර්බුදගේ  ජ ිළඹයක් 
ිළටුඳ  ඹන්න. ගේ අර්බුදඹ ඔඵ  මුහුණ ගදන්න අසථහ  
ගනොගේ" කිඹන එකයි. ඒක තභයි ගේ ගභොගවොගත් කශ යුත්ගත් 
කිඹරහ කිේහ. වළඵළයි ඒ අධිසඨහනය ලි මිනිහ, වීර්ඹගඹන් යුතු 

මිනිහ කුභන්ත්රනණඹ දින තුගනන් ඳයහජඹ  ඳත් කශහ, 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි. 11ළනි දහ  ගනො, 12 ළනි දහ 
ගනො, 13 ළනි දහ ඹිත ඔහු ගනිසියුරහගේ ජනහධිඳති ුරයගේ ළඩ 
බහය ගන්නහ ඳභණක් ගනොගයි, ඒ කහර්ඹ ගභගවඹන්නත් 
භත් ගනහ.  

 

එතුභහ  ඒ වළකිඹහ රළබුගණ් ගභොකක් නිහද? ගවොයකේ  

කශ නහඹකගඹක් යගට් ජනතහ ්යක්හ කයයිද? යගට් ේඳත් 

භවහ ඳරිභහණ ගර ඵහු ජහතික භහගේර  විකුණන නහඹකඹන් 

ය ගට් ජනතහ ්යක්හ කයයිද? ප්ර ධහන නගයර තිගඵන ඉඩේ 

භවහ ඳරිභහණගඹන් ගකොේඳළනිකහයඹන්  ඳයන නහඹකඹන් යගට් 

ජනතහ ්යක්හ කයයිද?  නළවළ. ඒ ගනු  ජනතහ ගනුගන් 

කයන අයගශඹකයි චහගේස  සිටිගේ.  ඒ අයගශඹ රුසන්ගන් 

නළති ිළරික් ඇගභරිකහගේත් සිටිඹහ; ශ්රී  රාකහගේත් සිටිඹහ.  ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තු ගභොකක්ද?   

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඇගභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ 
විසින් ඉයහකඹ ්ර.භණඹ කයන ගරහගේ  ජ - එක  එක්ත් 
ජහතික ඳක් යජඹ ඳළළතුගණ්- භ  භතක විධිඹ  
ඔඵතුභහණන්ගේ ිළඹහ තභයි ගේ ගරු බහගේ මුරසුගන් සිටිගේ.  
ගන්ද?  නළවළ. භහගන්න, ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ 
තභයි කථහනහඹකතුභහ වළටිඹ  සිටිගේ. ඒ ගරහගේ ගජෝර්ජ් බුස 

ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඉයහකඹ ්ර.භණඹ කිරීභ ගවශහ දකිමින් 
ගඹෝජනහක් ගගනළල්රහ, එඹ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ හක්චඡහ 
කයනගකො  "බුස" කිඹන නභ කිඹන්නත් තවනේ කශහ.  ගේක 
එගවභ ඳහර්ලිගේන්තුක්. එගවභ ඳහර්ලිගේන්තුක නහඹකත්ඹ 
දයපු කට්ටිඹ දළන් චහගේස ේඵන්ධගඹන් ගඹෝජනහක් ගගන 
එනගකො  විරුද්ධ වීභ අඳ  අරුභ පුදුභ ගදඹක් ගනොගයි. 
ඉයහකඹ  ගඵෝේඵ දභන ගරහගේ, භවහ ජන ාවහයඹක් සිද්ධ න 
ගරහගේ, භනු—ත්ඹ අගඹන භහනහ ජ ෆභ මිනිගක්භ එඹ  
එගයහි කථහ කයන ගරහගේ, ශ්රී  රාකහගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ 

ගජෝර්ජ් බුස ජනහධිඳතියඹහගේ නභ කිඹවීභ තවනේ කශහ.  
 

එගවභ ඉතිවහඹක් ඇති නහඹකඹන් තභයි චහගේස ගළන කථහ 

කයන්න බඹ. ඒ අඹ බඹ ගන්න ඕනෆ. ඒක තභයි ඉතිවහඹ. 

චහගේස ජනතහගේ වතදඹ සඳන්දනඹත් එක්ක ජීත් වුණු ළඵෆ 

නහඹකගඹක්.  එතුභහ විලසහ කගශේ ජනතහයි. 2002  ජ එතුභහ  

එගයහි දිඹත් කයන රද කුභන්ත්රනණඹ ඳයහජඹ  ඳත් කගශේ 

ජනතහයි.  
 

2006  ජ නළතත් ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වුණහ. මරහනහරඪ 

ගරු භන්්රීුතුභනි, එතුභහ ඡන්ද කලින් තිඹන්ගන් නළවළ;  games 

ගවන්න ණුගේ නළවළ; තභන්  ගවොභ ිළට් නිඹ ඵරන්ගන් නළවළ; 
—සථහ ාගලෝධනඹ කයන්ගන් නළවළ; ගන ගන ඵරගේග  
නළවළ. 2000 ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වහ. නළත ජනහධිඳති 
ුරයඹ වහ ඡන්දඹ ඳත්න්න —සථහ අනු කහරඹ 
තිගඵන්ගන් අවුරුදු 06කින්. ඒ අනු නිළයදි ගර 2006 ර්ගේ ජ 
ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වහ. 2006 ජනහධිඳතියණගේ ජ 
ගනිසියුරහ ඉතිවහගේ විලහර ඡන්ද ප්ර තිලතඹක් ගත්තු නහඹකඹකු 
ඵ  හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ඳත් වුණහ. එභ ඡන්දගේ ජ 

එතුභහ සිඹඹ  63ක ඡන්ද ප්ර තිලතඹක්  රඵහ ගත්තහ.  
 

නළත 2012  ජ නිඹමිත කහරකහනු , නිඹමිත දින  එතුභහ 
ඡන්දඹ ඳළළත්වහ. තභන්  ඕනෆ විධිඹ  ිළටිඹ වදරහ, ගඳොඩි 
ගඳොඩි ඡන්ද තිඹරහ ගල්රේ දහරහ එගවභ ක යුතු කගශේ නළවළ. 
එතුභහ ඇත්ත භ ජනතහත් එක්ක ක යුතු කයන නහ ඹකගඹක්. 
ජනතහගේ වතදඹ සඳන්දනඹත් එක්ක ඉතහ ගවොඳින් ගනුගදනු 
කයන නහඹකගඹක්. ජනතහ ගේ වතදඹ සඳන්දනඹ තභන්ගේ 

වතදඹ සඳන්දනඹ වහ රකන නහඹකගඹක්. ගඵොරු  ඉඹින 
නහඹකගඹෝ ගනොගයි; ගඵොරු  ඩහ ගන්නහ නහඹකගඹෝ 
ගනොගයි. ළඵවින්භ භහනහ ජ, ගප්ර ේභගඹන්, දඹහගන්, 
ගරාගතුකමින්, ඵළඳිඹහගන් යුතු නහඹකගඹක්. එළනි නහඹකඹන් 
ජනතහ  බඹ ගන්ගන් නළවළ. ඒ අනුයි 2006 ජනහධිඳතියණඹ 
ඳළළත්වගේ. එහි ජ එතුභහ සිඹඹ  63ක ජඹග්රාවණඹක් අත්ඳත් කය 
ගත්තහ.  

 

2012  ජ  නිඹමිත ඳරිදි  නළත ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වහ. 
එහි ජත් එතුභහ සිඹඹ  53ක ජඹග්රාවණඹක් අත්ඳත් කය ගත්තහ. ඒ 
නිහ එතුභහගේ ගද්ලඳහරන ඉතිවහඹ පුයහභ ගඳන්නුේ කයන්ගන් 
කුභක්ද? මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි,  ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ඹනු 
ගභොකක්ද? ජනතහගේ කළභළත්ත විභසීභයි. එඹ ගප්ර ෝඩහකහරී 
ගනොගයි, එඹ ාචහකහරී ගනොගයි, එඹ තභන්  ගළශගඳන ඳරිදි 
වදහ ගත් සදු ිළටිඹක් ගනොගයි. භළතියණ කිඹන්ගන් සදු ිළටිඹක් 
ගනොගයි. ජනතහගේ ඇත්ත කළභළත්ගත් ිළිතබිඹු එතළන  
එන්න ඕනෆ.  නමුත් භළතියණඹ සදු ිළටිඹක් ඵ  ඳත් කය ගත්ත 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

අගේ ය  ළනි ය ල්ර  චහගේස භළතිතුභහගේ භළතියණත්, 
ජනතහ එක්ක එතුභහ ජීත් වීභත්,  ජනතහගේ කළභළත්ත එක්ක 

එතුභහ ේඵන්ධ වීභත් ඉතහ ගවො උදහවයණ වළටිඹ   තිගඵනහ.  
 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ නිහ අඳ  චහගේස 
ජනහධිඳතියඹහගේ එක ධහයහක්   ගත්රුේ ගන්න පුළුන්. එතුභහ 
ජනතහත් එක්ක ගකොගවොභද හිටිගේ, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ  
ගකොගවොභද ගරු කගශේ, ජනතහගේ අයිතීන් ගකොගවොභද ්යක්හ 
කගශේ,  ඕනෆභ ගභොගවොතක ජනතහත් එක්ක විලසහගඹන් ඵළඳී 
සිටින්ගන් ගකොගවොභද කිඹන ්දර්ල  අිළ කහ ත් ළදගත්. ඒ එක 

ඳළත්තක්.  
 

අගනක් ඳළත්ගතන් ගත්තහභ විගලේගඹන්භ එතුභහගේ ්ර්ථික 
ප්ර තිඳත්තිඹ ඵරමු. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අිළ දන්නහ  
ගනිසියුරහ කිඹන්ගන් දළළන්ත ේඳත් ්කයඹක් ඵ. එක  
ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ  ගඳගෝෝලිඹේ ්රි ත නිසඳහදන 

අඳනඹනඹ කයන ප්ර ධහන ය ක් ඵ  ඳත් ගරහ තිබුගණ් 
ගනිසියුරහ. ඒ හගේභ ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ   ගඵොය 
ගතල් අඳනඹනඹ කයන වතයන ය  ඵ  ඳත් ගරහ තිබුගණ් 
ගනිසියුරහ. ඒ හගේභ දළළන්ත ඉඩේ ේඳතක් තිගඵන ය ක් 
ගනිසියුරහ. ඒ නිහ ගභොකක්ද හියුගගෝ චහගේස 
ජනහධිඳතියඹහගේ ්ර්ථික දළක්භ ඵ  ඳත් වුගණ්? යගට් ජහතික 
ධනඹ යගට් ජනතහ  හධහයණ ගඵදහ  ජභයි. ඒක තභයි ළදගත්භ 
හධකඹ. යගට් ජහතික ධනඹ යගට් ජනතහ  හධහයණ ගර 
ගඵදන්ගන් ගකොගවොභද?  

 

හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහ 1990  ජ ඵරඹ  එන ගකො  
යගට් මුළු ඉඩේ ප්ර භහණගඹන් සිඹඹ  60ක අයිතිඹ තිබුගණ්,  
සිඹඹ  එකක ජනතහක . බ්රි තහන—ගේ භවය භහගේර  
අක්කය ඳණසදව, රක්ඹ අයිති තිබුණහ. එතුභහ  උරුභ වුගණ් 
එගවභ ය ක්. යගට් ඉඩේලින් සිඹඹ  60ක්, සිඹඹ  1ක ිළරික  
අයිතියි. යගට් සිඹඹ  99ක භ  අයිති ගරහ තිබුගණ් යගට් මුළු 
ඉඩේ ේඳගතන් සිඹඹ  40යි. ඒ ඉඩේ අයිති ගරහ තිබුගණ් 
ඇත්ත භ සගද්ශික ජනඹහ  ගනොගයි. විවිධ ගකොේඳළනිර , 
විවිධ ඵහුජහතික භහගේ තුයි ඒ ඉඩේ ේඳත තිබුගණ්. ඒ නිහ 

එතුභහ ඉඩේ ිළිතඵ ඉතහභ  නිළයදි ළරළසභක් කස කශහ.  
 

ඳශමුගකො භ දිිතඳු ජනතහගගන් භන්විත ගගොවි මුඳකහය 
මිති ිළහිග ේහ.  ඒක වරි ළදගත් ාකල්ඳඹක්. ගේ ''දිවි  නළගුභ'' 
අ න්න ඹන එක ගනොගයි. දළන් කිඹහවි ඒකභ තභයි කයන්න 
ඹන්ගන් කිඹරහ. ඒක ගනොගයි. ළඵෆ ඳවශ ඳන්තිගේ දිිතඳු 
ජනතහ වහ ගගොවි මුඳකහය මිති ිළහිටුරහ ඉඩේ විලහර 
ප්ර භහණඹක් ඒ මුඳකහය මිතිර  ගඵදහ ගදන්න ඳ න් ගත්තහ.  
හභහන—ගඹන් තභන්  ඉඩභක් අහිමි ගරහ තිබුණු, තභන්  
ත්කභක් අහිමි ගරහ තිබුණු, කතක  කර්භහන්තඹ ගනුගන් 
ප්ර හේධනඹක් ගඹොදන්න ඵළරි ගරහ හි පු ඒ දිිතඳු ජනතහ  

ප්ර හේධනඹ ගදමින්, ත්කේ ගදමින්, ඔවුන්ගේ ජීවිතඹ  ර්ධනඹ 
කයන්න ඳ න් ගත්තහ. විගලේගඹන්භ ගභභ ඉඩේ අත්ඳත් කය 
ගගන ජනතහ  ගඵදහ දුන්නහ. 2007  ජ භවහ ඳරිභහණ ගගොවිඳශල් 
16ක් යජඹ  ඳයහ ගත්තහ. එතළන Vestey Group Limited නභළති  
එාගරන්ත භහගභක් තිබුණහ. ඒක  අක්කය 32,000ක් තිබුණහ.   
ඒ සිඹල්ර යජඹ  ඳයහ ගත්තහ. ඒහ තභයි භවය අඹ   
රුසන්ගන් නළත්ගත්. ඒහ ගළන තභයි භවය අඹ කරඵර 
ගන්ගන්. කථහ කයනහ ත් ඵඹයි. ඇයි? ඒහ ඒ ජනතහගේ 
ඉඩේ. ඒ ජනතහ ඉඳළගදන, ඒ ජනතහ මිඹළගදන, ඒ ජනතහ 

ගඳොගවොය ගන, ඳයේඳයහ ගණනහක් තභන්ගේ ගල්, භස, නවය 
ගඳොගවොය කයපු ඉඩේ. ඒ භේබිගේ ඉඩේ ඒ යගට් ජනතහ  
අයිතියි. ඒ ඉඩේ තභයි ඇගභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ, බ්රි තහන—ඹ 
ළනි භවහ යහජ—ඹන්හි භවහ ඳරිභහණ —හඳහරිකඹන් , 
භහගේර  ඳයහ තිබුගණ්. එළනි ළඵෆ ජනතහහ ජ 
නහඹකගඹකුගේ ්කල්ඳඹ ගභොකක්ද? ළඵෆ ජනතහහ ජ 

නහඹකගඹක් ගත  යුතු තීයණඹ ගභොකක්ද?  තභන්ගේ භේබිගේ 
ඉඩේ තභන්ගේ යගට් ජනතහ  ගදන එකයි. වළඵළයි අද ගන්ගන් 
ඒගක් අනික් ඳළත්ත. ඇගභරිකහගේ ගඩෝල් එක  ගේරුහවිර 
අක්කය 5,000ක්  ජරහ තිගඵනහ. ඒ අඹත්  චහගේස  කන් ගදනහ. 
ඒක තභයි ගේගකදි  ප්ර ලසනඹක් ගරහ තිගඵන්ගන්. කල්ිළටිගඹ 

දූඳත් 16යි; ගකොශම නගයගේ භවහ ඉඩේ  '' හ හ'' එක    ජරහ 
තිගඵනහ. එගවභ ගනොගයි. ළඵෆ ජනතහහ ජ නහඹකඹහ 
කගයක්ද? භවහ  ඳරිභහණ භහගේ තු තිබුණු භවහ ඳරිභහණ 
ඉඩේ  සගද්ශික ජනතහ  ඳයහ  ජ ඳශමු ය ඇතුශත ගගොවි 
ඳවුල්ර  ඉඩේ  කළඵලි රක්ඹක් ගඵදහ දුන්නහ. ඒ හගේභ  දිිතඳු  
ගගොවීන්ගේ මුඳකහය මිති වහ අක්කය මිලිඹන 3.7ක් -
අක්කය තිස වත් රක්ඹක්-  ගඵදහ දුන්නහ. කල්ඳනහ කය ඵරන්න, 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි. අක්කය තිසවත් රක්ඹක් ගඵදහ  
දුන්නහ. ජනතහත් එක්ක ගභොන තයේ ේඵන්ධ වුණු  

නහඹකගඹක්ද? ''උමරහ ගහ කයඳල්රහ, උමරහ ය   ජහතික  
නිසඳහදනඹ එකතු කයඳල්රහ''  කිඹහ  දිිතඳු ගගොවි ජනතහගගන් 
භන්විත මුඳකහය මිතිර  අක්කය තිසවත් රක්ඹක් ගඵදහ  
දුන්නහ. ඒ ජහතික නිසඳහදනඹ ්ර්ථික ප්ර තිඳත්ති වයවහ හධහයණ 
ගඵදන්න  ඕනෆඹ කිේහ. සයහකෆභකින් ඉතහ භත් දුසකයතහක  
ඳත් ගරහ හි පු ජනතහක් ගභළනි අදවස තිබුණු නහඹකගඹක් 
භඟ ගරන්ගතු ඵළගනහඹ කිඹන එක අරුභ පුදුභ ගදඹක් 
ගනොගයි. ඒ නිහ ඉඩේ ප්ර තිඳත්තිඹ ඔහුගේ  විගලේ කහර්ඹඹක් 
වුණහ. එඹ අදත් අගේ යගට් ළඵෆ නහඹකඹනුත්, ගේ ය ගට් ළඵෆ 

ජනතහත් ගත්රුේ ගත යුතුයි. ළඵෆ ජනතහහ ජ නහඹකගඹක් ඒ 
යගට් ඉඩේ ඒ යගට් ජනතහ  ගඵදහ දිඹ යුතුයි. එළනි ්රිදඹහ 
භහර්ගඹක් තභයි එතුභහ අනුගභනඹ කයමින් තිබුගණ්.   

 
ඒ විධිඹභ තභයි ගතල් ේඳතත්. 2001  ජ ඵරඹ  ඳත් 

ගනගකො භ වයි ගඩ්රවොකහඵන් ඳනත ේභත කය ගත්තහ. 
වයිගඩ්රවොකහඵන් ඳනතින් ගභොකක්ද කිේගේ? ගනිසියුරහගේ 
තිගඵන සිඹලුභ ගතල් භහගේර අයිතිගඹන් සිඹඹ  51ක් යහජ— 
ගතල්   භහගභ තු තිබිඹ  යුතුයි  කිේහ. ඒක වරි ළදගත්.  
යගට් ්ර්ථිකගේ  ප්ර ධහනභ භධ—සථහනඹ ගතල් ේඳත වුණහ.  භහ 
කලින් කිේහ, ඇගභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ ගඳගෝෝලිඹේ  
නිසඳහදනඹ ඳශමුළනිඹහ භ අඳනඹනඹ කයන ය ඹ කිඹහ. ගඵොය 
ගතල්  අඳනඹනගඹන් ඇගභරිකහගේ වතය න  සථහනගේ 
තිගඵන ය , භවහ දළළන්ත ගතල් ේඳතක් තිගඵන ය . ඒ ය  

ගභොකක්ද කිේගේ? ගේ ගතල් ේඳත Exxon Mobil Corporation  
ළනි  ඇගභරිකහගේ විවිධ ඵහුජහතික භහගේ විසින් ඩළවළ ගගන 
තිබුණහ. ඒ නිහ ගනිසියුරහගේ යහජ—ඹ ගත්තු තීයණඹ ගභොකක්ද? 
ගඳගෝෝලිඹේ වයිගඩ්රවොකහඵන් ඳනත 2001  ජ ේභත කශහ.  
වයිගඩ්රවොකහඵන් ඳනත 2001  ජ ේභත කයරහ, ඒ අනු යහජ— ගතල්  
ාසථහ  ෆභ ගඳෞද්ගලික ගතල් භහගභකින්භ  සිඹඹ  51ක 
ගකො ස තිගඵන්න  ඕනෆඹ කිේහ. අනික් අඹ   ගකො ස  සිඹඹ  
49ක තිඹහ ගන්න පුළුන්. වළඵළයි මුල් අයිතිඹ තිගඵන්න ඕනළ 
කහ ද? මුල් අයිතිඹ තිගඵන්න ඕනෆ යජඹ යි. ඒක යගට් 

සහබහවික ේඳතක්. ඒ යගට් ජනතහගේ ේඳත් ්කයගේ 
ේඳත්ර අයිතිඹ යකින එක යහජ— නහඹකඹහගේ ගකීභක්.  ඒ 
ගනුගන් තභයි යහජ— ගතල්  ාසථහ තු  ෆභ  භහගභකභ  
ගකො ස  තිගඵන්න  ඕනෆඹ කිේගේ. ඒක  විරුද්ධ ඇගභරිකහගේ 
භවය භහගේ ගේහ දභරහ ණුඹහ. ඔවුන් ගේහ දභරහ ණුහින් 
කිේහ, ගරෝක ගගශ ාවිධහනඹ  ඳළමිණිලි කයනහඹ කිඹරහ. 
ඳළමිණිලි කයරහ න්දි අත්ඳත් කය ගන්නහඹ කිේහ. වළඵළයි 
හියුගගෝ චහගේස භළතිතුභහ ගේහ  තනිඹභ මුහුණ දුන්ගන් නළවළ, 
එතුභහගේ ජනතහත් එක්කයි ගේහ  මුහුණ දුන්ගන්. ඒ නිහ 

එතුභහ  ඒ ජඹග්රාවණ අත්ඳත් කය ගන්න පුළුන්කභ රළබුණහ. ඒ 
අනු 2007 ගර් ජ ගතල් බිේ 32ක් යජගේ ඳහරනඹ  ගත්තහ.  

 
ඒ විතයක් ගනොගයි, 2002 ගර් ජ ගඳෞද්ගලික අාලඹ තු 

ඳළති අන් ගතල් බිභ -ගරො විලහරතභ ගතල් ාිකතඹ 
තිගඵනහඹ කිඹහ රකන ඔරිගනොගකෝ ගතල් බිභ- යජඹ  
ගත්තහ. ඒ බිගේ ගරෝකගේ ළඩිභ ගතල් ාිකතඹක් අඩාගු ගරහ 
තිගඵනහ කිඹරයි කිඹන්ගන්. ඒක ඒ යගට් ජනතහගේ ගතල් 
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ේඳත. එඹ ජනතහගේ ප්ර තිරහබ ගනුගන් ගගවිඹ යුතුයි. 
භහගේ විසින් ඉතහ ගෝචචේ මුදරක් තභයි එහි ජනතහ  ගඵදහ 
දුන්ගන්. ඊගේ ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන අභහත—තුභහත් කිේහ 
හගේ, භන්නහයේ ගද්රාෝණිගේ ගතල් ේඳත ඉන්දිඹහගේ ගකඹහන් 
රාකහ පුද්ගලික භහගභ  දුන්නහ. අගේ ඳාගු කීඹද? සිඹඹ  10යි. 
ගකඹහන් රාකහ පුද්ගලික භහගගේ ඳාගු සිඹඹ  90යි. ඒ හගේ 
ණුවිසුේ තභයි එදහත් එගවේ අත්න් කය තිබුගණ්. භන්නහයේ 
ගද්රාෝණිගේ ගතල් ේඳත ශ්රී  රාකහ භූමිගේ, අගේ භවුබිගේ තිබුණහ , 
ර්තභහන ්ණ්ඩු  ගකඹහන් රාකහ පුද්ගලික භහගභත් එක්ක 
අත්න් කය තිගඵන ණුවිසුභ ගභොකක්ද? එහි තිගඵන ගතල්ලින් 
අඳ  රළගඵන්ගන් සිඹඹ  10යි. එයින් සිඹඹ  90ක් ඹන්ගන් 
කහ ද? ඉන්දිඹහගේ ගකඹහන් රාකහ පුද්ගලික භහගභ . ඒක තභයි 
ගනිසියුරහගේ ගතල් ේඳත ත් අත් ගරහ තිබුණු ඉයණභ. ඒ 
ඉයණගේ තිබුගණ් අන් කයක්ත් ගනොගයි. ඒ යගට් භවහ අනණු 
ේඳත, ඒ යගට් ජනතහගේ ප්ර තිරහබ ඒ ජනතහගේ වුභනහන් 
ගනුගන් ගඹොදනහ ගනු  ඵ හිය භහගේ විසින් අත්ඳත් 
කයගගන තිබුණහ. වතදඹ හක්ක ඹක් තිගඵන, ජනතහගේ වතදඹ 
සඳන්දනඹත් එක්ක ජීත් න, ඒ වතදඹ සඳන්දනඹ තභන්ගේ 
වතදඹ  සඳන්දනඹ ගර ගත්රුේ ගත් කිසිදු නහඹකඹකු ඒ ගතල් 
ේඳත සයහ ගගන ඹන්න ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ. චහගේස 
ජනහධිඳතියඹහ තීයණඹක් ගත්තහ, ඒ ගතල් බිේ ඹිත ්ණ්ඩු  
අත්ඳත් කය ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ අනු 2006 ගර් ගතල් බිේ 
32ක් අත්ඳත් කය ගත්තහ.  අන් ගතල් බිභත් එනේ, ළඩිභ ගතල් 
ාිකතඹක් තිගඵනහ කිඹහ උඳකල්ඳනඹ කයන ගතල් බිභත් 2007 
ගර් අත්ඳත් කය ගත්තහ. ඇගභරිකහනු Exxon Mobil 
Corporation එක ගේක  විරුද්ධ ඳළනරහ ණුඹහ. නමුත් අඳ 
ගභොකක්ද කගශේ?  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එතුභහ එතළනින් නතය වුගණ් 

නළවළ.  2008  ජ ිළයවුේවල් වහ නිහර   ගතල් ගඵදහ වළරීභ 

මුළුභනින්භ යහජ—ඹ  ඳයහ ගත්තහ. Filling stations වහ  
නිහර  ගඵදහ වළරීභ යහජ— කහර්ඹ බහයඹක් ඵ  ඳත් කය 
ගත්තහ. වළඵළයි, ඒ ගනු  අිළ  ගභොකක්ද කගශේ? 2008 න 
ගකො  ගනිසියුරහගේ ඒ ගද් සිද්ධ වුණහ , 2003  ජ ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ ගභොකක්ද සිද්ධ වුගණ්? ඒකයි ගභහි තිගඵන 
ගන. ඒකයි ගඵොගවෝ අඹ  ගක්න්ති ඹන්ගන්. 2008  ජ 
ගනිසියුරහගේ ජනහධිඳතියඹහ එහි ගතල් ගඵදහ වළරීභ ව 
ිළයවුේවල් සිඹල්ර යහජ—ඹ අත  ගන්න ගකො  ගභගවේ නහඹකඹහ 
ේභත කය තිබුගණ් ගභොකක්ද?  2003  ජ අඳ  තිබ ගතල්ලින් 
තුගනන් එකක් දුන්නහ IOC එක . ඔන්න ළරැද්ද. ඒ නිහ චහගේස 
ගළන ගක්න්ති ඹන එක අරුභ පුදුභ ගදඹක් ගනොගයි. ගේ 
 ගක්න්තිඹ ඹහ යුතුයි. ඇයි ඒ? ඔහු දකින ්ර්ථික ප්ර තිඳත්තිඹත්, 
ඔහුගේ තිබුණු ජනතහ විගයෝීකබහඹත් වහ චහගේස භළතිතුභහගේ 
්ර්ථික ප්ර තිඳත්තිඹත් එතුභහගේ ජනතහහ ජබහඹත් අතය ඔහු  
ගළ ලුක් තිගඵනහ. ඒකයි ගේ විහදඹ හක්චඡහ ගන්න ඉඩ 
ගනොගදන්ගන්.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි,  යගට් ේඳත් උඳගඹෝගී කය 
ගළනීගේ ජ, ජනතහ  ළඩිභ උඳගඹෝගීතහක් රළගඵන්ගන් ගකොයි 
්කහයඹ ද කිඹරයි එතුභහ ඵළලුගේ. ඒක තභයි ළදගත්භ හධකඹ. 
එතුභහ ඒ යගට් භහජ සුඵහධනඹ දිඹත් කගශේ ගකොගවොභද? 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ගනිසියුරහනු භව ජනතහ 
ගනුගන් නිදවස ගෞඛ— ගේහක් ඳතිනහ. ය 2005 සි  
2012 දක්හ කහරඹ තුශ අලුතින් දද— භධ—සථහන 7,873ක් 
නිර්භහණඹ කය තිගඵනහ. 2005 සි  2012 ගන  ගකො  -ඒ අවුරුදු 
7 - අලුතින් දද— භධ—සථහන 7,873ක් නිර්භහණඹ කශහ. එතුභහ 
කල්ඳනහ කශහ තභන්ගේ යගට් මිනිසුන් නිගයෝගී තිඹන එක 
තභයි ළදගත්භ හධකඹ කිඹරහ. ඔවුන් ගරඩ කයන එක 
ගනොගයි; ඵහර ගඵගවත් ගඳොන එක ගනොගයි; ඉසිළරිතහරර 
ගඵගවත් ගඳත්ත නළති කයන එක ගනොගයි; ඵහර සිරින්ජය 
ගගගනන එක ගනොගයි. එතුභහ තභන්ගේ ප්ර ධහන කහර්ඹ බහයඹ 
වළටිඹ   ළරකුගේ ගභොකක්ද? ජනතහ  නිගයෝගී ජීවිතඹක් රඵහ 
 ජභයි. ඒ ගනුගන් න දද— භධ—සථහන 7,873ක් නිර්භහණඹ 
කශහ. ගරෝ කගේ කිසිදු ය ක ඒ අවුරුදු වත ඇතුශත දද— 
භධ—සථහන 7,873ක් නිර්භහණඹ වු ගණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ හගේභ තභයි 1999  ජ 
චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ඵරඹ ගන්න ගකො , ජනගවනගඹන් 
රක්ඹක   දද—රු විසයි හිටිගේ. 2010  ජ එතුභහ  
ජනගවනගඹන් රක්ඹක  දද—රු 80 ගර  සිඹඹ  
400කින් ඒක ළඩි කශහ.  

 

අද අගේ යගට් කිඹනහ, දද—රු ළඩියි, ඒ අඹ  යක්හ 
ගදන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඔන්න අගේ ප්ර තිඳත්තිඹ. නමුත් එදහ චහගේස 
ජනහධිඳතියඹහ ජනතහගේ ගෞඛ— ගේඹ ගනුගන් කගශේ 
ගභොකක්ද? කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. රක්ඹ  20ක් සිටි 
දද—රුන් ාඛ—හ රක්ඹක  80 දක්හ ළඩි කයනහ. ඒ 
හගේභ "Barrio Adentro"  ගභගවයුභ භ් න් දද— උඳගද්ලන 
ගේහ වහ ඇගභරිකහනු ගඩොරර් මිලිඹන 534ක් ගන් 
කයනහ.  ගරඩ වුණහ  ඳසු ඉසිළරිතහරගඹන් ප්ර තිකහය කිරීභ 
ගනොගයි, ගරඩ ශක්හ ගළනීභ වහ ළඩ ිළිතගශක් කස 
කිරීභයි. එහි ප්ර තිපරඹ ගනිසියුරහගේ ජනතහ  අත් ඳත් ගනහ. 
ඒ ගකොගවොභද? 1999  ජ දද— ප්ර තිකහය වහ ඉසිළරිතහරර  
ඇතුශත් ව ගයෝගීන් ාඛ—හ රක් 70යි. නමුත් 2010 න වි  එඹ 
රක් 30 දක්හ අඩු කයනහ. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. රක් 30 
දක්හ අඩු කයනහ. 1999  ජ ගරඩුන් රක් 70ක් ගයෝවල් කයහ 
එන වි , 2010  ජ එඹ රක් 30 දක්හ අඩු කයනහ. ඒ 
ගකොගවොභද? දද— උඳගද්ලන ගේහක් රඵහ  ජගභන්; 
ජනතහගේ ගගදය  ගගොස දද— උඳගද්ලන ගේහ රඵහ 
 ජගභන්; නිගයෝගීකභ ගනුගන් කයන ගභගවයුභ තුිතන්. ගරඩ 
වුණහභ ඉසිළරිතහගරන් ගඵගවත් ගදන එක ගනොගයි, ගරගඩ් 
ශක්හ ගළනීභයි. එගවභ නහඹකගඹක් ගේ. ඒ ඳළත්ගතන් ගත්තහභ 
දද— ගේහ.  

 

අගනක් ඳළත්ගතන් 1999 සි  2011 දක්හ කහරගේ ජ 
දිිතඳුකගේ අගඹ ගළන ඵරමු. 1999  ජ ගනිසියුරහගේ  
ජනහධිඳතියඹහ ඵරඹ රඵහ ගන්නහ වි  අන්ත දිිතඳු බහඹ සිඹඹ  
16.6ක් තිබුණහ. සිඹඹ  16.6ක්. ්න්න ලගඹන් 
ජනගවනගඹන් ඳගවන් ඳාගුක් අන්ත දිිතඳු බහගේ ඳතුශ භ 
ළටිරහ තිබුණහ. ගනිසියුරහ කිඹන්ගන් භවහ ේඳත් 
්කයඹකින් ිළරුණු ය ක්. නමුත් ඒ යගට් ඵහුතය ජනඹහ අන්ත 
දිිතඳු ගර්ඛහගන් ඳවශ  ළටිරහ තිබුණහ. නමුත්, 2010 න වි  
හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහ එභ අගඹ සිඹඹ  7 දක්හ අඩු 
කයනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, 1940  ජ ගනිසියුරහගේ ශභහ භන්ද 
ගඳෝණඹ සිඹඹ  40ක් තිබුණහ. ගේ න වි  එඹ වරි අඩකින් අඩු 
කයරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 1999  ජ ජනතහගගන් ිළරිසිදු ඳහනීඹ 
ජරඹ තිබුගණ් සිඹඹ  82ක  ඳභණයි. ඔහු එඹ සිඹඹ  95 දක්හ 
ගකටි කහරඹක් තුශ ර්ධනඹ කයනහ. චහගේසගේ ඳහරනඹ 
ඹ ගත් භවජන සුඵහධනඹ ගනුගන් සිඹඹ  60.6ක් ගන් 
කයනහ. මුළු අඹ ළඹ ගල්ඛනගඹන් භවජන සුඵහධනඹ 
ගනුගන් සිඹඹ  60.6ක්. ගභොකක්ද ගේ? අගේ යගට් 
තිගඵන්ගන් අධ—හඳනඹ  සිඹඹ  6ක් ගන් කයන්න කිඹන වි  
"ඵළවළ" කිඹරහ ගකඳිරි ගහන ්ණ්ඩු; භතද්ධි වනහධහයඹ භහ 
5කින් ගගරහ නළති ්ණ්ඩු; ගගොවි විරීහභ ළටුේ කඳහ වරින 
්ණ්ඩු. නමුත් චහගේසගේ අඹ ළඹ ගල්ඛනඹ කස ගරහ 
තිබුගණ් ගකොගවොභද? චහගේස ජනහධිඳතියඹහගේ අඹ ළඹ 
ගල්ඛනගඹන් සිඹඹ  60.6ක්භ ජනතහගේ සුඵහධනඹ 
ගනුගන්, දිිතඳු බහඹ තුයන් කිරීභ ගනුගන්, ගෞඛ— 
ර්ධනඹ කිරීභ ගනුගන්, අධ—හඳනඹ පුළුල් කිරීභ ගනුගන්, 
නගත් බහඹ ිළ  භා කිරීභ ගනුගන් තභයි කස කයරහ 
තිබුගණ්. අගේ යගට් නේ සිඹඹ  54ක් හගේ ගණනක් ගන් 
කයරහ තිගඵන්ගන් ගනත් ගද්ර . එගවේ එගවභ ගනොගයි. 
සිඹඹ  60.6ක් ජනතහ අගත්; ජනතහගේ සුඵහධනඹ 
ගනුගන් තිගඵන්ගන්. ඒ විතයක් ගනොගයි, 1999  ජ චහගේස 
ජනහධිඳතියඹහ ඵරඹ  එන වි  ගනිසියුරහගේ ඒක පුද්ගර 
්දහඹභ ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 4,100යි. 2011  ජ  එඹ ඇගභරිකහනු 
ගඩොරර් 10,810 දක්හ ළඩි  ගනහ. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. 
ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 4,100 තිබුණු ඒක පුද්ගර ්දහඹභ 
ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 10,810 දක්හ ර්ධනඹ කයනහ. අිළ තත් 
ගතඳය ඵහනහ 2016 න වි  අගේ යගට් ඒක පුද්ගර ්දහඹභ 
්ගභරිකහනු ගඩොරර් 4,000 කයනහ කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

2012  ජ රතින් ඇගභරිකහනු ය ල් අතුරින් ්රීයතිගඹන්භ සිටින 

ය  ඵ  ගනිසියුරහ ඳත් වුණහ. ගරෝකගඹන්භ 19 න සථහනඹ 

හිමි වුණහ. රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ 2012  ජ කයන රද 

මීක්ණඹ අනු ්රීයතිගඹන්භ සිටින ය  ගනිසියුරහ කිඹරහ 

ඳශමු ගනි සථහනඹ  ්හ. ගරෝකගඹන්භ 19 ළනි සථහනඹ  

ඳත් වුණහ.  

 

ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ය ර ඵර ලක්ති නිසඳහදනගේ ජ මර— 

්ධහය ළඩිපුය රඵහ ගදන්ගන් ගනිසියුරහ විසින්. ය 2008  ජ 

ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ඒ ගනුගන් ගඩොරර් මිලිඹන 

3,000ක් රඵහ ගදන වි  ගනිසියුරහ ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 
මිලිඹන 8,800ක් දුන්නහ. ගකොගවොභද? ඇගභරිකහනු කරහඳගේ 

ය ර ඵරලක්තිඹ ර්ධනඹ ගනුගන් ඇගභරිකහ ගඩොරර් 

මිලිඹන 3,000ක් ඳරිත—හග කයන වි  ගනිසියුරහ  ඇගභරිකහනු 

ගඩොරර් මිලිඹන 8,800ක් රඵහ ගදනහ.  ගේක "ඇගභරිකහ 

යණා ග්චඡහමි "කිඹන නහඹකයින්  ්දර්ලඹක්. ඇගභරිකහ, 

ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ඵරලක්ති ර්ධනඹ ගනුගන් ගන් 

කයන්ගන්  ගඩොරර් මිලිඹන 3,000යි. නමුත් ගනිසියුරහ ඒ 

ගනුගන් ඇගභරිකහනු ගඩොරර් මිලිඹන 8,100ක් ගන් කයනහ. 

ඇයි? 

 

ඔහු  ජහත—න්තය හදඹ ිළිතඵ ගවො අදවක් තිබුණහ. 

ඔහුගේ යගට් දිිතඳුබහඹ ඳභණක් ගනොගයි, රතින් ඇගභරිකහනු 

කරහඳගේ දිිතඳුබහඹ, ඒ හගේභ ගරෝකගේ දිිතඳුබහඹ  එගයහි ව 

අයගශඹ දිඹත් කශහ. ඔහුගේ ඳශමු න අයගශඹ  දිඹත් කය 

තිබුගණ් රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳඹ තුශ. ඒ විතයක් ගනොගයි. 

ඔහු  ඉතහ නිර්බඹ වදතක් තිබුණහ; ගවො දධර්ඹ 

ේඳන්නබහඹක් තිබුණහ. අගේ ගඵොගවෝ නහඹකගඹෝ සිාවර 

බහහගන් ගඵොගවෝ ණුගුේ  ජරහ ඇගභරිකහගේ ජ ඔවුන් ඉසයවහ 

දණින් ළග නහ. 2006 ඇගභරිකහගේ -ඇගභරිකන් යහජ—ගේ- 

නිේගඹෝර්ක් නුය ඳළළත්වුණහ, එක්ත් ජහතීන්ගේ ාවිධහනගේ 

භව භණ්ඩර රැසවීභ. ඒ රැසවීභ  චහගේස ජනහධිඳතියඹහ කථහ 

කයන්න කලින් දගේ කථහ කගශේ ඇගභරිකහනු   ජනහධිඳතියඹහ. 

ඒ ගභොගවොගත් හිටිගේ බුස ජනහධිඳතියඹහ. ඔහුගේ ගදොයකඩ 

ඉගගන චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ඒ ගභොගවොගත් ගභොකක්ද 

කිේගේ? "භහ ගේ බහ ්භන්ත්රනණඹ කයන්න ගඳය ගේ බහ 

්භන්ත්රනණඹ කගශේ ඹක්ගඹක්" කිේහ. එගවභ කහ ද කිඹන්න 

පුළුන්? අගේ ඩිේ ගුණගේකය අභහත—යඹහත් හිටිඹහ. ගභගවේ 

හගේ ගදක  නළමිරහ එගව  එකයි  ගභගව  එකයි කිඹනහ 

හගේ ගනොගයි.  ඔහුගේ අගනුය  ණුහින් කිේගේ. බුස 

ජනහධිඳතියඹහ ඒ න වි  ගරෝකඹ  දිඹත් කය තිබුණු භවහ යුද 

ගභගවයුභ, භවහ මිනිස ඝහතනඹ; ඔහුගේ අග නගයගේ -ඔහුගේභ 

භූමිගේ- ඉරහ කිේහ, "මී  ගඳය කථහ කගශේ ඹක්ගඹක්" කිඹහ. ඒ 

විතයක් ගනොගයි. "ඔහු ගදඳතුල් තළබ තළන ල්ෂර් ග තභත් 

එනහ"ඹ කිේහ. එගවභ ගරීේසඨ නහඹකගඹෝ ගනොගයිද ගේ 

යුගගේ අල— ගරහ තිගඵන්ගන්?  ඔහු  අධියහජ—හදඹ ිළිතඵ 

ඉතහ නිළරැදි කිඹවීභක් තිබුණහ; ඉතහ නිළරැදි දළක්භක් තිබුණහ. ඒ 

නිහ ඔහු දළනගගන හිටිඹහ ගේ දිිතඳු ජනඹහ ප්ර ඳහතඹ  ඳත් කය 

තිගඵන්ගන් ගභොකද? ගේ ඳහරකඹන්ගේ ළරැද්ද සිඹඹ  50ක් නේ 

ඒ වහ භහන සිඹඹ  50ක් අධියහජ—හදඹ තු තිගඵනහ. ගේ 

ගරෝකඹ අන්ත දුගීබහඹ  ඳත් ගරහ තිගඵන, අන්ත පීඩහ  ඳත් 

ගරහ තිගඵන, ජනඹහගේ ප්ර ධහන තුයහ අධියහජ—හදඹ ඵ ඔහුගේ 

අත් දළකීගභන් ඔහුගේ ජීවිතගඹන් ඔහු උකවහගගන තිගඵනහ. ඒ 

නිහභ අධියහජ—හදඹ  එගයහි ඉතහභ ඍජු ගඳනී සිටිඹහ.  

 
අධියහජ—හදගේ ප්ර ධහන ්ර්ථික ඵර භධ—සථහනඹ වුගණ් 

ජහත—න්තය මර— අයමුදර. 2006  ජ ගනිසියුරහ ජහත—න්තය 

මර— අයමුදර  කිසිදු තඹක්ත් ණඹ නළති ය  ඵ  ඳත් වුණහ. 

ජහත—න්තය මර— අයමුදගල් සිඹලු ණඹ ගගහ දළේභහ.  ණඹ ගගහ 

දළේභහ විතයක් ගනොගයි, ජහත—න්තය මර— අයමුදගරන් අයින් 

වුණහ. ජහත—න්තය මර— අයමුදර ගරෝකඹ  දිඹත් කය තිගඵන 

විනහලඹ, ගේ ්ර්ථිකගේ ේඳත්, රීභඹ සයහ කෆභ වහ දිඹත් 

කය තිගඵන ගභගවයුභ  විරුද්ධ නිර්බඹ ගඳනී සිටිඹහ. ඔහු 

ජහත—න්තය මර— අයමුදර ප්ර තික්ගේඳ කශහ. එඹ  ගගවිඹ යුතු 

සිඹලු මුදල් ගගහ දළේභහ.  

 
අිළ හිඟහ කනහ. අිළ ණුහින් ඉල්රනහ; ගදන්න ඵළවළ 

කිඹනහ. එගවභ කය "චහගේස" කිඹරහ කිඹනහ. ගභොන 
චහ ගේසරහද ඒ? ළඵවින්භ චහගේසගේ ගුණ සු, ඔහුගේ වළඟීේ, 
ඔහුගේ ්දර්ලඹන්, ඔහුගේ ්ත්භ ඳරිත—හගඹ අිළ ගත්රුේ ගත 
යුතුයි. ඒ තභයි අිළ අගේ ජීවිතර  එකතු කය ගත යුතු 
්දර්ලඹන්. ඔහු  ගත්රුේ අයගගන හිටිඹහ ගරෝකඹ  අධියහජ—හදඹ 
ගභොන තයේ විනහලඹක් කයනහද කිඹහ. ඒ වහ ගගොඩ නඟහ 
තිගඵන ගභරේ කගර්ද? ජහත—න්තය මර— අයමුදර ඹනු එහි 

ඉතහභත් දිගු ගභරභක්. ඔහු ඒක  ගගන්න තිබුණු  සිඹලු මුදල් 
ගගරහ ජහත—න්තය මර— අයමුදගරන් අයින් වුණහ. ජහත—න්තය 
මර— අයමුදගරන් අයින් වුණහ විතයක් ගනොගයි. එභ කරහඳගේ 
ජහත—න්තය මර— අයමුදර  එගයහි මර— අයමුදරක් ගගොඩ 
නළ් ඹ යුතුයි කිඹන හක්චඡහක ඔහු නියත වුණහ. ඒ ගනුගන් 
ඔහු රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ALBA නේ ඵළාකු ගගොඩ 
නඟන්න භත් වුණහ. විගලේගඹන්භ රතින් ඇගභරිකහනු 
කරහඳගේ විලහර භළදිවත්වීභක් කශහ. ්ර්ජන්ටිනහගේ ගඩොරර් 
මිලිඹන 500ක ණඹක් තිබුණහ. ්ර්ජන් ටිනහ   ජහත—න්තය මර— 

අයමුදර විලහර ගකොන්ගද්සි දභහ තිබුණහ. ගනිසියුරහ විසින් 
්ර්ජන්ටිනහ  ගඩොරර් මිලිඹන 500ක්  ජරහ කිේහ, "ඒ ණගඹන් 
නිදවස ගන්න; අිළ  ටික ටික ගගන්න" කිඹහ. එගවභ දළක්භක් 
තිබුණහ. කියුඵහ  ඉතහභත් වනදහයී මිර  ගතල් ේඳත ගදන්න 
ඔහු ණුවිසුේ අත්න් කශහ.  විගලේගඹන්භ ඇගභරිකහ එක්ත් 
ජනඳදඹ වතය ටින්   ගකො  භවහ ්ර්ථික ේඵහධක 
ඳනමින් ිළගදල් කළසගත්රනෝරහ කියුඵහනු ජනතහ හිය කයරහ, 
හුගදකරහ කයරහ ඳයහජඹ  ඳත් කයන ළරළසභක් දිඹත් කය 
තිබුණහ.  

 
ඒ ළරළසභ  එගයහි චහගේස ඉතහ ඍජු ගඳනී සිටිඹහ. ඔහු 

ඉතහභ වනදහයී මිර  කියුඵහ  ගතල් දුන්නහ. ඒ හගේභ 
කියුඵහ ගනිසියුරහගේ ගෞඛ— ගේඹ ගනුගන් දද— 
කණ්ඩහඹේ රඵහ දුන්නහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, ගඵොලිවිඹහ ත් 
එගවභයි. කියුඵහගන් දද— කණ්ඩහඹභක් ගඵොලිවිඹහ ත් 
ඇරිඹහ. ඒ ජනතහගේ ගෞඛ— ගේඹ ගනුගන් කියුඵහගන් 
ඹළව දද—රුන්  ළටුේ ගගේගේ ගනිසියුරහගේ 
ජනහධිඳතිතුභහයි. රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ අධියහජ—හදඹ  
එගයහි ඉතහභත් ප්ර ඵර වඬක්, ප්ර ඵර දළක්භක් ඔහු තු තිබුණහ. 
ඒ නිහ තභයි හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහ මිඹ ණුඹහ  ඳසු 
කියුඵහ විසින් නිකුත් කයන රද ගලෝක ඳණිවිඩගේ ෆිගදල් 

කළසගත්රනෝ ගවෝදයඹහ කිඹහ තිගඵන්ගන් චහගේස              
කළසගත්රනෝ ගවෝදයඹහගේ පුතණුගක් කිඹරහ. ඒ තයභ  ඔවුන් 
අතය ඉතහභත් ශඵළඳිඹහක්, ශළදිඹහක් තිබුණහ; වගඹෝණුතහක් 
තිබුණහ. ඒ වගඹෝණුතහ ගවොයකභ ගනුගන් ගනොගයි; ඒ 
වගඹෝණුතහ ජනතහ පීඩහ  ඳත් කිරීභ ගනුගන් ගනොගයි; 
ඒ වගඹෝණුතහ ගකොමිස ගළසීභ ගනුගන් ගනොගයි; ඒ 
වගඹෝණුතහ භවහ ේඳත් සයහකෆභ ගනුගන් ගනොගයි; ඒ 
වගඹෝණුතහ එකිගනකහ  එගයහි එකිගනකහ ගක වීභ 
ගනුගන් ගනොගයි; ඒ වගඹෝණුතහ එකිගනක ය ල් 

්ර.භණඹ කිරීභ ගනුගන් ගනොගයි.  ඒ වගඹෝණුතහ එක් 
එක් ය ර  විවිධ ර්ගගේ ඵරඳෆේ ඇති කය ගළනීභ ගනුගන් 
භහන ඉතිවහගේ ගගොඩ නළ් ඹ වළකි ඉතහභත් ලක්තිභත් 
වගඹෝණුතහ න භහන ඵළඳීේ හිත වගඹෝණුතහක්. අඳ  
ඕනෆ කයන්ගන් එළනි වගඹෝණුතහක් ගනොගයිද? භහනහ ජ 
ඵළඳීේලින් ිළරිපුන් වගඹෝණුතහක්. දද—රුන් ඒ ය   
ඹළේහ;  ඔවුන්ගේ ජනතහ ගනුගන් අඩු මිර  ගතල් රඵහ 
ගදන්න සදහනේ වුණහ; ඔහු තත් ය ක ණඹඵය තභන් විසින් දයහ 
ගන්න සදහනේ වුණහ; ඔහු එක්ත් ජනඳදඹ  එගයහි විලහර 

භළදිවත් වීභක් දිඹත් කශහ.  
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මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අිළ අද හක්චඡහ කයන්ගන් 
සුළු ඳටු, හුදකරහගේ අවේගඵන් බිහි වුණු පුද්ගරඹකු ිළිතඵ 
ගනොගයි. අගේ ඉතිවහගේ භවහ ගද්ලඳහරන ගභන් භඟ 
ගනුගන් වළභදහභත් ඔහු ල්ගහ තරුක් ගභන්  අඳ  භඟ 
ගඳන්හවි. න—හයික ඳළත්ගතන් ගත්ගතොත් අිළ අතය ගනසකේ 

තිගඵන්න ඇති. 1998  ජ ඵරඹ  ඳත් න ගකො  ඔහු  භහජහ ජ 
ඳක්ඹක ගවෝ නිර්ධන ඳන්ති —හඳහයඹක ගවෝ නිගඹෝජිතඹකු 
ගනොගයි. ඔහු නිර්භහණඹ වුගණ්භ ගනිසියුරහගේ ජනතහ ඳත් වී 
තිගඵන පීඩහත්, රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ අධියහජ—හ ජ 
භළදිවත් වීභත්, ගරෝකඹ පුයහ අධියහජ—හ ජන් දිඹත්  කය තිබ භවහ 
කුප්ර ක  කුභන්ත්රනණත් නිහයි.  ඒ කරුණු තභයි ඔහු ගඳශමවගේ. ඒ 
වයවහ තභයි ඔහු ජනහධිඳති ුරයඹ  ඳත් වුගණ්.  

 

2006 න වි  හියුගගෝ චහගේස ජනහධිඳතියඹහ ප්ර කහලඹ  ඳත් 

ක ගශේ  21 න සිඹ ඹනු භහජහදගේ සිඹ කිඹහයි. 

භහජහදඹ ිළිතඵ ඇල්භළරිරහ හි පු,  භහජහදඹ ිළිතඵ විවිධ 

විලසහඹන් කඩහ ළග මින් තිබුණු  ගඳොදු භවත් හභහාශික 

—හඳහයඹන්  ඔහු ්සහදඹක් ඵ  ඳත් වුණහ. එඹ අගශවි කයන 

බහණ්ඩඹක් ගනොගයි. එඹ තභන්ගේ ඳයහ ජන  තභන්ගේ ඉතහභත් 

කළත, නපුරු ගද්ලඳහරනඹන් හ ගළනීභ වහ ගරෝගුක් 

ගනොගයි. භවය අඹ ඔහු ගරෝගුක් කය ගන්න උත්හව 

කයනහ. භවය අඹ උත්හව කයනහ, තභන්ගේ කළත, තභන්ගේ 

නයක, තභන්ගේ  ගකොමිස, තභන්ගේ ජයහජීර්ණ ව ජීවිතඹ 

චහගේසගේ ගරෝගුගන් ව ගන්න. චහගේස ඹනු කහ ත් 

ගරෝගුක් ගවෝ ඳශනහක් ගනොගයි. චහගේස ඹනු යුගගේ 

භහනහ ජ මිනිසුන්ගේ භහනහ ජ ඵළඳීේ න්තර්ඳණඹ කයන රද, 

ඒ ඵළඳීේර  උත්තුාග ටිනහකභක් ගදන රද යුගගේ මිනිගක්. ඒ 

මිනිහ ිළිතඵ අඳ  වතදඹාගභ ඵළඳීභක් තිගඵනහ. බහහගන් 

අිළ ඔහුගගන් ගඵොගවෝ දුයස; ාසකතතීන්ගගන් ගඵොගවෝ දුයස. 

වළඵළයි, ඔහුගේ වදගත් අධියහජ—හදඹ  එගයහි ජනතහ  තිබුණු 

ඇල්භත්, ඒ තිබුණු වුභනහත් අිළ අගේ වදත්රත් පුයහ ගගන 

ඉන්නහ.  

 
ඔහු රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ, අිළ දකුණු ඉන්දිඹහනු 

කරහඳගේ. ඔහුගේ ලරීයඹ ගත්ගතොත් ඔහු සුදු, ඉන්දිඹහනු මිරී 
ගකගනක්. අඳ ඊ  ඩහ කළු මිරී අඹයි. ඊ ත් ඩහ ඔහු අගේ 
ාසකතතිගඹන් ගනස ගකගනක්. වළඵළයි, ඔහු වහ අඳ අතය ඉතහ 

වතදඹාගභ ඵළඳීභක් තිගඵනහ. ඒ ඵළඳීභ තභයි ගේ අතිලඹ 
විනහලඹ  ඳත් ගකො  තිගඵන්ගන්. ගේ භහජ ර.භඹ  එගයහි 
ප්ර ධහන අයගශඹක් කශ යුතු තිගඵනහ. මිනිසුන් රක් ගණන් 
මිඹ ඹන, දවස ගණන් හගතගඹන් මිඹ ඹන, ගකෝටිප්ර ගකෝටි 
ගණන් ජනතහ නියහවහය සිටින ගේ භහජ ර.භඹ ගනස කිරීභ 
වහ ඔහු ඳණිවිඩඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ ඳණිවිඩඹ රඵහ  ජභ 
ගනුගන් ඔහු ගතෝයහ ගත් භහත අගේ භහත ගනොන්න 
පුළුන්. ඒ භහත ිළිතඵ අඳ අතය ඳයසඳයතහන් තිගඵන්න 
පුළුන්. වළඵළයි, ඔහුගේ වදත, ඔහුගේ සිතිවිලි, ඔහුගේ 

වුභනහන් ව අඳ අතය විලහර ඳයසඳයතහන් නළවළ. ඉතහ 
ගවො, වතදඹාගභ, ගශන්ගතු මිනිසුන් ගර තභයි අඳ  
රකන්ගන්.  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ගනිසියුරහගේ ජනතහ  

ඉතහභ ගේදනහකහරි කහරඹක් තභයි ගේ ගත ගමින් තිගඵන්ගන්. 

අධියහජ—හදඹ ඉතහභ තුටින් ණුගුේ ගදමින් තිගඵනහ; චහගේස 
නළති ගනිසියුරහ ගකොගවොභද කිඹරහ අවනහ. ඔඹ විධිඹ භ 
ඇහුහ, ිළගදල් නළති කියුඵහක් ගළන. ඒ විධිඹ භ අද භහධ— වයවහ 
විවිධ ප්ර චහය ගගන ඹමින් තිගඵනහ චහගේස නළති ගනිසියුරහක් 
ගළන. භදුයහ  ගේක  මුහුණ ගදන්න ඵළවළ. ඒ හගේභ, ඔහු ඵස 
රිඹළදුගයක්. ඒහගඹන් ගඳන්නුේ කයන්ගන් ගභොකක්ද? ඔහු 
නිගඹෝජනඹ කයන භහජ තරඹ ගනොගයිද ගඳන්නුේ කයන්ගන්? 
ඔහුගේ උඳ ජනහධිඳතියඹහ ඵස රිඹළදුයකු වීගභන් ගඳන්නුේ 
කයන්ගන් ඔහු නිගඹෝජනඹ  කගශේ ඉතහභ ඳවශ ඳන්තිගේ මිනිසුන් 

න ඵයි. ඔහුගේ වයිඹ වුගණ් ඔවුන්. ඔහු ිළරියහ ගගන සිටිගේ 
ඔවුන්. ඔහුගේ උඳ ජනහධිඳතියඹහ ඵස රිඹළදුයකු න්ගන් 

අවේගඵන් ගනොගයි. ඒ තභයි ඔහුගේ ගද්ලඳහරන ඳන්තිභඹ 
ඳදනභ. එඹ තභයි එභ් න් ගඳන්නුේ කයන්ගන්. ඒ නිහ 
අධියහජ—හදඹ ගඵොගවෝ ණුගුේ ගද්වි; තත් කහරඹක් ඔවුන් 
ඹවතින් ළජගමන්න කල්ඳනහ කයහවි; ගරෝකගේ තිගඵන භවහ 
ජහතික ේඳත් ව රීභඹ අගන්ක යුද්ධ වයවහ, ්ර.භණඹන් 

වයවහ, ඵරඳෆේ වයවහ සයහගගන ඔවුන් ළජගමන්න උත්හව 
කයහවි. වළඵළයි, ගරෝකඹ පුයහ, ඒ අධියහජ—හදින්  එගයහි 
නළ් ටීභක් අල— ගනහ. ඒ නළ් ටීභ ගනුගන් අිළ කවුරුත් 
අදි න් කය ගත යුතුයි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අිළ හිතනහ චහගේස 

ජනහධිඳතියඹහ මිඹ ණුඹහ  ගනිසියුරහ මිඹ ගනොඹන යහජ—ඹක් 

ඵ  ඳත් ගේවි කිඹරහ. අඳ සිඹලු ගදනහගේ වදත් තුශ ඔහුගේ 

උඳගද්ල, ඔහුගේ අද්දළකීේ රැඳී තිගේවි. ඒහ අගේ ගද්ලඳහරන 

ගභන් භඟ  ඉතහ ගවොඳින් ඉවල් කය ගන්න පුළුන් ගේවි. 

හියුගගෝ චහගේස නහභඹ දිගු කල් දිගන්හ! ගනිසියුරහගේ ජනතහ 

දිගු කල් දිගන්හ! ගඵොගවොභ සතුතියි මරහනහරඪ ගරු 

භන්්රීුතුභනි. 

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි ගරු භන්්රීුතුභහ. මීශඟ  ගරු හසුගද් 

නහනහඹක්කහය ඇභතිතුභහ. 

 

[අ.බහ. 4.39] 

ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர - சசற தரறகள், 

சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ගනිසියුරහගේ හි පු 

්දයණීඹ ජන නහඹකඹහ ව හියුගගෝ චහගේසගේ අබහඹ නිමිති 
ගකො ගගන ගරු අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 
කයනු රළබ ගඹෝජනහ භභ සථිය කයනහ. එභ ගඹෝජනහ සථිය 
කිරීභ  රළබීභ භ  ගරොකු තු ක්, ඒ හගේභ ්සහදඹක්. ප්ර භහද 
වී නමුත් ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ කයහ ඳළමිගණන සිඹලු ගදනහ 

හදයගඹන් ිළිතගළනීභ  ගභඹ අසථහක් කය ගත යුතු ගනහ. 
ඉකුත් භහර්තු 05ළනි දින සි  ාගේගඹ  ඳත් ව ගනිසියුරහගේ 
දරක් ගණන් ජනඹහ "ග ෝගඩෝස ගෝගභෝස චහගේස!" 
ඹනුගන් වඬ නඟහ මුළු ය  ගදනත් කශහ. එයින් ඔවුන් කිඹහ 
සිටිගේ, අිළ ඔක්ගකෝභ චහගේසරහ ඹන්නයි. එගේ ඔවුන් කිඹහ 
සිටිගේ චහගේසගේ අබහගඹන්, හිස ව තළනක් ඉතිරි ගනොකය මුළු 
ය භ චහගේසගේ නහභගඹන් වහ හියුගගෝ චහගේසගේ ප්ර තිඳත්තිඹ 
භත නළඟී සිටින ඵයි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, චහගේසගේ ජනතහහදි 
බහවිතඹ වයවහ ඔහු න—හයික යහමුක් ගගොඩ නඟහ                                                                                                                          
ගත්තහ. ඒ අනු ඔහු ිළිතගත්ගත් ධනහදඹ තවනේ කිරීභ 
ගනොගයි. ඔහු ිළිතගත්ගත්, භහජ ප්ර ජහතන්ත්රනහදි ප්ර තිාසකයණ 
වයවහ ධනහදඹ දිඹ කය වළරිඹ යුතු ඵයි. ප්ර ධහන ප්ර තිවිගයෝධඹ 
අධියහජ—හදඹ වහ ඔවුන්  ගළති දක්ක ණහාශික ඵරගේගඹන් ඵ 
ඳළවළදිලි කිරීභයි ඔහු කගශේ.  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අිළ දන්නහ ගනිසියුරහගේ 

තභත් ගශ ගඳොශ ්ර්ථිකඹක් ඳතින ඵ. නමුත් ඒ ගශ 

ගඳොශ ්ර්ථිකඹ තුශ භහජ ප්ර ජහතන්ත්රනහදි ප්ර තිාසකයණ යහශිඹක් 
ඉදිරිඹ  ගභන් කය තිගඵනහ.   එහි තිබුණු ධනහදඹ, ඉතහභත්භ 
තු්චඡ, ේගල්්චඡ සබහඹන් තුයන් කිරීභ  එභ 
ප්ර තිාසකයණර  වළකිඹහ රළබිරහ තිගඵනහ.  

1233  1234 



ඳහර්ලිගේන්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඊශඟ කහයණඹ තභයි ර් 
ජන ඡන්ද ර.භඹ තුශ නළත නළතත් ළඩි ඡන්ද විලහර 
ප්ර භහණඹකින් ගත්රී ඳත් ගමින් ර් ජන ඡන්දඹ ඇතුශත් ඵහු 

ඳහක්ක ක ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ඔහු ගගොඩනඟහ ගත් න—හඹ තුශ ඇතුශත් 
වීභ. ඔහු කිේගේ නළවළ, කිසිභ ඳක්ඹක් තවනේ කශ යුතුයි 
කිඹරහ. එගවභ නළත්නේ අගනකුත් විඳක්ඹ න්  එගයහි ඔහු අවි 
එගේගේ නළවළ. ඔහු තභන්  විරුද්ධ ව සිඹලු ඳක්ර  භහන 
අසථහක් රඵහ දුන්නහ, තභන්  විරුද්ධ තයග කයන්න . ඔහු 
ඡන්ද වහ ජනභත විචහයණ 17ක් -නගය බහ ඡන්ද, ඳශහත් ඳහරන 
ඡන්ද, ප්ර හන්ත ඡන්ද ඹන සිඹල්රක්භ- ඳළළත්තුහ. ඒ 17න් 16ක්භ 
ඔහු ජඹ ගත්තහ. 2012  ජ ඳළළත්වුණු ජනහධිඳතියණගේ ජ 
අධියහජ—හ ජන් වහ ප්ර තිගහමීන් චහගේසගේ ඳයහජඹ අගේක්හගන් 

පුර පුරහ ඵරහ සිටිඹහ. එගේ ඵරහගගන සිටිඹ ජ හියුගගෝ චහගේස 
සිඹඹ  55ක ඳභණ ඡන්දගඹන් ජඹග්රාවණඹ කශහ. ඔහු සිඹඹ  
55ක් ගනු රළබුගේ සිඹඹ  80ක් ව මුළු ඡන්දගඹන් වීභද ළදගත් 
කහයණඹක්. යුගයෝඳහ යහජ— නහඹකගඹකු  ගභළනි ජඹග්රාවණඹක් 
ගළන සිහිනඹකින් ඳහ සිතන්න  ඵළවළ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, තභ යගට් සහර්ථඹ ගභන්භ, 

තභ යගට් ඹවඳත ගභන්භ, තභ යගට් දියුණු ගභන්භ කරහඳයීඹ 
වගඹෝගීතහ ඔහු දළක්ගක් ගනිසියුරහගේ අනහගතඹ ත් අල— 

ඵයි. ගනිසියුරහගේ ඳභණක් ගනො මුළු භවත් රතින් 
ඇගභරිකහගේභ නිදව, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ, ්ර්ථික ාර්ධනඹ, 
භහජ හධහයණත්ඹ ගකොයි තයේ අල—ද, ඒ ප්ර භහණඹ  මුළු 
රතින් ඇගභරිකහභ අධියහජ— විගයෝීක භහගත් අදි කය ගළනීභ 
චහගේසගේ ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එදහ ග්ච ගුගේයහ ඳශ කශ 

"සිඹඹක් විඹට්නහභඹන් ිළිතඵ ප්ර කහලඹ"ත් අඳ  ගභහි ජ සිහිඳත් 
ගනහ. ගභොකද, ගනිසියුරහ මුළු රතින් ඇගභරිකහත් භඟ 
එක  නළඟී සිටින්න  ගඵොලීේ ්ර්ඹහනු ප්ර තිඳත්තිඹ වයවහ චහගේස 
ඉදිරිඳත් කශ දර්ලනඹ ඇත්ත භ රතින් ඇගභරිකහනු ජනතහ 
—හඳහයඹ  අලුත් දර්ලනඹක් වුණහ. ඔහු රතින් ඇගභරිකහගේ 

සිඹලුභ ය ල් එක  ඒකහඵද්ධ කිරීගේ විලහර ෆඹභක ගඹදුණහ. 
ඒ වහ ෆිගදල් කළසගත්රනෝගේ නහඹකත්ගඹන් රළබුණහ ව 
්ශිර්හදඹ ඔහු  අති විලහර ලක්තිඹක් වුණහ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ගනිසියුරහ තු අති විලහර 

ඛනිජ ේඳත් ගහ කමින් අධියහජ—හ ජ භහගේ රළබ අධික රහබඹ 

චහගේස විසින් ර.භහනුකර ජහතික ධනඹ  එකතු කය ගත්තහ 

ඳභණක් ගනො, එභ ධනසකන්ධඹ ගෞඛ— වහ අධ—හඳනඹ වයවහ 

දුේඳත්භ ජනතහ  රඵහ  ජභ වහත්, අධියහජ—හදඹ  එගයහි 

නළඟී සිටීභ  තළත් කයන අගනකුත් යහජ—ඹන්  ලක්තිඹක් රඵහ  ජභ 

වහත් ඔහු ගඹොදහ ගත්තහ. ගභොකද, ඔහු නිතයභ විලසහ කගශේ 

රතින් ඇගභරිකහගේ හමහික ලක්තිඹ තුශ තභයි අධියහජ—හදඹ  

මුහුණ ගදන්න පුළුන් කිඹහයි. අධියහජ—හදගේ ග්රාවණගඹන් 

ගරෝකඹ  ගළරගන්න පුළුන් කරහපීඹ වගඹෝගීතහ අනු 

ඳභණයි; ජහත—න්තයහ ජ ඳභණයි අධියහජ—හදඹ  විරුද්ධ 

ජනතහගේ අයගශඹ ගඳය  ගගන ඹන්න පුළුන් කිඹහ ඔහු 

තදින්භ විලසහ කශහ. ඒ අනු ඔහු ්රිදඹහත්භක වුණහ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, 2002 ඔහු ඵරගඹන් ඳව කශ 

වමුදහ කුභන්ත්රනණඹ ඳළඹ 48ක් ඇතුශත බි ළටීභ  ගවේතු න 
දළළන්ත ජනතහ නළ් ටීභක් ඇති වගේ චහගේස ජනතහ ඵරගේ 
්රිදඹහකහරිත්ඹ ගළන තළබ විලසහඹ නහථ කයමිනුයි. චහගේස 

නියන්තයගඹන්භ තභ විලසහඹ තළබුගේ ජනතහගේ ්රිදඹහකහරී 
භළදිවත් වීේ ිළිතඵයි. ප්ර ජහතන්ත්රනහදගේ වහ ජනතහ ඵරගේ 
භහිභඹ ගරො භ කිඹහ ඳෆ ගභභ අසථහ සිඹලු ප්ර ජහතන්ත්රන 
විගයෝීකන් උගත යුතු ඳහඩභක්. ප්ර ජහතන්ත්රනහ ජ ජනතහ —හඳහයඹ  
එඹ ්ලසහදනීඹ උද්දහභඹක්. වමුදහගේද ඳවශ නිරධහරින්ගේද 
අනුඵරඹ ඇති දරක් ාඛ—හත ජනතහගේ දෆත් භතින් එදහ 

චහගේස නළත ජනහධිඳති භළදුය  ගගන එනු රළබුහ. ඒ තභයි 
ජනතහ ්රිදඹහකහරිත්ගේ භහිභඹ. එභ ජනතහ ්රිදඹහකහරිත්ඹ , 
ජනතහ ගඳශගළසවීභ  ජනතහ තභන්ගේභ ාවිධහන තුශ 
ඒකයහය  කයමින්, අල්ළසි කමිටු ගගොඩ නඟමින් යගට් ඳහරනඹ  
ජනතහගේ භළදිවත් වීභ එකතු කය ගත්තහ. ගනිසියුරහගේ ඇති 

ගමින් තිබුණු ඳරිර්තනඹ, උඩින් ඳභණක් ගකරුණු 
ඳරිර්තනඹක් ගනොගයි. ජනතහ ඒකයහය  කයමින්, ඔවුන්ගේත් 
වබහණුත්ඹ එකතු කයමින් ගගන ණුඹ ඳරිර්තනඹක 
්රිදඹහදහභඹක් වළටිඹ  චහගේස අත් වදහ ඵළලීභක් කශහ. ඒ අත් වදහ 
ඵළලීභ අතිලඹ හර්ථක ඵ ගඳනී ණුගේ එභ කුභන්ත්රනණඹ 
අසථහගේ එිතඹ  ්පු දරක් ගණන් ජනතහගේ ්රිදඹහකහරී 
ලක්තිගඹනුයි. 

 
භෆත කහරගේ ගරො පුයහ  ළඩි ලගඹන් සිදු ගමින් තිබුගණ් 

කුභක්ද? භහජ ප්ර ගතිඹ ගළන විලසහඹ තඵමින් ඒ ගනුගන් 
ගඳොගයොන්දු ගදන  නහඹකඹන් ජනතහ විසින් ඳත් කශහ  ඳසු, 
අධියහජ—හ ජ ගගෝලීඹකයණඹ  වහ  නතන ලිඵයල්හදඹ  ඔවුන් 
අනුගත වීභයි. ගේක තභයි තිබුණු ගඳොදු ප්ර ණතහඹ. කහගරෝස  
ගඳගර්සුත් එගවභයි. එදහ තිබුණු ඒ තත්ත්ගඹන් ඒ ය  මුදහ 
ගළනීභ  ඔහු ජනතහහ ජ ගරොකු ගඳොගයොන්දු ගණනහක් දුන්නහ.  
එයින් ිළටුඳහ ගභන් කයද් ජ  තභයි  කයකහගෝ නළභළති භවහ ජනතහ 

නළ් ටීභ ඇති වුගණ්. ඒ තත්ත්ඹ නළතත්  ගනිසියුරහගේ ඇති 
වීභ  ඉඩ  ගනො ජ හියුගගෝ චහගේස ඒ ප්ර ණතහත්, ඉතිවහඹත් 
ගනස කයමින් ඵහු ඳන්තික ්ණ්ඩු ඳහරනඹක හභහාශික 
නහඹකඹහ ගර ළනිසියුරහගේ ජනතහහ ජ ප්ර තිාසකයණ ඔසගේ 
අධියහජ—හදඹ  එගයහි තභ ්රිදඹහ භහර්ගඹ ගභගවඹවුහ.  

 
ඔහු න—හයික ලගඹන් ඳරිපර්ණ ව ප්ර හදඹක් ගගොඩ නඟහ  

තිබුගණ් නළවළ. නමුත් ඔහු බහවිතඹත් භඟ න—හයික යහමුකුත්  

ගගොඩ නළඟුහ. ඒ න—හයික යහමු තුශ ගභන්න ගේ කිඹන ඵහු 

ඳන්තික ්ණ්ඩුක් ඳත්හගගන ඹෆභත් එඹ  හභහාශික  

නහඹකත්ඹක් රඵහ  ජභ  වළකින තයභ ත් ජනතහගේ  

වබහණුත්ඹ, ජනතහ  විඤසඤහණඹ  අදි කයන්න  පුළුන් න 

ප්ර භහණඹ ත් ඒ භහජඹන්  ගඳය  ගභන් කයන්න  පුළුන්ඹ, 

ප්ර ගතිඹ කයහ ඹන්න  පුළුන්ඹ කිඹන එක ඔහුගේ න—හයික යහමු 

තුශ ර.භහනුකර ගගොඩනළගුණු අදවයි. ගේ ්දර්ලගඹන් ිළබිදුණු  

තත් රතින් ඇගභරිකහනු නහඹකඹන් එභ ්රිදඹහ භහර්ගඹ භ 

අතීර්ණ වුණහ. ගඵොලිවිඹහ ඳභණක් ගනොගයි. ඉක්ගදෝයඹ 

ඳභණක් ගනොගයි. එගභන්භ හියුගගෝ චහගේසගේ නහඹකත්ඹ 

4ග්ච ්රිදඹහ භහර්ග වහ ්යේබක ලක්තිඹ, භහ මුලින් කිේහ හගේ 

උගද—ෝගඹ උකවහ ගත්ගත්, ්සහදඹ රඵහ ගත්ගත්, උද්දහභඹ රඵහ 

ගත්ගත් කියුඵහගන් වහ ෆිගදල් කළසගත්රනෝගගන්. කියුඵහගේ 

අධිසඨහනවගත  හභහාශික ඳහරනඹත්, ළනිසියුරහගේ හියුගගෝ 

චහගේසගේ ඳහරනඹත් නිහ රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ඵර 

තුරනඹ ජනතහහ ජ ගනස වුණහ. ගභන්න ගේකයි ගරොකුභ 

 ඓතිවහසික සිද්ධිඹ. රතින් ඇගභරිකහගේ ගද්ලඳහරන ඵර 

තුර නගේ ගනක් ඇති වුණහ, ගනිසියුරහගේ භතු වීභත් භඟ. 

කියුඵහගේ ලක්තිඹත් භඟ ඈඳුණු රතින් ඇගභරිකහගේ ය ල් 

ගණනහක් ඒ භඟ එකතු වීභත්  භඟ භධ—සථ භතහ ජ භ  

නළඹුරුව තත් ය ල් යහශිඹක් එඹ  ේඵන්ධ වුණහ. ඒ 

තත්ත්ඹන් ඹ ගත් තභයි රතින් ඇගභරිකහ  ඇගභරිකහනු 

තවනේ බිභක් න්ගන්. තභත් ඇගභරිකහ ගවොල්භන් කයනහ. 

ඹේ ඹේ තළන්ර ඇගභරිකහ තභත් තභ කුභන්ත්රනණඹ අ  න 

තභන්ගේ මුයගඳොශල් වදහ ගගන ඉන්නහ. නමුත් රතින් 

ඇගභරිකහගේ ඒ ය ල් අද තනි ගරහ.  අධියහජ—හදඹ  විරුද්ධ 

තභන්ගේ ය ල් නිදවස කය  ගළනීභ වහ රතින් ඇගභරිකහභ 

අද  එක ගයොත්තක  එකතු ගමින් ඉන්නහ.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  නිඹමිත  කහරඹ දළන් අන් 

ගමින් ඳතිනහ.  
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ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මරහනහරඪ  ගරු  භන්්රීුතුභනි, භ  තිගඵන ප්ර ලසනඹ ගේකයි. 

ගරු විගද්ල ක යුතු ඇභතිතුභහගේ   වනක් භ  බහය  ජ  ණුඹහ. 
ඒකත් කිඹන්න භ  බහය කය තිගඵන්ගන්. භභ භගේ කථහ ඉය 
කිරීගේ අහන බහගගේයි ඉන්ගන්. 

 
 භහ ඉසගල්රහ කිේහ හගේ, ගනිසියුරහගේ හියුගගෝ 

චහගේසගේ ඳහරනඹ නිහ රතින් ඇගභරිකහනු  ඵර තුරනඹ 
ගනස වුණහ.  හියුගගෝ චහගේස ජීතුන් අතය නළති වුණත්, ඊගේ  
21ගනි දින  එක්ත් ජහතීන්ගේ භහන හිමිකේ භණ්ඩරඹ 
ඉදිරිගේ ඇගභරිකහ ඇතුළු ඵ හිය ඵරතුන් රාකහ    ගගන ් 
ගඹෝජනහ  එගයහි ළනිසියුරහ සිඹ ඡන්දඹ රාකහ ගනුගන් 
රඵහ දුන් ඵ කතතගේ ජ සිහිඳත් කශ යුතු අසථහක් ගභඹ. 

 
 චහගේසගේ අබහගඹන් ඳසුත්  ඔහු ත්,  ඔහුගේ ඳහරනඹ ත් 

ඳරිබ කයමින් ගනොගඹක් ලිිළ ඳර කශ අධියහජ— ගළති 
විචහයකගඹෝ ඳහ ඇත්ගත් චහගේසගේ යුගඹ ගභගතකින් අහන 
න ඵඹ.  21ළනි සිඹගේ භහජහදඹ කිඹහ  ඔහු භහජහදඹක් 
වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ  21ළනි  සිඹගේ භහජහ ජ භහත ඔසගේ 
ඹන්නහ ව අලුත් ඳරි්චගේදඹක ්යේබඹක් වහ චවිස හ 
ජනහධිඳති අගේක්ක භදුගයෝ ගනුගන් වහ ඔහු  හ ාගේගඹ   
ඳත් ව එගභන්භ චහගේසගේ අබහගේදි ඳහ ඔහු  ඳරිබ කයමින්, 
ගනිසියුරහ  ඳරිබ කශ ඒ විවිධ දක්ක ණහාශික විචහයකඹන් 
ිළිතඵ ඇති වුණහ ව ්ගේගඹන්ගගන් යුක්ත ව දල රක් 
ාඛ—හත ජනතහ අධිසඨහන වගත භදුගයෝගේ අගේක්කත්ඹ 
 හ ගඳශ ගළගන ඵ අඳ  ගඳගනන්න  තිගඵනහ. ගඳොදු 
ජනතහගේ ඵරඹත්, ඳහරක ඳන්තිගේ යහජ— ඵරඹත් අතය ගකිතන් 
සි ගගන  චහගේස යහජ— ඵරඹ තුිතන් ඳළන නළඟුණු  වමුදහ  
කුභන්ත්රනණ ජනතහ ඵරගඹන් ඳයහජඹ කශ වළකි අයුරු ්දර්ලත් 
ගඳන්වුහ. 21ළනි සිඹගේ භහජහදඹ  ඹන භහගත් චහගේස  
ඓතිවහසික බහය ව  ගකීේ  ඉටු කිරීභ නිහ ගනිසියුරහ ්ිළ  
වළයවිඹ ගනොවළකි ගර ඉතිවහගේ සථහනගත වී තිගඵනහ.  

 
කහගරෝස ගඳගර්ස 1989  ජ, 3,000ක් ඳභණ ජනඹහ ඝහතනඹ 

කයමින් ගගන ණුඹ භර්දනකහරී ඳහරනඹ අන් කය ළනිසියුරහගේ 
ජනතහ ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹක් ඇති කිරීභ ත්, ඳහරනඹ වහ ජනතහ 
වබහණු කයහ ගළනීභ ත් චහගේස භඟ ගඳන්වහ. ජහතික නිදව 
වහ ගද්ය ඹ ේඳත් අධියහජ—හ ජ භා ගකොල්රගඹන් ග යහ ගගන 
ය භ එකභ ජහතිඹක් ගර ජහතික, භහජ ප්ර ජහතන්ත්රනහ ජ ළඩ 
ිළිතගශක් ඳසු ඳ ඒක යහය  කය ගත්තහ. භහජ සුඵහධනඹ  
ප්ර මුඛත්ඹ ගදමින් ඵහුතය ජනඹහ දුේඳත්කමින් මුදහ ගළනීභ 
්ර්ථිකගේ ාර්ධන භහත ගර ඔහු දළක්වහ. 

 
චහගේසගේ ්දර්ලඹ අඳ  ගඳන්න්ගන් ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ වහ 

ජනතහ නිදව රැකීභත්, සිඹලු ජනතහ එකභ ජහතිඹක් ගර 
එක්ත් කය ගනිමින් ජහතික ේඳත් ගඳොදු ජන ඹවඳත වහ 
වළයවීභත්, ජනතහ ඵරගේ ්රිදඹහකහරිත්ඹ භත විලසහඹ තළබීභත් 
දිණුන් දිග භ ඔහු ජනප්රිාඹත්ගේ රැ ව ඵයි. එඵඳු යහජ—ඹක  
එගයහි අධියහජ—හ ජන්  සිඹ කුභන්ත්රනණ හර්ථක කය ගත 
ගනොවළකියි. ගේ වහ  හභහාශික දළක්භකින් යුත් නහඹකගඹකු 
අල— ඵ ද ඒ තයේභ ව ත—ඹකි. 

 
ප්ර ජහතන්ත්රනහ ජ හභහාශික ගඳයමුගණ් උත්තභහයචහයඹත්, ගේ 

බහගේ උත්තභහචහයඹත් හියුගගෝ චහගේසගේ උතුේ නහභඹ 
ගනුගන් භභ ඳශ කයනහ. 

 

Mr. Presiding Member, at this stage I seek your 

permission to read out the Statement of the Minister of 

External Affairs, the Hon. (Prof.) G.L. Peiris who had to 

leave the Chamber early for an engagement, which he had 

undertaken where the Thai Ambassador is to be present in 

Galle.  

"Sir, I wish to join the other Members of the House in paying a 
tribute to His Excellency the late Hugo Chavez Frias, who was the 

President of the Bolivarian Republic of Venezuela from 1998 and sadly 

passed away on 5th March 2013. For a period of 15 years, he served not 
only as a very popular leader of the Venezuelan people but also was an 

outspoken voice of the developing world. President Chavez was only 58 

years at the time of his death having been elected President of 
Venezuela at the early age of 43. Although Venezuela is a long way off 

from Sri Lanka, we mourn his loss because he reached out to this 

country as a friend and also championed the issues of developing 
countries as a leader of the Non Aligned Movement. 

 

Early life 
 

The life of the late President Chavez was remarkable. He was born 

to a lower middle class family where, to quote his own words, he 
experienced “humility, poverty, pain and sometimes not having 

anything to eat.” He said in an interview that as a growing child he had 

experienced at first hand “the injustices of this world.” His childhood 
experiences of poverty ingrained in him a fundamental spirit against 

injustice.  
 
 
Military career 
 
President Chavez joined the Venezuelan military and belonged to 

what could be best described as a group of nationalistic military 

officers, who believed passionately in the need for change both within 

their institution as well as in society at large. He rose steadily in the 
military ranks and gained recognition as a revolutionary voice calling 

for change in his country.  
 
 
Bolivarian Movement  
 

President Chavez was an admirer of the South American 

Revolutionary Simon Bolivar and the Marxist Revolutionary Che 

Guevara. He named his country the Bolivarian Republic in honour of 
the late Simon Bolivar. The late President Chavez was an avowed 

Socialist who believed that the ruling elite in his country in the early 90s 

had done relatively nothing to eradicate poverty and injustice. He 
championed the cause of the poor but maintained to quote his own 

words “I am not a Marxist, but I am not anti-Marxist. I am not  a 

Communist, but I am not an anti-Communist.” President Chavez has 
often been described as a “Socialist”, but his 15 years as President of 

Venezuela did not see the overturn of capitalism, but rather his policies 

did much to challenge the more extreme neo-liberal model of 
development. 

 
While Venezuela has the world‟s largest oil reserves and is today 

globally the 5th largest oil exporter, until the late President Chavez was 

elected to office, his countrymen remained in relative poverty. As a man 
who emerged from the working class, he was determined to bring about 

change in his country‟s destiny. He was the founder of the Bolivarian 

Movement which called for rapid social and political changes. He 
travelled throughout Latin America seeking support for his Movement 

and it was during this period that he developed a close friendship with 

Fidel Castro of Cuba. 
 
 
Election as President 
 

In 1998, he was elected President of Venezuela and he was re-

elected 4 times to this highest office. It was only on the eve of his 
assuming his 4th term in office that he passed away. Throughout his 15 

years as the leader of the Bolivarian Republic, he never lost his close 

contact with the people and had his own unique style of governance. He 
is a Head of State known to have presented his own Sunday morning 

radiotalk show called “Hello President” and a weekly television show 

called “Face to Face with the President.” He even published his own 
newspaper “The President‟s Post”. Through his direct media outreach 

and personal style, he answered calls from his citizens, discussed his 

latest policies, sang songs and joked with his people. The immense 
popularity of the late President Chavez is the political legacy that he had 

left his successors.  
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The late President Chavez was not simply a populist. During his 

successive 4 terms as President, he radically transformed his country. It 

was he who made Venezuela a welfare State introducing free healthcare 
and education. Within a decade of the late President taking over the 

reins, literacy levels rose sharply, health indicators improved and he was 

able to significantly reduce poverty and unemployment. The lasting 
contribution of the late President was that he was able to use the vast 

wealth of oil resources in his country which had hitherto only benefited 

a small minority of Venezuelans to develop his country and eradicate 

poverty. President Chavez‟s socialism was not limited to political 

rhetoric. It consisted of a solid economic programme where he 

championed the cause of the poor and brought home a sea change in 
their lives. President Chavez established an extremely elaborate network 

of state-owned cooperatives which provided credit and technical training 

to low income families encouraging them to become self-reliant.  Over 
the 15 years of his stewardship, extreme poverty fell by 72 per cent, the 

country‟s GDP rose by 55 per cent and government expenditure on 

health, education and public housing rose significantly. 
 
  
International role 
 
Sir, the late  President Hugo Chavez was not only a successful 

leader of Venezuela, he also reached out to friends overseas.  He was 

famous for what is called his “Oil Diplomacy” by negotiating bilateral 
trade and reciprocal aid agreements.  He supplied oil to Cuba at 

preferential rates in exchange for Cuban doctors and teachers who 

helped raise the living standards in his country.  At the OPEC Summits, 
he called for stringent enforcement of production quotas and higher 

target oil prices.  He also gave leadership to Latin American economic 
and social integration and worked closely with his Latin American 

counterparts to achieve massive strides in increasing intra-regional trade.  

The late President Chavez strongly believed that Latin America needed 
to assert its power and influence in the world. 

 
The late President was an outspoken voice that challenged even the 

most powerful nations of the world.  He often stated, “We are going to 

play toughness against the toughest countries in the world.” At 

international fora he revelled in speaking out for the rights of developing 
nations.  It is significant that the United States-based "Time" Magazine 

included him in their list of the world‟s 100 most influential people.  The 

British magazine "New Statesman" voted him to the 11th place in a list 
of “Heroes of Our Time”. During his 15-year Presidency, he earned his 

place in history as a President who inspired the greatest zeal and love of 

his people. 
 
 
Friend of Sri Lanka 
 

His Excellency President Mahinda Rajapaksa has placed strong 

emphasis on the need for Sri Lanka to strengthen its relations with the 
South American Region.  In pursuance of this policy, we have 

established diplomatic relations with over 17 countries in this Region 

within the last few years.  Our two Embassies in Brazil and Cuba have 
been concurrently accredited to a number of countries in this Region.  At 

international fora, we have increased our cooperation with the Latin 

American Region. 
 
The late President Chavez has met with President Rajapaksa on a 

few occasions and his expression of strong support and solidarity for the 

Government and people of Sri Lanka is much appreciated.  In 2006 

when President Rajapaksa met President Chavez in Libya during the 40th 
anniversary celebrations of the Libyan Revolution, President Chavez 

praised President Rajapaksa‟s leadership that “enabled Sri Lanka to 

defeat the ruthless LTTE” to quote the words of President Chavez “a 
task that was deemed impossible by the world.”  He told President 

Rajapaksa that “by vanquishing a most ruthless organization such as the 

LTTE, President Rajapaksa had succeeded in drawing the attention of 
the entire international community towards Sri Lanka.” At the UN 

General Assembly in 2008, President Chavez demonstrated his warm 

personal rapport with President Rajapaksa by walking up to the podium 
and congratulating the President and spending a few minutes conveying 

his solidarity with the Government and people of Sri Lanka.  During 
bilateral meetings on the sidelines of Non-Aligned Summits he met with 

President Rajapaksa and appreciated Sri Lanka‟s success in eradicating 

terrorism and demonstrated sensitivity to the challenges faced in 
addressing post-conflict issues. 

   
Sir, President Chavez was an outspoken critic of some developed 

countries for their double standards on human rights and encouraged Sri 
Lanka to pursue home-grown solutions to its problems in the same 

manner he had done in Venezuela. His support was reflected in 

Venezuela‟s consistent expression of solidarity for Sri Lanka at 

international fora.  
 
Over the last five years, our bilateral trade with Venezuela 

increased significantly with a trade balance in Sri Lanka‟s favour and 

growing prospects for further expansion of our bilateral economic 
relations. Sri Lanka will continue to further strengthen her relations with 

the Bolivarian Republic of Venezuela, which I believe is the finest 

tribute we could pay to the late President Hugo Chavez Frias. I thank 
you,  Sir." 
 

  

[தற.த. 5.02] 
 

ගරු ගජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

கநந் தொன்ணரள் தணறசூனர ஜணரறதற சரசஸ் அர்கள் 

தரடர்தரக இன்த இச்சகதறசன தனரநரண கதத்துக்கள் 

தபறப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. ரண்தைறகு அத றமரரக்க 

அர்கள் ணது உகறசன, "எத த்த்த்றல்  றரறகச் 

சுட்டுக்தகரன்நன்கூட அந் றரறக்குத் ணது தரப்தறகக் 

கற்நற ரறரக தசலுத் சண்டும் ன்தச த்த் ர்ம்" 

ன்ந கதத்கத் தரறறத்றதந்ரர். ஆணரல், இநந்ர் 

எதர் சரர்தரக ஏர் அதரதப் தறசககக் 

தகரண்டுந்து உகரற்தகக்கூடத் டுக்கறன்ந 

றகனககச ரங்கள் இச்சகதறசன கரண்கறன்சநரம்.  

 

ரன் றகணக்கறசநன், சுரர் 6 தடங்களுக்கு தொன்ணர் 

தொன்ணரள் அதரறக்க ஜணரறதற சஜரர்ஜ் தைஷ் 

அர்களுகட ஆட்சறறன் இதறக்கரனத்றல் 

றதசரர்க்கறசன .ர. சகதக் கூட்டத்றல் சரசஸ் அர்கள் 

ஆற்நற உகறல், "சற்கந றணம் இந் சகடறசன எத 

தறசரசு ந்து சதசறது" ன்த கூநற கதத்க, சரசஸ் 

அர்கள் இநந் தறன்ணதம் தன சர்சச ஊடகங்கள் 

எபறதப்தறக்தகரண்டிதந்ண. சஜரர்ஜ் தைஷ் அர்கள்  ரர் 

ன்தகூடப் தரர்க்கரல், அர் தரறறத் கதத்க றர்த்துக் 

கூநக்கூடி துறவு சரசஸ் அர்களுக்கு இதந்து. 

ஆணரல், அது அதரறக்கரவுக்கும் அதக்கும் இகடறலுள்ப 

தறச்சறகணரக இதக்கனரம். ஆணரல், இகறட 

கனகத்தும் தரடர்தரண எத தரடத்க அர் 

தைகட்டிறதக்கறநரர். அது இனங்ககக்கும் சரனப் ததரதந்தும். 

இனங்ககறலுள்ப ந்சரர் அசறல் கனகக 

டுத்துக்தகரண்டரலும் அர் ணக்குச் சரக இன்சணரர் 

அசறல் கனக பக்கூடரது ன்ந றகனப்தரட்டிசனச 

கண்ணும் கதத்துரக இதக்கறநரர்கள். "ரன் ரன் 

ணறக்கரட்டு ரஜர; எத கரட்டிசன எசதரத சறங்கம் 

ட்டும்ரன் ரஜரரக இதக்க சண்டும்" ன்ந கதத்துடன் 

தசற்தடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், சரசஸ் அர்கள் ரன் 

இநப்தற்கு தொன்ணச தஸ் சரறரக இதந் சரரரண 

எதகத் ணக்குப் தறன்ணர் ணது தறக்கு றல் லட்டிச் 

தசன்நரர். அர் ணக்குப் தறன் ன் றறல் ந் இரணு 

வீகத் ணது தறக்கு றட்டுச் தசல்னறல்கன. அர் 
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அவ்ரத தசய்ரறடில் அர் இநந் தறன்ணர் சத தன 

ரட்டுத் கனர்கள் அந் ரட்டுக்குள் தோக்கக தகத்து 

அந்த் கனகத்துத்துக்குள் தறச்சறகணக உதரக்கற 

அப்தறச்சறகணறல் குபறர்கரய்ந்றதப்தரர்கள். ஆணரல், 

சரசஸ் அர்கள் அத்கக றகனக உதரற்கு ஏர் 

ள்பபவுகூட இடம்கக்கறல்கன. ணக்குப் தறன்ணர் 

ஜணரறதற தறக ரர் கறக்க சண்டுதண அர் றல் 

லட்டிறட்டுச் தசன்நரர். இன்த அந் ரட்டிலுள்ப க்களும் 

அந்த் கனகத்துத்க ற்த டக்கறன்நரர்கள். இது 

உண்கறசன இனங்ககத்ம் தடிக்கசண்டி தரடம். 

ந்சரர் அசறல் கட்சறரக இதந்ரலும் - அது றழ் 

அசறல் கட்சறரகசர, சறங்கப அசறல் கட்சறரகசர 

அன்நற தொஸ்லிம் அசறல் கட்சறரகசர இதக்கனரம் - 

அக்கட்சறறன்  கனரக எதர் ந்துறட்டரல், அர் 

ரசண தரடர்ந்தும் கனரக இதப்தற்கு தொற்சறப்தரர். 

அதக்குப் சதரட்டிரகத் கனர் தறக்கு இன்தணரதர் 

தகறநரதணறல், அர் ணது கட்சறகச் சசர்ந்ரக 

இதந்ரலும், றர்க்கட்சறறணரறலும் தரர்க்க, அந்த் 

கனக ப்தடி அறப்தது ன்தறசன கண்ணுங்கதத்துரக 

இதப்தரர். ஆணரல், அந் றடத்றசன ரண்தைறகு சரசஸ் 

அர்கள் றகவும் தொன்சணரடிரக இதந்து ணக்கு அடுத் 

கனக ரர் ன்தகச் சுட்டிக்கரட்டி றட்டுச் 

தசன்நறதக்கறநரர். கனகத்துப் தறறல் இதப்தர்கள் 

ரங்கள் தரடர்ந்தும் அப்தறறல் இதக்க 

சண்டுதன்தற்கரக அற்கரண ற்தரடுககப 

தொன்தணடுத்துச்தசல்கறன்ந இக்கரனகட்டத்றசன, சரசஸ் 

அர்கபறன் இந்ச் தசலிணரல் கண ரடுகளுக்கு 

அந்ரட்டின் கனகத்துத்துக்குள் து ககககப லட்ட 

தொடிர றகனக ற்தட்டு்ள்பது.  

 

அதுட்டுன்நற, அர் கம்தணறக்கரர்களுக்குக் 

ககபறக்கப்தட்டிதந் ண்தய் பங்ககபக் குதகற 

கரனத்துக்குள் அச ப்தடுத்ற அன்தோனம் க்களுக்குத் 

சகரண  சறகள் தனற்கநச்  தசய்றதந்ரர். அர் 

றகணத்றதந்ரல் தன ணறரர் கம்தணறகபறடம் 10 

சவீத்கசர அல்னது 25 சவீத்கசர இனஞ்சரக 

ரங்கறக்தகரண்டு, அந் க்களுக்கு சதச்சறல் என்கநச் 

தசரல்லிக்தகரண்டு, தசலில் இன்தணரன்கநக் தசய்து 

தகரண்டிதந்றதக்கனரம். ஆணரல், அர் அப்தடிச் 

தசய்றல்கன. அங்கு கம்தணறகள் அறகரம் தசலுத்றக் 

தகரண்டிதந் அந் றகனகக ரற்நற அற்கந 

அசுகடகரக்கற அதெடரகப் தன சகனத்றட்டங்ககபச் 

தசய்ரதன்த இன்தம் அந் க்கள் அகப் தைகழ்ந்து 

கூதகறன்நரர்கள். ஏர் இரணு வீரக இதந்ர்! இண்டு 

தடங்கள் சறகநறல் கறத்ர்! ரன் அந் ரட்டின் 

ஜணரறதறரக ந்தறன்தை ஜணரறதறக்குரற சசற 

உகடகத்ம் ரற்நறக்தகரண்டு, ணது கதத்துக்களுடன் 

எதறத்றதந்ர்களுடன் அர் இகந்து தசற்தட்டகண 

ரங்கள் கண்டிதக்கறசநரம். கறததர, ட தகரரறர சதரன்ந 

ரடுகளுடன் இதந் ததங்கற உநவுககப அர் சலும் 

பர்த்துக்தகரண்டரர். அந் உநவுகளுக்கப்தரல், இன்த 

உனகச ங்கறக்தகரண்டிதக்கறன்ந ண்தய் பத்றல் 

அந் ரடு ப்தடிச் தசறப்தகட சண்டுதன்தகண 

ன்கு றட்டறட்டு றடத்றச் தசன்நரர். இன்த ரங்கள் 

இந் ரட்கட தொன்சணற்தகப் தற்நறப் 

சதசறக்தகரண்டிதக்கறன்சநரம். ஆணரல், சரசஸ் அர்கள் 

ணது ரட்கட ப்தடி றடத்றறதக்கறநரர், அகண 

வ்ரத தொன்சணற்நறறதக்கறநரர், ணக்கு தறன்ணர் 

கனகக்குரறக வ்ரத கண்டநறந்றதக்கறநரர்  

ன்தகதல்னரம் ரங்கள் தடிப்தறகணரக டுத்துக் 

தகரள்ப சண்டி றடங்கபரகும்.  

இகறட தொக்கறரண றடம் ன்ணதன்நரல், எத 

ரட்டின் கனரண அர் அதரறக்கரவுக்கு றரகக் 

கதத்துக் கூநறணரசர இல்கனசர, ரன் கூதம் கதத்துக்கரக 

ன்தச சனணப்தட்டக ரங்கள் கரறல்கன. 

கம்தணறஸ்ட் கட்சறகளும் சசரசலிசக் கட்சறகளும் ங்களுக்கு 

அண்கக்கரனங்கபறல் கறகடத் எத சறநந் 

கனகத்துரகத்ரன் அகப் தரர்க்கறன்நண. 

ஆங்கறனத்றல் தறதனரண எத தசய்த்ள் இதக்கறன்நது. 

அரது,  

 

  "When the Nazis came for the communists, 

   I remained silent; 

   I was not a communist. 

 

  When they locked up the social democrats, 

   I remained silent; 

   I was not a social democrat. 

 

  When they came for the trade unionists, 

   I did not speak out; 

   I was not a trade unionist. 

 

  When they came for the Jews, 

   I remained silent; 

   I wasn't a Jew.” 

 

   When they came for me, 

   there was no one left to speak out." 
 

உண்கறல் இதுரன் இன்த இந் ரட்டில்கூட 

டக்கறன்நது. ங்களுக்கு உரறத்ரண தறச்சறகணககப 

ரத்றம் ரங்கள் ககத்துக்தகரண்டிதக்கறன்சநரம். 

ற்நர்களுக்கு ற்தடுகறன்ந தறச்சறகணககபப் தற்நற 

ரங்கள் சதசுறல்கன. இன்த சறனர் அகறட எததடி 

சசன தசன்த, து இணத்துக்கு ற்தடுகறன்ந 

தறச்சறகணககபப் தற்நறக்கூடப் சதசரல் ரய்தோடி 

இதக்கறன்ந எத றகனகக ரங்கள் கரண்கறன்சநரம்.  
 
சரசஸ் அர்கள் ணது ரட்டில் ஊடக ர்த்றகண 

றகவும் சறநப்தரக றடத்றறதந்ரர். இங்சக ரண்தைறகு 

அஸ்ர் அர்கள் இப்சதரது இதப்தது ன்த. அர் 

ஊடகங்களுடன் ததங்கறப் தகுதர். ஆணரல், ன்தச 

இல்னரரத சகதறல் டந் றகழ்தரன்த சம்தந்ரக 

எத ரத்றகண அர் தொன்கத்றதக்கறநரர். அரது, 'சறச' 

தரகனக்கரட்சறக்கு தகரடுக்கப்தட்டது edit தண்றக் 

தகரடுக்கப்தட்ட கரதரபற என்நல்னதன்த அர் 

கூதகறநரர். அசசம், அகச்சர் றசணஷ் குர்ண 

அர்கசபர, இந்ப் தரரளுன்ந அர்கச live telecast 

தசய்சண்டுதன்த தசரல்லிக்தகரண்டிதக்கறநரர். இந்ப் 

சதச்சுக்களுக்கப்தரல் -  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Azwer, what is your point of Order?  

1241  1242 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

ன்தகட அன்தைக்குரற ண்தரண இந் உதப்தறணர் 

றடங்ககபத் றரறதைதடுத்றக் கூதகறநரர். 'சறச' 

தரகனக்கரட்சறக்கு தகரடுத்து, தகரடுக்கரது ன்தல்ன 

ன்தகட சகள்ற! சதரரகர் அல்னது றசரபர் எத 

றடத்க  லக்கற தறநகு - expunge தசய்ரல் - அந் 

ரர்த்ககள் ரது ஊடகதரன்நறல் தபறனரர? 

ங்களுகட தத்றரறகக ஊடகறனரபர்ககபப் ததரதத் 

ட்டிசன அர்களுக்கு இங்கறதந்ச censor தண்றக் 

தகரள்பனரம். அது உங்களுக்குத் தரறத்ம். உங்களுக்கு MTV 

உடன் ததங்கற சம்தந்ம் இதக்கக்கூடும். லங்கள் 'றன்ணல்' 

றகழ்ச்சறக ஆம்தறத்ர். அகப்தற்நறப் தரறல்கன. 

ஆணரல், ன்தகட கதத்துக்ககபத் றரறத்துக் 

கூநசண்டரம்.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ඔඵතුභහගේ අදව ඳළවළදිලියි.  

 

ගරු ගජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
அந் ககறல், உங்களுக்குத் தரறத்ம் -  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ඔඵතුභහ  ගන් ව කහරඹ දළන් අන් 

ගන්න ශඟයි. ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹයි තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහගේ 

කථහ කය ගගන ඹන්න. 

 

ගරු ගජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப அஸ்ர் அர்கசப, ரன் அகப்தற்நறக் 

கூநறல்கன. லங்களும் ன்தகட ததங்கற ண்தர். 

தறறச் சதரரகரக இதந் கநந் கரறணற ததரன்சசகர 

அர்கள் அந் கரரஜர றதணத்றசன Group Director ஆக 

இதந்ததரழுது லங்கள் அரறன் தசனரபரக இதந்லர்கள். 

ணச, உங்களுக்கு ன்ணறலும் தரர்க்க அந் கரரஜர 

றதணத்சரடு ததங்கற தரடர்தை இதந்து ல்சனரதக்கும் 

தரறத்ம்; ங்களுக்கும் னரத தரறத்ம்.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, කරුණහකයරහ දළන් ඔඵතුභහගේ කථහ 

අන් කයන්න. 

 

ගරු ගජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
லங்கள் க்கற சசறக் கட்சறறல் இதந்ததரழுது 

வ்பவுதூம் இந் கரரஜர றதணத்துடன் ததங்கறப் 

தகறணலர்கள் ன்ததும் ங்களுக்குத் தரறத்ம். ரங்கள் 

அகப்தற்நற றரறக்க இங்கு றல்கன. [இகடதௌடு] ன்நற.  

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  ගරු ඩිේ ගුණගේකය අභහත—තුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 

10ක් තිගඵනහ. 
 

[5.12 p.m.] 

ගරු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ (භහන ේඳත් ිළිතඵ 

අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு  டித குசசக - ணற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

Sir, on behalf of the Communist Party of Sri Lanka,   
I wish to associate myself with the sentiments expressed 
by the Hon. Members of both sides of the House on the 
death of President Hugo Chavez Frias of Venezuela.  

 
Hugo Chavez representing 29 million Venezuelan 

people, within the 14 years that he was in power as the 
President of Venezuela, blossomed as a charismatic 
leader of the Latin American Continent and a much 
respected world leader at the time of his untimely death. 
As a close friend of Sri Lanka, I consider it most fitting 
and appropriate that this House should record our 
appreciation of his role and contribution for the cause of 
anti-imperialism, socialism, people‟s sovereignty and 
human dignity. He shook the world during the 14 years 
that he was in power as an anti-imperialist fighter who 
transformed the lives of the 29 million Venezuelan 
people through political, economic, social and cultural 
changes. He propelled a political tidal wave in Latin 
America that elected a galaxy of Left, Pro-left and Centre
-left regimes in the entire continent. The revolutionary 
Cuba was of course the source of ideology, strength, 
knowledge, experience and inspiration. 

 
He emerged as President of Venezuela in 1998, on the 

horizon of the 21st Century and at a time when the world 
balance of forces had changed decisively in favour of  
imperialism, neo-liberalism and unipolarity with the 
collapse of the Soviet Union. The US by this time had 
embarked on unilateralism as its foreign policy and pre-
emption as its defence policy.  

 
Sir, Latin America had been identified as a continent 

of military coups, political assassinations, colonial 
plunder, invasions and incursions, unbridled exploitation, 
poverty and misery for nearly three centuries. It was a 
backyard of US hegemony. It was a laboratory where neo
-liberalism was experimented rigidly and vigorously 
under the heels of military dictatorships. It was where 
Economist Milton Friedman‟s theory of free markets was 
tried and tested. It was on the strength of this experiment 
that Margaret Thatcher made her infamous declaration 
that there was no alternative to neo-liberalism.  

 

Chavez was raised by his grandmother in a house with 
a mud floor in rural Venezuela and evoked passion 
among the poor supporters who loved his charm and 
common touch.  
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මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 

අනතුරු  ගරු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය  භවතහ මරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ   මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  left the Chair 

and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 

ගරු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ  
(ரண்தைறகு டித குசசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

With the advent of Chavez to power in Venezuela, he 
reversed this trend through his radical, economic and 
social policies and through the Bolivarian Revolution, he 
propelled and  provided to the Latin American people, a 
viable alternative economic policy. He survived the 
military putsch engineered by the US, as people walked 
into the streets in his defence. During his 14 years of rule, 
Venezuela achieved a dramatic reduction of poverty and 
inequality. He put the country‟s oil wealth at the service 
for the people.  

 
His vision, oratory, diplomatic skills for initiatives, his 

intellectual insight, cheerful disposition, charismatic 
glamour of his leadership, his spirit of internationalism 
and commitment for the cause of his people - all earned 
him the love and admiration of the people the world over. 

  
Sir, as a member of Sri Lankan delegation to the UN 

General Assembly, I had the privilege and fortune to 
listen to this charismatic socialist leader‟s emotional 
outburst at US President George W. Bush, at the UN 
General Assembly sessions in 2004 during the Iraq war.  

 
Referring to George W. Bush he said, “The devil came 

here yesterday.  It smells of Sulphur still today”.  
 
Mr. Deputy Chairman of Committees, he, under 

conditions of dictatorship started his political career in the 
early 1980s by founding a secret organization - the 
Revolutionary Bolivarian Movement, which was renamed 
“The Movement of the Fifth Republic”, which has now 
blossomed as the United Socialist Party of Venezuela 
merging with the other Left and radical groups and 
supported by the other Left groups from outside.  

  
He languished in jail for two years and on his release 

two years later, he swept to power in the 1998 Elections.  
 
Chavez kept oil revenues within Latin America unlike 

Saudi Arabia, which buys US Treasury Bills and other 
assets. Venezuela, at one point, withdrew US Dollars 20 
billion form the US Federal Reserve and since 2007 has 
aided the other Latin American countries with US Dollars 

36 billion, the most of which has been repaid.  In fact, 
this, in effect, supplanted the IMF and the World Bank, 
weakening the US regional hegemony.  

 
In 2011, to his credit the Community of Latin 

American and Caribbean States came into being. Today it 
is known as CELAC. 

 
He promoted the International Humanitarian Fund in 

2013 in order to provide assistance to social programmes 
without attacking the customary neo-liberal strings, as in 
the case of IMF.  He gave life to the OPEC causing de-
dollarization of international oil sales. He paved the way 
for a multi-polar world through his policy of national 
sovereignty and human dignity.  He diversified 
commercial and military relations in order to lessen 
dependency on the United States, demonstrating his spirit 
of internationalism. The Latin American unity that Simón 
Bolívar dreamt of was realized to a greater degree before 
the demise of Chavez.  

 
Though he played the leading role in the 

transformation of the lives of his people, his real strength 
lay in the active involvement of the social movements 
and in the coalition of the Left and radical forces.   Last 
October, he won a new six-year term and his death within 
five months of his magnificent victory is undoubtedly 
devastating for millions of his supporters and voters. 

 
Bearing in mind, the support he gave Sri Lanka 

through international fora  and agencies, let us pay our 
deep respect and honour to that great patriot and 
internationalist for all what he stood, fought and gave his 
life for.   

 
We have no doubt that the incumbent Acting 

President, Nicolás Maduro, will lead the Venezuelans in 
defence of all what Chavez stood for.   

 
Thank you. 

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Minister. The next speaker is the 

Hon. Weerakumara Dissanayake.  

 

[අ.බහ. 5.20] 

 
ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ (ේප්ර දහයික කර්භහන්ත 

වහ කුඩහ —හඹ ාර්ධන නිගඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க - தரம்தரற 

ககத்தரறல்கள், சறத தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake - Deputy Minister of 

Traditional Industries and Small Enterprise Development)   

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ගනිසියුරහගේ හි පු 

ජනහධිඳති හි යුගගෝ චහගේස භළතිතුභහගේ අබහඹ ගළන ගේ කල් 

තළබීගේ විහදගේ ජ විගලේගඹන්භ ගලෝකඹ ප්ර කහල කයන්න රළබීභ  

භහ ඉතහභ ළදගත් ගකො  රකනහ.   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

අද ගේ අසථහගේ ජ ගනිසියුරහගේ හි පු ජනහධිඳතිතුභහගේ 
අබහඹ ේඵන්ධගඹන් විගලේගඹන්භ අඳ  ගලෝකඹ ප්ර කහල 
කයන්න තයේ ළදගත් න්ගන් ඇයි? ගනත් යහජ— නහඹකඹකු  
නළති විගලේ ළදගත්කභක් අද එතුභහ ේඵන්ධගඹන් අඳ  
තිගඵනහ. චහගේස භළතිතුභහගේ අබහඹ ගනුගන් අද ගලෝක 
ප්ර කහල කයමින් තභන්ගේ අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න ගේ ඳක් 
වළභ එකක්භ හගේ වබහණු ගරහ තිගඵනහ. ගේ චහගේස කවුද? 
එතුභහ ය ක යහජ— නහඹකගඹක්. යහජ— නහඹකඹකු වීභ නිහභද 
ගේ ගලෝක ප්ර කහලඹ කයන්ගන්? භහ හිතන්ගන් චහගේස ගළන අඳ  
භතඹ එන්ගන් එතුභහ කයපු අධියහජ— විගයෝධි දළළන්ත අයගශඹක් 
නිහයි. චහගේස භළතිතුභහ ගනුගන් අගේ ගේ ඳක් වළභ 
එකක්භ තභන්ගේ අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න, ගලෝකඹ ඳශ කයන්න 
එද් ජ භ  ප්ර ලසනඹක් ්හ චහගේස කිඹන්ගන් භහක්සහදිගඹකුද 
කිඹරහ; අගනක් ඳළත්ගතන් භහක්ස ගරනින්හදිගඹකුද කිඹරහ; 
නළත්නේ භහජහදිගඹකුද, ධනහදිගඹකුද කිඹරහ. කවුද ගේ 
චහගේස? ඇත්ත භ භෆත කහලීන ගත්තහභ ගේ ඇතළේ ඳක් 
තභන්ගේ ඳටු න—හඹඹන්  හිය ගරහ ඉන්න ගකො  චහගේස තභයි 
අධියහජ— විගයෝධි අයගශඹ ඇතුගශේ ගඵොගවොභ ප්ර හගඹෝණුක 
නහඹකඹකු ඵ  ඳත් වුගණ්. අධියහජ— විගයෝධි අයගශඹ ඇතුගශේ 
චහගේස ප්ර ගඹෝණුක නහඹකඹකු ඵ  ඳත් ගද්දි, භ  භතකයි අගේ 
ගේ ඳක්ඹක් මී  අවුරුදු ගදක තුනක  ඉසගල්රහ 
ඳත්තයඹක  කිඹරහ තිබුණහ, "චහගේස ඳ රහ ගගනයි ඉන්ගන්" 
කිඹරහ. ඇත්ත භ කිේගොත් චහගේස ප්ර හගඹෝණුක තභන්ගේ 
කහර්ඹ බහයඹ ඉටු කයපු නිහ තභයි මුළු ගරෝකගේභ අධහනඹ 
දිනහ ගත්ගත්. භහ අනුයහධපුයඹ  ඹන අතගර් දළක්කහ අගේ යගට් 
ඉන්න හභහන— ජනතහ අතය  ඳහ චහගේස නහභඹ ඹේ 
ප්ර භහණඹක  කහ ළදිරහ තිබුණ ඵ. ගභොකද, චහගේස අධියහජ— 
විගයෝධි අයගශඹ  ඇතුගශේ ජීවී හි පු නිහ. එතුභහ ඇගභරිකන් 
අධියහජ—හදින්  එගයහි ජීවී හිටිඹහ; තභන්ගේ අදවස ඍජු 
ප්ර කහල කශහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. විගලේගඹන්භ ගේ අසථහගේ ජ 
චහගේස අඳ  ඉතහභත්භ ළදගත් නහ, රතින් ඇගභරිකහනු 
කරහඳගේ ජ චහගේස තභන්ගේ ගභගවය ඉතහභත් භළනවින් ඉටු 
කිරීභ නිහ. රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ යහජ—ඹන් ගණනහක් 
චහගේසගේ රැකයණඹ, ්යක්හ වහ ලක්තිඹ විලහර ලගඹන් 
රඵහ ගත්තහ. චහගේසගේ ලක්තිඹ නිහභ රතින් ඇගභරිකහනු 
කරහඳඹ ඇගභරිකන් අධියහජ—හදඹ  අල— ගර වසුරුන්න 
පුළුන්කභක් රළබුගණ් නළවළ; ඔවුන්ගේ ්රිදඹහ භහර්ග 
ේපර්ණගඹන්භ ්රිදඹහ  නඟන්න පුළුන්කභක් තිබුගණ් නළවළ. 
කියුඵහගේ ෆිගදල් කළසගත්රනෝ හගේභ අවහඹ භහනහදි භඟ 
ගඳන්න්ගනෝ අදත් ඉන්නහ. චහගේස ඊ  ගනොගදගනි දළළන්ත 
ලක්තිඹක් භෆතකහලීන රඵහ දුන්නහ.  
  

ඒක නිහභ තභයි ගරෝකඹ පුයහ අධියහජ— විගයෝධි අයගශ 
ඳතින ය ර, අධියහජ— විගයෝධඹ  නහඹකත්ඹ ගදන මිනිසසු 
අතගර් චහගේස ේඵන්ධගඹන් ඩහත් ගවො බක්තිඹක්, වළඟීභක්, 
ලක්තිඹක් ්ගේ. අගේ යගට් භවය අඹ චහගේසගේ භහතතකහ 

ගත්ගත් තභන්ගේ ගද්ලඳහරනඹ —හඳහයඹ  ්බයණඹක් විධිඹ  
වදහ ගන්න ඊගේ, ගඳගර්දහයි. මී  ගඳය චහගේස විඥහනහදිගඹක් 
කිඹරහ ඳවය දුන්නහ. භහක්සහ ජ දර්ලනඹ වරිඹ  වදහයරහ නළවළ 
කිඹරහ කිේහ. ගරනින්හදඹ වදහයරහ නළවළ කිඹරහ කිේහ. ගේ 
විධිඹ  විවිධ ගද්ල් කිේහ. වළඵළයි චහගේස තභන්ගේ ළගඩ් 
ප්ර හගඹෝණුක කශහ. යගට් ඵරඹ ගත්තහ. ඵරඹ ඳත්හ ගගන ණුඹහ. 
අධියහජ—හදඹ  එගයහි අයගශ කශහ. ඒ නිහභ තභයි අඳ  
ළදගත් වුගණ් චහගේස, ඒ අර්ථගඹන් ිළිතගන්න. අිළ කවුරුත් 
චහගේස ිළිතගත්ගත් ඇගභරිකන් අධියහජ—හදඹ  එගයහි 

තභන්ගේ  න ගභගවඹපු, තභන්ගේ  න අඛණ්ඩ ගගන 
ණුඹ, අහන ගභොගවො ත දක්හ ඒ  ගන් සිටිමින් මිඹ ණුඹ 
නහඹකගඹක් ගරයි. එගවභ නළතු අිළ චහගේස භහක්සහදිගඹක් 
ගර ගත්ගත් නළවළ. භහක්සහදිගඹක්, ගරනින්හදිගඹක්, 
භහජහදිගඹක්, ධනහදිගඹක් කිඹන ඒ එක ඳළත්තක ත් 
ඹන්ගන් නළතු ප්ර හගඹෝණුක තභන්ගේ  ගන් හි පු නහඹකගඹක් 
විධිඹ  ඔහු  අල— වුණහ, රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ඵරඹ 

ඳත්හ ගගන ඹන්න, රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳඹ  
අධියහජ—හ ජන්ගගන් එල්ර න ඵරඳෆේර  මුහුණ ගදන්න. ඒ 
නිහ ඔහු ඒ අල— ්රිදඹහ භහර්ග ප්ර හගඹෝණුක ගත්තහ. ඒ යහජ—ඹන් 
එක්ක ගනුගදනු කශහ. අල— වළභ ඳළත්ත භ අල— ගභගවයුේ 
දිඹත් කයමින් ක යුතු කශහ.  

 
ඒ අතය භ  භතක් වුගණ් ඊගේ, ගඳගර්දහ ජිනීහර ේභත 

වුණු ගඹෝජනහ ේඵන්ධගඹන් ඉන්දිඹහගේ වළසිරීභ වහ චහගේස 
ගළනයි. ගේ ගදක භභ ඵළලුහ.  

 
චහගේස තභන්ගේ යගට් ්යක්හ රහ ගන්නහ අතයභ 

රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ්යක්හ ගනුගන් ගකොයි තයේ 
දුය  ගඳනී සිටිඹහද? ගේ නිහ තභයි අිළ වළගභෝභ චහගේස ගළන 
කථහ කගශේ. අගේ යගට් මිනිසසු, අගේ ජනහධිඳතිතුභහ, ජහතික 
නිදවස ගඳයමුගණ් නහඹක විභල් වීයාල ඇභතිතුභහ, අගනකුත් 
අභහත—රුන් ගේ වළභ ගකගනකුභ චහගේස  බක්තිභත් වුගණ්, 
චහගේස ගළන වළඟීභක් ්ගේ, චහගේස ඒ කයපු අයගශඹ ව 
තභන්ගේ කරහඳඹ ග යහ ගළනීභ නිහයි. ඒක නිහ තභයි අඳ  
චහගේස ළදගත් න්ගන්. ඔහුත් හභහන— යහජ— නහඹකගඹකු 
ගර ය  ඳහරනඹ කයරහ මිඹ ඹනහ. එඹ යගට් ජනතහ  ඹේ 
ප්ර භහණඹක  ළදගත් ගන්න පුළුන්. නමුත් අද අඳ  ඔහු ළදගත් 
ගරහ තිගඵන්ගන්, ඇගභරිකහනු අධියහජ—හදඹ ඉසයව ඔහු 
කයපු අයගශඹ නියි. ඒ හගේභ අද ්සිඹහ කරහඳගේ අඳ  
අයගශඹක් තිගඵනහ. ්සිඹහ කරහඳගේ අඳ  තිගඵන අයගශඹත් 
ඇගභරිකන් අධියහජ—හදගඹන් එගරභ නිදවස වීභයි. එගරභ ඒ 
ඵළමිලින් නිදවස වීභයි. අගේ ්සිඹහ කරහඳගේ ඵරත් යහජ—ඹක් 
තභයි ඉන්දිඹහ. අද ඉන්දිඹහ ජිනීහ ණුහිල්රහ ගභොකද කගශේ? 
ජිනීහර  ණුහිල්රහ  තභන්ගේ අල්ළසි ය  ේපර්ණගඹන්භ 
ඳහහ දුන්නහ. තභන් කරුණු වරිඹ    දළන ගවෝ ගනොදළන ගවෝ 
ඳහහ  ජරහ ේපර්ණගඹන්භ අගනක් ඳළත්ත  වළගයන ්රිදඹහ භහර්ග 
ගත්තහ. රතින් ඇගභරිකහ චහගේස ිළිතගත් ්කහයඹ  අඳ  
්සිඹහගේ ජ ඉන්දිඹහ ිළිතගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් අද උදහ ගරහ 
තිගඵනහ. ්සිඹහගේ ජ ඉන්දිඹහ ිළිතගන්න පුළුන්කභක් නළවළ. 
නිකේ ගඵොරු  අත  අත ගදන්න පුළුන්කභ තිගඵනහ. නමුත් 
ජීවී ඒ භළදිවත් වීභ අඳ  කයන්න ඵළවළ. රතින් ඇගභරිකහ 
චහගේස ිළිතගත්ත ්කහයඹ  ්සිඹහගේ අඳ  ඉන්දිඹහ ිළිතගන්න 
ඵළවළ. ඇයි? ඉන්දිඹහ ගළන විලසහඹක් නළවළ. ඕනෆභ ගේරහක 
තභන්ගේ කරහඳඹ ඳහහ ගදන්න පුළුන්කභ තිගඵනහ; තභන්ගේ 
අල්ළසිඹහ ඳහහ ගදන්න පුළුන්කභ තිගඵනහ. ඳසු ණුඹ ජිනීහ 
ගඹෝජනහර ජ අිළ දළක්කහ, ඒ ඳහහ  ජභ කයන්න ඉන්දිඹහ භළදිවත් 
ගනහ. ඒ නිහ චහගේස හගේ නහඹකගඹෝ ගරෝකඹ  ඕනෆ 
ගන්ගන්, චහගේස හගේ නහඹකගඹෝ කරහඳඹක  ඕනෆ 
ගන්ගන්, චහගේස හගේ නහඹ කගඹෝ ය ක  ඕනෆ ගන්ගන් 
ජීවී ගද්ලඳහරනඹ කයන්නයි. අද අිළ දන්නහ, මුළු ගරෝකඹභ 
විලහර ජහරඹකින් හිය කයරහ, ඵළරහ තභන්ගේ වුභනහන් ඉටු 
කය ගන්න විධිඹ  ්ර්ථික ලගඹන් වසුරුන ඳහරන ර.භඹක් 
ගරෝකඹ වසුරුමින් ඹනහ කිඹරහ. ඳසු ණුඹ දිනර භහධ—ර 
හර්තහ වුණහ, චහගේසගේ මිඹ ඹහභ කුභන්ත්රනණඹක්ඹ කිඹරහ. ගේ 
හගේ ළක ාකහ ඳහ ගරෝකගේ ඳවශ වුණහ. ඒ යගට් ර්තභහන 
නහඹකඹන්  අද ඒ තත්ත්ඹ ඇවිල්රහ තිගඵනහ. අද ගරෝක 
ගද්ලඳහරනඹ එතයේභ බඹහනක ගර වසුරුන යුගඹක්.  

 
ගේක අිළ ්දර්ලඹ  ගන්න ඕනෆකභ තිගඵනහ. චහගේස 

ජනහධිඳතිතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ ගරෝකඹ , අිළ  ගන්න 
්දර්ල විලහර ප්ර භහණඹක් තිගඵනහ. අගේ යගට් අිළ වළභ 
ගකගනකු භ, ගරෝකඹ ඳහරනඹ කයන වළභ යහජ— නහඹකඹකු භ 
එතුභහ විලහර ්දර්ලඹක්. එක කහයණඹක් තභයි එතුභහ තභන්ගේ 
ය  නිසි ්කහයගඹන් ඳහරනඹ කිරීභ. එතුභහ අධියහජ—හදඹ  හි 
නභරහ නළවළ. තභන්ගේ යගට් ්ර්ථික ාර්ධනඹ  අල— කයන 
භළදිවත් වීභ කයරහ තිගඵනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. තභන්ගේ 
යගට් ජනතහ  අල— කයන අ නිකුත් ඹටිතර ඳවසුකේ ඉතහ 
ගකටි කහරඹක් ඇතුශත නිර්භහණඹ කයන්න අල— දහඹකත්ඹක් 
රඵහ  ජ තිගඵනහ. ගේ වළභ ඳළත්ගතන්භ ඵළලුහභ චහගේස 
ජනහධිඳතිතුභහ ළදගත් නහ. ඒ හගේභ තභන්ගේ අල්ළසි 
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යහජ—ඹන්ගේ සිඹලු අඩු ඳහඩුකේර  භළදිවත් ගරහ උදවු කයරහ 
තිගඵනහ. රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳඹ විලහර සහබහවික ේඳත් 
ප්ර භහණඹක් ිළරුණු කරහඳඹක්. ඇගභරිකන් අධියහජ—හදගේ 
මුළුභවත් ඉතිවහඹ පුයහභ රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳඹ ්ර.භණඹ 
කයන්න උත්හව කශහ. ඒ අන් කිසික් නිහ ගනොගයි, ඒ 
කරහඳගේ තිගඵන සහබහවික ේඳත් ටික තභන්  රඵහ ගන්න, 
තභන්  ගකොල්ර කන්න.  

 

1940 ඳභණ න ගකො  දළළන්ත විේරවීඹ රැලි නළගරහ ්පු 
කරහඳඹක් තභයි රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳඹ. වළභ කුඩහ 
යහජ—ඹකභ එළනි විේරවීඹ රැලි නළගරහ ්හ. කියුඵහ, රතින් 
ඇගභරිකහනු කරහඳ ඇතුගශේ ඒ  ඵරඹ ගවොඵන්න ඒ අධිගේභ 
භත් වුණහ. ගේ හ  ගේ නහඹකගඹක් ගභගර බිහි ගරහ  ඉතහ 
ගකටි කහරඹක් ඇතුශත   තභයි අධියහජ—හදඹ  අිනගඹෝග එල්ර 
කයමින්  තභන්ගේ ඳහරනඹ ගගන ණු ගේ. ඒ නිහ ඇගභරිකහ  
දලභඹක්ත් ඹ ත් ගන්න වුභනහක් තිබුගණ් නළවළ. තභන්ගේ 
කරහඳඹත් ්යක්හ කය ගගන ඹන්නයි ඕනෆකභ තිබුගණ්. අද 
අගේ ය  ඳහරනඹ කයද් ජ එතුභහ ගගන් අිළ   ගන්න  ්දර්ලඹන් 
විලහර ප්ර භහණඹක් තිගඵනහ. යහජ— නහඹකගඹකු මිඹ ණුඹහ  ඳසු, 
අිළ  ්දර්ලඹ  ගන්න පුළුන්කභ තිගඵන්ගන් ඒ යහජ— නහඹකඹහ 
තභන්ගේ යගට් ඳහරනඹ ගගන ණුගේ ගකොගවොභද, ඔහුගේ අබහඹ 
ිළිතඵ ජනතහ ගලෝක ගන්ගන් ඇයි, ඔහුගේ අබහඹ ිළිතඵ 
ජනතහ  ගලෝකඹ දළගනන්ගන් ඇයි කිඹන කහයණහයි. අගේ යගට්  
හභහන— ගඹන් ගගේ ඉන්න මිනිගවකු "අගන්! චහගේස  ඳේ ගන්ද 
භළරුගණ්?" කිඹන භට් භ  කථහ කයන තළන  මිනිසුන්ගේ 
වදත්ර  ශා වුණහ. ඒ විධිඹ  ගනත් ය ක නහඹකගඹකු  
මීඳ ගන්න පුළුන්කභ තිගඵන්ගන් ඔහුගේ භතහදඹ, ඔහුගේ 
්කල්ඳ, ඔහුගේ ්රිදඹහකහරිත්ඹ නිහයි. ඒ ඔහු භහක්සහදිගඹකු, 
ගකොමියුනිසට්හදිගඹකු, භහජහදිගඹකු ගවෝ ගනත් ඹේ 
භතහදඹක් දයන පුද්ගරගඹකු නිහ ගනොගයි, ඔහු ප්ර හගඹෝණුක 
 නහඹකගඹකු නියි. චහගේස ජනහධිඳතිතුභහගේ චරිතගඹන් අිළ   
ගන්න ්දර්ල තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ ඔහු ප්ර හගඹෝණුක 
ගද්ලඳහරනඹ කයපු නහඹකගඹකු වළටිඹ  තළන  සුදුසු ගර 
තභන්ගේ කහර්ඹ බහයඹ කශහ හගේභ ගරෝකඹ  අල— කයන 
භළදිවත් වීභ, තභන්ගේ ය   අල— කයන භළදිවත් වීභ සිදු කශහ. 
විගලේගඹන්භ ඔහු  පුළුන් වුණහ, ගඵොලිගේරිඹහනු භතහදඹක් 
නිර්භහණඹක් කයන්න; ගඵොලිගේරිඹහනු  ාසකතතිඹක් නිර්භහණඹ 
කයන්න. ගඵොලිගේරිඹහනු ාසකතතිඹක් ඔහු වළදුහ. 
 

්ර්ථික ලගඹන් තභන්ගේ ය  ාර්ධනඹ කයන ගභන්, 
භතද්ධිභත් කයන ගභන් ගකටි කහරඹක් ඇතුශත භවහ දළළන්ත 
ගනසකේ ගණනහක් කශ නහඹකගඹක් ලගඹන් තභයි අිළ 
චහගේස භළතිතුභහ අගඹ කයන්ගන්; එතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ 
කනගහටු ගන්ගන්; එතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ අඳගේ ගලෝකඹ 
ප්ර කහල කයන්ගන්.  

 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, භහ ගේ අසථහගේ ජ, 
ජහතික නිදවස ගඳයමුගණ් නහඹක ගරු විභල් වීයාල අභහත—තුභහ 
චහගේස භළතිතුභහගේ ගුණභරු ගද්ලනඹක ජ කශ ේපර්ණ 
ගද්ලනඹ බහගත* කයනහ. 

 

 ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ අඳ 
විගලේගඹන්භ කිඹනහ, අිළ චහගේස භළතිතුභහ ගළන කථහ කයමු; 
එතුභහගගන් ්දර්ල ගනිමු; එතුභහ හගේ තභන්ගේ ය  ගළන හිතමු 
කිඹහ. එගවභ නළති ඇගභරිකන් යහජ—හදඹ  කගඩ් ඹන ගභන්, 
ය  ගඳයශන්න ගනත් කුභන්ත්රනණ කයන ගභන් ඇවිත් චහගේස 
භළතිතුභහගේ අබහඹ ගනුගන් ගලෝකඹ ප්ර කහල කයරහ ළඩක් 
නළවළ.  ඇගභරිකන් අධියහජ—හදඹ  කගඩ් ණුහිල්රහ චහගේසගේ 
අබහඹ ගනුගන්  ගලෝකඹ ප්ර කහල කිරීගභන් එඹ ගේ ය  
ඉසයව හධහයණඹ කය ගන්න පුළුන්කභක් රළගඵන්ගන් 
නළවළයි කිඹමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි.  

[අ.බහ. 5.33] 
 

ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීඹ ක යුතු 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு  அரவு தசதணறத்ண - கறரற அலுல்கள் 

அகச்சர் )  
(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් ගේරහ ඳස රු 
5.30යි.  චහගේස භළතිතුභහ ගළන ගේ න වි  ළදගත් කථහ යහශිඹක් 
ගකරුණහ.  

 
භහ එතුභහ ේඵන්ධගඹන් එක් සිද්ධිඹක් කිඹන්න කළභළතියි. 

අගේ හි යුගගෝ චහගේස ගද්ලඳහරනඥඹහගේ අබහඹ අසථහගේ ජ 

එතුභහගේ ගද්වඹ  තළන්ඳත් කය තිබුණු සථහනගේ කහන්තහක් අඬ 

අඬහ සිටිඹහ. අඬමින් සිටිඹ ඒ කහන්තහ ශඟ  ණුඹ භහධ—ගේදිගඹක් 

ඇහුහ, "ඔඵ ගභොකද ගේ අඬන්ගන්?" කිඹරහ. ඒ කහන්තහ 

කිේගේ ගේකයි. "අිළ ගළන ඵරන්න ගදවිඹන් වන්ගේ සිටිනහ, 

අගේ දුක ගළන චහගේස ඵරහ ගත්තහ. ඒ ගදවිඹහ  අඳ  නළති වුණහ" 

කිඹරහ. ගභන්න ගේකයි එතුභහගේ ගභන් භහ ර්ගගේ හර්ථකත්ඹ. 

ඒ යගට් ජනතහගේ දුක නළති කයන්න, ජනතහ ළඳත් කයන්න 

එතුභහ කශ ගේඹ අනු ඒ යගට් අතිවිලහර ජනතහක් එතුභහ 

ගදවිගඹක් වළටිඹ  රකහ තිබුණු ඵ ඇගේ කථහගන් 

ගඳගනනහ. ඒ  යගට් ගද්ලඳහරනගේ නහඹකඹහ වළටිඹ ත් යගට් 

නහඹකඹහ වළටිඹ ත් එතුභහ ය  ගනුගන් එභ කළඳ කිරීභ කශහ. 

ඒ ගේඹ එතුභහ  කයන්න පුළුන් වුගණ් එතුභහගේ තිබුණු 

ප්ර ගතිය ලී අදවස නිහයි. භහක්සහදගඹන්, භහජහදගඹන් ඒ 

කරහඳගේ ඉදිරිගේ සිටින ෆිගදල් කළසගත්රනෝ ළනි නහඹකඹන්ගගන් 

රළබුණු ්බහඹ අනු එතුභහ වදහ ගත් ්කර්ණීඹ චරිතඹ, එතුභහ 

රඵහ ගත් ඥහන ේබහයඹ නිහ එතුභහ භවහ ගරීේසඨ පුරුගඹක් 

ඵ  රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳගේ ඳභණක් ගනොගයි,  

ගරෝකගේභ ිළිතගළනීභක් ඇති වුණහ. එතුභහ ගරෝක පුරුගඹක්; 

විලස පුරුගඹක්. ඒ විලස පුරුඹහ මුළු ගරෝකඹ භ ගඳනී සිටිමින් 

කථහ කශ නහඹකගඹක් වුණහ. ඒ නිහ තභයි ගරෝකගේ ජනතහ 

එතුභහගේ අබහඹ ගළන කනගහටු න්ගන්; ගලෝක න්ගන්; ්චහය 

කයන්ගන්.  

 
ඒ උතුේ පුරුඹහ එක්ත් ජහතීන්ගේ භණ්ඩරඹ ඉදිරිගේ  

නිර්භීත, ඇගභරිකහගේ ජනහධිඳතියඹහ  මුහුණ  මුහුණ 

අිනගඹෝග කයමින්, දළඩි  චන ඳහවි්චික කයමින් කථහ කශහ. එගර 

කථහ කශ නිහ, එළනි අිනගඹෝග කශ නිහ එතුභහ  කුභක් ගේ 

දළයි ගරෝකඹහ  හිතන්න  ඵළරි තත්ත්ඹක  ඳත් වුණහ. ගභොකද, 

ඇගභරිකහ ගරෝකගේ ඹේ ය ර  ණුහිල්රහ කයන භවහ 

විනහලඹන් නිහ.  

 
ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අවුරුදු ඳණවක  ළඩි 

කහරඹක් ගනොගඹකුත් ගර්ජන, ගනොගඹකුත් ර්ජන, ගනොගඹකුත් 

සීභහන් ඳනරහ ඒ ය  හුදකරහ කයන්න  උත්හව කයද් ජ 

ෆිගදල් කළසගත්රනෝ ගවෝදයඹහ  ඒ ය  තනිභ ගගනිඹන්න පුළුන් 

වුගණ්,   ඒ යගට් ජනතහ එතුභහ භඟ සිටින ගර, එතුභහ අාක 

ගර තභන්ගේ ගේඹ ඉටු කශ නිහයි.  

 
ය  තුශ ඒ තත්ත්ඹ ගගොඩ නඟහ ගගන, යගට් ගද්ලඳහරන 

ර.භඹ කස කය ගනිමින්, භවහ ්ර්ථික ාර්ධනඹක් ඇති 

කයමින් ජනතහ  රඵහ දුන් ඒ ශුබ හධන ළඩ ිළිතගශ තුිතන් 

තභයි එතුභහ ඒ ලක්තිඹ රඵහ ගත්ගත්. ජහති ගේද, ්ගේ ගේද, කුර 

ගේද, ර්ණ ගේද, ඳක් ගේද නළතු භනු— ර්ගඹහ භ කයන 

ගේහ අනු තභයි උතුේ පුරුඹකු ඵ  ඳත් න්ගන්. අිළ 

කල්ඳනහ කයන විධිඹ , ගරෝකගේ උතුේ පුරුඹකු වළටිඹ  

එතුභහ  ගරුරු දක්න්ගන්, එතුභහ ගළන කථහ කයන්ගන් එතුභහ 

කශ එභ ගේහන් නිහයි.  

1249  1250 

————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, එතුභහ ගරෝකඹ  

්දර්ලත් ගද්ලඳහරනඥගඹක්. ඳසු ණුඹ කහරගේ ගේ ගළන 

ගොඹන ගකො  භ  ්යාික වුණහ, එතුභහ  ඵළාකුගේ account 

එකක්ත් නළවළයි කිඹරහ. අද ගරෝකගේ ගද්ලඳහරනඥඹන් ගළන 

ඵළලුගොත්, භවය ය ර යහජ— නහඹකගඹෝ ඵරඹ  ඳත් ගරහ 

ටික කරකින් ඔළු නභහ අස ගරහ ඹනහ. භනඃකල්ිළත ලගඹන් 

ගනොගයි, ප්ර හගඹෝණුක ලගඹන්භ එළනි චරිතඹක්, එළනි 

දර්ලනඹක් එතුභහ තුශ තිබුණහ. රතින් ඇගභරිකහනු කරහඳඹ තුශ 

එතුභහ භවහ ලක්තිඹක් වුණහ. ෆිගදල් කළසගත්රනෝ නහඹකඹහ  එතුභහ 

ලක්තිඹක් වුණහ, රතින් ඇගභරිකහනු ප්ර ගද්ලඹ තුශ ඒ තත්ත්ඹ 

ගගොඩ නඟන්න. අඳ  එතුභහගගන් ්දර්ලඹ  ගන්න  පුළුන් 

ගඵොගවෝ ගද් තිගඵනහ. එතුභහ ගේ ්දර්ලඹන් තුිතන් අඳ 

ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ගේ යුගඹ  අල— කයන ප්ර ගඵෝධඹක් 

ඇති කයන්නයි; ගේ යුගඹ  අල— න නළ් ටීභක් ඇති කයන්නයි. 

  
අධියහජ—හදින් රාකහ  ඳවය ගදන ගකො  එතුභහ අගේ 

රාකහ ගකගයහි, රාකහගේ ගද්ලඳහරනඹ ගකගයහි, අඳ ගකගයහි 

දළක්ව කරුණහ ිළිතඵත්, අඳ ගනුගන් ගඳනී සිටීභ 

ිළිතඵත් එතුභහ  අගේ ගගෞයඹ, අගේ ්චහයඹ ිළරිනභමින් 

භගේ චන සල්ඳඹ ගභයින් අහන කයනහ.  
 

 
[தற. த. 5.40] 

 

ගරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ  
(ரண்தைறகு ம்.ரல. யமன் அலி)  
(The Hon. M.T. Hasen Ali) 
தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கசப, கடந் 

ரர்ச் ரம் 05ஆந் றகற கரனரண தணறசூனர ரட்டின் 

ஜணரறதற யறத்சகர சரசஸ் அர்கள், இந் தற்நரண்டில் 

ரழ்ந் ஏர் இனட்சற இடதுசரரறத் கனர் ன்தக றகவும் 

கரத்றரண தொகநறல் றதௐதறத்துக் கரட்டி எதர். 

அதகட கநகதரட்டி இந் எத்றகப்தைப் 

தறசகலது உகரற்தக றகவும் தரக்கறரகக் 

கததுகறன்ந அசசகப, ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறவன் 

சரர்தறலும் இனங்கக தொஸ்லிம்கபறன் சரர்தறலும் ணது ஆழ்ந் 

அதரதங்ககபத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.  

 
1954ஆம் ஆண்டு தகன ரம் 28ஆந் றகற எத சரர 

உகப்தரபறக் குடும்தத்றல் தறநந் யறத்சகர சரசஸ் 

அர்கள் 1999ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் றக்கும் க 

தணறசூனரறன் ஜணரறதறரகப் தற கறத்ரர். அரறன் 

ததற்சநரர் ஆம்த கரனத்றல்  தரடசரகன ஆசறரறர்கபரகப் 

தறரற்நறர்கள். ழு தறள்கபககபக் தகரண்ட றகவும் 

தகரண எத குடும்தத்றல் சரசஸ் அர்கள் 

இண்டரது கணரகப் தறநந்ரர். அந் ககறல் அர் 

தகக்சகரட்டின்கலழ் ரழ்கறன்ந க்கபறன் றகனகக 

ன்கு உர்ந்றதந்ரர். அணரல் அந் ரட்டில் 

தகக்சகரட்டின்கலழ் ரழ்ந் க்கபறன் ரழ்க 

சம்தடுத்துறல் அர் கடுகரக உகத்ரர். ணது 

தறக் கரனத்றல் அந் ரட்டில் 48.6 வீரக இதந் 

தகக றர்த்துப் சதரரடி, 2002ஆம் ஆண்டில் 

தைட்சறகரண றட்டங்ககப அநறதொகப்தடுத்ற, 2011ஆம் 

ஆண்டு அந் தகக 29.5 வீரகக் குகநத்ரர். 

அசசம் தகக்சகரட்டின் கலழுள்ப க்கபறன் ரழ்க 

சம்தடுத்துறல் சறநந் ததரதபரரக் தகரள்கககளுக்கு 

தொன்தரறக தகரடுத்து, அந்றகனக ரற்நறகத்ரர். இது 

றகப் ததரறதரத சரகண ன்த கதப்தடுகறன்நது. 

உனகறலுள்ப ததரதபரர றதைர்கள் இகண தகுரகப் 

தைகழ்ந்றதக்கறன்நரர்கள். அணரல்ரன் அந் ரட்டு க்கள் 

அர்லது அபப்தரற தற்தக் தகரண்டிதந்ரர்கள். அந் 

ககறசன சரசஸ் அர்கள் 21ஆம் தற்நரண்டின் 

சறநப்தரண ஏர் இடதுசரரறத் கனர் ன்தக இந் 

இடத்றசன ம் றரறதநக் கூநறக்தகரள்பனரம்.  

 

சரசஸ் அர்கபறன் ரழ்வு றகவும் சரல் றகநந் 

என்நரகத்ரன் இதந்து. தணணறல், உனகத் கனர்கபறன் 

தசல்ங்களுடன் எப்தறட்டுப் தரர்க்கும்ததரழுது சரசஸ் 

அர்கள் இநக்கும் கறலும் ஏர் ழ்கரண 

றகனகறசனச ரழ்ந்ரகச் தசய்றகள் கூதகறன்நண. 

அந் அபவுக்கு இந் உனகத்றசன ரழ்கறன்ந 

கனர்களுக்கு அர் தொன்தரரகத் றகழ்ந்ரர். 

சரசஸ் அர்கள் கனகரங்கற அந் தணறசூனர ரடு 

ற்தகணச தகக்சகரட்டின் கலழுள்ப ரடரக இதந்ரலும் 

இன்த அது எத டுத் ததரதபரர ரடரக 

ரநறறதக்கறன்நது. அர் இன்தம் ரழ்ந்றதந்ரல் றகவும் 

உர்ந் எத றகனக்கு அந் ரட்கடக் தகரண்டுந்றதப்தரர் 

ன்தறல் ந்ற சந்சகதொம் இல்கன.  

 

சற்த டந் க்கற ரடுகள் சகதறன் ணற 

உரறககள் சதகக் கூட்டத்றல், இனங்ககக்கு றரகக் 

தகரண்டுப்தட்ட தறசக லரண ரக்தகடுப்தறல், 

இனங்ககக்கு ஆரக ரக்கபறத் ரடுகபறல் 

தணறசூனரவும் என்நரகும். அந்ககறல், ரங்கள் சரசஸ் 

அர்ககப இங்கு றகணவுகூக் கடகப்தட்டிதக்கறன்சநரம். 

அதுட்டுல்ன, 2004ஆம் ஆண்டு இந் ரட்கடத் ரக்கற 

சுணரற அணர்த்த்றன்சதரது, தணறசூனர அசரங்கம் து 

ரட்டுக்குப் தன உறககபச் தசய்றதக்கறன்நது. ததொகண 

கரறல் 178 வீடுககப அது அசரங்கம் அகத்துத் 

ந்துள்பது. துறஷ்டசரக இந் வீடுகள் தணரபறகளுக்கு 

தொற்நரகக் ககபறக்கப்தடரல் இதக்கறன்நண. சவூற அசதற 

அசரங்கம்  தகச்சசரகனறல் ன்தகரகடரக அகத்துத் 

ந் 500 வீடுகளும் இவ்ரசந தொற்தப்ததற்நறதந் 

றகனறலும்கூட, தணரபறகளுக்குக் தகரடுக்கப்தடரல் 

இதக்கறன்நண. இந் றடங்கபறல் அசரங்கம் கணதடுக்க 

சண்டும். தணணறல், ங்களுக்கு ன்தகரகட தகறன்ந 

அசரங்கங்ககபக் தகபறத்து ன்நற தசலுத் 

சண்டுதன்நரல், ரங்கள் அர்கபறடறதந்து ததற்தக் 

தகரண்ட ன்தகரகடககப உரறதொகநறல் தணரபற 

களுக்குக் தகரடுக்கசண்டும். இவ்ரநரக தபறரடுகபற 

லிதந்து தததகறன்ந உறககப உரற தொகநறல் 

தணரபறகளுக்கு றறசரகம் தசய்ரல் - தகறர்ந்பறக்கரல் 

இதப்தது, ங்களுக்கு இந் உறககபச் தசய்ர்ககப 

அறப்தது சதரனரகும் ன்தக அசரங்கம் கதத்றற் 

தகரள்ப சண்டும். இவ்றடம் சம்தந்ரக அசரங்கம் 

இதடன் தரடர்தைகட தொக்கற அறகரரறகளுக்கு உரற 

தறப்தைகககப ங்கற, றடங்ககபச் சலர்றதத்றக்தகரள்ப 

சண்டும்.  

 

அதுட்டுல்ன, தணறசூனர ரடரணது க்கு க்கற 

ரடுகள் ணற உரறககள் சதகறசன ஆபறத்து 

சதரன்த 07 தொஸ்லிம் ரடுகளும் க்கு ஆரக 

ரக்கபறத்துள்பண. இப்ததரழுது, இந் ரட்டிசன ரழுகறன்ந 

தொஸ்லிம்களுக்கு றரக எத சறத குழுறணரல் கட்டறழ்த்து 

றடப்தட்டிதக்கறன்ந அசம்தரறங்கள், அறரங்ககப 

தொஸ்லிம் ரடுகள் ன்நரகத் தரறந் றகனறலும்கூட, து 

ணங்ககபக் கல்னரக்கறக்தகரண்டு இந் ரட்டுக்கு ஆவு 

அபறத்றதக்கறன்நண ன்தகச் சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

தைரறந்துதகரள்ப சண்டும். ணச, Organization of the Islamic 
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Conference ன்ந சர்சச அகப்தை இந் றடங்ககபத் 

தபறரக து ரட்டுக்கு அநறறத்றதக்கறநது. இந் ரடுகள் 

ல்னர றடங்ககபத்ம் தைரறந்துதகரண்டும்கூட, ங்களுகட 

ரட்டுக்கு ஆவு அபறத்றதப்தரணது எத தொக்கறரண 

தசய்றரகும். றகவும் ரகரறகரக அர்கள் இந்ச் தசய்றக 

தபறப்தடுத்றறதக்கறன்நரர்கள். இந் அசரங்கதொம் இந் 

ரட்டிலுள்ப சறததரன்க இணத்ர்களுக்கு றரகச் 

தசற்தடுகறன்ந சறநற குழுவும் இந்ச் தசய்றறன் 

உள்படக்கத்க ன்நரகப் தைரறந்து தகரள்பசண்டும். சலும் 

அசம்தரறங்கள் தரடர்ந்ரல் இந் ரட்டின் சறததரன்கச் 

சதோகங்கள் ங்கபது கட்டுப்தரட்கட இக்கக்கூடி எத 

சூழ்றகனக்குத் ள்பப்தட்டு றடுரர்கள் ன்தக ரன் இந் 

இடத்றல் ஏர் ச்சரறக்ககரகவும் கரத்றரகவும் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன். தணணறல், இந் 

ரட்டிலுள்ப சறததரன்க இணரண தொஸ்லிம் சதோகம் 

ணறரடு சகட்கறன்ந எத சதோகல்ன. 1990ஆம் ஆண்டு டக்கு 

- கறக்கு ரகர சகத உதரக்கப்தட்டசதரது, ரன் 

அச்சகதறல் ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் சரர்தரக ஏர் 

உதப்தறணரக இதந்சன். அன்த தொனகச்சரக இதந் 

ரஜப்தததரள் அர்கள் றழ் ஈப் தறகடணத்கச் 

தசய்ததரழுது, அக ரங்கள் றர்த்து தபறடப்தைச் 

தசய்சரம். அன்தோனம் ரங்கள் எச ரடு, எற்கந ஆட்சற 

ன்ந தகரள்கக உகடர்கள் ன்தக அன்த 

தபறப்தடுத்றசணரம்.  

 

அதுட்டுல்ன, இந் ரட்டிசன தொஸ்லிம் இகபஞர்கள் 

ஆத்க் கனரசரத்றல் ஈடுதட்டு, கண ஆத்க் 

குழுக்களுடன் சசர்ந்து றதரறரல் சதரரடிக் 

தகரண்டிதந் எத கரனகட்டத்றல் அர்ககப அந் ஆத்க் 

கனரசரத்றலிதந்து லட்தடடுத்து அர்களுக்கு ணறரண, 

கரத்றரண ஏர் அசறல் கனகத்துத்கக் தகரடுக்க 

சண்டும் ன்தற்கரகத்ரன் கநந் கனர் ம்.ச்.ம். 

அஷ்ஃப் அர்கள் ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறகம 

ஆம்தறத்ரர்; அறல் தரரற தற்நறகத்ம் அர் அகடந்ரர். 

தொஸ்லிம் சதோகம் ஆத்ம் ரங்குகறன்ந எத சதோகல்ன; தொஸ்லிம் 

கரங்கறவணரகற ரங்கள் எதரளும் அக அங்கலகரறக்க 

ரட்சடரம். அசசதரன்த, இந் ரட்கடப் தறரறப்தற்கும் 

எதரளும் ரங்கள் உறதைரறரட்சடரம். அந் ககறல், 

றம்றரக இந் ரட்டிசன ரங்கள் ர றதம்தைகறன்சநரம். 

இந் ரட்டிசன ங்கபது றம்றகக் தகடுப்தற்கரக 

இப்ததரழுது கடதததகறன்ந சறன றகழ்வுகள் தற்நறத் 

தபறரக ல்சனரதக்கும் தரறந்றதப்தரல் ரன் றகவும் 

றசணத்துடன் இகச் தசரல்னசண்டிறதக்கறநது. இந் 

ரட்டிசன அறரங்கள், அசம்தரறங்கள் கடதததகறன்ந 

ததரழுது அசரங்கம் கண்தோடி, தபணரக இதக்க தொடிரது. 

தணணறல், இந் ரட்டிசன எத சட்டம் இதக்கறன்நது. Socialist 

Republic of Sri Lanka ன்த தசரல்னப்தடுகறன்ந இந் ரட்டின் 

அசறல் ரப்தறன்தடி, எவ்தரத சதோகத்துக்கும் ணறத் 

ணறரக உரறககள் இதக்கறன்நண. ணச, அந் 

உரறககளுக்குப் தங்கசற்தடுகறன்நரத கட்டறழ்த்துறடப் 

தட்டிதக்கறன்ந அசம்தரறங்களுக்குத் துகசதரகறன்ந 

ர்களுக்கு இந் ரட்டிலுள்ப சட்டத்றன்தடி சரறரண 

ண்டகணகள் தகரடுக்கப்தடசண்டும்; உரற றசரககள் 

தொடுக்கற றடப்தட சண்டும் ன்தக ரன் இந் இடத்றசன 

ற்தைதத்றக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். தணணறல், 

றகனககள் கட்டுக்கடங்கரல் சதரய்க்தகரண்டிதக்கறன்நண.  

 

இப்ததரழுது தொஸ்லிம் தறசசங்கள் றகவும் கஷ்டங்ககப 

றர்சரக்கறக்தகரண்டிதக்கறன்நண. ங்களுகட உவு, 

உகட, கனரசரம், ரர்க்கம் ண ல்னரற்நறலும் இன்த 

கனதௌடு இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. ரன் சற்த எத 

தத்றரறககறசன தரர்த்சன். தறரன்ஸ் ரட்டிசன எத ததண் 

தறள்கபறன் 'யறஜரப்' இகண இழுத்ற்கரக அங்குள்ப 

லறன்நம் எததக்கு ண்டகண றறத்றதக்கறநது. ஆணரல், 

இந் ரட்டிசன அதுசதரன்ந சம்தங்கள் றகந 

கடததற்நறதக்கறன்நண. ஆணரல், சட்டம் தபணரக 

இதக்கறன்நது. அற்கநத் டுப்தது சம்தந்ரக ந்றரண 

டடிக்கககளும் தொன்தணடுக்கப்தடுறல்கன. ணச, 

இணறசலும் ரறக்கரது இந் அசரங்கம் ன்தகட 

தபணத்கக் ககனக்கசண்டுதன்த ரன் றகவும் 

றரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். இந் றடத்றசன 

அசரங்கம் ன்ண தகரள்ககத்டன் இதக்கறன்நது ன்தகத் 

தட்டத்தபறரக இந் ரட்டு க்களுக்கு, குநறப்தரக 

தொஸ்லிம் க்களுக்கு, தபறப்தடுத் சண்டுதன்த சகட்டு, 

றகடதததகறன்சநன். ன்நற.    

 

[5.52 p.m.] 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

I am indeed very happy to follow my very good 

Friend, the Secretary-General of the Sri Lanka Muslim 

Congress, perhaps for the first time in the House. Sir, 

today, I rise in this House to pay my tribute to one of the 

greatest leaders born in this world, in Latin America. 

Hugo Chavez Frías, born on 28th July, 1954,  lived on 

earth for 58 years and breathed his last on 5th March, 

2013. I may say that he left his people and the world at a 

very young age. Fifty eight years for a politician is not 

that much of an age  and he could have lived longer than 

that. That is how China was ruled by Mao Tse-Tung and 

Chou En-lai. Even after they passed the age of 80, they 

gave revolutionary leadership to the outside world. Hugo 

Chavez shook the world for 14 years. Mr. Chavez 

transformed the lives of millions in Venezuela and 

fostered a new spirit of solidarity across Latin America. 

He was a wonderful person, a charismatic figure, a bold 

and a courageous leader.  

 
President Hugo Chavez of Venezuela died of cancer 

in Caracas which was the Capital. He was not just a 

visionary committed to improving the lives of the great 

majority of his people, but a masterly politician who 

knew how to achieve that end. First elected in 1998 and 

then surviving a right-wing putsch in 2002 which 

collapsed in the face of huge public support for him, Mr. 

Chavez turned his nation of 29 million into a pivot for the 

political and economic renewal of an entire continent. 

With a clear commitment to his country‟s and to Latin 

America‟s sovereignty, the "Bolivarian Revolution" that 

Mr. Chavez set in motion sought to reassert the 

independence of a region that the Libertador Simon 

Bolivar had set out to unify in the 19th Century. Mr. 

Chavez started by nationalizing the biggest domestic oil 

company, Petroleos de Venezuela -PDVSA- and 
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negotiating vastly improved terms with the foreign oil 

companies which had been making colossal sums out of 

the world‟s greatest known hydrocarbon reserves while 

paying a pittance in royalties.  

 
Mr. Chavez put the revenues to good use, raising 

social spending by over 60 per cent to US Dollars 772 

billion in a decade and reducing extreme poverty from 40  

to 7.3 per cent.  It was a remarkable achievement in that 

part of the world, particularly in a socialist country.  

Furthermore, one in three Venezuelans now gets free 

education up to and including university level. But, we, in 

Sri Lanka, have done very well in providing university 

education to all.  As for the rest of the region, soon after 

assuming office, Chavez accepted the services of Cuban 

doctors in exchange for oil supplies to a country 

victimized by US sanctions for over 40 years.  Other 

countries too benefited from his acts of solidarity.  

 
Sir, Chavez and Fidel Castro of Cuba reshaped the 

destiny of the modern world. They were highly regarded. 

They were sincere in their approach and direction.  They 

feared none.  My good Friend, the Hon. J. Sri Ranga 

recalled the visit of Chavez to United Nations General 

Assembly.  I was able to listen to him and watch the scene 

since I was in the delegation of  the President Mahinda 

Rajapaksa to the United Nations General Assembly.  

When his name was announced, he was ushered to the 

podium.  He stood there erect and as if he smelt 

something, looked this side and that side, shook his head 

and said, "There had been a devil in this Chamber 

yesterday, and it smells of sulphur still today”. 

 
He was mentioning about George Bush‟s appearance 

and the speech he made at the United Nations on the 

previous day.  After he finished his speech, His 

Excellency Mahinda Rajapaksa went to the special 

separate room that accommodates the leaders after 

speaking in the Chamber and congratulated him and the 

Hon. Rohitha Bogollagama, who was the Minister of 

Foreign Affairs at that time and the rest of the delegation 

also had the privilege to meet him and wish him good 

luck. Incidentally, Sir, I have been privileged enough to 

visit the United Nations five times in my Parliamentary 

career. 

 
I should now place on record the Condolence Message 

issued by our President, His Excellency Mahinda 

Rajapaksa on the demise of Hugo Chavez. An article 

which appeared in the "Daily News" of 8th March, 2013 

states, I quote: 

 
 “President Mahinda Rajapaksa in a condolence message on the 
death of Venezuelan President Hugo Chavez said the late President 

Chavez was a friend of Sri Lanka and played a significant role in 

further enhancing bi-lateral relations between the two countries.  

 In the condolence message addressed to Acting President of the 
Bolivarian Republic of Venezuela Nicolas Maduro, President 

Rajapaksa said, „I was deeply saddened to learn of the passing away 

of His Excellency Hugo Chavez Frias, President of the Bolivarian 
Republic of Venezuela after a prolonged illness. The government 

and people of Sri Lanka join me in conveying our deepest 

condolences to you, members of the bereaved family and the 
government and people of Venezuela. The late President was a true 

son of Venezuela and as the leader was deeply committed to the 

welfare and development of his country, and a strong advocate for 

the developing world. 

 The late President Chavez was a friend of Sri Lanka and played a 

significant role in further enhancing our bilateral relations. I 
warmly recall my meetings with the late President, and his 

expressions of friendship and support for my country.‟ ”  

I made reference to that meeting earlier with our 

President at the United Nations parlour. 

 
It further states, I quote:  

 
“ ‘At this difficult hour, our thoughts and prayers are with you, the 

family of the late President and the people of Venezuela. 
 

The Government and people of Sri Lanka together with me stand in 
solidarity, as your country mourns the passing away of your great 

leader. Please accept Excellency, the assurances of my highest 

consideration.‟ ” 

 
Later, Sir, at the Afro-Asian Conference held in UAR, 

Egypt at Sharm el-Sheikh, we had the privilege to meet 

Raul Castro.  The Hon. Wimal Weerawansa, the Hon. 

Sajin De Vass Gunawardena and  my self, even Mr. 

Lalith Weeratunga, the Secretary to the President and 

others had the privilege of sitting with him for a couple of 

hours discussing various issues.  

 

Sir, today, we mourn his death much more deeply 

because as His Excellency the President pointed out, 

Hugo Chavez was a great power of strength to Sri Lanka. 

That was evident at the voting held in the United Nations 

Human Rights Council in Geneva yesterday where 

Venezuela voted for Sri Lanka on the Resolution brought 

against us. Twenty five countries voted for the Resolution 

and 13 countries voted against it. There were eight 

abstentions which means, 21 countries voted against the 

Resolution against the Feudal Raj in the world, against 

the capitalist world.    
 

අධියහජ—හ ජන් ඊගේ රාකහ  විරුද්ධ ඡන්දඹ දුන්නහ.  ඒ 
අධියහජ—හ ජන්ගේ ගළත්තන්ගගන් ව ගඩොරර්ලින් ඹළගඳන 
භවය ය ල් අඳ  විරුද්ධ සිටිඹහ. ඒක පුදුභඹක් ගනො ගයි. 
එළනි අධියහජ—හ ජන්  තත් කත්අදින නහඹකරු රාකහගේ 
සිටිනහ.  අගේ අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ ඒ ඵ වන් කශහ. 
භහ ඒ ගළන න්ගතෝ නහ. අද ඵරන්න, චහගේස 
ජනහධිඳතිතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ ගලෝක ප්ර කහලඹක් ගේ ගරු 
බහ  ගගන ඒභ  විරුද්ධ, විරුද්ධ ඳක්ගේ නහඹක යනිල් 
විර.භසිාව භළතිතුභහ ගභොන තයේ දළඟලුහද?  නමුත් ඒහ 
ඔක්ගකෝභ —ර්ථ වුණහ. අඳ විසින් ඒක —ර්ථ කශහ; ගේ 

භන්්රීුතුභන්රහ විසින් ඒක —ර්ථ කශහ. ගකොගවේද ගභළනි 
පුද්ගරඹන්ගේ සිත් තිගඵන්ගන්? සිාවර බහහගන් යර 
කිඹනහ නේ, ගේ අඹ ''ඳන්දේකහයගඹෝ.''  ගඳයදිග ගරෝකඹ  
තභත් ඳන්දේ අල්රන මිනිසසු. නමුත් ජනහධිඳති භහින්ද 
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යහජඳක් භළතිතුභහ ඒ දේළල් ඔක්ගකොභ බි දභහ  භහජහදඹ 
කයහ ඹෆගේ භහර්ගඹ අද අඳ  ඳහදහ  ජ තිගඵනහ. අද ගරෝකගේ ඇති 
වී තිගඵන ගනසකේ අනු ගේහ දිවහ ඵරන්න. ඒ නිහ ගප්ර ෞඪ 
ජහතිඹක් ලගඹන් හි ඔහ ජීත් වීභ  වළකි ඳරියඹක් අද අඳ   
උදහ ගරහ තිගඵනහ.  චහගේස ළනි අඹ, කළසගත්රනෝ ළනි අඹ, 

චීන නගේ නහඹකරු, රුසිඹහගේ නහඹකරු ඒ විධිඹ  තභන්ගේ ය  
ගනුගන් ක යුතු කය තිගඵනහ. 

 
ඒ එක්කභ භහ ත කහයණඹක් භතක් කයන්න තුටුයි. 

ඇගභරිකහ ගගනහපු එභ ගඹෝජනහ  විරුද්ධ, රාකහ 

ගනුගන් ඡන්දඹ දුන් ය ල් දවතුගනන් අ ක්භ මුසලිේ ය ල් 
කිඹන එක ගේ ගරු බහගේ  ජ භහ අධහයණඹ කය සිටිනහ. 
එගවභ නේ මුසලිේ ය ල් තභත් අගේ නහඹකතුභහ  ගරු 
කයනහ.  

 

The Muslim countries respect our Leader and they 

have accepted the leadership of His Excellency Mahinda 

Rajapaksa. They have accepted him as the only leader 

who was able to crush the cruelest terrorist organization 

in this world and establish a free society. What is 

happening today?  
 

When the Resolution was carried, some people  were 
having -  අය කහරකණ්ණි න්ගතෝඹ කිඹරහ සිාවගරන් 

කිඹන්ගන්.  இந்ச் சகதறல் அர்கள் கரழ்ப்தைர்ச்சறசரடு 

கறழ்ச்சறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்நரர்கள். தகப 

சுந்றன் அர்கள் தட்கப்தடசண்டும்; அர் சந்சரப் 

தடுரகக் கூநறணரர்.  He said that he is feeling happy. 

What a treacherous statement. I think the legal fraternity 
must understand what type of an anti-national and 
unpatriotic character this person is.  

 

Then, there are several Tamil newspapers which are 

moderate, but see what the newspaper of the Hon. 

Saravanapavan, who is a Member of this House says: 

"தற்நற" ன்ந கனப்தறல்!  

 

இகறடப் ததரறரக ழு தொடிரர? ன்த ரன் 

அரறடத்றல் சகட்க றதம்தைகறன்சநன். இது தட்கக்சகடரண 

சந்சரசம்! அழுக்குப்தறடித், கலழ்த்ரண ணகறழ்ச்சற! 

குப்கதகூபரண சந்சரசம்! அசடப்தர, இது ங்களுகட 

ரடு! "ரம் தறநந் ரடு தன்தநறசரம்; தரரறணறசன 

இற்கு ஈடு-இக கறகடரது" ணப் தரறரர் தரடிணரர். 

இந் ரட்டிலுள்ப லகக் குடித்ண்ம், இந் ரட்டிலுள்ப 

உக உண்டண்ம், இந் ரட்டில் வீசுகறன்ந கரற்கநச் 

சுரசறத்ண்ம் இர்கள் இந் ரட்டுக்குத் துசரகம் 

இகக்கனரர?  

 

தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கசப, ரன் 

உங்கபறடம் எத சகள்றகக் சகட்க றதம்தைகறன்சநன். 

இந்றரறலுள்ப றழ்ரட்டில் இனங்ககத் றர்களுக்கரக - 

உங்களுக்கரக - க்கள் சதரரடுகறன்நரர்கபரம். உங்களுகட 

லணர்கள் டக்கறசன வ்பவு துன்தப்தடுகறன்நரர்கள். 

அகப் தற்நற தகப சம்தந்ன் அர்கள் தஜணலரறல் 

சதசதொடிரர? ரழ்ப்தரத்றலுள்ப லணர்களும் 

அர்களுக்கு ரக்கபறத்ர்கள்ரசண! இந் சரறத 

கரனத்றசன இவ்ரநரண துன்தறல்  ன் டந்றதக்கறன்நது? 

ன்த ரன் தகப சம்தந்ன் அர்ககபக் சகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறசநன். இர்கள் ங்களுகட ரட்டிலிதந்ன்நற, 

அல் ரட்டிலிதந்து தசன்த இவ்ரநரண ரர்த்கககபப் 

சதசறறதந்ரல், ன்ண டக்கும்? லணம்தரக்கம் றரண 

றகனத்றசன அகணத்துத் றழ் அன்தர்களும் என்தசசர்ந்து, 

இர்ககபக் கல்தனநறந்து தகரல்ரர்கள். அப்தடி டக்கரர? 

அவ்ரத றச்சரகச் தசய்ரர்கள். இர்களுக்கு றரக 

க்குத் தரடதற்கு ங்களுகட ரப்தறசன 

இடறதக்கறன்நது. இங்சக தரதங்கள்! 
 

The Seventh Schedule according to Article 157A and 

Article 161 (d) (iii) - 

 
" I, Rajavarothiam Sampanthan do solemnly declare 

and  affirm that I will uphold and defend the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and 
that I will not, directly or indirectly, in or outside Sri 
Lanka, …… " - It is very clear,  “in or outside Sri 
Lanka”. - “……support, espouse, promote, finance, 
encourage or advocate the establishment of a separate 
State within the territory of Sri Lanka.”  

 
This is exactly what the TNA Leaders are doing. You 

must get some political lessons from your colleague, Mr. 
V. Anandasangaree. He has a very good say about Sri 
Lankan politics. He sees those things with far-sightedness 
and wisdom. Now, he is also being rejected and pushed 
into a corner by the late entrants like the Hon. 
Sumanthiran and others. 

 
Sir, I am, as a Member pointed out, a media man. If I 

am not here I will take my pen in hand and write as a 
media man, a journalist and live. But, they should not 
write like this. Is this the wisdom you are giving to your 
children? 

 
The children in Jaffna are playing cricket. They are 

getting all the benefits. Jaffna is developing fast. People 
from India came to Kachchatheevu, people from here and 
your leader, the Hon. Douglas Devananda also went to 
Kachchatheevu. How happily they had that Christian 
Church festival there and came back here. They talk 
there. These people go to Madras and other places and 

talk about லணர்கள் in Tamil Nadu. What about our own 

லணர்கள் in  Jaffna? 

 
இகப் தற்நறப் சதசுற்கு இர்களுக்கு ரய் 

றல்கனர? ன்த சகட்க றதம்தைகறன்சநன். அதுல்ன, 

கரம். டஸ்சதரரசரடு தந்ம்தறடித்து, அன்தோனரக 

றற்கந பர்க்கக்கூடி எத குழுறணரகத்ரன் இர்கள் 

ரநறதகறன்நரர்கள். இகணறட்டு, ரன் றகவும் துக்கப் 

தடுகறன்சநன். தணன்நரல், ரன் ந்க தசல்ரகம் 

சதரன்நர்கசபரடு இகந்து தசனரற்நறன். கறக்கு 

ரகரத்றசன கல்தொகணப் தறசசத்றலுள்ப 

ததொகணறசன சரசஸ் அர்கள் வீடுககபக் 

கட்டிக்தகரடுத்றதக்கறன்நரர். அந் ல்ன தசய்றக தகப 

யமன் அலி அர்கள் இங்சக குநறப்தறட்டரர். ரன் ூர் 

தபனரணரகப் தற்நற எத தல் ழுறசணன். அது 

81ஆது அககறசன, தகன்ற் வீறறலுள்ப ரவம் கரலில் 

-சசதந்து ஸ்.தற.வ. ரவம் அர்களுகட இல்னத்றசன - 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

"ததொகண தொத்து ூர் தபனரணர" தம் தல் தபறதௌடு 

தசய்ப்தட்டது. சரசஸ் அர்கள் ததொகணகப் தற்நற 

றகணத்றதக்கறன்நரர். ததொகண தற்நற ரன் இந் தலில் 

ழுறறதக்கறன்சநன். அரது, 'இத்துக்கு இகசரண 

ஏகச' ன்ந கனப்தறல் இவ்ரத: 
 

"டக் டகரங்... டக்க டகரங்...இச்சப்ம் கரகக் குகடந்து 
தசன்நரலும், ன் இத்துக்கு ன்ணசர இகசரண 
ஏகச! இது ஏகசக்குள்பறதந்து தம் இகசசன்நற, 
இகசக் கதறகபறல் இதந்து ழுகறன்ந ஏகசல்ன. 
நறகபறலிதந்து இபங்ககரறன் கங்கபரல் லட்டப் 

தடுகறன்ந ஏகச. வீண இகசக் கதறகபறலிதந்து தகறன்ந 
ஏகசரய் இல்னரறட்டரலும் இந் ஏகச இணறகரணச! 
சறத்து இன்தைநனரம். இவ்சரகசறன் த்றல் 
னறத்துப்சதரண தன அததங்கள் ணக்குண்டு".  
 
இப்தடிரண எத ம்றரண கறரத்றல்ரன் ரங்கள் 

இன்த அதரதம் தரறறக்கறன்ந தணறசூனரறதகட 

கநந் ஜணரறதற சரசஸ் அர்கள் எத வீட்டுத் றட்டத்க 

ங்கறறதக்கறன்நரர். இனங்ககக்கு இந்ற அசரங்கம் 

50,000 வீடுககபக் கட்டித் தரகச் தசரன்ணது. அறல் எத 

வீட்கடக்கூட தொஸ்லிம்களுக்குக் தகரடுப்தற்கு றழ்த் 

சசறக் கூட்டகப்தறணர் இங்கறல்கன. இந்றரறன் 

சனரக் சதரறன் றர்க்கட்சறத் கனற சுஸ்ர சுரஜ் 

அர்கள் இங்சக ந்ரர். அகப் தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கபரகற ரங்கள் சந்றத்ததரழுது, தகப 

சம்தந்ன் ர அர்ககப கத்துக்தகரண்சட தசரன்சணன்: 

"Madam, out of  50,000 houses that you are giving to 
resettle the refugees not a single house is being allocated 
to the Muslims". அன்த ஏரறனட்சம் தொஸ்லிம்கள் 

ரழ்ப்தரத்றலிதந்து றட்டப்தட்டரர்கள்.  
 

I asked her to take this case to Lok Sabha. She 

expressed her concern and was surprised. "Is that so? I did 

not know”. She said. I think  now with the intervention of 

the Government, the Hon. Douglas Devananda and 

others,  houses are being allocated. In Jaffna, they want 

their areas to be demarcated. That is not happening. They 

do not know where the original areas are. So, it must be 

demarcated and given. As pointed out by a  Member, we 

went to Vanni and Mannar, a lot of villagers want to go 

back. They do not want to have the seal "refugee" on their 

foreheads. They want to go and settle in their own 

villages. But, the infrastructure must be given to them.  
 

There is another thing: Friend, strategist and a great 

leader, Hugo Charvez always wanted justice to be meted 

out to people.  
 

Today, mention was made by Mr. Hudson 

Samarasinghe, Chairman of the SLBC. The problem is, I 

never spoke against the MTV. When I raised this 

question, Sir, I must correct it because they repeated it 

today. How did this go unedited? I am not blaming the 

media. How did it go unedited? The Deputy Speaker has 

ordered a probe into this. So, the facts and truth will come 

out.  
 

Then, Sir, he was also misleading the House. He says 

the name was not mentioned by the Hon. Sujeewa 

Senasinghe.  

  
[මරහනගේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඒ හගේභ කිේහ, "නිගඹෝජ— ඇභතිතුභහ, රජ්ජහ නළද්ද? 

එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඉන්න කහරගේ ගවො  ගරුත්ඹක් 

තිබුණු ඇභතිරු ගන්ද? දළන් ණුහින් අල්රනහ,  

 
[මරහනගේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

රජ්ජහ නළද්ද?" කිඹරහ. ගේහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ කථහ කශ යුතු 

චනද?  ය රහචහය චනද කිඹරහ භහ ඒ භන්්රීුතුභහගගන් අවනහ. 

ඒ හගේභ කිේහ, "එවහ ඳළත්ත  ඹන ගකො  අිළ අර්ල් 

ගුණගේකයරහ අගඹ කශහ. දළන් විභල් වීයාලගේ ඳසගේ ඹනහ."  

කිඹරහ.  එතුභහ දළන් කිඹනහ, නභක් වන් කගශේ නළවළ කිඹරහ.  

ගේ  කිඹරහ තිගඵන්ගන්. ඒ හගේභ   කිේහ,   

 
[මරහනගේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කිඹරහ. තත් අරහද චන කිඹහ තිගඵනහ. සිඹලු ගදඹක්භ භභ 
කිඹන්ගන් නළවළ.  වඩ්න් භයසිාව භළතිතුභහ තභන්ගේ "ද 
ගද" ළඩ වගන් ජ කිේගේ ගභොකක්ද? එතුභහත් ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුගේ සිටි ගවො භන්්රීුයගඹක්. තභන්ගේ ්නගේ 
ගරුත්ඹ රැක ගගන ගේ ගරු බහගේ ක යුතු කශ 
භන්්රීුයගඹක්. එතුභහ සථහය නිගඹෝග දන්නහ. "භ  සථහය 
නිගඹෝග ගළන කිඹන්න  උභනහ කයන්ගන් නළවළ. 
තමුන්නහන්ගේ ගභගවභ උද්ද්චචකභ  චන ඳහවි්චික කයන්න 
එඳහ" කිඹරහ එතුභහ අහදඹක් දුන්නහ. එ්චචයයි. එතුභහ කහගේත් 
චරිත ඝහතනඹක් කගශේ නළවළ; ගනත් ඹේ ගදඹක් ප්ර කහල 
ගකරුගේ නළවළ. එඳභණක් ගනොගයි. ගරු හසුගද් 
නහනහඹක්කහය භළතිතුභහ ගවො  දන්නහ, ගරු ඩිේ ගුණගේකය 
භළතිතුභහ ගවො  දන්නහ, උගද් ඳහන්දය ඹේ ගදඹක් ඳළවළදිලි 
කයන්න  ඕනෆ නේ ඒ ගගොල්රන් එක්ක එතුභහ ේඵන්ධ 
ගනහ. විරුද්ධ ඳක්ගේ අඹ භඟ ේඵන්ධ ගරහ කථහ 
කයනහ. 

 
  ගරු නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, එදහ කළබිති-

ගගොල්රෆගේ ගඵෝේඵ ගවරහ සිාවර අඹ 164 ගදනකු මර 

ඝහතනඹ ගකරුහ. ඒ අතය දරුන් සිටිඹහ. ඇතළේ ද්රාවිඩ  අඹ ඒ 

දරුන්ගේ ිළන්තය අයගගන ණුහිල්රහ තමිල්නහඩුගේ ගවරහ,  

ගභන්න සිාවර වමුදහ - Sinhala soldiers -   අගේ දරුන් භයහපු 

වළටි කිඹරහ ගඳන්නහ. ගේක න—හඹ ධර්භඹක්ද කිඹරහ භභ 

අවනහ. ගේක ගරොක් ය න ගභොන තයේ අය රහචහය, ඳවත් 

ළඩක්ද කිඹරහ භහ අවනහ. ද්රාවිඩ අඹ  කිඹන්න ගන ගදඹක් 

නළද්ද? ද්රාවිඩ අඹ වළගභෝභ එ ගවභයි කිඹරහ භහ කිඹන්ගන් නළවළ.  

ගකොටින්  තභත් උල්ඳන්දේ අල්රන, ඒ තමිල්නහඩුගේ 

අඹගගනුයි භහ ගේ අවන්ගන්.   

 
றழ்ரட்டில் இதப்தது குப்தங்கள்; குப்தங்கபறல் க்கள் 

ரதொடிரது. அங்கு க்கள் தறச்கச டுக்கறன்நரர்கள்; 

றகபறல்ரன் தபறக்குப் சதரகறநரர்கள். தஜனலிரவும் 

கதரறறத்ம் அதகட கணரகற ஸ்டரலிதம் இனஞ்சக் 

குற்நச்சரட்டின் சதரறல் லறன்நக் கூண்டிசன நறறதக்கறன்ந 

அனரண கரட்சறக றழ் உனகம் இன்த கண்டு கண்லர் 

டிக்கறன்நது. ஆணரல், சரசஸ் அர்கள் உகரற்நற 
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அச க்கற ரடுகள் சகதறசன 8 சகரடி றழ் க்கபறன் 

சரர்தரக இன்தத் றறசன அகரக உகரற்நற ஏர் 

அதம்தததம் கனர்ரன் து ரட்டின் ஜணரறதற சகு 

யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் ன்தக ரன் உங்களுக்கு 

றகணவூட்ட றதம்தைகறன்சநன். அது றகவும் ல்ன தொகநறசன, 

ததரதத்ரண றணத்றசன கடததற்நது.  

 

It is a great coincident when Hugo Chavez took the 

podium and spoke the same day, His Excellency President 

Mahinda Rajapaksa addressed the United Nations 

Assembly.  

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Azwer, please wind up now. 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me another five minutes, please. Sir, look at the 

Sea Street Tamils. The traders and the others led a 

demonstration against what is happening in Tamil Nadu. 

Bhikkhus were  assaulted. This never happened in the 

land of the Lord Buddha. Lord Buddha was born there 

and Buddhism was spread here through Arahat Mahinda 

Thero. 

 

නිගඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. (Prof.) Tissa Vitarana is waiting 

to make his speech. So, Hon. Azwer, please wind up now. 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Okay. Then, at last I bow down my head to the 

intelligent Tamil community in Colombo and elsewhere 

who have at their hearts, love for the country, their 

motherland. They are part and parcel of the Sri Lankan 

nation and they have the guts to get onto the roads and 

shout slogans against the Western powers and against the 

Resolution passed in Geneva. I salute them!  

 
Tamil leaders such as scholars, Acharyas from the 

temples are coming here, as I told you, from India and 

other places. They are having Kampan celebrations at 

Ramakrishana Mission Hall. Then, the "Colombo Tamil 

Sangam" is releasing books printed in India and people 

are doing business freely, not only in the Sea Street, but 

anywhere here. They are going to Kataragama freely. 

Nothing is happening to them. When these scholars are 

coming, did anyone throw stones at them? I am asking 

you. That is the culture that we have built up in this 

country.  

Therefore, Sir, I pay my tribute to them and say, do 

not be misled. You also go to India and explain the 

correct position in Sri Lanka, how the Tamils and 

Muslims are protected here and how their culture and 

religious concepts are being developed and protected in 

this country. 

 
Lastly, Sir, I must pay tribute to and offer my thanks 

to Her Excellency Indira  Lopez, the Cuban Ambassador 

in Sri Lanka, an effervescent lady who did a very good 

job by opening up a Condolence Book on President 

Chavez's death. All the leaders and political party 

representatives went to her Embassy and signed the book.  

Concluding, I salute President Hugo Chavez. May he rest 

in peace!  

 
Thank you.  

 

 

[6.21 p.m.] 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ (විද—හත්භක 
ක යුතු අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அலுல்கள் அகச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 
Affairs) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to 

pay my tribute to a great socialist leader, Hugo Chavez. 

Sir, Hugo Chavez is no more. But, in the short space of 

14 years from 1998, as the President of Venezuela, he 

had given a message of hope to the poor of Venezuela, 

Latin America and the whole world. He had helped 

revive confidence in a future for humankind through 

socialism. He had joined Castro, Mao Tse-tung and Ho 

Chi Minh as revolutionary Third World leaders, who 

have held the world stage and contributed to the creation 

of history. In a world hit by the deepening capitalist 

crisis, he fought valiantly to revive the fortunes of the 

less fortunate before succumbing to the effects of the 

economic downturn and his own illness, one which 

certainly had foreign roots and possibly the other as well. 

 

His political arena was the whole of Latin America, 

which the ruling capitalist class of the United States 

Empire, the most powerful empire the world has known, 

had made its own backyard. The USA established 

governments to its liking - the more dictatorial, the better 

- to fit in with its exploitative agenda and kicked out 

those who did not obey its dictates while preaching 

democratic rights to the world. The first democratically-

elected socialist President was Salvador Allende of Chile. 

The USA was behind the military coup led by General 

Pinochet in 1973 that murdered Allende and established a 

brutal military dictatorship. Though the USA tried to do 

the same with Chavez in 2002, the coup was defeated in a 

few months due to the resistance of the people. The 

progressive political tide that is sweeping Latin America 
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will continue in Venezuela after Chavez‟s premature 

death, led by the Socialist Party with his successor, 

Nicolas Maduro, as the Head.  
 

The political landscape has been changed by Chavez. 

During the 14 years that Chavez ruled Venezuela, he had 

not only altered the political landscape of that country, 

but also of the whole of Latin America. Only time will 

reveal whether the popular tide will sweep out to a greater 

success for the people or whether the ever-scheming 

ruling class of the USA and its allies, the local elite and 

the comprador capitalist class of each country will 

succeed in turning the tide.  
 

But, the socialist leaders of Latin America such as Evo 

Morales of Bolivia, Rafael Correa of Ecuador, Daniel 

Ortega of Nicaragua, Lula da Silva of Brazil and Mrs. 

Cristina Kirchner of Argentina, inspired by Chavez and 

Castro, have galvanized and mobilized the people, 

winning their hearts and minds. The movement for social 

justice leading to social change with the upliftment of the 

people while curbing the political and economical power 

of the ruling elite has begun. Our hope is that it will 

continue. But, the process will have its ups and downs, 

advances and retreats and successes and failures in the 

face of the sustained pressure of the forces of US 

imperialism and the multinational corporations or more 

correctly, the transnational corporations. Already, the 

socialist leader of Argentina, Mrs. Kirchner, has 

permitted the US-based agricultural multinational, 

Monsanto, to expand its harmful activities in that country.  
 

The danger of direct moves to achieve regime change, 

as was done by the USA in Iraq or under the United 

Nations cloak in Libya, is on the cards for Venezela. But, 

with the weakening of the USA as a world power, both 

economically and politically, and the growing strength of 

China, Russia, Brazil, India and South Africa - the BRICS 

countries - the ability to use the UN system is also less. 

Further, the political culture of Latin America has 

undergone a change. Dictatorships, whether military or 

civil, are no longer acceptable and the respect for 

democratic processes is growing and becoming 

established. Thus, the process that the socialist leaders 

have set in motion in Latin America may continue to 

progress well into the future. 

 

Some achievements in Venezuela need to be stressed. 

Chavez had achieved much in this short period. Within 

Venezuela, he had carried out many reforms of a socialist 

nature: he established a wide network of co-operatives 

and  empowered the people through Workers' Councils 

and Communal Councils. There was extensive land 

reform. He nationalized key industries including the 

remainder of the oil sector, the main strength of the 

Venezuelan economy.  

He has increased Government funding for health, 

education and  promoted the campaign to eliminate 

illiteracy. He has greatly reduced poverty in that country 

and addressed the problems of housing, healthcare and 

lack of food. He has used more taxation of the rich to 

achieve redistribution of wealth. He has worked to 

establish a welfare state in which the imperialist hold on 

the economy was broken.  

 

He introduced a new Constitution in which he has 

supported the marginalized, the indigenous people and 

the women. He has paid particular attention to 

environmental protection. A unique feature is the power 

given to the people to recall the President by a 

referendum so that the people could throw him out of 

power at any time. Where in the world have we heard of 

any leader taking a step like that where he told the people 

in other words, "If you are not satisfied with me at any 

time, I give you the power to throw me out".         

 

He has been a flag bearer along with Cuba for 

socialist internationalism. He did much to support 

economically the countries with socialist parties in power 

in Latin America. Particular mention must be made of 

Cuba which he helped by supplying oil at greatly reduced 

prices in exchange for the services of doctors, engineers 

and teachers that Cuba has in great numbers. Chavez was 

a firm supporter of Simon Bolivar and his Bolivarian 

concept of a united Latin America was that could be free 

of US domination and could develop into a powerful 

regional bloc. Accordingly, he established the Union of 

South American Nations. He developed a regional TV 

network, TeleSur. He took the lead in establishing the 

Bank of the South as a counter to the World Bank to 

support the economic development of all countries of the 

South in their own interest, free of imposed conditions. I 

must mention here that in his concept of the Bank of the 

South he already put money into that and the bank has 

got  going and while it is mainly helping the poor 

countries of Latin America, he envisaged that it would 

replace the World Bank as a bank of the Third World and 

I hope that the future will see the fulfilment of the dreams 

of Hugo Chavez.  

 

He was a fearless critic of neo-liberalism and the 

misdeeds of the United States of America-led imperialist 

powers, for example, over Iraq, Baharain, Libya, Syria, 

Palestine and so on. He made full use of the United 

Nations General Assembly for the purpose of exposing 

the misdeeds of these imperialist powers. He established  

a  regional anti-imperialist alliance. He was an ally of all 

countries of the Third World in their struggles against the 

West. He supported Sri Lanka in the UN Human Rights 

Council and we must say that even after his demise, we 

are happy that just yesterday Venezuela was among the 

13 countries that supported Sri Lanka by voting against 

the US Resolution.  
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Chavez was above all a humanist. When global oil 
prices soared and the poor people of the United States 
were unable to keep warm and  their travel was affected, 
he supplied them with oil at low prices through retail 
outlets in the United States itself. This is the type of 
socialist humanism that Chavez demonstrated as an 
example to the world which is being dominated by these 
murderous imperialist policies. He was indeed a practical 
socialist. He had an understanding of socialist theory was 
evident by his statement that he supported Trosky‟s 
Theory of Permanent Revolution, and that he considered 
himself a Trostskyite.  

 

We, of the Lanka Sama Samaja Party, pay our humble 
tribute to this brave practical socialist and humanist. We 
dip our socialist banner in his memory as a great socialist 

leader. His achievements and his memory will never die. 
We express our deepest sympathies to his family and the 
people of Venezuela. I thank you, Sir. 
 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ඳහර්ලිගේන්තු ඊ  අනුකර අ.බහ.  6.37 , අද දින බහ 
ේභතිඹ අනු 2013 අගප්ර ේල් 09න අඟවරුහදහ පු.බහ. 9.30න 
ගතක් කල් ණුගේඹ. 

 

அன்தடி தற.த. 6.37 றக்குப் தரரளுன்நம், அணது 

இன்கந லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 ப்தறல் 09, தசவ்ரய்க் 

கறக தொ.த.9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 
 
Adjourned accordingly at 6.37 p.m. until 9.30 a.m.  on Tuesday, 

09th April, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිගේන්තු විහද හර්තහර හර්ක ක දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගගන්හ ගළනීභ අල—  
නේ ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාකඩ ඳහය, අාක 102, 
ිළඹසිරි ගගොඩනළණුල්ගල් යජගේ  ප්ර කහලන  කහර්ඹහාලගේ  අධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළේඵර්           
30 දහ   ප්ර ථභ දහඹක  මුදල් ගගහ ඉදිරි ර්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිගනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳත් බහය ගනු ගනොරළග . 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரழும்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்சரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் சறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட சண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                

Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102, Piyasiri Building, Pamankada Road,  

Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year.  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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ජනහධිඳතිතුභහප්රන් රත් න්ප්රේලඹ : 
 භවජන ආයක් ේහලනඹ 
 

නිප්රේදන : 
 ථහනහඹතුභහප්රේ වතිඹ 
  ප්රේ සධහධියණප්රත රණයණඹ: 

මරය ශභනහයණ (කීභ) (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 

ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 

මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 

ප්රනොතහරිස (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ඇප්ර ෝ්ධනි ඵරඳත්රහ (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ප්රලන ලිඹහඳදිංචි කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 

ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 

එතු ශ අඹ භත ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ප්රේශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ජහතිඹ ප්රොඩනළගීප්රම් ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 
 

ේලසනර  හචි ිළිතතුරු 
 
ප්රඳෞේලි දළනුම් දීප්රභන් ඇස ේලසනඹ : 
  A/HRC/22/L.1 අං දයන ප්රඹෝජනහ ිළිතඵ යජප්රත 

සථහයඹ 
  මුසලිම් ජනතහ  එප්රයහි ේචණ්ඩත්ඹ 

අන්ත්ධත ේධහන රුු 

தறரண உள்படக்கம் 
ெணரறதறறடறருந்து ந் தெய்ற: 

 ததரதுெணப் தரதுகரப்தைப் தறகடணம் 
 

அநறறப்தைக்கள்: 

 ெதரரகது ெரன்ரம 

 உர்லறன்நத் லர்ப்தை: 

றற தொகரமத்தும் (ததரரப்தை) (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

தெல்தணுக்கு அதறறருத்றக் கருத்றட்டங்கள் (றருத்ம்)  

ெட்டதோனம் 

றறச் ெட்டதோனம் 

தந், சூரட்ட றறப்தணவு (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

தரத்ரரறசு (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

அற்றநரணறத் த்தும் (றருத்ம்)  ெட்டதோனம் 

ஆப் தறவு (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

ரற றன்தொமநதௌட்டு ஆமக்குள (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

றெர் ததரற ரற (றருத்ம்)  ெட்டதோனம் 

உண்ரட்டெறமந (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

ரட்மடக் கட்டிதளப்தைல் ரற (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 
 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 
 
ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

 A/HRC/22/L.1 ஆம் இனக்க லர்ரணம் தரடர்தரண அெறன் 

றமனப்தரடு 

 தொஸ்லிம் க்களுக்தகறரண ன்தொமநகள் 
 
த, “ர தறட்டி” றகழ்ச்ெறறல் ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து 

தரறறத் றடத்றன் றருத்ம்: 

 தொலீட்டு ஊக்குறப்தை அமச்ெரறணது கூற்ர 
 

ප්රදයණ “හද ිළටිඹ” ළඩ වප්රන්දී රු වරීන් ේනහන්දු 
භන්ත්රී තුභහ ඉදිරිඳත් ශ රුු නිළයදි කිරීභ : 
ආප්රඹෝජන ේ්ධධන අභහතයතුභහප්රේ ේහලඹ 

 

එතු ශ අඹ භත ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
  ප්රදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන් 

ම්භත යන රදී 
 

ජහතිඹ ප්රොඩ නළගීප්රම් ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
  ප්රදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන් 

ම්භත යන රදී 
 

මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
  ප්රදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන් 

ම්භත යන රදී 
 

ඔට්ටු ඇලලීභ ව  සදු ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
  ප්රදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන් 

ම්භත යන රදී 
 

ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රටුම්ඳත : 

  ප්රදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන් 
ම්භත යන රදී 

 

මරය ශභනහයණ (කීභ) (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රටුම්ඳත : 

  ප්රදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ම්භත යන රදී 
 

ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රටුම්ඳත : 

  ප්රදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ම්භත යන රදී 

றெர் ததரற ரற (றருத்ம்) ெட்டதோனம்: 

 இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றருத்ப்தட்டரர றமநறற்நப்தட்டது 
 
ரட்மடக் கட்டிதளப்தைல் ரற (றருத்ம்) ெட்டதோனம்: 

 இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றருத்ப்தட்டரர றமநறற்நப்தட்டது 
 
றறச் ெட்டதோனம்: 

 இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றருத்ப்தட்டரர றமநறற்நப்தட்டது 
 
தந், சூரட்ட றறப்தணவு (றருத்ம்) ெட்டதோனம்: 

 இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றருத்ப்தட்டரர றமநறற்நப்தட்டது 
 
ரற றன்தொமநதௌட்டு ஆமக்குள (றருத்ம்) ெட்டதோனம்: 

 இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றருத்ப்தட்டரர றமநறற்நப்தட்டது 
 
றற தொகரமத்தும் (ததரரப்தை) (றருத்ம்) ெட்டதோனம்: 

  இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றமநறற்நப்தட்டது 
 
தெல்தணுக்க அதறறருத்றக் கருத்றட்டங்கள் (றருத்ம்) 

ெட்டதோனம்: 

 இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றமநறற்நப்தட்டது 



 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT: 

   Public Security Proclamation 
 
ANNOUNCEMENTS: 

   Speaker‟s Certificate 

   Determination of the Supreme Court: 

Fiscal Management (Responsibility)(Amendment) 

Bill 

Strategic Development Projects (Amendment) Bill 

Finance Bill 

Betting and Gaming Levy (Amendment) Bill 

Notaries (Amendment) Bill 

Powers of Attorney (Amendment) Bill 

Registration of Documents (Amendment) Bill 

Tax Appeals Commission (Amendment) Bill 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2013 අප්රේ ල 09 න අඟවරුහදහ 
2013 ப்தறல் 09, தெவ்ரய்க்கறம 

 Tuesday, 09th April, 2013 
—————————–———- 

 
ප.බහ. 9.30  ඳහ්ධලිප්රම්න්තු රැස විඹ.   

ථහනහඹතුභහ [රු චභල යහජඳක් භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு ெல் ரஜதக்ஷ] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
ජනහධිඳතිතුභහප්රන් රත් න්ප්රේලඹ 
ெணரறதறறடறருந்து ந் தெய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

භවජන ආයක් ේහලනඹ 
ததரதுெணப் தரதுகரப்தைப் தறகடணம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳවත වන් න්ප්රේලඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහප්රන් භහ 

ප්රත රළබී තිප්රඵනහ: 

නිප්රේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
ථහනහඹතුභහප්රේ වතිඹ 

ெதரரகது ெரன்ரம 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රී  රංහ ේජහතහන්්රිට භහජහදී ජනයජප්රත ආණ්ඩුක්රුභ 

යසථහප්රේ 79 ළනි යසථහ අනු,  

2013 භහ්ධතු භ 22 ළනි දින - 

 යහඹ ව ගුන් ප්රතොටුඳර ං්ධධන ඵදු (ංප්රලෝධන) 

 ආ්ධථි ප්ර හ හසතු  (ංප්රලෝධන) 

 සුයහඵදු (ංප්රලෝධන) 

 විදුලි ංප්රේල ඵදු (ංප්රලෝධන) 

 ප්ර්ධගු (ංප්රලෝධන) 

නභළති ඳනත් ප්රටුම්ඳත්ර ද, 

2013 භහ්ධතු භ 28 ළනි දින -  

 නළත ඳදිංචි කිරීප්රම් අධිහරිඹ (ංප්රලෝධන) 

නභළති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ද, භවිසින් වතිඹ  වන් 

යන රද ඵ දන්නු ළභළත්ප්රතමි. 

  

II 
 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් : ප්රේ සධහධියණප්රත රණයණ 
ெட்டதோனங்கள் : உர்லறன்நத் லர்ப்தை 

BILLS : DETERMINATIONS OF THE SUPREME COURT 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රුභ යසථහප්රේ 121(1) ළනි යසථහ අනු 

ප්රේ සධහධියණඹ වමුප්රේ අභිප්රඹෝඹ  රක් යන රද ඳවත 

දළක්ප්රන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ිළිතඵ ප්රේ සධහධියණප්රත රණයණ 
ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  දළන්වීභ  ළභළත්ප්රතමි. 

 

මරය ශභනහයණ (කීභ) (ංප්රලෝධන)  
ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති  (ංප්රලෝධන)  
එතු ශ අඹ භත ඵදු (ංප්රලෝධන)  
ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු ඵදු (ංප්රලෝධන)  
ජහතිඹ ප්රොඩනළගීප්රම් ඵදු (ංප්රලෝධන)  
ප්රේශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලෝධන)  
ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ (ංප්රලෝධන)  
මුදල  
ප්රනොතහරිස (ංප්රලෝධන)  
ප්රලන ලිඹහඳදිංචි කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන)  
ඇප්ර ෝ්ධනි ඵරඳත්රහ (ංප්රලෝධන)  

ඉවත වන් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ප්රවෝ ඒහප්රත විධිවිධහන 

කිසික් ආණ්ඩුක්රුභ යසථහ  අනනුකර ප්රනොන ඵ 123 

ළනි යසථහ ේහය ප්රේ සධහධියණඹ රණයණඹ ය ඇත.  

ප්රේ සධහධියණ රණයණ අද දින හ්ධඹ  වන් දළක්ප්රන නිර 

හ්ධතහප්රේ මුද්රෂණඹ ශ යුතු ඹළයි භභ නිප්රඹෝ යමි.  

1267 1268 

 

 

 

 

 

 
 

“ශී්රා ලා ා ානාපතප  

இனங்மக ெணரறதற 

President of Sri Lanka 
 

 
අංඹ : ජීප්රේඑල/308 

2013 අප්රේ ල භ 03 න දින 
ප්රොශම දී ඹ. 

 
රු ථහනහඹතුභනි, 

 
(40 ළනි අධිහයඹ ව) භවජන ආයක් ආඥහඳනප්රත් 12 ළනි න්තිඹ 

ඹ ප්රත් නිකුත් යන රද ේහලනප්රඹන් භහ විසින් ශ්රී  රංහප්රේ න්නේධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහජියින් දියිප්රන් සිඹලුභ ඳරිඳහරන දිස්රිටක් තුශ රීමඹ 
ප්ර ඹ වහ ළන රදී. 

 
ඉවත කී ේහලනඹ නිකුත් කිරීභ  ප්රව තු ත්රහසතහදඹ ව ඹම් භවජන 

ළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ ිළණි ඵ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ප්රත 
දළනුම් ප්රදනු රළප්රේ. 

 
   
 
 
 
 

 භහින්ද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ප්රේ සධහධියණප්රත රණයණ : 
உர் லறன்நத் லர்ப்தை:  
Determinations of the Supreme Court: 

  

1269 1270 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1271 1272 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1273 1274 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1275 1276 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1277 1278 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 1279 1280 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1281 1282 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1283 1284 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1285 1286 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1287 1288 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 1289 1290 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1291 1292 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1293 1294 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1295 1296 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1297 1298 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1299 1300 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1301 1302 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1303 1304 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1305 1306 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1307 1308 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1309 1310 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1311 1312 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1313 1314 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1315 1316 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1317 1318 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1319 1320 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1321 1322 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

  

1323 1324 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  

1325 1326 

[රු ථහනහඹතුභහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ (හරිභහ්ධ වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයතුභහ ව ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ 
බහනහඹතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - லர்ப்தரெண, லர்ப 

தொகரமத்து அமச்ெரும் தரரளுன்நச் ெமத தொல்ரும்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභභ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් සිඹලර 

ිළිතඵ ප්රම් න වි  ප්රේ සධහධියණප්රත රණයණඹ ඇවිලරහ තිප්රඵන 

නිහ ඳශහත් බහර අනුභළතිඹ අලයයි. ඒ අනුභළතිඹ භවය 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන් රළබී තිප්රඵනහ. ඒ නිහ ප්රම් 

ළන හච්ඡහ ය,  නිසි ප්රර ස ය අද දින හච්ඡහ  

න්නහ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ළන රණයණඹක් ළනීභ වහ ඳක් 

නහඹ රැසවීභක් වහභ ළවිඹ යුතු ඹළයි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ. 

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රේ සධහධියණ රණන්දුප්රේ ිළ ඳතක් 

අඳ  රළප්රඵන්න රසනහ නම් ප්රවොයි. ප්රොන්ප්රේසි ප්රභොකුත් 

තිප්රඵනහද කිඹහ දළන න්න අලයයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් එඹ රඵහ ප්රදන්නම්. ප්රම් අසථහප්රේදී බහප්රේ  යුතු 

විනහඩි 10  අත්හිටුහ ඳක් නහඹ රැසවීභක් ළහ හච්ඡහ 

යමු. සිඹලුභ හභහජි රු භන්ත්රී රුන්  භහප්රේ නිර හභයඹ  

ඳළමිප්රණන ප්රර ඉලරහ සිටිනහ. 

 
රැසවීභ ඊ  අනුකර තහහලි අත් හිටුන රදින්,                

ප.බහ. 9.57  නළත ඳත්න රදී. 
அன்தடி அர்வு தொ.த.9.57 ம இமடறரத்ப்தட்டு, லண்டும் 

ஆம்தரறற்ர.     

Sitting accordingly suspended till  9.57 a.m. and then resumed. 

ලිිළ ප්රලනහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i)  2011 අං 52 දයන වි්ධජන ඳනප්රත් 6 (1) ළනි න්තිඹ ඹ ප්රත් 
ජහති අඹ ළඹ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ ළඹ ශී්ධ අං 240 ඹ ප්රත් අඹ 
ළඹ වහඹ ප්ර හ ව වදිසි අලයතහ කීම් යහඳිතිඹ භන්න් සිදු 
යන රද ඳරිපය ප්රන්කිරීභ - 2012; ව 

(ii)  2012 ්ධඹ වහ භළතියණ ප්රොභහරිසයඹහප්රේ ඳහරන හ්ධතහ. 
- [අග්රාහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුතු අභහතය රු 
දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ප්රනු  රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ] 

 
බහප්රම්ඹ භත තිබිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i)  1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනප්රත් 25අ න්තිඹ ඹ ප්රත් උඳහධි 
ේදහනඹ කිරීප්රම් ආඹතනඹක් ලප්රඹන් “ජහති යහඳහය 
ශභනහහරීත්ඹ ඳහර (NSBM)” ිළිතළනීභ ම්ඵන්ධප්රඹන් උස 
අධයහඳන අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2013 භහ්ධතු 05 දිනළති අං 
1800/6 දයන අති විප්රල  ළට් ඳත්රහප්රත ඳශ යන රද නිඹභඹ; ව 

(ii)  1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනප්රත් 25අ න්තිඹ ඹ ප්රත් උඳහධි 
ේදහනඹ කිරීප්රම් ආඹතනඹක් ලප්රඹන් “ශ්රී  රංහප්රේ යරත් 
ණහධිහරීයඹන්ප්රේ ආඹතනඹ (ICASL)” ිළිතළනීභ 
ම්ඵන්ධප්රඹන් උස අධයහඳන අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2013 
භහ්ධතු 12 දිනළති අං 1801/5 දයන අති විප්රල  ළට් ඳත්රහප්රත ඳශ 
යන රද නිඹභඹ. - [රු එස.බී. දිහනහඹ  භවතහ] 

 
 

බහප්රම්ඹ භත තිබිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (උස අධයහඳන 
අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - உர் கல்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, 2008 ්ධඹ වහ ප්රොශම 

විලසවිදයහරප්රත භහන ම්ඳත් අභි්ධධන ආඹතනප්රත හ්ධක 

හ්ධතහ ව හ්ධක ගිුම් භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

ප්රභභ හ්ධතහ උස අධයහඳන  යුතු ිළිතඵ උඳප්රේල 

හය බහ  ප්රඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ප්රඹෝජනහ යමි.  

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

· 1980 අං 26 දයන ආවහය ඳනප්රත් 32 ළනි න්තිඹ ඹ ප්රත් ප්රෞය 

අභහතයයඹහ විසින් ආවහය උඳප්රේල මිටු විභහ හදන රදු 2011 
ජනහරි 14 දිනළති අං 1688/28 දයන අති විප්රල  ළට් ඳත්රහප්රත ඳශ 
යන රද නිප්රඹෝ; 

· 1980 අං 26 දයන ආවහය ඳනප්රත් 32 ළනි න්තිඹ ඹ ප්රත් ප්රෞය 
අභහතයයඹහ විසින් ආවහය උඳප්රේල මිටු විභහ හදන රදු 2011 
ප්රනොළම්ඵ්ධ 25 දිනළති අං 1733/47 දයන අති විප්රල  ළට් ඳත්රහප්රත ඳශ 
යන රද නිප්රඹෝ; ව 

· 1980 අං 26 දයන ආවහය ඳනප්රත් 32 ළනි න්තිඹ ඹ ප්රත් ප්රෞය 
අභහතයයඹහ විසින් ආවහය උඳප්රේල මිටු විභහ හදන රදු 2012 
ජනහරි 26 දිනළති අං 1742/26 දයන අති විප්රල  ළට් ඳත්රහප්රත ඳශ 
යන රද නිප්රඹෝ. -  [ප්රෞය අභහතය රු ෛභ්රිටඳහර සිරිප්ර න භවතහ 
ප්රනු  රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ] 

 
බහප්රම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතයතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහ්ධලසප්රත ේධහන 

ංවිධහඹතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்தை அமச்ெரும் அெரங்கத் ப்தறன் 

தொற்றகரனரெரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ික්ධභ අභහතයතුභහ ප්රනුප්රන්, 

2010 ්ධඹ වහ ඳලසචහත් අසළන්න ිළිතඵ තහක්ණ 

ආඹතනප්රත හ්ධක හ්ධතහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

ප්රභභ හ්ධතහ ික්ධභ  යුතු ිළිතඵ උඳප්රේල හය 

බහ  ප්රඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ප්රඹෝජනහ යමි.   
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

(203 ළනි අධිහයඹ ව) ප්රභෝ ්ධ හවන ඳනප්රත් 237 ළනි න්තිඹ 

ඹ ප්රත් ේහවන අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2013 ප්රඳඵයහරි 08 

දිනළති අං 1796/22 දයන අති විප්රල  ළට් ඳත්රහප්රත ඳශ යන රද 

නිප්රඹෝ. - [රු කුභහය ප්රලභ භවතහ]  
 
 

බහප්රම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2011 අං 46 දයන ඳනත භන්න් ංප්රලෝධිත 2000 අං 46 දයන 

ප්රොවිජන ං්ධධන ඳනප්රත් 1ආ න්තිඹ භ කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනප්රත් 

95 ළනි න්තිඹ ඹ ප්රත් ආ්ධථි ං්ධධන අභහතයයඹහ විසින් හදන 

රදු 2013 භහ්ධතු 15 දිනළති අං 1801/36 දයන අති විප්රල  ළට් ඳත්රහප්රත 

ඳශ යන රද නිප්රඹෝ.- [ආ්ධථි ං්ධධන අභහතය රු ඵළසිල යහජඳක් 

භවතහ ප්රනු  රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ]  

 
බහප්රම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ිළිතන්න රද හ්ධතහ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்மககள் 

REPORTS PRESENTED 
 

වඟුයන්ප්රත භහදන්ප්රර යජභවහ විවහය ං්ධධන 
ඳදනභ (ංසථහත කිරීප්රම්) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 
யங்குரன்தக ரன்ன ஜகர றகரம 

அதறறருத்ற ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம் 
HANGURANKETHA MADANWELA RAJAMAHA VIHARA 

DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, "බී" සථහය හය බහප්රේ 

බහඳතිතුභහ ප්රනුප්රන් භභ වඟුයන්ප්රත භහදන්ප්රර යජභවහ 

විවහය ං්ධධන ඳදනභ (ංසථහත කිරීප්රම්) නභළති ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ිළිතඵ "බී" සථහය හය බහප්රේ හ්ධතහ ව එහි 

හ්ධඹ  වන් ඉදිරිඳත් යමි. 

"හ්ධතහ 

වඟුයන්ප්රත භහදන්ප්රර යජභවහ විවහය ං්ධධන ඳදනභ (ංප්රලෝධන) 

නභළති ඳනත්  ප්රටුම්ඳත නීති ප්රටුම්ඳත් ම්ඳහද විසින් යන රද 

ංප්රලෝධන හිත හය බහ රහ ඵළල අතය, ප්රභඹ  අමුණහ 

ඇති පුන්ධ මුද්රෂණප්රත දළක්ප්රන ඹප්රථෝක්ත ංප්රලෝධන හිත ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත  එඟ වී ඇත." 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත ''බී'' සථහය හය බහ විසින් හ්ධතහ යන 
රද ඳරිදි 2013 අප්රේ ල භ 10 න ඵදහදහ රහ ඵරනු රළප්රේ.  

ெட்டதோனம் றமனக்குள 'தற'  இணரல் அநறக்மக தெய்ப்தட்டரர 

2013 ப்தறல் 10, தைன்கறம  தரறெலலிக்கப்தடறருக்கறநது. 

Bill, as reported by Standing Committee "B"  to be considered upon 

Wednesday, 10th April, 2013. 

 
 

ප්රඳත්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ (අධයහඳන අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அமச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ කිරිත්තුඩු, ිළටිඳන දකුණ, 

අමප්රව න, අං 260/2 දයන සථහනප්රඹහි ඳදිංචි එස.ජී. යත්නහඹ 

භවතහප්රන් රළබුු ප්රඳත්භක් ිළිතන්මි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු සුන්ත පුංචිනිරප්රම් භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු ප්රයෝවණ දිහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ිළටිර, භවත්ත ඳහය, 

කුරුඳුත්ත ඳදිංචි සී.ආ්ධ. අප්රේසුන්දය භවතහප්රන් රළබුු 

ප්රඳත්භක් ිළිතන්මි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
රු දිලිප් ප්රදආයච්චි භවතහ 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்ெற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් ප්රඳත්ම් ප්රද භභ 

ිළිතන්මි.  

(1)  තංලර, වම්ඵන්ප්රතො  ඳහය, අං 91/22 දයන 
සථහනප්රඹහි ඳදිංචි යංජිත් ජඹදීය භවතහප්රන් රළබුු 
ප්රඳත්භ; ව 

(2)  අම්ඵරන්ප්රතො , ලුණභ, උවිළ ප්රොඩ, අං 284 ඹන 
සථහ නප්රඹහි ඳදිංචි ජී. ම්ප්රව හ භවතහප්රන් රළබුු 
ප්රඳත්භ. 

  
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු සිලප්රේස්රිට අරහන්ටින් භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු නිලහන්ත මුතුප්රවට්ටිභප්රේ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් යන රද ප්රඳත්ම්  භවජන ප්රඳත්ම් ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝ යන  රදී. 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

1329 1330 
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ේලසනර  හචි ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

භහඳුය නය ං්ධධන ළරසුභ: වරිත නයඹක් 
ව රීමඩහ ංකී්ධණඹක්  

ரகந்து க அதறறருத்றத் றட்டம்: தசும கம் 

ற்ரம் றமபரட்டுத் தரகுற  
MAKANDURA TOWN DEVELOPMENT PLAN: GREEN CITY AND 

SPORTS COMPLEX 
     1894/‟11 

 

1.  රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
 (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහජය ඳරිඳහරන වහ සප්රේල  යුතු අභහතයතුභහප්රන් ඇස 

ේලසනඹ- (2) :   

(අ) කුරුණෆර දිස්රිටක්ප්රත, ඳන්නර ේහප්රේශීඹ බහ භන්න් 
ක්රිඅඹහත්භ යන භහඳුය නය ං්ධධන ළරසුභ ඹ ප්රත් 
වරිත නයඹක් වහ වරිත රීමඩහ ංකී්ධණඹක් ඉදි කිරීප්රම් 
 යුතු ආයම්බ ශ නමුත්, ප්රම් න වි  එහි ඉදි කිරීම් 
 යුතු අතය භඟ නතහ දභහ ඇති ඵ එතුභහ දන්ප්රනහිද?  

(ආ) (i) ප්රභහි ඉදිකිරීම් නතහ දළමීභ  ප්රව තු ප්ර්ධද; 

 (ii) එභ ඉදි කිරීම් වහ අයමුදල ඳඹන රද ආඹතනඹ 
ප්රවෝ ආඹතන ප්ර්ධද; 

 (iii) ඒ වහ ප්රන් යන රද මුදර ප්රොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ප්රනහිද?    

(ඇ) (i) වරිත නයප්රත වහ වරිත රීමඩහංණප්රත ඉදි කිරීම් 
නළත ආයම්බ යන්ප්රන්ද; 

 (ii) එප්ර  නම්, එභ දිනඹ ප්ර්ධද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද?    

(ඈ) ප්රනොඑප්ර  නම්,  ඒ භන්ද? 

  

 ததரது றர்ரக, உள்ரட்டலுல்கள் அமச்ெமக் 

றகட்ட றணர: 

(அ) குருரகல் ரட்டத்றன் தன்ணன தறறெ 

ெமதறணரல் றர்கறக்கப்தடுகறன்ந ரகந்து க 

அதறறருத்றத் றட்டத்றன் கலழ் தசும கதரன்மந 

த்ம் தசும றமபரட்டுத் தரகுறதரன்மநத்ம் 

றர்ரறக்கறன்ந தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்ட றதரற 

லும் ற்றதரது இற்நறன் றர்ரப் தறகள் 

இமடடுறல் றரத்ப்தட்டுள்்பண ன்தம அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) இன் றர்ரப் தறகள் றரத்ப்தட்ட 

மக்கரண கரங்கள் ரமதன்தமத்ம்; 

 (ii) றற்தடி றர்ரப் தறகளுக்கரக றற 

ங்கற றரணம் அல்னது றரணங்கள் 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iii) இற்கரக எதுக்கப்தட்ட தத்தரமக 

வ்பதன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) தசும கத்றணதும் தசும றமபரட்டுத் 

தரகுறறணதும் றர்ரப் தறகள் லப 

ஆம்தறக்கப்தடுர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்றகற ரதன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்றநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs: 

(a) Is he aware that even though construction of a 

green city and a green sports complex was started 

under the Makandura Town Development Plan 

implemented by the Pannala Pradeshiya Sabha of 

Kurunegala District, its construction work has 

been stopped halfway at present? 

(b) Will he state - 

 (i) the reasons for stopping the construction 

work; and 

 (ii) the institution or institutions which provided 

funds for the aforesaid construction; and 

 (iii) the amount of money allocated for that 

purpose? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether construction work of the green city 

and the green sports complex will be 

recommenced; and 

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

(d) If not, why? 

 

රු ඩේලිේ.ඩී.ප්රේ. ප්රප්රනවියත්න භවතහ (යහජය ඳරිඳහරන 
වහ සප්රේල  යුතු අභහතයතුභහ)  
(ரண்தைறகு டதறள்த்.டி.றஜ. தெதணறத்ண - ததரது றருரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභභ ේලසනඹ ඇත්ත ලප්රඹන්භ භප්රේ 

අභහතයහංලඹ  අදහශ ේලසනඹක් ප්රනොප්රයි. ප්රභභ ේලසනඹ නහරි 

ං්ධධන අධිහරිඹ  අදහශ ේලසනඹක්. ප්රප්ර  නමුත් භ  

ිළිතතුයක් රළබිරහ තිප්රඵනහ. භභ එඹ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඉදිරිඳත් 

යනහ. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i)  ප්රම් වහ ළඩ විඹඹන් කිහිඳඹක් ඹ ප්රත් ඳරිය 
අභහතයහංලප්රත තියහය ඳරිය ළඩ  වන 
ඹ ප්රත් මුදල ේතිඳහදන ප්රන් ය ඇත. ඳරිය 
අභහතයහංලඹ භන්න් 2011.10.31 දින කුරුණෆර 
දිස්රිටක් ප්රලම් ප්රත එව ලිිළඹ භන්න් රීමඩහ 
ිළටිප්රත ඉඩ ේභහණඹ ළඩි න ඳරිදි රීමඩහ 
ංකී්ධණප්රත ඉදි කිරීම්  යුතු නළත ළරසුම් 
යන ප්රර දන්හ ඇත. ඒ න වි  
ප්රොන්ත්රහහත්රු  අත්තිහයම් ප්රහ ඔ ව විසින් 
ළඩ ආයම්බ කිරීභ  අලය ද්රෂය ළඩ බිභ  
ප්රනළවිත් තිබුණද ඳසු ළඩ නත්හ ළරසුම් වහ 
ඇසතප්රම්න්තු නළත ස කිරීභ ප්රව තුප්රන් 
2011 ප්ර්ධ එහි ළඩ නිභ කිරීභ  ප්රනොවළකි වී 
ඇත.  

 (ii)   ඳරිය අභහතයහංලඹ භන්න් "තියය ඳරිය 
ළඩ වන" ඹ ප්රත් ප්රම් වහ මුදල ේතිඳහදන 
ප්රන් ය ඇත.   
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

 (iii)   රීමඩහංණඹ  හ ළ  ඉදි කිරීභ - 2010.10.27             
දින රු. 4,629,000.00 ේතිඳහදන ඳරිය 
අභහතයහංලප්රඹන් එහ ඇත.  

  රීමඩහහයඹ ඉදිකිරීභ - I අදිඹය - 2011.08.25              
දින රු. 12,715,240.47 ේතිඳහදන ඳරිය 
අභහතයහංලප්රඹන් එහ ඇත. ප්රභභ මුදලින් 2011 
ප්ර්ධ විඹදම් ය ඇත්ප්රත් රු. 2,090,808.24 
මුදරක් ඳභණි. එභ ඉතිරි මුදල අරංගු ව අතය 
ප්රභහි ඉතිරි ළඩ වහ රු. 9,695,111.25  
මුදරක් 2012.05.22 දින ප්රන් ය ඇත. 

  රීමඩහහයඹ ඉදි කිරීභ - II අදිඹය ඉතිරි ළඩ නිභ 
කිරීභ. - 2012.10.15 දින රු. 788,715.00  
ගිවිසුම් ත වී ළඩ ආයම්බ ය ඇත. 2012.12.28 
න වි  ළඩ නිභ ය අන් වී ඇත.  

(ඇ)  (i)   වරිත නයප්රත ව රීමඩහ ංකී්ධණප්රත ඉතිරි ඉදි 
කිරීම්  යුතු ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ වහ ළරසුම් 
ස යන   ප්රර ඳරිය අභහතයහංලඹ විසින් 
නහරි ං්ධධන අධිහරිඹ  දළනුම් දී ඇත.  

 (ii)   ප්රභභ  යුතු අන් වීප්රභන් ඳසු ඉදි කිරීම් 
 යුතු නළත ආයම්බ කිරීභ වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ විසින් තියය ඳරිය ළඩ වන 
ඹ  ප්රත් මුදල ේතිඳහදන ප්රන් ය දුන් ඳසු 
නළත ළඩ ආයම්බ ප්රප්ර්ධ.  

(ඈ)  අදහශ ප්රනොප්රේ. 

රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රම් භප්රේ අභහතයහංලඹ  අදහශ හයණඹක් 

ප්රනොප්රයි. නමුත් ප්රම් ේලසනඹ අඳ  එහ තිබුු නිහ අඳ දන්නහ 

විධිඹ  ස ශහ. ප්රභොද, දිස්රිටක් ප්රලම්යඹහත් ප්රම්  

ඹම්කිසි ේභහණඹ ම්ඵන්ධතහක් තිප්රඵනහ.  

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි, භභ සතුතින්ත ප්රනහ,  රු 

ඇභතිතුභහ එතුභහ  වළකි ආහයප්රඹන් ප්රම් ේලසනඹ   විධිභත් 

ිළිතතුයක් රඵහ දීභ ිළිතඵ. රු ථහනහඹතුභනි, රු 

ඇභතිතුභහප්රේ ිළිතතුප්ර්ධ වන් වුණහ, රු. 4,629,000.00 මුදරක් 

ඳරිය අභහතයහංලප්රඹන් එහ තිප්රඵනහඹ කිඹහ. 2011දී ප්රභහි ළඩ 

නළතිරහ තිප්රඵනහ. අිළ 2013ත් භළද හ්ධතු  ශං ප්රමින් 

ඉන්ප්රන්. එප්රවභ නම් ඹම් මුදල ේභහණඹක් විඹදම් යරහ අවුරුදු 

ප්රදක් ළඩ නළතිරහ තිබීභ ම්ඵන්ධප්රඹන් අභහතයහංලඹ  

දිස්රිටක් ප්රලම්තුමිඹ වයවහ යන්න පුවනන් ප්රභොන හප්රේ 

භළදිවත් වීභක්ද?  

 
රු ඩේලිේ.ඩී.ප්රේ. ප්රප්රනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.றஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
රු ථහනහඹතුභනි, අතුරු ේලසනර  ිළිතතුරු ප්රදන්න භ  

පුවනන්භක් නළවළ. ප්රම් භ ප්රේ අභහතයහංලඹ  අදහශ හයණඹක් 

ප්රනොප්රයි. ඒ නිහ රුණහය, අදහශ අභහතයහංලප්රඹන් අවන්න.  

ඉදි කිරීම්  යුතු යන්ප්රන් නහරි ං්ධධන අධිහරිප්රඹන්.  

ළරසුම් යන්ප්රන් ඳරිය අභහතයහංලප්රඹන්.  

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි.  

දිහඳතිතුමිඹ  ඹම් භළදිවත් වීභක් යන්න පුවනන් කිඹරහ එතුභහ 

වන් යන්න ප්රඹදුණහ.  ප්රම් ප්රනුප්රන් දිහඳතිතුමිඹ  ප්රභොන 

ආහයප්රත භළදිවත්වීභක් ද යන්න පුවනන් කිඹරහ භභ දළන 

න්න තුටුයි.  ඒ හප්රේභ රු ඇභතිතුභහ  ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් 

භළදිවත් ප්රන්න පුවනන් ප්රභොන ආහයඹ ද? 

 
රු ඩේලිේ.ඩී.ප්රේ. ප්රප්රනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.றஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ප්රම් ඉඩප්රම් විලහරත්ඹ ළඩි යන්න කිඹරහ දිහඳතිතුමිඹ  

ලිිළඹක්  ආහ.  එතුමිඹ ඒ ලිිළඹ ඳරිය අභහතයහංලඹ  ප්රඹොමු 

ශහ.  

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

රු ථහනහඹතුභනි, අහන අතුරු ේලසනඹ විධිඹ  භභ 

අවන්න ළභළතියි, ප්රම් ප්රනුප්රන් ඹම් ආහයප්රත  යුත්තක් 

යන්න  අඩු ණප්රන් යහජය ආයක් ව නහරි ං්ධධන 

අභහතයහංලඹ  ප්රම් ළන දළනුත් කිරීභක් යන්න රු 

ඇභතිතුභහ  පුවනන්ද කිඹරහ.  හප්රන් විඹදම් වුණත් ප්රම් යප්රට් 

ජනතහප්රේ ලලි ප්රන්.  

 
රු ඩේලිේ.ඩී.ප්රේ. ප්රප්රනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.றஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු භන්ත්රී තුභනි,  ඔඵතුභහ ඔඹ අතුරු ේලසන ඒ අදහශ 

අභහතයහංලඹ  ප්රඹොමු යන්න.  

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහජය ආයක් අභහතයහංලප්රත උඳප්රේල හය බහ රැස 

ප්රන්ප්රන්ත් නළවළ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොයි.  අදහශ අභහතයහංලඹ  ප්රඹොමු යන්න. 

ේලසන අං 2-1935/11-(2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ේලසනඹ භභ අවනහ. 

 
රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ නිජ ප්රතල ්ධභහන්ත 

අභහතයතුභහ ප්රනුප්රන් ඒ ේලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ ති 

ප්රද හරඹක් ඉලරහ සිටිනහ.  

 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 3-2139/'11-(2), රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ. 

1333 1334 

[රු ඩේලිේ.ඩී.ප්රේ. ප්රප්රනවියත්න  භවතහ] 
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රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ේලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ජනභහධය වහ ේිත්ති අභහතයතුභහ 

ප්රනුප්රන් ඒ ේලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ භහ ප්රද හරඹක් 

ඉලරහ සිටිනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රම් ළදත් ේලසනඹක්.  ප්රම් 

ේලසනඹ  දිගින් දි භ ල ඉලරනහ.  ජනභහධය වහ ේිත්ති 

අභහතයතුභහ එන්ප්රන්ත් නළවළ.  භභ අප්රප් රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන 

අභහතයතුභහ අඳවසුතහ  ඳත් යන්න සදහනම් න්ප්රන්ත් නළවළ.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොයි.  ළදත් නිහ තභයි ල ඉලරහ තිප්රඵන්ප්රන්.   

 
රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ත භහ ප්රදක් ඉලරන්ප්රන්.  ේගීත් එක්නළලිප්රොඩ ඉන්නහ 

කිඹරහ කිඹනහ ප්රන්.  ඉන්නහ කිේහ  ප්රම්හ  උත්තය ප්රදන්ප්රන් 

නළවළ.  ඉන්නහ නම් කිඹන්න එඳහඹළ.   
 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 4 - රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ප්රම් ේලසනඹ තුන්ළනි තහ ත් 

අවනහ.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීම්, ඉංජිප්රන්රු 

ප්ර හ, නිහ වහ ප්රඳොදු ඳවසුම් නිප්රඹෝජය අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல் 

றெமகள், வீடமப்தை, ததரதுெறகள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

රු ථහනහඹතුභනි, උත්තය ප්රදන්නයි වදන්ප්රන්. ඇයි? 

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වරි. ඇයි, භ  අවන්න තවනම්ද?  

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

උත්තය ප්රදන්න වදන්ප්රන්.  

 
අඩු ආදහඹම් නහරි ජනහහ යහඳිතිඹ ඹ ප්රත් 

ඉඩම් : අයිතිඹ 
குமநருரணம் ததரறரருக்கரண க குடிறற்நக் 

கருத்றட்டத்றன்கலரண கரற: உரறம 
LAND UNDER URBAN HOUSING SCHEME FOR LOW-INCOME 

FAMILIES : OWNERSHIP   
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4.  රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
 (ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිප්රන්රු ප්ර හ, නිහ වහ ප්රඳොදු ඳවසුම් 

අභහතයතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (3):  

(අ) "භහින්ද චින්තන - දිනමු ශ්රී  රංහ" ේතිඳත්ති භහරහප්රේ 
ජන ප්රණ ළඩ  වන අනු, අඩු ආදහඹම් නහරි 
ජනහහ යහඳිතිඹ ඹ ප්රත් නිහ තළනීභ  ප්රදන රද 
ඳ්ධචස ප්රද ඉඩම් ළඵළලප්රල ප්ධණ අයිතිඹ එහි 
ත්භන් ඳදිංචිරුන්  රඵහ ප්රදන ඵ  ප්රඳොප්රයොන්දුක් දී 
ඇති ඵ එතුභහ  දන්ප්රනහිද? 

(ආ) ඉවත ළඩ  වන ඹ ප්රත් ප්රම් න වි  ඳ්ධචස ප්රද 
ප්ධණ අයිතිඹ හිමිව ඳවුල ංයහ ප්රොඳභණද ඹන්න 
එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද?   

(ඇ)  ප්රනො එප්ර  නම්, ඒ භන්ද? 

   

றர்ர, ததரநறறல் றெமகள், வீடமப்தை,ததரது 

ெறகள் அமச்ெமக் றகட்ட றணர: 

(அ) யறந் ெறந்மண, இனங்மகம தற்நறததநச் 

தெய்றரம் தகரள்மககபறல் ஜணதெண றகழ்ச்ெறத் 

றட்டத்றன்தடி, குமநருரணம் ததரறரருக்கரண 

க குடிறற்நக் கருத்றட்டத்றன் கலழ் வீடமப் 

தற்கரக ங்கப்தட்ட 2 றதச்ெஸ் கரறத் துண்டுக் 

கரண தொளமரண உரறமம அக்கரற கபறல் 

ற்றதரது ெறப்தர்களுக்கு ங்குரக ரக்குரற 

பறக்கப்தட்டுள்பதன்தம அர் அநறரர? 

(ஆ) றற்தடி றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் கலழ் ற்றதரது 2 

றதச்ெஸ் கரறக்கரண தொளமரண உரறம 

கறமடக்கப்ததற்ரள்ப குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக 

ரதன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்றநல், ன்? 

 
asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

Janasevana Programme of “Mahinda Chintana -

Dinawamu Sri Lanka”manifesto that the full 

ownership of the two-perch plot of land provided 

for construction of houses under the Urban 

Housing Scheme for low-income families would 

be given to the current residents of such lands? 

(b) Will he inform this House the number of families 

that have got the full ownership of two-perch land 

by now, under the aforesaid programme? 

(c) If not, why? 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිප්රන්රු ප්ර හ, නිහ වහ 

ප්රඳොදු ඳවසුම් නිප්රඹෝජය අභහතයතුභහ ප්රනුප්රන් භහ ඒභ ේලසනඹ 

අවනහ. 
 

(අ)  ඔේ.  

(ආ)  ප්ධණ අයිතිඹ හිමි ව ංයහ - 1,431කි.  

(ඇ)  අදහශ ප්රනොප්රේ. 

 

රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභප්ර යි. අඳ දන්නහ ව ංයහ ප්රලනර  අනුකර ඳ්ධචස 2 

ඳදිංචි වී සිටින ඳවුල 60,000  ආන්න ේභහණඹක් ප්රොශම 

නය ේප්රේලප්රත ජීත් ප්රනහ. 2005 භහින්ද චින්තන දිනමු            

ශ්රී  රංහ ළඩ  වප්රන් ප්රඳො ප්රයොන්දුක් තභයි ඒ ඳ්ධචස ප්රදප්රක් බිම් 

ළඵළලි අයිති, ඒහප්රත ඳදිංචි සිටින ජනතහ  සින්නක්ය ඔප්පු 

රඵහ දීභ. රු ථහනහඹතුභනි, දළන  ය 8ක් ත ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. 2005 දීයි ප්රඳොප්රයොන්දු රඵහ දුන්ප්රන්. 60,000ක් 

අතරින් ඔප්පු රඵහ දීරහ තිප්රඵන්ප්රන් 1,431 යි. භහ රු 

නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභහප්රන් අවන්න ළභළතියි, ඉතිරි 58,000  

ඔප්පු රඵහ දීභ වහ තත් අවුරුදු කීඹක් න්නහද කිඹරහ. 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුලින්භ ප්රභතුභහ  ඳළවළදිලි යන්න 

ඕනෆ 2005 භහින්ද චින්තන ේතිඳත්ති ේහලනඹ නළත 2010 

ජනතහ ඉදිරිඹ  ගිඹ ඵ. එප්රවභ නම්, 2010 දී "භහින්ද චින්තන 

ඉදිරි දළක්භ" තභයි ප්රම් යප්රට් අතිභවත් ඵ වතය ජනතහ අනුභත 

යරහ තිප්රඵන්ප්රන්. රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ ප්රප්රයහි විප්රල ප්රඹන් 

ඔඵතුභහප්රේ අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහප්රේ ංයහ 

ප්රලන ළරැදියි. 60,000ක් ප්රනොප්රයි, ්ධතභහන මීක්ණඹ 

අනු ප්රොශම ඳළලඳත් හසින් 68,000ක් ඉන්නහ. අප්රප් 

අභහතයහංලඹත්, විප්රල ප්රඹන් නහරි ං්ධධන අධිහරිඹත් 

භළදිවත් ප්රරහ ඳ්ධචස ප්රදප්රක් ඔප්පු ඳභණක් ප්රනො, කිේහ ත් 

ඩහ ඉදිරිඹ  ිළඹය තඵරහ ඒ අඹ  භවල නිහඹකුත් භඟ 

ඔප්පු රඵහ දීභ  අලය ක්රිඅඹහ භහ්ධ යජඹ ප්රම් න වි  ප්රන 

තිප්රඵනහ.     

නහරි ං්ධධන අධිහරිඹ ඹ ප්රත් ප්රම් න වි  ප්රල 

13,000ක් ඉදි ප්රමින් ඳතිනහ. ප්රම් අවුරුේද අන් න වි  

ප්රල 20,000 ඉදි කිරීම්  යුතු ආයම්බ යනහ. ඉන් 

ඳශමුළනි අදිඹය ලප්රඹන් ඒ අඹ  නිහඹත්, ඔප්පුත් රඵහ දීප්රම් 

 යුතු අප්රෝසතු භහප්රතදී ආයම්බ යන්න  දළන   යුතු 

ප්රඹොදරහ තිප්රඵනහ. 

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ භභ 

අවනහ. ඇත්ත ලප්රඹන්භ ඳ්ධචස ප්රදප්රක් බිම් ළඵළලප්රල 

සින්නක්ය අයිතිඹ රඵහ දීභ ඳභණක් ප්රනොප්රයි, ඒ වහ මුේදය 

හසතුත්, ඔප්පු හසතුත් අඹ යන්ප්රන් නළවළයි කිඹන එ භහින්ද 

චින්තන දිනමු ශ්රී  රංහ ළඩ වප්රන් 22ළනි ිළටුප්රේ වන් 

ප්රරහ තිප්රඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ භභ රු 

නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභහ  කිඹන්න  ළභළතියි 2010 

ජනහධිඳතියණඹ  ප්රඳය 2005 දී රඵහ දුන් ප්රඳොප්රයොන්දු ටි ඉස  

යන්න  ඕනෆ කිඹන එ. 60,000ප්රන් 1,431 ප්රදප්රනකු  

විතයයි ඔප්පු රඵහ දීරහ තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ නිහ භභ රු 

ථහනහඹතුභහප්රන් අවන්න  ළභළතියි,- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භප්රන් අවන්න එඳහ, රු ඇභතිතුභහප්රන් අවන්න. 

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ වයවහ අවන්ප්රන්. ප්රම් යප්රට් අනුය ටිනහ 

ඉඩම්ලින් අක්ය 10ක් ළන්ග්රිඅ-රහ ආඹතනඹ   රඵහ ප්රදන 

ප්රො , අක්ය 6ක් ළටික් ආඹතනඹ   රඵහ ප්රදන ප්රො , 

ඳළලඳත්හසින්ප්රේ සින්නක්ය අයිතිඹ රඵහ ප්රදන්න  ඇයි 

ප්රභච්චය භළිත ප්රන්ප්රන්?  ඒ ළඩ ිළිතප්රශ ඉබි භනින් ඹන්ප්රන් 

ඇයි කිඹන එ භභ අවන්න  ළභළතියි. 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභතුභහ කිඹන්ප්රන් ඒ ඳළලඳත්රභ 

අයිතිඹ ඒ අඹ  රඵහ ප්රදන්න කිඹරහයි. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ේමු අප්රප් යජඹ ඒ අඹ  ඳළලඳත්ර අයිතිඹ ප්රදන්න ප්රනොප්රයි 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රන්ප්රන්. රුිළඹල රක් 30ක් විතය ටිනහ 

ප්රඹකුත් එක්භ ඒ අයිතිඹ රඵහ ප්රදන්න තභයි අිළ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රන්ප්රන්. ඒ නිහ ප්රභතුභහ කිඹපු හයණඹ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් නහටු ප්රන්න ඕනෆ. එතුභහ කිේහ  ඒ අඹ ඒ 

ඳළලඳත්රභ තිඹන්න අප්රප් යජඹ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රන්ප්රන් 

නළවළ. 

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඉතහභත්භ ප්රෞයප්රඹන් තුන්ළනි 

අතුරු ේලසනඹත් අවනහ. පුනපුනහභ ප්රම් ේලසනඹ අවන්න  ප්රව තු 

තභයි ේහලන ව ක්රිඅඹහලින් අතය ප්රරොකු ඳයසඳයඹක් තිබීභ.  

ප්රභච්චය ංප්රේදී ජනතහප්රේ ේලසනර   විඳුම් ඳඹනහ 

නම් භභ ප්රම් හයණඹ ළනත් අවන්න ළභළතියි. ඔඵතුභහප්රේ රු 

ඇභතිතුභහ  අය මී ප්රතො මුලර කුු න්ද ශඟ  ගිහින්  කිේහ, 

විඳත  ඳත් වී සිටින ජනතහ  ප්රල ටි  ඔක්ප්රොභ වදහ 

ප්රදනහඹ  කිඹහ. ඒ  නිම් යංනඹක්   ඳභණයි ප්රශ .  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔන්න කුු න්දල අදිනහ.  

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රම් උත්තරීතය බහ ප්රේ යිහරු ළ වහ  භදි. රු ඇභතිතුභහ  

යිහරු ක්රිඅඹහ    නංන්ප්රන් දහ ද කිඹහ භහ අවන්න  

ළභළතියි. 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු ඇභතිතුභහ ඳළමිණි වි එතුභහ   

ඒ ිළිතතුය රඵහ ප්රදනහ.  
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සත්රී  දණ, ලිංගි අඳප්රඹෝජන වහ ශභහ අඳචහය : 
ඳළමිණිලි 

ன்தைர்ச்ெற, தரலில் தரந்வு ற்ரம் ெறரர் 

துஷ்தறறரகம் : தொமநப்தரடுகள் 
 RAPE, SEXUAL HARASSMENT AND CHILD ABUSE : 

COMPLAINTS 

2548/‟12 

6.  රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
 (ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

 (The Hon. Sunil Handunnetti) 
අග්රාහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතයතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ- (3): 

 (අ) (i) 2009 ්ධප්රත සි  ප්රම් දක්හ ශ්රී  රංහ ප්රඳොලීසිඹ 
ප්රත රළබී ඇති සත්රී  දණ, ලිංගි අඳප්රඹෝජන වහ 
ශභහ අඳචහය ම්ඵන්ධ ඳළමිණිලි ංයහ දිස්රිටක් 
භට් මින්, ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රොඳභණද; 

 (ii) එභ ඳළමිණිලි අතරින් ප්රම් න වි  ඳරීක්ණ 

අන් ය ඇති ඳළමිණිලි ංයහ  ප්රොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද?  

(ආ) ප්රනොඑප්ර  නම්, ඒ භන්ද? 

 
தற அமச்ெரும் ததபத்ெரெண,  அலுல்கள் 

அமச்ெருரணமக் றகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2009 இலிருந்து இற்மநம இனங்மகப் 

ததரலீசுக்குக் கறமடத்துள்ப ன்தைர்ச்ெற, 

தரலில் தரந்வு ற்ரம் ெறரர் துஷ்தற 

றரக தொமநப்தரடுகபறன் ண்றக்மக ரட்ட 

ட்டத்றல் ணறத்ணறரக வ்பவு 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) றற்தடி தொமநப்தரடுகபறல் ற்றதரது றெர 

மகள் றமநவுதெய்ப்தட்டுள்ப தொமநப்தரடு 

கபறன் ண்றக்மக வ்பவு ன்தமத்ம் 

      அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்றநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, at district level, of the number of 

complaints of rape, sexual harassment and 

child abuse received by the Sri Lanka 

Police from the year 2009 up to now; and 

 (ii) of the number of complaints regarding 

which investigations have been completed 

out of the number of complaints mentioned 

in a (i) above ? 

(b) If not, why?  
 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතයතුභහ  ප්රනුප්රන් භහ එභ   ේලසනඹ  

ිළිතතුය ප්රදනහ. 

(අ) (i),  (ii) ඇමුුප්රභහි දළක්ප්රේ. ඇමුුභ බහත* යමි. 

(ආ)   ඳළන ප්රනොනඟී.  
 

* බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුභ: 
   ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை : 

   Annex tabled: 
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රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභනි,  භහ අහ තිප්රඵන්ප්රන් හ්ධක ප්රප්රයන 

ඳළමිණිලි ංයහයි. දිස්රිටක් භට් මින් ප්රනොවුණත් ්ධප්රත 

ඳළමිණිලි එතු තිප්රඵනහ නම් දළන න්න  ළභළතියි. නළත්නම් 

ප්රභොක්ත් උත්තයඹක් නළවළ ප්රන්. 2009 ්ධප්රත කීඹද, 2010 

්ධප්රත කීඹද ඹනහදී  ල ප්රඹන් කිඹන්න පුවනන් ද? 

 
රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දිස්රිටක් විසිඳප්රව භ ම්ප්ධණ විසතය ති ප්රඵනහ.  

 
රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතු නළේද රු ඇභතිතුභහ?  

 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතු තිප්රඵනහ, දිස්රිටක් භට් ප්රභන්.  

 
රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. විප්රල ප්රඹන්භ භතින් 

 ප්රතොය දහචහය ම්ඳන්න භහජඹක් නි්ධභහණඹ කිරීභ ඉරක් ය 

ප්රන තභයි භහින්ද චින්තන ළඩ ිළිතප්රශ ක්රිඅඹහත්භ ප්රන්ප්රන්. 

නමුත් ඳසු ගිඹ දසර ප්රම් නිල රැලර ආයම්බ වීභත් භඟ 

භවයභ නය බහප්රේ ආණ්ඩු ඳක්ෂලප්රත භන්ත්රී යප්රඹක් ශභහ 

අඳචහය සිේධිඹ  ම්ඵන්ධ ප්රරහ තිප්රඵනහඹ කිඹරහ ඳත්තයර 

හ්ධතහ වුණහ අිළ දළක්හ. විප්රල ප්රඹන්භ  ඔඵතුභහත් නිප්රඹෝජනඹ 

යන ආනඹ නියි ප්රම් ේලසනඹ අවන්ප්රන්. නිල රැලර හ්ධථ 

ක්රිඅඹහත්භ න ඵ තභයි අිළ  ප්රඳප්රනන්ප්රන්. ප්රම් ිළිතඵ දළන  

ඳක් භට් මින් ව යජඹ වළටිඹ  අයප්රන තිප්රඵන ක්රිඅඹහ භහ්ධ 

ප්රභොනහද කිඹරහ දළන න්න ළභළතියි. 

 
රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භවයභ නය බහ භන්ත්රී යප්රඹක් ඒ ප්රචෝදනහ  අත් 

අඩංගු  ත් ඵ පුත් ඳත්ර ඳශ ප්රරහ තිබුණහ. රු 

ථහනහඹතුභනි,  අධියණඹ විසින් ඔ ව රිභහන්ඩ් 

ඵන්ධනහහයඹ  ඹරහ තිප්රඵනහ. ඒ අනු ප්රභඹ අධියණඹ  

බහජනඹ ප්රරහ තිප්රඵන ේලසනඹක්. ප්රේලඳහරන ලප්රඹන් රු 

ෛභත්රී ඳහර සිරිප්ර න ඇභතිතුභහ ඒ ළන  යුතු යනහ ඇති.  

අධියණඹ  බහජනඹ ප්රරහ තිප්රඵන ේලසනඹ   භ  මී  ඩහ  

විසතය හිත ිළිතතුයක් දිඹ ප්රනොවළකියි. ප්රභඹ ඳරීක්ණඹ  රක් 

ප්රරහ තිප්රඵන ප්රදඹක්. 

 
රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

රු ජනහධිඳතිතුභහභ නිප්රඹෝජනඹ යන වම්ඵන්ප්රතො  

දිස්රිටක්ප්රත තංලර ේහප්රේශීඹ බහප්රේ බහඳතිතුභහ 

ම්ඵන්ධප්රඹනුත් ඒ හප්රේභ සිේධිඹක් හ්ධතහ වුණහ. රු 

ථහනහඹතුභහත් ප්රම් සිේධිඹ ළන ප්රවො භ දන්නහ ඇති. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

එළනි ක්රිඅඹහ භහ්ධ භන්න් එ ඳළත්තකින් යප්රට් ප්රභළනි අඳයහධ 

යන හභහනය පුේරඹන්  දිරි දීභක් තභයි සිේධ ප්රන්ප්රන්. 

ප්රභොද, ඒ යහජය ඵරඹ ඳහවිච්චි ය, ප්රේලඳහරන ඵරඹ ඳහවිච්චි 

ය ශභහ අඳචහය, ශභහ අඳප්රඹෝජනඹන් යන  ප්රේලඳහරන 

ඵරතුන් නිහ අධියණත් අඳවසුතහ  ඳත් ප්රනහ; 

නිරධහරිනුත් අඳවසුතහ  ඳත් ප්රනහ. 

ප්රභොද, ඔවුන් ම්ඵන්ධප්රඹන් න්නහ ක්රිඅඹහ භහ්ධඹක් නළවළ. 

ඒ ක්රිඅඹහ භහ්ධඹ ඉතහභත්භ භන්ප්රදෝත්හ ආ ආහයප්රඹන් සිේධ 

ප්රන්ප්රන්. ප්රභන්න ප්රම් ිළිතඵයි භභ ප්රදප්රනි අතුරු ේලසනඹ 

අවරහ තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රම් ඳළමිණිලිලින් දළන  ඳරීක්ණ අන් 

යරහ තිප්රඵන ංයහ අවරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  ඔඵතුභහප්රේ 

උත්තයප්රත කීඹක් ප්රවෝ වන් ඇති. විප්රල ප්රඹන්භ නය බහ 

බහඳතිරු, ේහප්රේශීඹ බහ භන්ත්රී රු ළනි විප්රල ප්රඹන්භ නිල 

රැලර  අදහශ, නිල රැලප්රල ට්ටිඹ තභයි ප්රම්හ ළඩිපුය 

යන්ප්රන්. නිල රැලර අන්තිප්රම්දී හභ රැලර  ප්රනහ. 

 
රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්රම් නිල රැලර  ම්ඵන්ධ නළවළ. නිල රැලර කිඹන භවහ 

ංතුය  දළන භත්  ප්රම් ප්රොලරන් ඹ  ය ප්රන ඹනහ. ඔවන 

උඩ තිඹහ ප්රන ෆ වනහ නිල රැලරක් ළන. ප්රම් හප්රේ ළයදි  

ළඩ යන සිඹලරන් භ  නීතිඹ, අධියණඹ ක්රිඅඹහත්භ න ඵ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ේහල යරහ තිප්රඵනහ. අධියණඹ 

භන් යන භහ්ධ තිප්රඵනහ. ඒ භහ්ධ ඉක්භන් යන්න, හිමින් 

යන්න, ප්රභප්රවභ යන්න කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ඒහ 

අධියණඹ  බහය රණයණ.  

 
රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භප්රේ තුන්න අතුරු ේලසනඹ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භවයභ -[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ දන්ප්රන් නළවළ. භභ භවයභ  ම්ඵන්ධ නළවළ.  ප්රඵොරු  

භවයභ කිඹන්න එඳහ. ෛභත්රී ඳහර සිරිප්ර න ඇභතිතුභහ ඒ ළන 

භළදිවත් ප්රරහ  යුතු යනහ, එතුභහප්රේ ඳක්ප්රත ප්රප්රනක් 

නිහ.  
 

රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ භන්ත්රී තුභහ එක්ත් ජහති ඳක්ප්රඹන් ආපු ප්රප්රනක් 

ප්රන්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ තළනළත්තහ රිභහන්ඩ් ය තිප්රඵනහ. ඵන්ධනහහයප්රත 

ඉන්ප්රන්. නීතිඹ  ක්රිඅඹහත්භ ප්රරහ තිප්රඵනහ. ආණ්ඩුප්රේ කිඹරහ  

නිම් ඉරහ නළවළ ප්රන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ප්රේලඳහරන ේලසනඹක් 

නම් ේලසනඹ ඒ විධිඹ  අවන්න. නීති ේලසනඹක් නම් ඒ විධිඹ  

අවන්න ඳ රහ න්ප්රන් නළති.  

රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ප්රක්න්ති න්න එඳහ.  
 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන් නිල රැලර  ඹ  ප්රරහ. නිල රැලර  ඹ  ප්රරහ ඔවන 

උසහ න්න ඵළරි ඉන්නහ.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යත්ත ප්රයෝදඹද?  
 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, සීනු.  සීනු ප්රවොඹන්නත් නළවළ දළන්.  
 

රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිල රැලර  ඹ  වුු ඒහ තිප්රඵනහ. යත්ත ප්රයෝදඹ ඹ  

ප්රරහ තිප්රඵනහ. ව රැලි ඹ  ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඳංචහයුධ ඹ  

ප්රරහ තිප්රඵනහ. ත ප්රොඩක් ජහති ඹ  ප්රරහ, ය කිඹහ න්න 

ප්රදඹක් නළතුයි ඉන්ප්රන්. ඒහ අඳ  ළඩක් නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රම්යි. 

ඒ නිල කිඹන චනඹ ආප්රේ නිල චිත්රහඳ  - blue films - එක් 

ප්රන්. භභ කිඹන්ප්රන් භප්රේ භහතිහ ඹ ප්රත්. ඕහ ඇත්ත භ 

නතය යන්න ඕනෆ ප්රේල. දළන් ප්රම් රැලර හප්රේ එන ප්රො  

තභයි කිඹන්ප්රන් නිල රැලර කිඹරහ. ඒ හප්රේභ හභ රැලර. 

භන්ත්රී රු ඒ හප්රේ අඳචහය ක්රිඅඹහර  ම්ඵන්ධ න ප්රො  ප්රම් 

ළඩ ිළිතප්රශ ඳවශ භට් ප්රභන් ප්රත්රුම් අයප්රන තිප්රඵන්ප්රන්, 

නිල රැලර කිඹන්ප්රන් හභ රැලර කිඹරහයි. ප්රභොද, ඒ 

ළඩ වන ඹන අතප්ර්ධ තභයි අඳචහය සිදුවීම්ර  නඩු 

ඳ රළප්රන්ප්රන්. ඒ භන්ත්රී යඹහත් ප්රලසි නළවළ. භප්රේ හිප්රත් අවුරුදු 

ණනක් ඒ දළරිවිඹයි, දළරිවිඹප්රේ භයි ඹන ප්රදප්රදනහභ එක් 

ඉරහ තිප්රඵනහ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ථහ ඳත්න්ප්රන් නළතු අතුරු ේලසනඹ අවන්න. අතුරු 

ේලසනඹ ඇ වප්රේ නළවළ.  
 

රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

විප්රල ප්රඹන්භ අඳචහය භහජ අ්ධබුදඹක් ඵ  ඳත් න එ 
ශක්න්න යජඹ න්නහ ක්රිඅඹහ භහ්ධ ප්රභොනහද? අඳචහය රැලර 
අද භහජ අ්ධබුදඹක් ඵ  ඳත් ප්රරහයි  තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ 
ශක්න්න ඔඵතුභන්රහ න්නහ ිළඹය කුභක්ද කිඹරහයි භහ 
අවන්ප්රන්. 

 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යජඹ නීතිඹ ක්රිඅඹහත්භ යරහ ඒ සිඹලු ප්රදනහ අධියණඹ 

ප්රත ඳළමිණවීප්රම් ක්රිඅඹහ භහ්ධ අයප්රන තිප්රඵනහ. ඉදිරි  යුතු 

යන්න අධියණඹ  බහය දීරහ තිප්රඵනහ. ඒ ළන රු 

භන්ත්රී තුභහ ප්රවොන්න් දන්නහ. දළන ප්රනභ ඒ ළන අවන්ප්රන් නිල 

රැලර නිහ  උණ ළනිරහ තිප්රඵන නිහයි. උණ ළනිරහ.  

1345 1346 

[රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති  භවතහ] 
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ළන්දඹු හන්තහන්  ආ්ධථි සථහයබහඹක් රඵහ 
දීභ  වහඹ වීභ : ේතිඳත්ති 

றமகபறன் ததரருபரர ரலறரண 

உரறத்ன்மக்கு உற : தகரள்மககள் 
 ASSISTANCE TO WIDOWS TO BECOME ECONOMICALLY STABLE : 

POLICIES IMPLEMENTED 

2831/‟12 

7. රු ඉයහන් වික්රුභයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශභහ ං්ධධන වහ හන්තහ  යුතු අභහතයතුභහප්රන් ඇස 

ේලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) ශ්රී  රංහප්රේ ළන්දඹු හන්තහන්  ආ්ධථි 
ලප්රඹන් සථහයබහඹක් ශඟහ ය දීභ  වහඹ 
නු ිළණි, යජඹ විසින් කිසිඹම් ේතිඳත්රණන් 
මවඹක් ක්රිඅඹහත්භ යමින් සිටින්ප්රන්ද;  

 (ii) එප්ර  නම්, එප්රර ක්රිඅඹහත්භ යනු රඵන 
ේතිඳත්රණන් ප්ර්ධද;  

 (iii) එභ හන්තහන්  නළත භහජත වීභ  වහඹ 
නු ිළණි අලය  යුතු ක්රිඅඹහත්භ යනු 
රඵන්ප්රන්ද;  

 (iv) එප්ර  නම්, ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  
අදවස යන ළරසුභ ප්ර්ධද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

 (ආ) ප්රනොඑප්ර  නම්,  ඒ භන්ද? 

 
ெறரர் அதறறருத்ற, கபறர் அலுல்கள் அமச்ெமக் 

றகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்மகறலுள்ப றமகள் ததரருபரர 

ரலறரக உரறத் ன்மம அமடற்கு 

உவும் மகறல் அெரங்கத்ரல் றதம் 

தகரள்மககள் மடதொமநப்தடுத்ப்தடுகறன் 

நணர ன்தமத்ம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன், மடதொமநப்தடுத்ப்தடும் 

அத்மக தகரள்மககள் ரமதன்தமத்ம்; 

     (iii) அத்மக ததண்கமப ெதோகத்துடன் லண்டும் 

எருங்கறமப்தற்கு உவும் றதம் 

டடிக்மக றற்தகரள்பப்தடுகறன்நர 

ன்தமத்ம்; 

     (iv) அவ்ரநரறன், அது தரடர்தறல் மடதொமநப் 

தடுத்ப்தடவுள்ப றட்டம் ரதன்தமத்ம் 

     அர் கூரரர? 

(ஆ) இன்றநல், ன்? 

 
asked the Minister of Child Development and 

Women‟s Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether there are any policies being 

implemented by the Government to assist the 

widows in Sri Lanka to become 

economically stable; 

 (ii) if so, the policies being implemented as 

such; 

 (iii) whether there is any action being taken in order 

to assist those women to re-integrate with the 

society; and 

 (iv) if so, the plan to be implemented in that 

regard? 

(b) If not, why? 

 
රු තිස යලලිඹේද භවතහ (ශභහ ං්ධධන වහ හන්තහ 
 යුතු අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித் - ெறரர் அதறறருத்ற, கபறர் 

அலுல்கள்  அமச்ெர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women‟s Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි,  එභ ේලසනඹ  ිළිතතුය ප්රභප්ර යි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) * යුේධඹ වහ ප්රනත් ප්රව තූන් නිහ ළන්දඹුබහඹ      
 ඳත් ව හන්තහන් වහ ඔවුන්ප්රේ ඳවුලර 
 ආ්ධථි, භහජයීඹ, භප්රනෝ භහජයීඹ ලප්රඹන් 
 වි ඵර ළන්වීභ.  

  * ප්රභභ හන්තහන්ප්රේ ජීන තත්ත්ඹ 
 ගුණහත්භ ලප්රඹන් ඉවශ නංහ ඔවුන් 
 භහජප්රත ිළිතත් ණ්ඩහඹභක් ප්රර භහජත 
 කිරීභ. 

  * ළන්දඹු හන්තහන් මු වණඳහන භහජ, ආ්ධථි 
 ළ ලු වහ අභිප්රඹෝ වමුප්රේ ඇඹප්රේ ඳළළත්භ වහ 
 ං්ධධනඹ, සුයක්කතබහඹ ප්රප්රයහි ළඩි 
 අධහනඹක් ප්රඹොමු කිරීභ. 

 (iii) ඔේ. 

* ළන්දඹු හන්තහන් ආ්ධථි ලප්රඹන් විඵර 
ළන්වීප්රභහිරහ සඹං රැකිඹහ පු වු ව 
ආධහය රඵහ දීභ. 

* ළන්දඹු හන්තහන් වහ ප්රතු හ 
යහඳිතිඹ ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ. 

* චරීමඹ ණඹ ළඩ වන ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ. 

* නිතහ ලක්ති ඵළංකු ළඩ වන. 

* ළන්දඹු හන්තහන් වහ උඳප්රේලන ප්ර හ 
රඵහ දීභ. 

* ේජනන ප්රෞය වහ HIV/AIDS ිළිතඵ 
දළනුත් කිරීභ. 

* ළන්දඹු හන්තහන් වහ යහඹත් 
පු වු රඵහ දීභ. 

* ළන්දඹු හන්තහන් වහ නහඹත් පු වු 
රඵහ දීභ. 

* ළන්දඹු හන්තහන් වහ ිත්තිඹ පු වු 
රඵහ දීභ. 

 (iv) උක්ත ළඩ වන් සිඹලර ඉවත වන් ශ 
ඉරක් ණ්ඩහඹම් ප්රතෝයහ නිමින් 2013 ප්ර්ධ 
ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  නිඹමිතඹ. ආ්ධථි ං්ධධන 
අභහතයහංලඹ වහ ඒහඵේධ දිවිනළගුභ යහඳිතිඹ 
ඹ ප්රත් ික්ධභ, ධීය, සුවන ්ධභහන්ත, කුඩහ 
යහඳහය, ඳශු ම්ඳත් ක්ප්ර ත්රහර  හන්තහ හ්ධඹ 
ංවිධහන වයවහ වඹ රඵහ දීභ  ද දිවිනළගුභ 
ළඩ වන ඹ ප්රත් රළප්රඵන යහඳිතිලින් 
ප්රො ක් ළන්දඹු හන්තහන් වහ ද ප්රන් 
කිරීභ  ළරසුම් ය ඇත. එභ සිඹලු ළඩ වන් 

1347 1348 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

දියිප්රන් ෆභ ේහප්රේශීඹ ප්රලම් 
ප්රොට්ධහඹ භ ප්රඹොදහ ඇති නිතහ ං්ධධන 
නිරධහරින් වහ වන ප්රොයුරි නිරධහරින් භගින් 
ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  වහ ඳසුවිඳයම් කිරීභ  ද  යුතු 
ංවිධහනඹ ය ඇත. 

(ආ) ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
රු ඉයහන් වික්රුභයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 
ළන්දඹුන් 89,000ක් සිටිනහ කිඹරහ යජඹභ වන් යනහ. 
Viluthu, the Centre for Human Resource Development එප්රක් 
ලහන්ති චිතහනන්දම් භවත්මිඹත්, Northern Mannar Women's 

Development Federation එප්රක් රීන් ර්ධ භවත්මිඹත් වන් 
යනහ, ඔඵතුභහ කිඹපු භප්රනෝ භහජයීඹ උඳප්රේලන - 
psychosocial counselling - අසථහන් ඒ ළන්දඹුන්  රළබිරහ 
නළවළ කිඹරහ. ඒ හප්රේභ විලහහ ධ්ධභදහ භවත්මිඹ වන් 
යනහ, අප්රප් මිඹ ගිඹ ප්රොලදහදුන්ප්රේ ළන්දඹු හන්තහන්ප්රේ 
ආ්ධථි තත්ත්ඹ ලක්තිභත් වුණත් ඒ අඹ ත් ප්රම් හප්රේ භප්රනෝ 
භහජයීඹ උඳප්රේලන රඵහ ළනීභ  තිප්රඵන අසථහ අඩුයි කිඹරහ.  

යහජය ප්රනොන ආඹතන විසින් උතුරු ේප්රේලප්රතත්, 

නළ ප්රඟනහිය ේප්රේලප්රතත් ඹටිතර ඳවසුම් දියුු කිරීභ වහ 
ප්ර ඹ යනහ; නමුත්  ප්රම් counselling ප්ර හන්ර  ඉඩ දීරහ 
නළවළ කිඹරහ අිළ දන්නහ. රුණහයරහ අඳ  ඒ හයණඹ 
ප්රඳොඩ්ඩක්  විසතය යන්න. 

 
රු තිස යලලිඹේද භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු භන්ත්රී තුභනි, උතුරු නළ  ප්රඟනහිය ේප්රේලර ඳළතුු 

යුදභඹ හතහයණඹ තුශ අලය නිරධහරින් ඒ ේප්රේලර  ප්රඹොමු 

කිරීප්රම් අඳවසුතහක් යජඹ  තිබුණහ. නමුත් ප්රම් ප්රන ප්රො  අිළ 

උඳහධිධහරින් විලහර ංයහක් ඵහ ප්රන ප්රම් ක්රිඅඹහලිප්රත ප්රඹදී 

ඉන්නහ ඵ භහ වන් යන්න ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හප්රේභ භවය සප්රේච්ඡහ ංවිධහන 

වයවහ රළප්රඵන්නහ ව දත්ත සිඹලරක්භ තයඹයි කිඹරහ භ  

ිළිතන්න ඵළරි අසථහ ද උදහ ප්රරහ තිප්රඵනහ. ප්රප්ර  නමුත් 

counselling ප්ර හ කිඹන ඒ ළඩ වන අදිඹප්රයන් අදිඹය ය 

ප්රන ඹනහ, රු භන්ත්රී තුභනි. 

 
රු ඉයහන් වික්රුභයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ණිහ ිත්තිප්රත ප්රඹප්රදන -ලිංගි ප්ර හන් ඳඹන- 

ම්භහන තිප්රඵනහ කිඹරහ භහධයරත් වන් ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

ඒ ඇත්තද, නළේද, නළත්නම් ඒ ඇයි කිඹරහ භහ ඔඵතුභහප්රන් 

දළන න්න ළභළතියි.  

 
රු තිස යලලිඹේද භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
එප්රවභ ප්රදඹක් අඳ  හ්ධතහ ප්රරහ නළවළ. 

 
රු ඉයහන් වික්රුභයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භප්රේ අහන අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. භහධයඹප්රඹන් අඳ  දළන 

න්න රළබුණහ, ඔඵතුභහ ප්රභප්රවභ වන් ශහ කිඹරහ.  

"අිළ හන්තහ අයිතිහසිම්ර  මුල තළන දුන්නත්, 

හන්තහ  ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු ප්රවෝ අභහතයහංලඹ ආධිඳතය 

දුන්නහභ ඒ හන්තහප්රේ ආධිඳතය ඹ ප්රත් සිටින අඹ ඹ ඳත් 

යමින් ඊ්ධයහප්රන් ඒ හන්තහ ක්රිඅඹහ යනහ. ප්රම් නිහ 

ආඹතනප්රත අහ්ධඹක්භතහ ළඩි නහ. ඒ නිහ බහඳතිත්ඹ 

වළභ තිසප්ර භ ිළරිමිප්රඹකු  ප්රදන්න ඕනෆඹ, ප්රදළනි පුටු තභයි 

හන්තහ  ප්රදන්න ඕනෆ." ඔඵතුභහ ප්රභප්ර  වන් ශහ කිඹරහ 

ෆභ භහධයඹකින්භ හප්රේ හ්ධතහ ප්රරහ තිප්රඵනහ. ප්රභඹ 

ඔඵතුභහප්රේ අදවද, නළත්නම් යජප්රත අදවද කිඹරහ භහ දළන 

න්න ළභළතියි. විප්රල ප්රඹන්භ ඔඵතුභහ හන්තහ  යුතු 

ඇභතිතුභහ නිහ ප්රම් ේතිඳත්ති වහ ඔඵතුභහ හිතන ප්රේ 

ප්රඵොප්රවොභ ළදත්. 

 
රු තිස යලලිඹේද භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු භන්ත්රී තුභනි, මී  ලිනුත් භහධයප්රේදින් භප්රන් ඔඹ 

ේලසනඹ අවන ප්රො  එඹ  ිළිතතුරු ප්රදමින් භහ ඔඹ හයණඹ ළන 

කිේප්රේ ප්රනත් ආහයඹ යි. එනම්, ිළරිමි ප්රප්රනක් අංල 

ේධහනිප්රඹක් වළටිඹ  ඉන්නහ නම්, එතළන ප්රදළනිඹහ හන්තහක් 

වුප්රණොත් ප්රවොයි; හන්තහක් අංල ේධහනිප්රඹක් වළටිඹ  ඉන්නහ 

නම්, එතළන ප්රදළනිඹහ විධිඹ  ිළරිමි ප්රප්රනක් ඉන්නහ නම් 

ප්රවොයි කිඹන ප්රේ තභයි භහ ේහල ප්රශ .  ප්රම් යප්රට් ඳශමුළනි 

අභළතිතුමිඹත් හන්තහක්. එතුමිඹ ප්රවො  ප්රම් ය  ඳහරනඹ 

ශහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇයි, ජනහධිඳතිතුමිඹ? 

 
රු තිස යලලිඹේද භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ප්රඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඳනින්න එඳහ, භ  ථහ යන්න ප්රදන්න. 

ප්රඳොඩ්ඩක් අවප්රන ඉන්න. එතප්රො  ඒ දිගින් දි  ඹනහ. 

ජනහධිඳති විධිඹ ත් හන්තහක් හිටිඹහ. 

ප්රරෝ විහව රඳ සුන්දරිඹත් අප්රප් හන්තහක්. ඒ තභයි, 

අප්රප් යප්රට් විඳක්ප්රත රු භන්ත්රී තුමිඹක් න ප්රයෝසි ප්ර නහනහඹ 

භවත්මිඹ. ඒත් හන්තහක්.  ඉතින් භභ ශ ේහලඹ විිති 

යරහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දඹහසිරි ජඹප්ර ය භන්ත්රී තුභහ රඵර ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. 

 
රු තිස යලලිඹේද භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ -අප්රප් මිත්රහඹහ- රඵර ප්රරහ.  

ප්රයෝසි ප්ර නහනහඹ භන්ත්රී තුමිඹ ළන කිඹන ප්රො  රු දඹහසිරි 

ජඹප්ර ය භන්ත්රී තුභහ රඵර ප්රනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රඵර 

ප්රන්න එඳහ. භභ ේහල ප්රශ  අය කිේ විධිප්රත ප්රදඹක් 

ප්රනොප්රයි රු භන්ත්රී තුභනි. භහ ේහල ශ ප්රේ තභයි දළන් 

කිේප්රේ. භභ කිේප්රේ, අංල ේධහනිඹහ ිළරි මිප්රඹක් වුප්රණොත් 

ප්රදළනිඹහ හන්තහක් වුප්රණොත් ප්රවොයි; අංල ේධහනිඹහ 

හන්තහක් වුප්රණොත් ප්රදළනිඹහ ිළරිමිප්රඹක් වුප්රණොත් ප්රවොයි 

කිඹන එයි.  

1349 1350 

[රු තිස යලලිඹේද  භවතහ] 
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රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රඳ සුන්දරිඹ  හන්තහක් මි ිළරිමිප්රඹක් ප්රනහද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අතුරු ේලසන තුනභ අවරහ ඉයයි.   

 

 

 

 2010 සි  2011 දක්හ ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු : 
මරයභඹ ටිනහභ 

2010 - 2011 மரண குமநறப்தை றப்தேடுகள் : 

றறப் ததரற 
SUPPLEMENTARY ESTIMATES FROM 2010 TO 2011: 

FINANCIAL VALUE 
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9.  රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මුදල වහ ක්රුභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (1) :  

(අ) ්ධ 2010 සි  2011 ප්රදළම්ඵ්ධ භ 31 දක්හ එක් එක් 
අභහතයහංලඹ ඹ ප්රත් ඉදිරිඳත් ය ඇති ඳරිපය 
ඇසතප්රම්න්තු ංයහ වහ ඒහප්රත මරයභඹ ටිනහභ 
ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රොඳභණද ඹන්න එතුභහ  ප්රභභ 
බහ  දන්න්ප්රනහිද?  

(ආ) (i) ්ධ 2010 සි  2012 ප්රදළම්ඵ්ධ භ 31 දක්හ 
ජහති අඹ  ළඹ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ ළඹ ශී්ධ 
අං 240 ඹ ප්රත් අඹ ළඹ වඹ ප්ර හ ව වදිසි 
අලයතහ කීම් යහඳිතිඹ භන්න් සිදු ශ 
ඳරිපය ප්රන්කිරීම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඉදිරිඳත් 
ය තිප්රේද; 

  (ii) එප්ර  නම්, එභ ඳරිපය ප්රන් කිරීම් ංයහ 
ප්රොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ඉවත හර සීභහ තුශදී සිදු ශ එක් එක් ඳරිපය ප්රන් 
කිරීභ  අදහශ, 

 (i) ේතිඳහදන රහ දුන් දිනඹ ප්ර්ධද; 

 (ii) රහ දුන් එක් එක්  ේතිඳහදනප්රත ටිනහභ 
ප්රොඳභණද;  

 (iii) ඳරිපය ේතිඳහදන රඵහත් ළඹ ශී්ධ අංඹ 
ප්ර්ධද; 

 (iv) අභහතයහංලඹ / ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු විඹදම් ඒඹ 
ප්ර්ධද; 

 (v) ේතිඳහදන රඵහදුන් ප්රව තු ප්ර්ධද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රභභ බහ  
දන්න සප්රනහිද? 

(ඈ) ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු ඉදිරිඳත් ප්රනොය ළඹ ශී්ධ 240 
ඹ ප්රත් සිදු ප්රප්රයන ඳරිපය ප්රන් කිරීම් භගින් ේතිඳහදන 
රඵහ ළනීභ  තුඩු දුන් ප්රව තු ප්ර්ධද ඹන්නත් එතුභහ 
වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඉ) ප්රනොඑප්ර  නම්,  ඒ භන්ද? 

 றற, றட்டறடல் அமச்ெமக்  றகட்ட றணர: 

(அ) 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2011 டிெம்தர் ரம் 31ஆம் 

றகற ம எவ்தரரு அமச்ெறன் கலளம் 

ெர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப குமநறப்தை றப்தேடுகபறன் 

ண்றக்மகத்ம் அற்நறன் றற ரலறறனரண 

ததரறத்ம் தவ்றநரக வ்பதன்தம அர் 

இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2012 டிெம்தர் 31ஆம் 

றகற ம றெற வு-தெனவுத் றட்ட 

றமக்கபத்றன் 240ஆம் இனக்க தெனவுத் 

மனப்தறன் கலழ் உறச் றெமகள் ற்ரம் 

அெ றமகள் ததரரப்தைக் கருத்றட்டத்றன் 

தோனம் றற்தகரள்பப்தட்ட குமநறப்தை 

எதுக்கலடுகள் தரரளுன்நத்துக்கு 

ெப்தறக்கப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், றற்தடி குமநறப்தை எதுக்கலடுகபறன் 

ண்றக்மக வ்பதன்தமத்ம் 

      அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) றற்குநறப்தறட்ட கரனகட்டத்றதள் றற்தகரள்பப் 

தட்ட எவ்தரரு குமநறப்தை எதுக்கலட்டுக்கும் 

ற்தைமடரண, 

 (i) றற ற்தரடுகள் ங்கப்தட்ட றகற; 

 (ii) ங்கப்தட்ட எவ்தரரு றற ற்தரட்டிணதும் 

ததரற; 

 (iii) குமநறப்தை றற ற்தரடுகள் ததற்ரக்தகரள்பப் 

தட்ட தெனவுத் மனப்தை இனக்கம்; 

 (iv) அமச்சு/றமக்கபச் தெனவு அனகு; 

 (v) றற ற்தரடுகள் ங்கப்தட்டமக்கரண 

கரம் 

 தவ்றநரக ரம ன்தம அர் இச்ெமதக்கு 

அநறறப்தர? 

(ஈ) குமநறப்தை றப்தேடுகள் ெர்ப்தறக்கப்தடரது தெனவுத் 

மனப்தை 240 இன் கலழ் றற்தகரள்பப்தடும் 

குமநறப்தை எதுக்கலடுகள் தோனம் றற ற்தரடுகமப 

ததற்ரக்தகரள்ற்கு துரக அமந் கரங்கள் 

ரம ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(உ) இன்றநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he inform this House separately, the number 
of Supplementary Estimates presented under each 
Ministry from the year 2010 up to 31st December, 
2011 and their financial value? 

(b) Will he state - 

 (i) whether supplementary allocations made 
from the Budgetary Support Services and 
Emergency Liabilities Project under the 
Head of Expenditure No. 240 of the 
Department of National Budget have been 
presented in Parliament from the year 2010 
up to 31st December, 2012; and 

 (ii) if so, the number of such supplementary 
allocations? 

(c) Will he also inform this House separately in 
respect of each supplementary allocation made 
during the above period - 
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 (i) the date on which provisions were made; 

 (ii) the value of each provision; 

 (iii) the number of the Head of Expenditure 

under which supplementary provisions 

were obtained; 

 (iv) Ministry/department unit of expenditure; 

and 

 (v) the reason for the allocation of provision ? 

(d) Will he also state the reasons that prompted the 

seeking of provisions through the supplementary 

allocations made under the Head of Expenditure 

No. 240 instead of presenting Supplementary 

Estimates ? 

(e) If not, why ? 
 

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ (ජහතයන්තය මරය 
වප්රඹෝගිතහ අභහතය ව මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන නිප්රඹෝජය 
අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக -  ெர்றெ றற 

கூட்டிமப்தை அமச்ெரும் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන අභහතයතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතතුය ප්රදනහ. 

(අ) ඇමුුභ I වහ II හි දක්හ ඇත.  

(ආ) (i) ඔේ. 

  2010 සි  2012.11.30 දක්හ හරඹ  අදහශ ඉවත 
ළඹ ශී්ධඹ ඹ ප්රත් සිදු ශ ඳරිපය ප්රන්         
කිරීම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඉදිරිඳත් ය ඇත. 
2012.12.01 සි  2012.12.31 අදහශ ප්රන්කිරීම් 
ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඉදිරිඳත් කිරීභ   යුතු ප්රප්ර්ධ. 

 (ii)  2010 සි  2012.12.31 දක්හ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  
ඉදිරිඳත් ය ඇති ඳරිපය  ප්රන්කිරීම් ංයහ 
ඳවත ඳරිදි ප්රේ. 

 
(ඇ)  (i),  (ii), (iii), (iv), (v)  

 

 2010, 2011 ව 2012 ්ධඹන්හිදී ඳරිපය ප්රන්කිරීම් 
ිළිතඵ හ්ධතහ ඇමුුභ III හි වන් දිනඹන්හිදී 
ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ප්රත ඉදිරිඳත් ය ඇති අතය (ඇ) (i) සි   
(v) දක්හ ේලසනර  අදහශ සිඹලුභ ප්රතොයතුරු එභ 
හ්ධතහර ඇතුශත් ය ඇත.  එහි ිළ ඳත් ංයුක්ත 
තළටිඹක් (CD) භන්න් ඉදිරිඳත් ය ඇත. එභ ංයුක්ත 
තළටිඹ බහත* යමි. ඇමුුම් බහත* යමි. 

           ්ධඹ  ඳරිපය ප්රන්කිරීම් ංයහ 

           2010                  536 

           2011                  939 

           2012                  813 

(ඈ)  අදහශ ්ධර වි්ධජන ඳනත්ර 6(I) න න්තිප්රත 
ේතිඳහදන රහ ඇති ඳරිදි ප්රභභ ේතිඳහදන රඵහ ප්රදනු 
රළප්රේ. ප්රම් වහ උඳප්රඹෝගී යනු රඵන 
නි්ධණහඹඹන් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු විසින් අනුභත අඹ ළඹ 
ඇසතප්රම්න්තුර 2.1 හි විසතයහත්භ දක්හ ඇත. 

(ඉ)  ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
*බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුම්: 
   ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை  கள்: 

   Annexes tabled: 
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[රු අකිර වියහේ හරිඹම්  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරප්රත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ රු ඇභතිතුභහප්රන් අවන්න 

ළභළතියි, ප්රභතයම් ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු ේභහණඹක් ඉදිරිඳත් 

ය තිප්රඵන්ප්රන් විඹදම් ශභනහයණඹ කිරීභ  ප්රම් 

අභහතයහංලර  ප්රනොවළකි ප්රරහ තිප්රඵන නිහද කිඹරහ. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, වළභ ය භ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  

ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු එහ තිප්රඵනහ.  

ප්රරෝප්රත ප්රොප්රව  වුණත්, ආද්ධලත් අඹ ළඹකින්  

ේක්ප්ර ඳණඹ යන ඒ  මුදල, ඒ අලයතහ ඹ ප්රත් විඹදම් කිරීභ 

ප්රවොයි කිඹරහ අිළ වුරුත් ිළිතන්නහ. නමුත් ළඵෆ ප්රරෝප්රත 

ප්රඵොප්රවෝ වි  එඹ සිේධ න්ප්රන් නළවළ. අඳ  වසුරුහ න්න ඵළරි 

ිළ සතය ප්රව තු නිහ  එප්රවභ ප්රන්න පුවනන්. ඒ ළඩ යන අතය, 

ඒ ඒ අභහතයහංලර අලයතහ ප්රනස න්න පුවනන්. ඇතළම් 

අසථහරදී අභහතයහංල ප්රනස නහ. නමුත් ඒ ප්රනොප්රයි, 

එතළන ළදත් න්ප්රන්. ළදත් ප්රේ තභයි, අිළ ඒ ඳරිපය 

ඇසතප්රම්න්තු වළභ එක් භ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඉදිරිඳත් ය, ඊ  

ප්රව තු දක්හ ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ. 

ංලඳඹක් වළටිඹ  ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු අඩු ය ළනීභ 

1355 1356 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

අලයයි. අිළ වුරුත් එඹ ිළිතන්නහ. ඒ වහ අිළ යහඹහභඹක් 

දයනහ. නමුත් ළඵෆ ප්රරෝප්රත ඳරිඳහරන  යුතු ය ප්රන ඹන 

භන් ප්රම්හ යන්නත් අඳ  සිේධ නහ.   

 
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු අභහතයතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ කිේප්රේ වදිසි තත්ත්ඹන් 

ඹ ප්රත් තභයි එප්රවභ ප්රශ  කිඹරහ. එප්රවභ යන එප්රක් ළරැේදක් 

නළවළ. නමුත් ේලසනඹ තිප්රඵන්ප්රන්, ප්රම් ළඹ ශී්ධ 173න් ළඹ ශී්ධ 

30ක්භ හවන මිර දී ළනීම් වහ ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු ඉදිරිඳත් 

ය තිප්රඵන එයි. භහ විලසහ යන වළටිඹ  ප්රම් හයණහ 

වදිසිප්රත භතු න ඒහත්, අඹ ළඹ  ඉදිරිඳත් කිරීභ  ප්රනොවළකි 

ඒහත් ප්රනොප්රයි, රු අභහතයතුභනි. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, එක් එක් අසථහරදී එප්රවභ රණන්දු න්න 

සිේධ නහ. භහ හිතන වළටිඹ  භවය වි  ඒ මිර ණන් ප්රනස 

නහ. හවනර මිර ණන් ප්රනස වුණහභ ඒප්රක් revision 

එක් යන්නත් සිේධ නහ. නමුත් ඒ ප්රනොප්රයි, භහ කිේප්රේ. 

ේධහන ප්රේ තභයි, අිළ ප්රම්හ  නිඹභ අනුභළතිඹ රඵහ ප්රන තිප්රඵන 

එ. ඒහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යරහ ළබිනට් 

භණ්ඩරප්රත අනුභළතිඹ රඵහ ප්රන, ඊ  ඳසප්ර  ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  

ඉදිරිඳත් යරහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ අනුභළතිඹත් රඵහ ප්රන තභයි ඒ  

 යුතු යරහ තිප්රඵන්ප්රන්. ්ධඹ අහනප්රතදී අිළ ඒහ balance 

යනහ. 

 
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, අඹ ළඹ ප්රලනප්රඹන් ඉදිරිඳත් ශ 

යහජය විඹදම්ර  ඩහ විලහර ේභහණඹක් ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු 

ලප්රඹන් ඉදිරිඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ, ඒත් එක්භ.  උදහවයණඹක් 

වළටිඹ , 2011 ්ධප්රත රුිළඹල බිලිඹන 125ක් ඳරිපය 

ඇසතප්රම්න්තු ලප්රඹන් ඉදිරිඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. ප්රම් හප්රේ 

ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තු  විලහර ේභහණඹක් භන්න් මුදල ප්රන් කිරීභ 

නිහ අඹ ළඹ ප්රලන ආේප්රඹන් ප්රදන අදව ම්ප්ධණප්රඹන් 

ප්රනස නහ. දළන් ප්රභහි රුිළඹල බිලිඹන 49ක් පුනයහ්ධතන 

විඹදම්. ප්රභභ අභහතයහංලර  ප්රභභ විඹදම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ල 

ප්රේරහ ඇති ළරසුම් ස යන්න ඇයි ඵළරි? 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ප්රඵොප්රවෝ වි  අඳ  වසුරුහ න්න ඵළරි ප්රව තු තිප්රඵනහ. 

ප්රවොභ නිදසුන තභයි, සුනහමි යනඹ ඇති වුණ අසථහ. 

එතප්රො  වදිසිප්රත ඹම් ඹම් රණයණ ප්රන  යුතු යන්න සිේධ 

නහ. එළනි ිළ සතය ප්රව තු සිඹලර භ හධ ලප්රඹන් අිළ 

ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵනහ. 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ අනුභළතිඹ අයප්රන තිප්රඵනහ. අඹ ළඹ  

අනුභළතිඹ ත්තහ හප්රේභ ඳරිපය ඇසතප්රම්න්තුර ත් අිළ 

අනුභළතිඹ රඵහප්රන තිප්රඵනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 11 - 3200/'12 - (1), රු පී. වළරින් භවතහ.  

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ේලසනඹ අවනහ.  

 
රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිප්රඹෝජය අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்ளூரட்ெற, ரகர 

ெமதகள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතයතුභහ ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ ති 

ප්රද හරඹක් ඉලරහ සිටිනහ.  

 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 12 - 2143/'11 - (2), රු යවි රුණහනහඹ  

භවතහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ේලසනඹ අවනහ.   ප්රභඹ  

උත්තයඹ නම් රළප්රඵන්ප්රන් නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි.    

 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, රීමඩහ අභහතයතුභහ ප්රනුප්රන් භහ ප්රභභ 

ේලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ ති ප්රද හරඹක් ඉලරහ සිටිනහ. 

තිඹකින් වුණත් ිළිතතුරු ප්රදන්න පුවනන්.    

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ, ඔඵතුභහ භහඹක් ල න්න.  

 
රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහඹක්? රු භන්ත්රී තුභහ භහඹකින් උත්තය ඉලරනහ. 

භහඹකින් උත්තය ප්රදන්නම්.  
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහඹකින් උත්තය ප්රදන්න. වළඵළයි,  එදහ  කිඹන්න එඳහ ත 

සුභහනඹක් ල න්නහ කිඹරහ.  
 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහඹකින් උත්තය ප්රදනහ.  

 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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[රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ  භවතහ] 
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13. රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
       (ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

       (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 මුදල වහ ක්රුභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (2) : 

(අ)    (i) ජහති ප්රරොතරැයි භණ්ඩරඹ  2005 ්ධප්රත සි  
ප්රම් දක්හ හරසීභහ තුශ ඵහ ප්රන ඇති 
ප්ර  ංයහ හ්ධක, ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් 
ප්රොඳභණද; 

        (ii)  එභ ආඹතනප්රත අනුභත ප්ර  ංයහ 
ප්රොඳභණද; 

        (iii)    ප්රම් න වි  එහි ඳතින ප්ර  අතිරික්තඹ ප්රවෝ 
ප්ර  ඌනතහ ප්රොඳභණද; 

        (iv)  අනුභත ප්ර  ංයහ ඉක්භහ ප්ර ඹන් 
ඵහප්රන තිප්රේ නම්, එඹ  ප්රව තු ප්ර්ධද; 

        (v) අතිරික්ත ප්ර ඹන් ඵහ ළනීභ  අනුභතිඹ 
රඵහ දුන් ඵරධයඹහප්රේ නභ ව තනතුය ප්ර්ධද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද? 

(ආ) ප්රනොඑප්ර  නම්,  ඒ භන්ද? 
 

றற, றட்டறடல் அமச்ெமக் றகட்ட றணர: 

(அ) (i) றெற தனரத்ர் ெமதக்கு 2005ஆம் ஆண்டு 

தரடக்கம் இற்மந ம ஆட்றெர்க்கப் 

தட்டுள்ப ஊறர்கபறன் ண்றக்மக ருட 

ரரறரக தவ்றநரக ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) றற்தடி றரணத்றற்கு அங்கலகரறக்கப்தட்டுள்ப 

ஊறர்கபறன் ண்றக்மக ரதன்தமத்ம்; 

 (iii) ற்றதரது அங்கு றனவுகறன்ந ஊறர் றமக 

அல்னது ஊறர் தற்நரக்குமந ரதன்தம 

த்ம்; 

 (iv) அங்கலகரறக்கப்தட்ட ஊறர்கபறன் ண்றக் 

மகம றஞ்சுகறன்ந மகறல் ஆட்றெர்க்கப் 

தட்டிருப்தறன் அற்கரண கரங்கள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (v) றமகரக தறரட்கமப ஆட்றெர்ப்தற்கு 

அங்கலகரம் ங்கற அறகரரறறன் ததர் 

ற்ரம் தற ரதன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்றநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning,: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, of the number of employees 
recruited to the National Lotteries Board in 
each of the years during the period from the 
year 2005 to date; 

 (ii) of the approved cadre of the aforesaid 
institution; 

 (iii) of the shortage or the excess of the staff 
existing at the aforesaid institution; 

 (iv) of the reasons if recruitments have been 
made exceeding the approved cadre; and 

 (v) of the name and designation of the person 

in authority who granted approval for the 

recruitment of excess staff ? 

(b) If not, why? 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල වහ ක්රුභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතතුරු ප්රදනහ.  

 

(අ) (i)    

 

     (ii)    සථීය         ප්රොන්ත්රහහත්        ෛදනි  
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 අනුභත   
 ප්ර  ංයහ    
 

 (iii)  ඌනතහ - 17 

 (iv)  අනුභත ප්ර  ංයහ  වප්රනහි වන් 
ප්ර  ංයහ ඉක්භහ ප්ර ප්රඹහි නියත 
නිරධහරින් ඳවත ඳරිදි ප්රේ.   

 

 

 

  

 

  අනුභත ප්ර  ංයහ ඉක්භහ ප්ර ඹන් 
ඵහප්රන ඇත්ප්රත් ප්රප්රශප්රඳොශ පුවනල ය 
ළනීප්රම් අයමුණිනි. ප්රම් වහ විප්රල කත අංල 
ිළහිටුමින් ප්ර ඹන් ඵහප්රන එභ අංලර 
ක්රිඅඹහහයම් ඉටු ය නිමින් ඒහප්රඹහි ඉරක් 
ශඟහ ය ළනීභ වහ අලය ව ප්ර ඹන් 
රින් ය ඵහ ළනීම් යන රදී. ප්රම් වහ 
ප්රොන්ත්රහහත් ඳදනභ භත ප්ර ඹන් ඵහප්රන 
ඇති අතය, එප්රර ය හරඹක් වහ 
ප්රොන්ත්රහහත් ඳදනභ භත ඵහ ළනීභ වහ 
අභහතයහංල අනුභළතිඹ රඵහප්රන ඇත.  

     (v)  ය.ආ්ධ. ප්රප්රනවියත්න භවතහ - අතිප්ර්ධ ප්රලම්, 
මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන අභහතයහංලඹ. 

(ආ)    ඳළන ප්රනොනඟී. 
 
රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි.  

රු ඇභතිතුභනි, යජප්රත ගිුම් ිළිතඵ හය බහප්රේ 

බහඳතිතුභහ වළටිඹ  ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇති, අනුභත හ්ධඹ 

භණ්ඩරඹ   ඩහ ළඩිප්රඹන් ඵහ ළනීම් සිදු නප්රො  මුදල 
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අප්රශවි ේ්ධධන නිරධහරින්    14 

රහඳ ශභනහහයරුන්    11 

නිප්රඹෝජය හභහනයහධිහරි    01 

ේධහන මුරය නිරධහරි    01 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

අභහතයහංලප්රඹන් ප්රවෝ Management Services Department 

එප්රන් අනුභළතිඹක් රඵහ ත යුතු ඵ.  

නමුත් ප්රම් නිඹමිත විධිඹ  ප්ර ඹන් න්ප්රන් නළති දිගින් 

දි භ  යුතු යන්ප්රන් ප්රනත් විධිඹ යි. අනුභත හ්ධඹ 

භණ්ඩරඹ 247ක් ප්රර තිප්රඹේදී එඹ 284ක් දක්හ ්ධධනඹ ප්රරහ 

තිබුණහ. ඊශඟ  2010, 2011 ්ධරත් ප්රභප්රවභ තිප්රඵනහ. 

ළප්තළම්ඵ්ධ 30ළනි දින  අනුභත හ්ධඹ භණ්ඩරඹ 277යි. වළඵළයි 

තථය හ්ධඹ භණ්ඩරඹ 311ක් ප්රනහ. කිසිභ අනුභළතිඹක් නළති, 

ශභනහයණ ප්ර හ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ අයඹක් නළති          

ප්රම් විධිඹ  දිගින් දි භ ප්ර ඹන් තඵහ ළනීභ නිහ ඳඩි    

ප්රවීභ ම්ඵන්ධ විලහර ේලසනඹක් තිප්රඵනහ. ඒ ඳශමුප්රනි 

හයණඹ.  

ප්රදළනි හයණඹ ප්රම්යි රු අභහතයතුභනි. ප්රම් අඹ දිගින් 

දි භ ඉන්ප්රන් ප්රොන්ත්රහහත් ඳදනභ භතයි. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ 

ප්රම් ම්ඵන්ධ ඹම් කිසි ිළඹයක් න්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු 

ප්රනහද?  

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි,  ප්රම් අඹ  බහණ්ඩහහයප්රත අනුභළතිඹ රළබී 

තිප්රඵනහ. ඒ අනුභළතිඹ දීරහ තිප්රඵන්ප්රන් බහණ්ඩහහයප්රත අතිප්ර්ධ 

ප්රලම් ය.ආ්ධ. ප්රප්රනවියත්න භවතහයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ප්රොප්රවොභ වරි අනුභළතිඹ තිප්රඵනහ. නමුත් ඒ ප්රනොප්රයි 

ේලසනඹ. විප්රල ප්රඹන්භ ප්රම් ජහති ප්රරොතරැයි භණ්ඩරඹ ළනි 

ආඹතනඹ  ප්රොන්ත්රහහත් ඳදනමින් ප්ර ඹන් න්න ප්රනහ. 

ප්රභොද, ඒ ආඹතනප්රත ප්රනොප්රඹකුත් අප්රශවි  යුතු සිේධ ප්රන 

නිහ. ඒ නිහ භවය ප්රරහ   ළඩිප්රඹන් ප්ර ඹන් ඵහ 

න්න ප්රනහ. ඹම් ඹම් විප්රල  යහඳිති තිප්රඵනහ. ඒ වහ 

ප්ර ඹන් ඵහ න්න ප්රනහ. රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය 

භන්ත්රී තුභනි, දළන් තමුන්නහන්ප්ර  ප්රඳන්හ දීරහ තිප්රඵනහ භවය 

අඹ දී්ධක හලීන ප්රොන්ත්රහහත් ඳදනභ භත ප්ර ප්රත ප්රඹදී සිටින 

ඵ. අඳ ඒ ළන ප්රොඹහ ඵරන්නම්. ඒ අඹප්රේ ප්ර හ හරඹ රහ 

ඵරරහ ිළඹයක් න්නම්. ප්රභතළන ඔඵතුභහප්රේ ත්ධ ප්රදක් 

තිප්රඵනහ. එක් තභයි, ප්ර ඹන් ඵහ ළනීභ ළඩියි කිඹරහ. 

අනික් එ තභයි ඵහ ත්ත අඹ සථිය යන්න කිඹරහ. ඒහ 

ඔක්ප්රොභ රහ ඵරරහ අඳ රණන්දුක් න්නම්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභතිතුභනි, භ ප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ  ප්රභඹයි. 

ඔඵතුභන්රහ යහඹ වම්ඵන්ප්රතො   අයප්රන ගිඹහ හප්රේ, භත්තර 

ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශත් එප්රව  වළදුහ හප්රේ, දළන් ජහති 

ප්රරොතරැයි භණ්ඩරඹත් වම්ඵන්ප්රතො   අයප්රන ඹන්න වදනහ. 

භභ අවන්න ළභළතියි ඒප්රක් තිප්රඵන ේහප්රඹෝගිත්ඹ ප්රභොක්ද 

කිඹරහ. ප්රභප්රව  ඉන්න මිනිසසු වම්ඵන්ප්රතො   ගිහින් ළඩ 

යන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද? ප්රභප්රව  ඉරහ එවහ  ඹන්න ඳළඹ කීඹක් 

ඹනහද? ගුනින් රැප්රන ගිහින් ඒ අඹ එතළන ඵසන්න වදනහද 

කිඹරහ භහ දන්ප්රන් නළවළ. නමුත් ේලසනඹ ප්රම්යි. ජහති ප්රරොතරැයි 

භණ්ඩරඹ හප්රේ ආඹතනඹක් අයප්රන ගිහින් වම්ඵන්ප්රතො  

සථහිළත ශහ  ඳසප්ර , ඒ ප්ර ඹන් එවහ  ප්රඹොමු ශහ  ඳසප්ර  

ඒ ක්රිඅඹහදහභප්රඹන් ඇති න ේතිපරඹ ප්රභොක්ද? ප්රභොද ප්රම් 

ආඹතනප්රත ළඩිපුයභ ප්ර ඹ යන්ප්රන් ප්රොශම අ  ඉන්න 

අඹයි.  

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්ප්ර  ඳශමුප්රනි තහ  තභයි  එප්රවභ ප්රදඹක් 

ප්රවිතදයවු යන්ප්රන්.  අඳ දන්ප්රන් නළවළ, එප්රවභ ප්රදඹක්-  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 COPE එප්රක්දී  එප්රවභ ප්රදඹක් කිඹළවුණහ. අඳ දිගින් දි භ 

ඇ වහ ප්රභොක්ද ඔඵතුභන්රහ ප්රම් යන්න වදන්ප්රන් කිඹරහ. 

අප්රප් රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භන්ත්රී තුභහත් එතළන හිටිඹහ; අප්රප් 

ඉයහන් වික්රුභයත්න භන්ත්රී තුභහත් හිටිඹහ; අප්රප් යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රී තුභහත් හිටිඹහ. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, රුණහය භභ කිඹන ප්රදඹ අවන්න. ප්රම් 

හ්ධඹහර හිප්රතන හිප්රතන විධිඹ  එ එ තළන්ර  ප්රන 

ඹන්න ඵළවළ. ඒ ඹම් කිසි- 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ඔඵතුභහ කිඹන වළටි. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. භභ කිඹන්ප්රන් එප්රවභ ප්රන්ප්රන් නළවළ කිඹරහයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  නළවළ, නළවළ. භ  ප්රදන්න පුවනන් ප්රඳොප්රයොන්දු ප්රම්යි. 

අප්රප් යජප්රත, අප්රප් විතයක් ප්රනොප්රයි වළභ යජඹභ ේතිඳත්තිඹක් 

තිප්රඵනහ, යජප්රත ආඹතන සථහඳනඹ ශ යුත්ප්රත් ප්රොප්රව ද 

කිඹරහ. ඳසු ගිඹ තිප්රතත් අිළ රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන 

ඇභතිතුභහත් භඟ හච්ඡහ ශහ, එතුභහ වදපු ඒ ංකී්ධණප්රත 

ඉඩ තිප්රඵනහද කිඹරහ. භවය වි  ප්රරොතරැයිර ඒජන්සි එ එ 

තළන්ර තිප්රඵන්න  පුවනන්. භවය වි  තමුන්නහන්ප්ර රහ  

නි්ධප්රේල ශහභත් ඒජන්සි ප්රදනහ. ඒහ හ්ධඹහරඹක් විධිඹ  

රනහ නම් ළයදියි. ඉතින් භභ හිතන්ප්රන් නළවළ, ේධහන 

හ්ධඹහරඹ තිප්රඵන තළන ප්රනස යයි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ප්රනි අතුරු ේලසනඹ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තත් අවන්න ප්රදඹක් තිප්රඵනහද ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන්? 
 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුවන යප්රට්භ තිප්රඵන ලඳල ප්රම් 

බහ  ඇවිලරහ ඉදිරිඳත් යන්න ඵළවළප්රන්. 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ලඳල ප්රනොප්රයි. 

1361 1362 

[රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය  භවතහ] 
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රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

කිඹන ප්රේල හක්ක ඇතු ඉදිරිඳත් යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

හභහනය ේතිඳත්තිඹ අනු ප්රභළනි රුණක් කිඹනප්රො ,  

එක්ප්රෝ ප්රලනඹක් තිප්රඵන්න ඕනෆ. එප්රවභ නළත්නම් 

ේහලනඹක් තිප්රඵන්න ඕනෆ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒහ තිප්රඵනහ. 

 

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එප්රවභ නළත්නම් අඩුභ ණප්රන් තමුන්නහන්ප්ර රහ සුපුරුදු ඳරිදි 

ප්රම් රුු භහධයඹ  ඉදිරිඳත් යරහ, ඉන් ඳසු අවන්න  ඕනෆ. 

එප්රවභ යන්ප්රන් නළති ප්රම් බහ  ඇවිලරහ අවප්රන් 

ළප්ර නහ හප්රේ භත්තර  ප්රන ඹනහද, කිලිප්රනොච්චිඹ  ප්රන 

ඹනහද, භළදච්චිඹ  ප්රන ඹනහද කිඹරහ ඇ වහ  අඳ  උත්තය 

ප්රදන්න  ඵළවළ ප්රන්. ඒහ ල තිඹහ කිඹන්න. 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ප්රනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

ප්රභතුභහ කිඹනහ භභ එප්රවන් ප්රභප්රවන් ප්රනහපු ලඳල ප්රම් 

බහප්රේදී කිඹනහ කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, භභ ප්රම් 

හයණඹ වන් ප්රශ  ඳසු ගිඹ තිඹ ජහති ප්රරොතරැයි 

භණ්ඩරඹ COPE එ  ඉදිරිඳත් ශ හයණඹත් භඟයි. භභ ඒ 

ප්රතොයතුරු ඔඵතුභහ  රළප්රඵන්න රසන්නම්. එහිදී ප්රඵොප්රවොභ 

ඳළවළදිලි ප්රම් හයණඹ හච්ඡහ වුණහ. භභ ඒයි ඒ හය 

බහප්රේ සිටිඹ භන්ත්රී රු වුද කිඹන එත් කිේප්රේ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඒ හ්ධතහප්රේ ප්රම් හයණඹ ිළිතඵ ප්රඵොප්රවොභ 

ඳළවළදිලි තිප්රඵනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ හ්ධතහ ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඉදිරිඳත් යරහ තිප්රඵනහද? 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ලඳල කිඹන්ප්රන් නළවළ. ලඳල කිඹන්ප්රන් ඇභතිරු.  

ජහති ප්රරොතරැයි භණ්ඩරඹ වම්ඵන්ප්රතො   ප්රන ඹන්න ළඩ 

ිළිතප්රශක් තිබුණහ. නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභහ විධිඹ  ඒ හයණඹ 

ිළිතඵ ඔඵතුභහ දන්ප්රන් නළවළ.  

 

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නමුත් අයප්රන ගිහින් නළවළ ප්රන්. 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ඔඵතුභහප්රේ ඇභතිතුභහ විධිඹ  ජනහධිඳතිතුභහ රණයණඹක් 

අයප්රන තිප්රඵනහ, ප්රම් ආඹතනඹ වම්ඵන්ප්රතො   අයප්රන 

ඹන්න. ඒ වහ ළබිනට් ඳ්රිටහක් ඉදිරිඳත් යන්නත් 

රළවළසතියි. ඒ ිළිතඵ දළනුත් ප්රරහ තභයි භභ ප්රම් ථහ 

යන්ප්රන්. ප්රම්හ ලඳල ප්රනොප්රයි. [ඵහධහ කිරීභක්] නිප්රඹෝජය 

ඇභතිතුභහ විධිඹ  ඔඵතුභහ ඒ දන්ප්රන් නළවළ. ඔඵතුභහ ප්රම් 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ිළිතතුයක්  ප්රදන්ප්රන් නළේද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තභ ප්රනිහින් නළවළ ලු. එතුභහ ිළිතතුය රඵහ දුන්නහ. 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුභහ ිළිතතුය දුන්ප්රන් නළවළ, ඉ ත්තහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  මී  

ළඩිඹ ප්රවොයි එතුභහ සවීප් ටිට් එක් අයප්රන  ආරුහ නම්. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහ ේලසනඹ අවප්රන ඉරහ ිළිතතුයක් දුන්නහ, එප්රවභ නළවළ 

කිඹරහ.  ඳසු ප්රන්න පුවනන්. 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜறெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ තභයි. ඔඵතුභහ දන්නහ. 

 

''ළභ  නික් - හිත  ප්රණක්''  ළඩ ිළිතප්රශ : 
ඉදි ශ භවල නිහ 

“தெட றெக்-யறட தெணக்” றமனத் றட்டம் : 

றர்ரறக்கப்தட்ட ரடி வீடுகள் 
"SAMATA NIWASAK - HITHATA SEVANAK" PROGRAMME : 

FLATS CONSTRUCTED  
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14. රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
       (ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 
 ඉදිකිරීම්, ඉංජිප්රන්රු ප්ර හ, නිහ වහ ප්රඳොදු ඳවසුම් 

අභහතයතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (2): 

(අ) භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ ේතිඳත්ති භහරහප්රේ, "ළභ  
නික් - හිත  ප්රණක්" ළඩ ිළිතප්රශ ඹ ප්රත්, 
ප්රොශම නයප්රත ඳළලඳත් හසීන්ප්රේ නිහ ළ ලු 
විඳීභ වහ නිහ ඒ 40,000කින් භන්විත භවල 
නිහ ප්රඹෝජනහ ක්රුභ 20ක් ප්රොශම ව තදහන්න 
නයර ඉදි කිරීභ ිළණි රුිළඹල  ප්රෝටි 500 ආයම්බ 
ේහේධනඹක් ඉදිරි අඹ ළප්රඹන් ප්රන් යන ඵ  
ප්රඳොප්රයොන්දුක් දුන් ඵ එතුභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ප්රඳොප්රයොන්දු ඳරිදි රුිළඹල ප්රෝටි 
500 ක් අඹ ළප්රඹන් ප්රන් ශ  ්ධඹ කුභක්ද; 

 (ii) එභ මුදලින් ප්රම් න වි  ඉදි කිරීම් ආයම්බ ය 
ඇති භවල නිහ ප්රඹෝජනහ ක්රුභ ංයහ 
ප්රොඳභණද; 

 (iii) ප්රම් න වි  ඉදි කිරීම් අන් ය ඇති භවල 
නිහ ප්රඹෝජනහ ක්රුභ ංයහ ප්රොඳභණද; 

 (iv) ඉදි කිරීම් අන් භවල නිහ ප්රඹෝජනහ ක්රුභර 
ප්රම් න වි  ඳදිංචි ය ඇති ඳවුල ංයහ 
ප්රොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද?      

(ඇ)  ප්රනොඑ ප්ර  නම්,  ඒ භන්ද? 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

றர்ர, ததரநறறல் றெமகள், வீடமப்தை, ததரது 

ெறகள் அமச்ெமக் றகட்ட றணர:  

( அ) யறந் ெறந்மண தரமனறரக்குக் தகரள்மககபறல் 

“தெட றெக்-யறட தெணக்” றமனத் றட்டத்றன் 

கலழ், தகரளம்தை கரறல் குடிமெரழ் க்கபறன் வீட்டுப் 

தறச்ெறமணமத் லர்ப்தற்கரக 40,000 வீட்டுக்கூர 

கபடங்கற 20 ரடிவீட்டுத் றட்டங்கள் தகரளம்தை 

ற்ரம் தைநகர்ப் தகுறறல் மடதொமநப்தடுத்து 

ற்கரக 500 றகரடி ரூதரம ஆம்த தோனணரக 

அடுத்து ரும் வு தெனவுத் றட்டத்றல் எதுக்குரக 

ரக்குரற அபறக்கப்தட்டுள்பதன்தம அர் 

அநறரர ? 

( ஆ)(i )  றற்தடி ரக்குரறறன் தறகரம் 500 றகரடி 

ரூதர ந் ஆண்டு வு தெனவுத் றட்டத்றல் 

எதுக்கப்தட்டது ன்தமத்ம்; 

 ( i i )  குநறத் தத்மக்தகரண்டு இன்நபறல் 

றர்ரப்தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப ரடி 

வீட்டுத் றட்டங்கபறன் ண்றக்மக ரதன் 

தமத்ம்; 

 ( i ii )  இன்நபறல் றர்ரப் தறகள் தர்த்ற தெய்ப் 

தட்டுள்ப  ரடிவீட்டுத் றட்டங்கபறன் 

ண்றக்மக ரதன்தமத்ம்; 

 ( i v )  றர்ரப் தறகள் தர்த்றரகறத்ள்ப ரடி 

வீட்டுத் றட்டங்கபறல் இன்நபறல் குடிர்த்ப் 

தட்டுள்ப குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக ரதன் 

தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

( இ) இன்றநல், ன்? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities : 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

“Samata Niwasak - Hithata Sevanak” programme 

of "Mahinda Chintana - Vision for the Future" 

manifesto that an initial capital of Rs. 5 billion 

would be allocated by the forthcoming budget to 

construct 20 flats comprising of 40,000 housing 

units in Colombo  and suburbs with a view to 

solving the housing problems of the slum dwellers 

in the Colombo City ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the year in which Rs. 5 billion was 

allocated by the budget in accordance with 

the above pledge; 

 (ii) of the number of flats of which the 

construction work has been started by now 

using the above-mentioned allocations; 

 (iii) the number of flats of which the 

construction work has been completed by 

now; and 

 (iv) the number of families that have been 

settled in the flats of which the construction 

work has been completed by now? 

(c) If not, why? 

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ  
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිප්රන්රු ප්ර හ, නිහ වහ 

ප්රඳොදු ඳවසුම් අභහතයතුභහ ප්රනුප්රන් භභ ප්රභභ ේලසනඹ  

ිළිතතුය රඵහ ප්රදනහ. 
 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i)  

 

 

 

  

 

 (ii)  භවල නිහ ප්රඹෝජනහ ක්රුභ  ංයහ - 10කි. 

 (iii)   භවල නිහ  ප්රඹෝජනහ ක්රුභ ංයහ - 01කි.  

 (iv)   ඳදිංචි ඳවුල ංයහ 60කි.  

(ඇ) අදහශ ප්රනොප්රේ.  

 

රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ඳශමු න අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි. රු නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභනි, ජනහධිඳතියණඹ 2005 

"භහින්ද චින්තන-දිනමු ශ්රී  රංහ" ේතිඳත්ති ේහලනප්රත  21 න 

ිළටුප්රේ කිඹරහ තිප්රඵනහ, ඳළලඳත් නිහ ේලසනඹ වින්න 

ප්රල 65,000ක් වදනහඹ කිඹහ. ජනහධිඳතියණඹ 2010 

"භහින්ද චින්තන-ඉදිරි දළක්භ" ේතිඳත්ති ේහලනප්රත  කිඹරහ 

තිප්රඵනහ, තට්ටු නිහ 40,000ක් වදන්න ළඩ වන් 

ක්රිඅඹහත්භ යනහඹ කිඹහ. එතප්රො  2005ත් 2010ත් අතය 

ඳළලඳත් නිහ ේලසනඹ වින්න  නිහ 25,000ක් වදරහ 

තිප්රඵන්න  ඕනෆ. ප්රභොද, 2005 දී ප්රඳොප්රයොන්දු වුණහ, නිහ 

65,000ක් වදනහඹ කිඹහ. 2010 දී කිඹහ තිප්රඵනහ, නිහ 

40,000ක් වදනහඹ කිඹහ. නමුත් ංයහ ප්රලන ප්රද ඵරන වි  

2005ත් 2010ත් අතය එ නික්ත් ඉදි ප්රරහ නළවළ. රු 

නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහප්රන් අවන්න ළභළතියි, 

2005දී නිහ 65,000ක් වදනහඹ කිේත් 2010දී ඒ හිටි 

වළටිප්රත 40,000  අඩු ප්රන්නත් නිහ 25,000ක් හදහ 

ප්රනොතිප්රඵන්න ත් ප්රව තු ප්රභොක්ද කිඹහ.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රම් භභ ප්රභතුභහ  ලිනුත් ඳළවළදිලි 

ශහ. 2005 ජනහධිඳතියණප්රත ේතිඳත්ති ේහලනඹ 2010දී ප්රම් 

යප්රට් ජනතහ ඊ  ඩහ ළඩි ේතිලතඹකින් අනුභත ශහ. 2010 

ජනහධිඳතියණප්රත ේතිඳත්ති ේහලනඹ අනු තභයි අිළ  යුතු 

ශ යුතු න්ප්රන්. විප්රල ප්රඹන්භ ඔඵතුභහ වන් ශ ංයහ  

ඩහ ප්රභහි ේහප්රඹෝගි තය තත්ත්ඹ ත්තහභ, 2010දී යන රද 

මීක්ණඹ  අනු  නිහ 68,000 අලයතහක් තිප්රඵනහ. 

නිහ 40,000ත් 60,000ත් ප්රනොප්රයි. ප්රම් නිහ 68,000භ 

ෆදීභ වහ තභයි යජඹ ප්රම් න වි  අලය ක්රිඅඹහ භහ්ධ අයප්රන 

තිප්රඵන්ප්රන්. භහ ලිනුත් ඳළවළදිලි ශහ, අප්රප් අභහතයහංලඹත්, 

නහරි ං්ධධන අධිහරිඹත් නිහ 13,000 ඉදිකිරීම්  යුතු 

ප්රම් න වි ත්  ක්රිඅඹහත්භ ප්රමින් ඳතින ඵ. ප්රම් ය අහන 

1365 1366 

[රු ජිත් ප්රේ භදහ  භවතහ] 

්ධඹ ප්රන් ශ ේතිඳහදන 
රුිළඹල මිලිඹන 

2011 660.22 

2012 700.20 

2013 430.00 

එතු 1,790.42 
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න වි  නිහ 20,000 ඉදි කිරීම්  යුතු ආයම්බ යනහ. ප්රම් 

ප්ර්ධ අප්රෝසතු භහප්රතදී  ඔප්පුත් භඟභ ඒ නිහ රඵහ දීප්රම් 

 යුතු ආයම්බ යනහ. ප්රම්යි භසත ළඩ ිළිතප්රප්රශ  

තත්ත්ඹ. භහින්ද චින්තන ේතිඳත්ති ේහලනප්රත වන් රුු 

ක්රිඅඹහත්භ ප්රනොන තත්ත්ඹක් නළවළ. ඒ ේතිඳත්ති ේහලනප්රත 

වන් රුුර ත් ඩහ ඔේප්රඵන් ප්රම් ඳළලඳත් ප්රනු  

නිහ ප්රඹෝජනහ ක්රුභ වහ අලය ක්රිඅඹහ භහ්ධ යජඹක් විධිඹ  

අයප්රන තිප්රඵනහ. 

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු උත් නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභහප්රන් 

භභ ප්රම් හයණඹ අවනහ. 2005 දී  නිහ 65,000ක් වදනහඹ 

කිඹහ ප්රඳොප්රයොන්දු වුණහ. 2010 දී කිඹහ තිප්රඵනහ, "නළවළ නිහ 

40,000යි" කිඹහ. එතප්රො  නිහ 25,000ක් වළදිරහ තිප්රඵන්න 

ඕනෆ. නමුත් එ ප්රඹක්ත් වළදිරහ නළවළ.  

දළන් එතුභහ නළත යක් ප්රම් උත්තරීතය බහ  කිඹනහ, 

"නළවළ, නළවළ, ප්රල 40,000ක් ප්රනොප්රයි, 68,000ක් වදනහ" 

කිඹරහ. භභ අවන්න ළභළතියි, ප්රභොක්ද ප්රම් ආණ්ඩුප්රේ ප්රදබිඩි 

ිළිතප්රත; දි ප්රදප්රක් ථහ; ේවිත් යංනඹ කිඹරහ.  ප්රභොක්ද 

යන්න වදන්ප්රන්?  ප්රම් ංයහ ප්රලන ජිලභහට් එක්- විේජහක්

- ක්රිඅඹහත්භ යන්ප්රන් ඇයි?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඒ එ යක් ඇ වහ ප්රන්.  

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ තභ ප්රම් ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹයි අවන්ප්රන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳශමුළනි ඒහ ප්රදයි.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභතුභහප්රේ අං ණිත ලහසත්රහඹ අනු 

විනහඩිඹ  ප්රල 1,000ක් වදන්න ඕනෆ. ඒ ේහප්රඹෝගි නළවළ. 

නමුත් ජනතහ  අලය ප්රේ අිළ ඉටු යනු රඵනහ.  ඔඵතුභහප්රේ 

අං ණිත ලහසත්රහඹ අිළ ිළිතන්ප්රන් නළවළ.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අතුරු ේලසන අං 3.  තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ, තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ  ඳළවළදිලි උත්තයඹක් 

රළබුප්රණ් නළති නිහ භභ ඒ ේලසනඹ ඇ වප්රේ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එප්රවභ ඵළවළ. 
 

රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 ප්රම්භ  ඔඵතුභහ භ  ප්රඳොඩ්ඩක් උදවු යන්න. රු 

ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ- 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 
 

රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි,  රු නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභහප්රන් භභ 
ප්රම් හයණඹ දළන න්න ළභළතියි.   රු නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභනි,   
ඔඵතුභහප්රේ රු  ඇභතිතුභහ  2010 ේති හ්ධතහ ව 2011 ඉදිරි 
ළරළසප්රම් දී එතුභහප්රේභ චනලින් කිඹහ තිප්රඵනහ "අප්රප් යප්රට් 
නිහ අලයතහ රක් 12යි" කිඹරහ.  ඊ  ඳසප්ර  2011 ප්ර්ධ 
එතුභහප්රේ හ්ධතහප්රේ කිඹහ තිප්රඵනහ "නළවළ, නළවළ. අප්රප් යප්රට් 
නිහ අලයතහ රක් 12ක් ප්රනොප්රයි, රක් 15යි" කිඹරහ.  
ඉතින්, භභ ඔඵතුභහප්රන් අවන්න ළභළතියි , ප්රම් යප්රට් නිහ 
ප්රනොභළති ංයහ ිළිතඵ වරිවළටි නිළයදි අප්රඵෝධඹක්, 
නිභනඹක් ප්රනොභළති ඔඵතුභහප්රේ ඇභතිතුභහ  ව ඔඵතුභහ ේමු 
අභහතයහංලඹ ප්රම් නිහ ේලසනඹ වින්ප්රන් ප්රොප්රවොභද කිඹරහ.  
එ අවුරුේද රක් 12ක් කිඹනහ. ත අවුරුේද රක් 15ක් 
කිඹනහ. වරිඹ  ප්රතොයතුරු ප්රනොදළන ඔඵතුභන්රහ  ප්රම් නිහ 
ේලසනඹ වින්ප්රන් ප්රොප්රවොභද? 

 

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රම් නිහ ේලසනඹ විඳීප්රම් ඹම් 
ප්රො ක් විතයයි අප්රප් අභහතයහංලඹ භන්න් යනු රඵන්ප්රන්. 
යජඹක් විධිඹ  නහරි ං්ධධන අධිහරිඹ ඇතුවන තත් 
අභහතයහංල ණනහක් එතු ප්රරහ තභයි ප්රම් හ්ධඹ බහයඹ ඉටු 
යනු රඵන්ප්රන්. විප්රල ප්රඹන්භ ඳසු ගිඹ අසථහන් ණනහදී 
අඳ  ප්රම් ිළිතඵ තය ප්රතොයතුරු තිබුප්රණ් නළවළ.  නමුත් ඳළළති 
ජනප්රලන වහ ංයහප්රලන මීක්ණප්රඹන් නිහ අලයතහ 
ිළිතඵ ඉතහභත් තය ප්රතොයතුරු අද ඉදිරිඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ.  
ලින් ඒ සිඹලුභ ප්රතොයතුරු ඉදිරිඳත් ප්රශ   ග්රාහභ නිරධහරිප්රන් 
ව නිහ ං්ධධන අධිහරිප්රත නිරධහරින්ප්රන් රඵහ ත් 
ප්රතොයතුරු අනුයි. ඒ අනු තභයි ලින් ංයහ ප්රලන ප්රම් 
ේතිඳත්ති ේහලනර  දභරහ ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන්ප්රන්.  නමුත් 
ජනප්රලන වහ ංයහප්රලන ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ නිරධහරින් 
ප්රන් ප්ර  ගිහිලරහ මීක්ණ යරහ අද අප්රප් යප්රට්               
ංයහ ප්රලන ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵනහ.  ඒ අනු තභයි අද ප්රම් 
යජඹ  යුතු යන්ප්රන්.   

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Parliamentary Delegation from 

India, now present in the Speaker‟s Gallery.  
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවරහ ඉයයි ප්රන්ද?  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඉයයි, ඉයයි.  

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි, භභ තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ 

අවනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ථහ ඳත්න්ප්රන් නළති ඇ වප්රොත් වරිඹ  ණන් ය 

න්න පුවනන්.  

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ තුන්න අතුරු ේලසනඹ විධිඹ  අවනහ,-   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අවන්න ප්රෝ තුන්න අතුරු ේලසනඹ.  

 
රු ජිත් ප්රේ භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறறரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ තුන්න අතුරු ේලසනඹ ප්රභප්ර යි. 

මීප්රතො මුලර ේප්රේලප්රත ජනතහ ප්රරොකු ේලසනඹ  මු වණ දීරහ 

තිප්රඵනහ. එඹ භවහ යනඹක් ඵ  ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. රු 

නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභනි, විප්රල ප්රඹන්භ, ඔඵතුභහප්රේ ඇභතිතුභහ 

භහ ණනහ  ප්රඳය ඒ සථහනඹ  ගිහිලරහ ඒ ේප්රේලප්රත 

ජනතහ  ප්රඳොප්රයොන්දු වුණහ, ක්ණි ඒ නිහ නළත යක් 

සථහඳනඹ යන්න  යුතු යනහ කිඹරහ. එතුභහ එප්ර  ප්රරොකු 

ප්රඳොප්රයොන්දුක් රඵහ දුන්නහ. රු නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභනි, භහ 

ඔඵතුභහප්රන් අවන්න ළභළතියි, ඔඵතුභහප්රේ ඇභතිතුභහ රඵහ දුන් 

ඒ ප්රඳොප්රයොන්දු තය ලප්රඹන්භ ප්රඳොප්රයොන්දුක්ද; එප්රවභත් 

නළත්නම් වි  යංනඹක්ද කිඹරහ. 

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ ප්රඳොප්රයොන්දුප්රේ රුු ඉටු යරහ 

තිප්රඵනහ. ප්රභඹ විප්රල ප්රඹන් ප්රොශම දිස්රිටක්ඹ  අදහශ 

ළ ලුක්. ඇත්ත ලප්රඹන් භහ ඒ ිළිතඵ වරිඹ  රුු දන්ප්රන් 

නළවළ. නමුත් රු අභහතයතුභහප්රන් ප්රතොයතුරු විභරහ ඔඵතුභහ 

දළනුත් කිරීභක් යන්නම්. ඒ ිළිතඵ ඔඵතුභහප්රේ ඹම් ඹම් 

අදවස ප්රඹෝජනහ තිප්රඵනහ නම් ඒහ රඵහ ප්රදන්න. 

දුම්රිඹ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු ආප්රේල ප්ර යින් : 
ඵහ ළනීප්රම් ඳටිඳහටිඹ 

தைமகறத் றமக்கப தறலீட்டு ஊறர்கள் : 

ஆட்றெர்ப்தை மடதொமந 
SUBSTITUTE LABOURERS TO RAILWAY DEPARTMENT : 

RECRUITMENT PROCEDURE 
 2980/‟12 

15.රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ේහවන අභහතයතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (1):  

(අ) (i) කිසිදු ේසිේධ දළන්වීභකින් ප්රවෝ අඹදුම් ඳත්රහ 
ළවීභකින් ප්රතොය ආප්රේල ම්රුන් 
400  ආන්න ිළරික් දුම්රිඹ 
ප්රදඳහ්ධත ප්රම්න්තු  වදිසිප්රත ඵහ ප්රන ඇති 
ඵත්; 

 (ii) දළන භත් ළරකිඹ යුතු ප්ර  ංයහක් සිටින 
දුම්රිඹ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු  තත් ආප්රේල 
ප්ර යින් ඵහ ළනීභ නිහ එභ 
ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු ත තත් ඳහඩු රඵන 
ආඹතනඹක් ඵ  ඳත් න ඵත්; 

 එතුභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ඳරිදි අතිප්ර්ධ ප්ර  ිළරික් දුම්රිඹ 
ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු  ඵහ නු රළබ  ක්රිඅඹහ 
ඳටිඳහටිඹ ප්ර්ධද;  

 (ii) එඳභණ ප්ර  ිළරික් අනුයුක්ත යනු 
රළබුප්රේ ය නිරධහරිප්රඹකුප්රේ අධීක්ණඹ 
ඹ ප්රත්ද;  

 (iii)  එභ ප්ර යින් ඵහ ළනීභ  ම්ඵන්ධ 
නිරධහරින් ිළිතඵ විධිභත් ඳරීක්ණඹක් 
ඳත්නු රඵන්ප්රන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනො එප්ර  නම්, ඒ භන්ද? 
 

றதரக்குத்து அமச்ெமக் றகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகறங்க அநறறத்ல் அல்னது றண்ப்தம் 

றகரல் துவுறன்நற சுரர் 400 தறலீட்டுத் 

தரறனரபர்கள் தைமகறத் றமக்கபத் 

துக்கு ஆட்றெர்க்கப்தட்டுள்பரர்கள் ன்த 

மத்ம்; 

 (ii) ற்கணற குநறப்தறடத்க்கபவு ஊறர்கமபக் 

தகரண்டுள்ப தைமகறத் றமக்கபத்துக்கு 

றலும் தறலீட்டு ஊறரக்மப ஆட்றெரப்் 

தணரல் றற்தடி றமக்கபம் தன்றலும் 

ட்டமடகறன்ந எரு றரணரக ரரம் 

ன்தமத்ம் 

 அர ் அநறரர? 

(ஆ) (i) றறன குநறப்தறடப்தட்டுள்பரர தைமகறத் 

றமக்கபத்துக்கு றனறக ஊறரக்ள் 

ஆட்றெரக்்கப்தட்ட மடதொமந ரது; 

 (ii) இவ்பவு ண்றக்மகரண ஊறரக்ள் ந் 

உத்றறரகத்து றற்தரர்மறன் கலழ் 

இமத்துக்தகரள்பப்தட்டரர்கள்; 

 (iii) றற்தடி ஊறர்கபறன் ஆட்றெரப்்தைடன் 

தரடரத்ைமட உத்றறரகத்ர்கள் தரடர்தறல் 

தொமநெரர்ந்தரரு றெரம டத்ப்தடுர 

 ன்தம அர ்இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்றநல், ன்? 
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asked the Minister of Transport: 

(a) Is he aware that - 

 (i) an urgent recruitment of a group of nearly 

400 substitute labourers have been made by 

the Railway Department without issuing 

any public notification or calling for 

applications; and 

 (ii) recruiting more substitute labourers to the 

Department of Railway which already has a 

substantial cadre would make the aforesaid 

Department an institution that incurs further 

losses? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the procedure followed when recruiting 

additional cadre for the Department of 

Railway in the aforesaid manner; 

 (ii) of the officer under whose supervision such 

a large number of employees were attached 

to the Department; and 

 (iii) whether a formal inquiry will be held 

regarding the officers involved in the 

recruitment of the aforesaid staff? 

(c) If not, why? 

 
රු කුභහය ප්රලභ භවතහ (ේහවන අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு குர தல்க - றதரக்குத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

රු ථහනහඹතුභනි,   එභ ේලසනඹ  ිළිතතුය ප්රභප්ර යි. 

(අ)  (i)  ඵහප්රන ඇත. 

      (ii)  ප්රභභ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ හ්ධඹ බහයඹ ඉටු 
කිරීභ  ේභහණත් ප්ර  ංයහක් අලය ප්රේ. 
එඵළවින් යහජහරි අලයතහ භත ශභනහයණ 
ප්ර හ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ ආයණ අනුභළතිඹ  
ඹ ත් ඹප්රථෝක්ත ඵහ ළනීභ සිදු ය ඇත. ප්රම් 
වහ ේහවන ප්රලම්ප්රේ අනුභළතිඹ රළබී ඇත.  

(ආ)  (i)  ප්ර හ අලයතහ භත ඩිනමින් ප්ර ප්රත ප්රඹොදහ 
ළනීභ  අලය ව ඵළවින්ද, ම්රු තහක්ණ 
ශිලපී වහඹ තනතුරුර පුයප්ඳහඩු ම්ප්ධණ 
ශ යුතු ව ඵළවින්ද රැකිඹහ අප්රප්ක්හප්රන් 
ේහවන අභහතයහංලඹ  අඹදුම් ඳත් ඉදිරිඳත් ය 
තිබ අඹලුන් අතරින් ම්මු ඳරීක්ණ 
භණ්ඩරඹක් භන්න් ආප්රේල තනතුරුර  ඵහ 
ප්රන ඇත.  

 (ii)  ඳළන ප්රනොනඟී. 

 (iii)  ඳළන ප්රනොනඟී. 

(ඇ)  ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, අඳ  දළනන්න රළබිරහ තිප්රඵන 

විධිඹ  දුම්රිඹ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ ප්ර ඹන්ප්රේ අතිරික්තඹක් 

තිප්රඵනහ. එප්රවභ තිප්රඹේදී ඵහ න්නහ කිඹරහයි අඳ  

දළනන්න රළබිරහ තිප්රඵන්ප්රන්, රු ථහනහඹතුභනි.  

රු කුභහය ප්රලභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්ර  අතිරික්තඹක් නළවළ. 

ප්ර ඹන් භදි. දුම්රිඹ ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ ප්ර ඹන්ප්රේ විලහර 

ේභහණඹ අඩුක් තිප්රඵනහ. ඒ නිහ ඒ ප්ර ප්රත අලයතහ භත 

ඒ ඵහ ළනීම් -ආප්රේලඹන් වළටිඹ - යප්රන තිප්රඵනහ.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භභ හිතුහ ප්රෝචිචි ප්රඳට්ටි තලලු යන්නත් මිනිසුන් 

න්නහද කිඹරහ. 

 
රු කුභහය ප්රලභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ප්රෝච්චි ප්රඳට්ටි තලලු යන්න නම්  ඕනෆ නළවළ. එන්ජිභ තභ 

ප්රවො  ළඩ යනහ රු ථහනහඹතුභනි.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, ඊ  අභතය ඔඵතුභහප්රන් අවන්න 

ළභළතියි, දුම්රිඹ හසතු ළඩි ප්රනහද කිඹරහ.  

 
රු කුභහය ප්රලභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දුම්රිඹ හසතු තභ ළඩි න්ප්රන් නළවළ.  

 
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
"තභ" කිඹරහ කිඹන්ප්රන්, ඉදිරිප්රතදී ළඩි ප්රනහද? 

 
රු කුභහය ප්රලභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ, නළවළ. ඉදිරිප්රතදීත් එප්රවභ ළඩි යන්න හච්ඡහ 

යරහ නළවළ. 

 
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි. 

 
රු කුභහය ප්රලභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එච්චයද? භභත් TV එප්රක් ප්රඳනී ඉන්න පුවනන් ප්රයිද කිඹරහ 

ඵරහප්රන හිටිප්රත; ළප්රඩ් ඉයයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රදළනි  ඹ. 
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5.  රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

උස අධයහඳන අභහතයතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (2):   

(අ) (i) ශ්රී  රංහප්රේ ෛදය පීධර හඹනි පු වු 
වහ න භවහචහ්ධඹ ඒ (Professor Units) 
ඇති ප්රයෝවල ප්ර්ධද; 

 (ii) එභ එක් එක් භවහචහ්ධඹ ඒර 2012 භහ්ධතු 31 
දින න වි  අනුයුක්ත සිටින භවහචහ්ධඹරුන්, 
විප්රල ඥ ෛදයරුන්, ඳලසචහත් උඳහධිඹ වදහයන 
ෛදයරුන් (Senior Registrar ව Registrar), 
ප්රජයසධ ෛදය නිරධහරින් ංයහ ප්රන් ප්රන් 
ලප්රඹන් ප්රොඳභණද; 

 (iii)  එභ එක් එක් භවහචහ්ධඹ ඒප්රත  යුතු වහ 
ඳතින ලරයහහය ංයහ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන්  
ප්රොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i)  යජය  ෛදය පීධප්රත හඹනි පු වු වහ 
න අනුයහධපුය භව ප්රයෝවප්රල භවහචහ්ධඹ ඒඹ 
විිත ශ දිනඹ ප්ර්ධද; 

 (ii)  දළන  එභ භවහචහ්ධඹ ඒප්රත පු වු රඵන 
 ෛදය සිසුන් ංයහ  ප්රොඳභණද; 

 (iii)  එහි පු වු රඵන ෛදය සිසුන්  ඉළන්වීභ  
ේභහණත් ෛදයරුන්, ලරයහහය, හට්ටු ව 
ඒහ ඳත්හප්රන ඹහභ  අලය හ්ධඹ භණ්ඩරඹ 
වහ උඳයණ තිප්රේද; 

 (iv) ප්රනොඑප්ර  නම්, එභ මලි අලයතහ ම්ප්ධණ 
කිරීභ  තන හරඹ ප්ර්ධද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද? 

 (ඇ) ප්රනොඑප්ර  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

உர் கல்ற அமச்ெமக் றகட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்மகறல் ருத்து தேடங்கபறன் ெறகறச்மெ 

தறற்ெறக்கரண றதரெறரறர் தறரறவுகமப (Professor 

u n i t )  தகரண்டுள்ப ருத்துமணகள் 

ரமதன்தமத்ம்; 

 (ii) றற்தடி எவ்தரரு றதரெறரறர் தறரறவுக்கும் 2012 

ரர்ச் ரம் 31ஆம் றகறபறல் 

இமக்கப்தட்டிருந் றதரெறரறர்கள், றதைத் 

து ருத்துர்கள், தட்டப்தறன் தடிப்மத 

றற்தகரள்ளும் ருத்துர்கள் (Senior Registrar 

ற்ரம் R e g i s t r a r ) ,  ெறறஷ்ட ருத்து 

உத்றறரகத்ர்கபறன் ண்றக்மக தவ் 

றநரக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) றற்தடி எவ்தரரு றதரெறரறர் தறரறவுகபறணதும் 

அலுல்களுக்கரக கரப்தடும் ெத்றெறகறச்மெக் 

கூடங்கபறன் ண்றக்மக தவ்றநரக 

வ்பதன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ஜட்ட ருத்து தேடத்றன் ெறகறச்மெப் 

தறற்ெறக்கரண அதரதைம் ததரறரஸ் 

தத்றரறறன் றதரெறரறர் தறரறவு ஆம்தறக்கப்தட்ட 

றகற ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) ற்றதரது றற்தடி றதரெறரறர் தறரறறல் தறற்ெற 

ததரம் ருத்து ரர்கபறன் ண்றக்மக 

த்மணதன்தமத்ம்; 

 (iii) அங்கு தறற்ெற ததரம் ருத்து 

ரர்களுக்கு கற்தறப்தற்குப் றதரதுரண 

ருத்துர்கள், ெத்ற ெறகறச்மெக் கூடங்கள், 

ரட்டுகள், அற்மநக் தகரண்டு 

டரத்துற்குத் றமரண தறரட் 

தடரகுறறணர் ற்ரம் உதகங்கள் உள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 (iv) இன்றநல், றற்தடி அடிப்தமடத் றமகமபப் 

தர்த்ற தெய்ற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கும் 

ன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்றநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he state - 

 (i) the hospitals attached to the Medical 

Faculties in Sri Lanka with Professor Units 

for clinical training; 

 (ii) separately, the number of Professors, 

Medical Specialists, Doctors reading for 

post graduate studies (Senior Registrars and 

Registrars) and Senior Medical Officers 

attached to each Professor Unit as at 31st 

March 2012; and 

 (iii) separately, the operating theatres available 

for the relevant activities in each Professor 

Unit? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the Professor Unit of the 

Anuradhapura General Hospital assigned 

for clinical training of the Rajarata 

University, was opened; 

 (ii) the number of medical students who are 

undergoing training at that Professor Unit 

at present; 

 (iii) whether sufficient doctors, operating 

theatres, wards and equipment and staff 

required to maintain them are available at 

the above-mentioned unit for the purpose 

of providing training to the undergraduates 

who are undergoing training there; and 

 (iv) if not, the time to be taken to fulfil those 

basic necessities? 

(c) If not, why? 
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රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ේලසනඹ  ිළිතතුය ප්රදනහ. 

(අ) (i) අනුයහධපුය ශික්ණ ප්රයෝවර; 

  ප්රොශම ජහති ශික්ණ ප්රයෝවර; 

  යහිළටිඹ ශික්ණ ප්රයෝවර; 

  උතුරු ප්රොශම ශික්ණ ප්රයෝවර; 

  දකුු ප්රොශම ශික්ණ ප්රයෝවර; 

  ප්රප්යහප්රදණිඹ ශික්ණ ප්රයෝවර  . 

  ඹහඳනඹ ප්රයෝවර ශික්ණ ප්රයෝවර තත්ත්ඹ  
තභ දියුු ප්රරහ නළවළ. නමුත් භවහචහ්ධඹ 
ඒඹක් ක්රිඅඹහත්භ ප්රනහ. භඩරපුප්රේ තභ 

භවහචහ්ධඹ ඒඹක් ක්රිඅඹහත්භ ප්රන්ප්රන් නළවළ. 
ඒ වදහප්රන ඹනහ. වළඵළයි එතළන ශික්ණ 
ප්රයෝවරක් වළටිඹ   යුතු යනහ. 

 (ii) ඇමුුභ I හි දක්හ ඇත. 

 (iii) ඇමුුභ II හි දක්හ ඇත. ඇමුුම් බහත* 
යමි.  

(ආ) (i) 2012 ප්රඳඵයහරි 09. 

 (ii) 167 යි. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) අදහශ ප්රනොප්රේ. 

(ඇ) ඳළන ප්රනොනඟී. 
 

*බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුම්: 
   ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை : 

   Annex tabled: 
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ  අදහශ 
ිළිතතුය භභ රු ඇභතිතුභහප්රන් දළන න්න  ළභළතියි. යජය  

විලසවිදයහරප්රත ෛදය පීධප්රත සිසුන් වහ අලය හරප්රතදී 
භවහචහ්ධඹ ඒඹක් ප්රොඩනළඟීභ ඳභහ වීභ ප්රව තු ප්රො  ප්රන ඒ 
වහ භහන්තය අප්රනක් විලසවිදයහර ෛදය පීධර සිසුන් වහ 
න්න්දනඹ යන ප්රො  ප්රම් න වි  ඔවුන් ඉන්ප්රන් ිළටුඳසින්. 
ඒ අඹ  රැකිඹහ රඵහ දීප්රම්දී ප්රවෝ ෛදය ිත්තිඹ  ඵහ 
ළනීප්රම්දී ප්රවෝ ප්රම් විධිඹ  සිේධ න හර ප්රනසභ වහ ඹම් 
ිළඹයක් අනුභනඹ යන්න සදහනම්ද? 

රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, අනුයහධපුය ශික්ණ ප්රයෝවප්රල 

 යුතු ේභහද ප්රරහ ප්රවෝ ඳ න් අයප්රන දළන් ඒ  යුතු අන් 

යරහ තිප්රඵනහ. ඒ තභයි දළන  රංහප්රේ තිප්රඵන ප්රරොකුභ 

ශික්ණ ප්රයෝවර. වළඵළයි ඹහඳනප්රත වහ භඩරපුප්රේ තභත් එභ 

ඒ ිළහිටුරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඇ වප්රේ නළති වුණහ  ඒ ේලසනඹ 

ඊ  ඩහ බඹහන විධිඹ  භඩරපු ප්රේ වහ ඹහඳනප්රත විලසවිදයහර 

ෛදය පීධර දරුන්  තිප්රඵනහ. ළ ලුක් නළති විධිඹ  

ඒහප්රත  යුතු ය ප්රන ඹනහ. 
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ දරුන් එ ඹප්ර  දරුන්. ඒ 

හරඹදී ඉඳදිරහ, එ ඹප්ර දී විලසවිදයහරඹ  භත් ප්රරහ, එ 

ඹප්ර දී ෛදය පීධ වහ  ගිඹ දරුන්. භවය ෛදය පීධරදී 

ඒ දරුන්  උඳහධිඹ අයප්රන ෛදය ිත්තිඹ රඵහ ළනීප්රම්දී 

අප්රනක් පීධර දරුන්  ඩහ ිළටුඳසින් ඉන්න සිේධ ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. කිසිප්ර ත්භ ඒ වහ ඒ දරුප්රෝ  කිඹන්න ඕනෆ 

නළවළ. 

යජය  විලසවිදයහරප්රත ප්රවෝ භඩරපු විලසවිදයහරප්රත ප්රවෝ, 

ඹහඳනප්රත විලසවිදයහරප්රත ප්රවෝ  ෛදය පීධප්රත දරුන්ප්රේ  

ේලසනඹක් ප්රනොප්රයි, ඔවුන්  ඳභහ වී ඳත් වීම් රළබීභ.   එඹ යජප්රත 

ේලසනඹක්.  ප්රරොකු ප්රඳොඩි ප්රොයිද කිඹන එ ප්රනොප්රයි, රු 

ඇභතිතුභහ. යජඹ ප්රම් ළන  විප්රල  අධහනඹක්  ප්රඹොමු ශ යුතු 

තිප්රඵනහ. ප්රභොද, ඔවුන් එ ඹස භට් ප්රම් ඉඳදිරහ,   එ ඹස 

භට් භදී අධයහඳනඹ වදහයරහ,  එ ඹ භට් භදී  විබහ ඳහස  

යරහ, එ   විලසවිදයහරඹ   ගිහින්, නමුත් පීධ ණනහ  

දරුප්රෝ ිත්රණඹ රඵහ න්ප්රන් ඳසු ප්රරහ.  ඒ අතිලඹ අහධහයණ 

තත්ත්ඹක්.  ඒ අහධහයණ තත්ත්ඹ භඟ වයහ ළනීභ දවහ රු 

ඇභතිතුභහ  න්නහ ක්රිඅඹහ භහ්ධඹ ප්ර්ධ ද? 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ේලසනඹ ම්ප්ධණප්රඹන්භ ළයදියි. 

ප්රභොද,  එ  ඉඳදුප්රන්ත් නළවළ.  එ  විබහ ප්රශ ත් නළවළ.  

එ   ගිප්රතත් නළවළ.  භවය අඹ ඳශමුන ළයප්රත, භවය අඹ 

ප්රදන ළයප්රත,  භවය අඹ තුන් න ළයප්රත. එ  ඳ න් 

ත්ප්රත්ත් නළවළ.  ප්රම් සිඹලරභ ළයදියි රු ථහනහඹතුභනි.   

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභප්රවභ  උස අධයහඳන 

අභහතය යප්රඹක්  උස  අධයහඳන අභහතයහංලඹ බහය ප්රන තිබීභ 

ිළිතඵ  ඒ දරුන්  ප්රදවිඹන්ප්රේභ ිළහි යි.  ප්රන ප්රභොකුත් 

ආප්රඹත් කිඹන්න ප්රදඹක් නළවළ. ඇභතියඹහප්රන් 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න - 

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභළනි අභප්රනෝඥ ේලසන අවන  නිහ 

ජනතහ විමුක්ති ප්රඳයමුණ ත්  බුදුවහමුදුරුන්ප්රේභ  ිළහි යි.[ඵහධහ 

කිරීම්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අතුරු ේලසන තුන අහ ඉයයි.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එ  විබහ ඳහස ශහඹ කිඹන්ප්රන්,  ඳශමුන ළයඹ ද, 

ප්රදන ළයඹ ද, තුන්න ළයඹ ද  කිඹන එ ප්රනොප්රයි. ඔවුන් 

එ විබහඹක් ඳහස ප්රරහ  තභයි  එ  විලසවිදයහරඹ   ගිහිලරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්. තමුන්නහන්ප්ර රහප්රේ ේලසන  නිහ ඒ දරුන්  

ෛදය ිත්තිඹ   ඹන්න  ප්රන්ප්රන්  අවුරුදු  ප්රදක් ඳභහ ප්රරහ.   

යජ ය  විලසවිදයහරප්රත දරුන්  ඒ ප්රරහ තිප්රඵනහ.  ඒ 

ේලසනඹ තමුන්නහන්ප්ර රහ වින්න   ඕනෆ.  ඒ වින්ප්රන් 

නළති,  ප්රභතළන ඇවිත් ප්රන ප්රන ථහ  කිඹන එ ළඩක් 

නළවළ. එභ නිහ උස අධයහඳන අභහතයතුභහ -[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි. අතුරු ේලසන තුන අහ ඉයයි.  

 
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

එප්රවභ ළ ලුක් නළවළ. ඒ රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ  තිප්රඵනහ. අඳ  එප්රවභ ළ ලුක් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 
[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ප්රත්ප්රයන්ප්රන් නළවළ.  
 
[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

චන ප්රදභ අස ය න්න. චන ප්රදභ බහ  සුදුසු  

නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  ප්රවොයි  ඒ ේලසනඹ අහනයි. 

තමුන්නහන්ප්ර රහ ප්රදප්රොලප්රරෝභ නිලසලේද ප්රන්න.   

 ප්රදන  ඹ.  

 
 
 

නුයඑිතඹ විවිධප්ර හ මුඳහය මිතිඹ  අඹත් 
ප්රොඩනළන්ලර : ඵදු දීභ 

ததலிர தனறரக்குக் கூட்டுநவுச் ெங்கத்துக்கு 

உரறத்ரண கட்டிடம் : குத்மக 
BUILDING BELONGING TO NUWARA-ELIYA MULTIPURPOSE 

CO-OPERATIVE SOCIETY : LEASE-OUT 
      

     2849/‟12 
8. රු න්ත අලුවිවහප්ර්ධ භවතහ 

(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரற) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

මඳහය වහ අබයන්තය ප්රශ අභහතයතුභහප්රන් ඇස 

ේලසනඹ-(3): 

(අ) (i) නුයඑිතඹ විවිධප්ර හ මඳහය මිතිඹ  අඹත් 
ප්රදභවල ප්රොඩනළන්ලරක් ඵදු දීභ  2011 
ප්රදළම්ඵ්ධ 19 දින පුත් ඳත් දළන්වීභක් භන්න් 
ප්ර න්ඩ්ධ ළවප්රතද; 

 (ii)  එප්ර  නම්, ඉදිරිඳත් ශ මිර ණන් ප්ර්ධද; 

 (iii) ිළිතත් ඳටිඳහටිඹ අනු ප්ර න්ඩ්ධ ළවීභදී 
රහ ඵරන  ව ේමුතහඹ රඵහ ප්රදන රුු 
ප්ර්ධද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

1381 1382 
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(ආ) ඉවත ප්රොඩනළන්ලර,  

 (i) රඵහ ළනීභ   රුිළඹල 320,000/- ක් ව රුිළඹල 
355,000/- ප්රර මිර ණන් ඉදිරිඳත් තිබ ඵත්;  

 (ii) ප්ර න්ඩ්ධ අඹදුම්ඳතක් ප්රවෝ ඉදිරිඳත් ප්රනොශ 
පුේරඹකු   ප්රම් න වි  රඵහ දී ඇති ඵත්; 

 (iii) ඵදු දීප්රම්දී අක්රුමිතහක් සිදු වී ඇති ඵත්;  

 (iv) අක්රුමි රඵහ දීභ නිහ අඹදුම්රුන්  
අහධහයණඹක් ප්රභන්භ අදහශ  මුඳහය මිතිඹ  
අරහබඹක් සිදුවී ඇති ඵත්; 

 එතුභහ ිළිතන්ප්රනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවශභ ප්ර න්ඩයඹ  ප්රොඩනළන්ලර රඵහ 
ප්රනොදීභ  ප්රව තු ප්ර්ධද;  

 (ii) දළන  ප්රොඩනළන්ලර රඵහ දී ඇති අඹප්රන් 
මඳහය මිතිඹ රඵහ න්නහ මුදර ප්රොඳභණද;  

 (iii) ඉවත අක්රුමිතහ ම්ඵන්ධ විධිභත් 
ඳරීක්ණඹක් සිදුප්රො  ප්ර න්ඩ්ධරුන්  
හධහයණඹක් ඉටු කිරීභ   යුතු යන්ප්රන්ද; 

 (iv) එප්ර  නම්, ඒ වහ ප්රොඳභණ හරඹක් තප්රේද;  

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඈ) ප්රනොඑප්ර  නම්, ඒ භන්ද? 

 
கூட்டுநவு, உள்ரட்டு ர்த்க அமச்ெமக் றகட்ட 

றணர: 

( அ) (i )  ததலிர தனறரக்குக் கூட்டுநவுச் 

ெங்கத்றற்கு உரறத்ரண இண்டு ரடிக் 

கட்டிடதரன்மந குத்மகக்கு ங்குற்கரக 

2011 டிெம்தர் 19ஆம் றகற தத்றரறமக 

அநறறத்ல்தோனம் றகள்றப்தத்றம் றகரப் 

தட்டர ன்தமத்ம்; 

 ( i i )  ஆதணறல், ெர்ப்தறக்கப்தட்ட றமனதக்கள் 

ரம ன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  அங்கலகரறக்கப்தட்ட மடதொமநகளுக்கு அம 

றகள்றப்தத்றங்கள் றகரலின்றதரது 

கணத்றல் தகரள்பப்தடுகறன்நதும் தொன்தரறம 

ங்கப்தடுகறன்நதுரண றடங்கள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( ஆ) றற்தடி கட்டிடத்ம, 

 ( i )  ததற்ரக்தகரள்ற்கு ரூதர 320,000/- ற்ரம் 

ரூதர. 355,000/- ன்நமகறல் றமனதக்கள் 

ெர்ப்தறக்கப்தட்டிருந்ண ன்தமத்ம்; 

 ( i i )  றகள்றப்தத்ற றண்ப்தத்மறதம் ெர்ப் 

தறக்கர எருருக்கு ற்றதரது ங்கப் 

தட்டுள்பது ன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  குத்மகக்கு ங்குறல் தொமநறகடு 

இடம்ததற்ரள்பது ன்தமத்ம்; 

 ( i v )  தொமநறகடரண தொமநறல் ங்கறன் 

கரரக றண்ப்தரர்களுக்கு அலறத்ம், 

குநறத் கூட்டுநவுச் ெங்கத்றற்கு ட்டதொம் 

ற்தட்டுள்பது ன்தமத்ம் 

 அர் ற்ரக் தகரள்ரர? 

( இ) (i )  உச்ெபரண றகள்றததத்றத்துக்கு கட்டிடம் 

ங்கப்தடரமக்கரண கரங்கள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 ( i i )  ற்றதரது கட்டிடம் ங்கப்தட்டுள்பரறட 

றருந்து கூட்டுநவுச் ெங்கம் ததற்ரக்தகரள்கறன்ந 

தத்தரமக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  றற்தடி, தொமநறகடு தரடர்தரக தொமநரண 

றெரமம டத்ற றகள்றப் 

தத்றரர்களுக்கு லறம றமநறற்ரற்கு 

டடிக்மக றற்தகரள்பப்தடுர ன்தமத்ம்; 

 ( i v )  ஆதணறல், அற்கு  டுக்கும் கரனம் வ்பவு 

ன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( ஈ) இன்றநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Co-operatives and Internal 

Trade: 

(a) Will he state - 

 (i) whether tenders were called through a 

paper advertisement published on 19th 

December 2011 to lease out a two-storey 

building that belongs to the Nuwara  Eliya 

Multipurpose Co-operative Society; 

 (ii) if so, the values of the bids that have been 

submitted; and 

 (iii) the facts that are taken into consideration 

and given priority when tenders are called 

according to the accepted tender 

procedure? 

(b) Will he admit that - 

 (i) bids with the values of Rs. 320,000/- and 

Rs. 355,000/- had been submitted to obtain 

the lease of the aforesaid building; 

 (ii) the aforesaid building has been given to a 

person who has not even submitted a tender 

application; 

 (iii) an irregularity has taken place when the 

aforesaid building was leased out; and 

 (iv) as a result of the aforesaid building being 

given in an irregular manner the applicants 

have been caused an injustice and the 

relevant Co-operative Society has incurred 

a loss? 

(c) Will he also state - 

 (i) the reason for not giving the building for 
the highest bid; 

 (ii) the amount of money charged by the Co-
operative Society from the person who 
have been given the building at present; 

 (iii) whether action will be taken to conduct a 
proper investigation into the aforesaid 
irregularity and cause justice to the 
tenderers; and 

 (iv) if so, the period of time that will be taken 
for that? 

(d) If not, why? 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

රු ප්රජොන්ස න් ේනහන්දු භවතහ (මඳහය වහ අබයන්තය 
ප්රශ අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு றஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து - கூட்டுநவு, உள்ரட்டு 

ர்த்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 

and Internal Trade) 

රු  ථහනහඹතුභනි, එභ ේලසනඹ  ිළිතතුරු ප්රභප්ර යි. 

නුයඑිතඹ විවිධ ප්ර හ මුඳහය මිතිඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් 

භධයභ ඳශහත් මුඳහය ං්ධධන ප්රොභහරිස විසින් රඵහ දී ඇති   

ප්රතොයතුරු   ව ප්ර්ධඛීඹ මුඳහය ං්ධධන ප්රොභහරිස විසින් 

ඳත්න රද ඳරීක්ණප්රතදී රඵහ ත් ප්රතොයතුරු අනු, 

(අ)  (i)    ඔේ. 

      (ii)    ඇමුුම් 1 හි දක්හ තිප්රඵනහ.  රු  භන්ත්රී තුභනි, 
භහ එඹ කිඹන්න ඕනෆ ද? [ඵහධහ කිරීභක්] භභ එඹ 
කිඹන්නම්. 

  නුයඑිතඹ විවිධ ප්ර හ මුඳහය මිතිඹ  අඹත් 
ප්රදභවල ප්රොඩනළන්ලර ඵදු දීභ  ප්ර න්ඩ්ධ 
ළවීප්රම්දී ඉදිරිඳත් ව මිර ණන් ප්ර්ධඛීඹ 
මුඳහය ං්ධධන ප්රොභහරිස විසින් සිදු යන 
රද ඳරීක්ණප්රත හ්ධතහ අනු, ප්ර න්ඩ්ධ 
ඳ්රිටහර  ඉදිරිඳත් ය ඇති මිර ණන් භ  
ව අවුරුදු 05  ලප්රඹන් ණනඹ කිරීප්රම්දී 
ඳවත ඳරිදි ප්රේ. 

  [ඵහධහ කිරීම්] 

 

 
 

 

ඳවත ප්ර න්ඩ්ධ ඳ්රිටහර වන් ය ඇති ටිනහම් 

භහඹ  ද ්ධ 5  ද ඹන්න ඳළවළදිලි වන් ය නළත. 

 

 (iii)  ලිඹහ ඳදිංචි මුඳහය මිති ව යහජය ආඹතන 
වහ ේමුතහ රඵහ ප්රදනු රළප්රේ. 

(ආ) (i) ඔේ. 

  රු. 320,000.00 (රුිළඹල තුන්සිඹ විසිදව) ව රු. 
355,000.00 (රුිළඹල තුන්සිඹ ඳනස ඳන්දව) මිර 
ණන් වහ ප්ර න්ඩ්ධ ඳත් ඉදිරිඳත් වී ඇති අතය, 
අඹදුම්රුන් තභන්ප්රේ නමින් ප්ර න්ඩ්ධ ඳත් 
රඵහප්රන ප්රනොභළති ඵළවින් එඹ ප්ර න්ඩ්ධ 
ප්රොන්ප්රේසි උලරංකනඹ වී ඇති ඵ  රහ 
ප්ර න්ඩ්ධ අනුමිටු විසින් එභ ප්ර න්ඩ්ධ ඳත් 
ේතික්ප්ර ඳ ය ඇත. 

ප්ර න්ඩ්ධරුප්රේ නභ භ   කුලිඹ 
(රු.)        

 ්ධ 05  
කුලිඹ (රු.) 

 ප්රජයිනල ආේදීන් ප්රභො වභඩ්  
නහ්ධ 

             105,330/-     6,319,800/
- 

  ප්රක්.ඩී.අං  නිප්රයෝන 
දඹහනන්ද 

                
320,000/- 

   
19,200,000/- 

රිරඹන්ස  ඉන්ප්රසට්භන්ට් 
ෆිනෆන්ස                  

250,000/-  15,000,000/- 
  

ෂෆන් එකඹහ  ඵෆන්කින් 
ප්රෝඳප්ර්ධන්               

202,000/-   12,120,000/
- 
  

සීතහ ඉන්ප්රසට්භන්ට් ේයිට් 
ලිමි ඩ් 

                
200,000/- 

    
12,000,000/- 

සීතහ ප්රවෝලඩින්  ේයිට් ලිමි ඩ්                       225,000/-   13,500,000/-  

ප්රභොප්රවොභඩ් මිඹහන් ඵහහ 
මිඹහන්                     

 159,690/-  9,581,400/- 

ප්ර න්ඩ්ධරු ප්රේ නභ ටිනහභ (රු.) 

යං ඳළතුම් භඹහ 303,000/- 

ඩී.  චමිරහ සතුරි ජහප්රොඩ මිඹ 355,000/- 

 (ii) ප්ර න්ඩ්ධ ළවීප්රම්දී ප්ර න්ඩ්ධ ඳතක් ඉදිරිඳත් 
ප්රනොශ,  එප්රවත් දළන භත් එභ ප්රොඩනළන්ලප්රල 
ඵදුරු ප්රත තත් ය 05  මිතිප්රත 
අධයක් භණ්ඩ ර රණයණඹ ඳරිදි රඵහ දී ඇත. 

 (iii) ප්රභභ ප්රොඩනළන්ලර ඵදු දීභ මිතිප්රත අධයක් 
භණ්ඩරප්රත රණයණඹ භත සිදු වී ඇත. 

 (iv) ප්ර න්ඩ්ධ ඳත් ඉදිරිඳත් ශ අඹදුම්රුන් 
අක්රුමිතහක් සිදු ව ඵ  ලිිතත ඳළමිණිලි ය 
ප්රනොභළති ඵ භධයභ ඳශහත් මඳහය ං්ධධන 
ප්රොභහරිස විසින් දන්හ ඇත.  

  ළඩිභ මිර ණන් ඉදිරිඳත් ය තිබ ප්ර න් ඩ්ධ 
ිළිතඵ ඳළවළදිලි කිරීභකින් ප්රතොය  රණයණ 
ළනීභ නිහ මිතිඹ  රළබිඹ යුතු ආදහ ඹභක් අහිමි 
වී ඇති ඵ හ්ධතහ ප්රේ. 

(ඇ) (i) ප්රභභ  ප්රොඩනළන්ලර ඳරිවයණඹ යමින් සිටි 
ඵදුරු න රිප්රඹන්සි විතහනප්රේ භවතහ රු. 
2,000,000.00 (රුිළඹල මිලිඹන ප්රද) විඹදභක් 
දයහ ප්රභභ ප්රොඩනළන්ලර අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ භත 
වහ  ඔ ව විසින් භ  රු. 159,690.00ක් (රුිළඹල 
එසිඹ ඳනසනදවස වඹසිඹ අනක්) ප්රවීභ  
ළභළත්ත ේහල කිරීභ භත අදහශ ප්රොඩනළන්ලර 
ඔ ව  අධයක් භණ්ඩරප්රත රණයණඹ භත ඵදු දී ඇති 
ඵ  හ්ධතහ ය ඇත. 

 (ii) භ  රු. 159,690.00කි. (රුිළඹල එසිඹ 
ඳනසනදවස වඹසිඹ අනකි.) 

 (iii) ඵදු ඔප්පුක් අත්න් ය රඵහ දී ඇති ඵළවින් 
අක්රුමිතහ නිළරැදි කිරීභ  ක්රිඅඹහභහ්ධඹක් ත 
ප්රනොවළකි ඵ හ්ධතහ වී ඇත. 

 (iv) අදහශ ප්රනොප්රේ. 

(ඈ) අදහශ ප්රනොප්රේ. 

 
රු න්ත අලුවිවහප්ර්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரற) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි. නුයඑිතප්රත, වහහඑිතඹ, ප්රලඩි භළක්රම් ඳහය ඹන 

ලිිළනප්රත ඳදිංචි සතුරි ජහප්රොඩ ඹන අඹ රුිළඹල තුන්රක් 

ඳනසඳන්දහව ප්ර න්ඩ්ධ එක් ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵනහ. එහි 

කුවිතහන්සි අංඹ. 11730.   

නමුත් ප්ර න්ඩයඹ රඵහ දී තිප්රඵන්ප්රන් රුිළඹල 150,000 

එ යි. රු  ඇභතිතුභනි, එතප්රො  එතළන අක්රුමිතහක් සිදු 

ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒ  විරුේධ ඔඵතුභහ  යුතු යනහද?  

එප්රවභ නළත්නම් ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් න්නහ ිළඹය ප්රභොක්ද?  

 
රු ප්රජොන්ස න් ේනහන්දු භවතහ   
(ரண்தைறகு றஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභඹ ඳශහත් බහ  අයිති 

 යුත්තක්. ප්රම්  අඳ  හ්ධතහ ය තිප්රඵන්ප්රන් ජහප්රොඩ 

භවත්මිඹ.  

(ආ)  (ii)  ේලසනඹ  උත්තය භභ දුන්නහ, - භන්ත්රී තුභහ 
අවප්රන හිටිඹහද භභ දන්ප්රන් නළවළ- "ඳවත 
ප්ර න්ඩ්ධ ඳ්රිටහප්රේ වන් ය ඇති ටිනහභ  
භහසිද, ්ධ ඳව ද ඹන්න ඳළවළදිලි වන් 
ය ප්රනොභළත" කිඹරහ. ප්ර න්ඩ්ධ ප්රොන්ප්රේසි 

1385 1386 
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උලරංකනඹ ය තිප්රඵන නිහ තභයි ඔවුන්  
ේතික්ප්ර ඳ ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්. වළඵළයි භභ 
විලසහ යනහ, ඔඵතුභහ  ප්රභඹ උඳප්රේල 
හය බහප්රේදී ප්රම් ළන ේලසන ප්රශොත් ප්රවොයි 
කිඹරහ. එතප්රො  භ  පුවනන් ඒ ඳශහප්රත් 
ප්රොභහරිසතුභහ ප්රන්න්න. ඒ හප්රේභ 
ඔඵතුභහ  පුවනන් ඳශහත් බහප්රන් ප්රම් ළන 
ප්රොඹහ ඵරන්න,  ඔඵතුභහප්රේ ඳක්ඹ  
නිප්රඹෝජනඹ යන  ඳශහත් බහ භන්ත්රී යඹකු  
ප්රම් ළන කිේහ නම්. ප්රභඹ විභධයත විඹඹක්.  
ඇත්ත ලප්රඹන්භ  ප්රභඹ නළත හයඹක් ප්ර න්ඩ්ධ 
ප්රශොත් ඩහ ප්රවොයි කිඹරහ භභත් විලසහ 
යනහ. වළඵළයි ප්රම් විභධයත වුු ප්රදඹක්. 
ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ඔඵතුභහ  දී්ධක ේලසන 
යන්න ඕනෆ නම් උඳප්රේල හය බහ   
ප්රොභහරිසතුභහ ප්රනළලරහ ඒ අසථහ රඵහ 
ප්රදන්න භ   පුවනන්.  

 
රු න්ත අලුවිවහප්ර්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரற) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ප්රදන අතුරු ේලසනඹ. එභ 

මිතිඹ   විලහර ඳහඩුක් දළන් සිදු නහ, ප්රම් ප්ර න්ඩයඹ වරිඹ  

ක්රිඅඹහත්භ වුප්රණ් නළති නිහ.  ඒ ඳහඩු විතයක් රුිළඹල රක් 

123ක් විතය ප්රනහ. අක්රුමිතහක් සිදු ප්රරහ තිප්රඵන නිහ භභ 

ඔඵතුභහප්රන් ඉලරහ සිටින්ප්රන්, ඳශහත් බහප්රේ අදහශ විඹ බහය 

අභහතයයඹහ  උඳප්රදස ප්රදන්න කිඹරහ ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් නළත 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න කිඹරහ.  

 
රු ප්රජොන්ස න් ේනහන්දු භවතහ   
(ரண்தைறகு றஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔේ, භ  ඒ යන්නත් පුවනන්. භභ ඔඵතුභහ ත් ඉලලීභක් 

යනහ,  -ඔඵතුභහප්රේ ඳක්ඹ නිප්රඹෝජනඹ යන අඹ භධයභ 

ඳශහප්රත් ඳශහත් බහප්රේ ඉන්නහ-  ඳශහත් බහ භට් මින් ප්රම් 

විහ න්න කිඹරහ. භභ ඒ  ළන දළනුත් යන්නම්. භ  

ළ ලුක් නළවළ.  

 
රු න්ත අලුවිවහප්ර්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரற) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු ඇභතිතුභහ,- 

 
රු ප්රජොන්ස න් ේනහන්දු භවතහ   
(ரண்தைறகு றஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒ ඹථහ්ධථඹ. ඔඵතුභහ දළන න්න ඕනෆ, ප්රම් විභධයත 

ප්රදඹක්. අඳ   සීභහක් තිප්රඵනහ ඵරතරරදී. භ  පුවනන්, 

උඳප්රේල හය බහ   ප්රොභහරිස ප්රන්රහ, ඔඵතුභහ  

ේලසන යන්න එතළන ඉඩ  රහ ප්රදන්න. ඔඵතුභහ  උඳප්රේල 

හය බහප්රේදී රණන්දුක් න්න පුවනන්. ප්රභතළනදී භභ දළනුත් 

වුණහ කිඹරහ ළඩක් නළවළ.  

 
රු න්ත අලුවිවහප්ර්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரற) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ඇභතිතුභහ කිඹන ථහ වරි. වළඵළයි ප්රභතළන ේලසනඹ 

තිප්රඵන්ප්රන්  ඳශහත් බහකින් ක්රිඅඹහත්භ න්ප්රන් නළත්නම් එඹ  

විඹ බහය ඇභතියඹහ  තභයි  අඳ  ඳහ්ධලිප්රම්න්තු භන්ත්රී රුන් 

ලප්රඹන් කිඹන්න පුවනන් න්ප්රන්.  

රු ප්රජොන්ස න් ේනහන්දු භවතහ   
(ரண்தைறகு றஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඩහ ප්රවො  තභයි භභ ඔඵතුභහ  කිඹන්ප්රන්  උඳප්රේල 

හය බහ  ඇවිලරහ ප්රම් ේලසනඹ විහ න්න ථහ යමු 

කිඹරහ.  

 
 

ඹහඳනඹ දිස්රිටක්ප්රත ග්රාහභ නිරධහරි ම් :  
පුයප්ඳහඩු 

ரழ். ரட்ட கறர அலுனர்  தறரறவுகள் : 

தற்நறடங்கள் 
GRAMA NILADHARI DIVISIONS IN JAFFNA DISTRICT : 

VACANCIES 

3172/‟12 

10.රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ (රු ඊ. යනඳන් 
භවතහ ප්රනු ) 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன் - ரண்தைறகு ஈ. ெதன் 

ெரர்தரக) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran on behalf of the Hon. E. 

Saravanapavan) 

යහජය ඳරිඳහරන වහ සප්රේල  යුතු අභහතයතුභහප්රන් ඇස 

ේලසනඹ- (1):   

(අ) (i) භරුදන්ප්රක්නි ේහප්රේශීඹ ප්රලම් ප්රොට්ධහඹ  
අඹත් ග්රාහභ නිරධහරි ම් ංයහ ප්රොඳභණද;  

 (ii) ඒහප්රඹහි ප්ර ඹ යන ග්රාහභ නිරධහරින් ංයහ 
ප්රොඳභණද; 

  (iii) නළත ඳදිංචි කිරීප්රම්  යුතු සිදු යන ප්රභභ 
ේප්රේලර ඳතින ග්රාහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු ිළයවීභ 
වහ ඩිනම් ිළඹය න්ප්රන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද  ?         

(ආ) (i) ඹහඳනඹ ඳරිඳහරන දිස්රිටක්ප්රත ේහප්රේශීඹ 
ප්රලම් ප්රොට්ධහ 15  ඳතින ග්රාහභ නිරධහරි 
පුයප්ඳහඩු ංයහ ප්රොඳභණද;  

 (ii) ඹහඳනඹ දිස්රිටක්ප්රත ප්රම් න වි , සථිය ග්රාහභ 
නිරධහරින් ප්රනොභළති ළඩඵරන ග්රාහභ නිරධහරි 
ම් ංයහ ේහප්රේශීඹ ප්රලම් ප්රොට්ධහ 
භට් මින්, ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රොඳභණද;  

 ඹන්නත් එතුභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද?         

(ඇ) ප්රනොඑප්ර  නම්, ඒ භන්ද? 
 

ததரது றர்ரக, உள்ரட்டலுல்கள் அமச்ெமக் றகட்ட 

றணர:  

( அ) (i) ருங்றகற தறறெ தெனரபர் தறரறவுக்கு 

உரறத்ரண கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் 

ண்றக்மக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (ii) இற்நறல் றெமரற்ரகறன்ந கறர 

அலுனர்கபறன் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) லள்குடிறற்ந டடிக்மககள் றற்தகரள்பப் 

தடுகறன்ந இப்தறறெங்கபறல் கரப்தடுகறன்ந 

கறர அலுனர் தற தற்நறடங்கமப றப்த 

துரற டடிக்மக றற்தகரள்ரர 

ன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ரழ்ப்தர றர்ரக ரட்டத்றன் 15 தறறெ 

தெனரபர் தறரறவுகபறலும் கரப்தடுகறன்ந 

கறர அலுனர் தற தற்நறடங்கபறன் 

ண்றக்மக வ்பவு ன்தமத்ம்; 
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 (ii) ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் ற்றதரது 

கரப்தடுகறன்ந றந் கறர அலுனர்கள் 

இல்னர தறல் கடமரற்ரகறன்ந கறர 

அலுனர் தறரறவுகபறன் ண்றக்மக தறறெ 

தெனரபர் தறரறவு ட்டத்றல் ணறத்ணறற 

வ்பவு ன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்றநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs :  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Grama Niladhari Divisions 

coming under the  Maruthankarni 

Divisional Secretary's Division; 

 (ii) the number of Grama Niladharis serving in 

those Divisions; and 

 (iii) whether speedy action will be taken to fill 

the Grama Niladhari vacancies exist in 

these areas where resettlement activities are 

under way ? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of Grama Niladhari vacancies 

exist in 15 Divisional Secretary's Divisions 

of the Jaffna Administrative District; and 

 (ii) separately, of the number of Grama 

Niladhari Divisions which do not have a 

permanent Grama Niladharis and are 

currently under acting Grama Niladharis in 

each of the Divisional Secretary's Division 

in Jaffna District at present ? 

(c) If not, why? 

 
රු ඩේලිේ.ඩී.ප්රේ. ප්රප්රනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.றஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, I table* the answer for Question No. 10. 

 
* බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(a)  (i) 18 

 (ii) 09 

 (iii) Yes. Calling for applications for filling the vacancies of 
Grama Niladharies existing all  over the Island has 

already been concluded as per the Gazette notification 

dated 05.10.2012.  Accordingly, action will be taken to 
conduct an open competitive examination and to call 

the candidates who get qualified at the examination for 
the interview.  Further, recruitments will be made 

according to the number of vacancies existing in each 

Divisional Secretary‟s Division. 

(b) 
 

     (i) 

 

 
 
 

 

 
(ii) 

 

 

 

(d)  Not relevant.  

  Divisional 
Secretary‟s 

Division 

Number of 
approved Grama 

Niladhari posts 

Number of 
vacancies as at 

31.12.2012 

1 Delft 6 3 

2 Velanai 30 8 

3 Kayts 15 4 

4 Karainagar 09 4 

5 Jaffna 28 11 

6 Nallur 40 11 

7 Sandilipay 28 8 

8 Chankanai 25 7 

9 Uduvil 30 11 

10 Thellippalai 45 15 

11 Kopai 31 10 

12 Thennamarachchi 60 18 

13 Karaveddy 35 11 

14 Point Pedro 35 11 

15 Maruthankarni 18 09 

  Total 435 141 

  Divisional Secretary‟s 
Division 

Number of Grama 
Niladhari Divisions to 

which Grama Niladharies 

have been appointed on 
acting basis 

1 Delft 3 

2 Velanai 8 

3 Kayts 4 
4 Karainagar 4 

5 Jaffna 11 
6 Nallur 11 
7 Sandilipay 8 

8 Chankanai 7 

9 Uduvil 11 

10 Thellippalai 15 

11 Kopai 10 

12 Thennamarachchi 18 
13 Karaveddy 11 

14 Point Pedro 11 
15 Maruthankarni 09 

  Total 141 
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ප්රඳෞේලි  දළනුම් දීප්රභන් ඇස ේලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

A/HRC/22/L.1  අං දයන ප්රඹෝජනහ ිළිතඵ 
යජප්රත සථහයඹ 

A/HRC/22/L.1 ஆம் இனக்க லர்ரணம் தரடர்தரண 

அெறன் றமனப்தரடு  
GOVERNMENT STANCE ON RESOLUTION NO. A/HRC/22/L.1  

 
 

රු යනිල වික්රුභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහ්ධලසප්රත 
නහඹතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - றர்க்கட்ெற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 
Mr. Speaker, soon after the Resolution No. A/

HRC/22/L.1 on "Promoting Reconciliation and 

Accountability in Sri Lanka" was adopted, the Minister, 

the Hon. Mahinda Samarasinghe is reported to have said 

that the Government of Sri Lanka does not concur with 

the Resolution or its contents and the reconciliation 

programme initiated by the Government is at a 

satisfactory level. 

The Government officials‟ position was that "Sri 

Lanka is being selected for this kind of attention not 

because of the gravity of the problem, but for other 

reasons which have absolutely nothing to do with moral 

or ethical considerations.  They are considerations of a 

political nature".  

Subsequently, the Ambassador to the USA, Mr. Jaliya 

Wickramasuriya stated in “The Hill's Congress Blog" 

dated 27th March, 2013, "We agree that while much has 

been accomplished since 2009, more needs to be done".  

This has not been contradicted to date and therefore can 

be accepted as reflecting the official Government 

position. 

The Ambassador also stated,  “Commitment is not just 

to democracy, but also to respecting the Rule of Law and 

the principles of sovereignty”. This is in line with the 

Resolution which states, “Welcoming and acknowledging 

the progress made by the Government of Sri Lanka in 

rebuilding infrastructure, demining, resettling the majority 

of internally displaced persons, and noting nonetheless 

that considerable work lies ahead in the areas of justice, 

reconciliation and resumption of livelihoods, and 

stressing the importance of the full participation of local 

populations, including representatives of civil society and 

minorities, in these efforts”.  This, in fact, reflects Item 3 

of the Resolution which states, “...call upon the 

Government of Sri Lanka to implement effectively the 

constructive recommendations made in the Report of the 

LLRC”.  

This is a change of policy which amounts to accepting 

the Resolution No. A/HRC/22/L.1  and signals a desire to 

broaden the relationship with the United States. We 

should all welcome this reversal of policy. I request the 

Government to make a clear statement regarding the 

changed policy. The media has also commented on this 

change during the weekend. In particular, will this House 

be informed:   

 (i)  Where these anticipated talks will take 

place; whether it will be in Washington 

DC, Geneva or Colombo?   

 (ii)  Will the Government consult all  the 

concerned stakeholders before proceeding? 

 (iii)  Will the Government indicate the 

timeframe in which of the recommendation 

of the LLRC are to be implemented?  

 (iv)  Will the discussions be confined to the US 

Government or include India, United 

Kingdom and the other countries who 

voted to adopt the Resolution? 

Thank you. 
 
රු (භවහචහ්ධඹ) ජී.එල.පීරිස භවතහ (විප්රේල  යුතු 
අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு (றதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ் - 

தபறரட்டலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

Mr. Speaker, I am grateful to the Hon. Leader of the 

Opposition for raising this issue because it gives me the 

opportunity of clarifying the matters that he has referred 

to.  The whole basis of the question put to me by the Hon. 

Leader of the Opposition is that there has been a change 

of  Government policy.  I wish to state emphatically that 

that is not the case.  The basis on which the Hon. Leader 

of the Opposition has come to the conclusion that there 

has been a change in Government policy is the statement 

attributed to Sri Lanka‟s Ambassador to the United States 

of America, Mr. Jaliya Wickramasuriya.   

The Hon. Ranil Wickremasinghe quoted a statement 

attributed to Mr. Wickramasuriya that was on the web 

dated 27th March, 2013.  All that the Ambassador said 

was this.   

I quote : 

“We agree that while much has been accomplished sine 2009, more 

needs to be done.”  

That is all that the Ambassador said.  That is self-

evident.  The LLRC Report consists of no fewer than 

about 285 recommendations. A great deal has been 

accomplished, during the last four years that have 

elapsed. But, in regard to the wide range of matters 

encompassed in those recommendations, it is all too 

obvious that there is  more to be done. No one can 

reasonably expect the entirety of this work to be 
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completed within the short period which has elapsed since 

the cessation of hostilities.  So, that is what the 

Ambassador said.  

Then, the Hon. Leader of the Opposition went  on to 

quote from the text of the Resolution and he quoted the 

following words.   

I quote: 

"Welcoming and acknowledging the progress made by the 

Government of Sri Lanka in rebuilding infrastructure, demining, and 
resettling the majority of internally displaced persons, and noting 

nonetheless that considerable work lies ahead in the areas of justice, 

reconciliation and the resumption of livelihoods, ..." 

That is also obvious. Substantial work has already 

been done and there is more to be done. This does not 

mean that there has been any change in Government 

policy at all. The position of the Government is very clear 

and I wish to state it explicitly on the Floor of this House. 

We do not concur with the Resolution and our 

Representatives in Geneva distanced Sri Lanka very 

clearly from the content of the Resolution.  

Now, I would like to ask the Hon. Leader of the 

Opposition in a spirit of fairness and objectivity to reflect 

on the reasons why this country cannot possibly acquiesce 

in the Resolution that was passed in Geneva a short while 

ago. There are several reasons. I would like to outline the 

more important reasons. Mr. Speaker, first and foremost, 

this Resolution calls for an oral update on Sri Lanka to be 

presented by the United Nations Commissioner for 

Human Rights at the  24th Session of the Human Rights 

Council to be held in September this year. That is not the 

end of the matter. The Resolution then goes on to require 

the Commissioner to submit a comprehensive report 

followed by a discussion at the 25th Session of the Human 

Rights Council which will be held in March 2014. So, 

what is the effect of this? Every six months this country is 

going to figure in the Agenda of the Human Rights 

Council. That is one of the most important objectives that 

had been achieved by the Resolution that was adopted a 

few days ago. Now, the Government of Sri Lanka does 

not accept this position; it never has, it never will. There 

is absolutely no change in that position. The reason, Mr. 

Speaker, is very simple. As we survey the global 

landscape, can anybody in their senses seriously suggest 

that Sri Lanka is in the most troubling situation in the 

world? There is no proportionality in this at all. In an 

increasingly troubled world where there are so many 

crises which are crying out for attention, how is it that this 

country which is living at peace with the violence of 30 

years behind us, being specifically targeted in this way? 

Why this selective treatment? I would like the Hon. 

Leader of the Opposition to address that issue in a spirit 

of objectivity. These are not partisan issues. These are not 

matters that should be involved in the thrust and parry of  

party politics. On the contrary, these are national issues 

which have a vital bearing on the well-being and the 

future of this nation. We cannot possibly accept that 

position why this sharp and exclusive focus on Sri Lanka 

is recurring over and over again every six months. That is 

certainly not acceptable. We will never accept it and there 

will never be the slightest change in that position, which 

is emphatically and explicitly adopted by the Government 

of  Sri Lanka.  

There is another reason why this Resolution is 

fundamentally unacceptable. The Resolution, Mr. 

Speaker, seeks to incorporate the Report of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights. The High 

Commissioner for Human Rights called for an 

international investigation in respect of this country, not 

this month or last month, but one week after the 

hostilities ended in May, 2009. On what evidence did she 

call for this international investigation? There was 

absolutely no material on which she could have based 

such a call.  And then, subsequently, at regular intervals 

doggedly and persistently, she has repeated that call for 

an international investigation and her recent report which 

was presented to the Human Rights Council contains a 

reaffirmation. She reaffirms her call for an international 

investigation. Sri Lanka absolutely rejects that claim. So, 

that is yet another reason and, I am sure, the Hon. Leader 

of the Opposition would agree that it is a compelling 

reason why this Resolution cannot gain acceptance by us.  

That is not all, Mr. Speaker. The text of the 

Resolution seeks to incorporate also the Report of the so-

called Panel of Experts, which we refer to as the 

"Darusman Report". The Darusman Report has been 

categorically rejected by the African Group of Countries 

and the Organization of Islamic Conference. They have 

clearly and categorically rejected the Darusman Report. 

That is not surprising at all. It is a Report which was 

prepared in a bizarre manner because the people whom 

the three persons on that Panel spoke to asked for an 

assurance that their identity would not be disclosed for 20 

years. So, Mr. Speaker, these were assertions made in the 

shadows: nobody knows who these people are; nobody 

knows the basis on which they made these assertions; 

there is no filtering process and there is no way of testing 

the veracity or the reliability of the statements that were 

made under cover of anonymity. You can say anything at 

all, Mr. Speaker. So, that is the evidentiary foundation of 

the Report which was submitted to the Secretary-General 

by the Panel of Experts.  

I also wish to tell the Hon. Leader of the Opposition 

that this was a Report prepared entirely outside the inter-

Governmental process. So, these are among the reasons 

why large swathes of the globe had no hesitation in 

rejecting this Report. Nevertheless, that Report has found 

its way into the text of the Resolution. So, there is 

absolutely no doubt or equivocality about this; the 

Government of Sri Lanka does not accept the Resolution 
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that was adopted in Geneva. There is no change in that 

position at all.  

Therefore, Mr. Speaker, I would beg to disagree with 

the Hon. Leader of the Opposition when he says that there 

is a change of policy which amounts to accepting the 

Resolution No. A/HRC/22/L.1. There is neither a change 

of policy nor acceptance, expressly or by implication, of 

the Resolution that is referred to by the Hon. Leader of 

the Opposition.  

We reject this Resolution, Mr. Speaker, because it is 

perfectly evident to anyone who cares to be objective 

what the consequences are. This Resolution has been the 

most powerful catalyst for dissention, discord and even 

violence. It has divided the Human Rights Council; it has 

divided the world; it has divided this county and it has 

also divided some neighbouring countries. It has spilt 

over into areas like cricket, cinema and its consequences 

have certainly not been conducive to moving forward in a 

constructive way, a sensitive and delicate process on 

which we have embarked. So, against that background, 

Mr. Speaker, please allow me to respond to the four 

questions which have been put to me specifically by the 

Hon. Leader of the Opposition.  

The first question he asked me is whether anticipated 

talks will take place and whether they will be in 

Washington DC, Geneva or Colombo. There are no talks 

which are anticipated. Therefore, the question of the 

venue of those talks does not arise.  

The second question is, will the Government consult 

all the concerned stakeholders before proceeding? Since 

there is no intention whatsoever of engaging in this 

exercise, the question of consulting any stakeholders does 

not arise.    

The third question is, will the Government indicate the 

time frame in which the recommendations of the LLRC 

are to be implemented. Again, Sir, I would like to tell my 

Hon. Friend that these are recommendations of different 

kinds; different clusters of recommendations. They are 

very different from one another. Some are capable of 

being implemented in the short term. We have already 

done that. For example, the recommendations with regard 

to the resettlement of Internally Displaced Persons, 

reabsorption of ex-combatants into society after exposure 

to programmes of vocational training, the demining 

process, housing, the useful things which have been done 

with regard to the revival of the economy of the North. 

Those have been done. But, by their very nature, there are 

some recommendations which are going to take more 

time. For example, the recommendations with regard to 

the land issues, which are incredibly complex and 

convoluted. Also, issues relating to land, linguistic 

capability and cultural cross-pollination. These are not 

matters in respect of which delivery overnight is at all 

feasible. So, they are obviously going to take longer. In 

the public domain, information is available with respect 

to the time frames attaching to the different categories of 

recommendations. So, that is the position. They are not 

all recommendations of one type or kind which can be 

brought within a uniform time frame.  

The last question which the Hon. Leader of the 

Opposition has put to me is, will the discussions be 

confined to the US Government or include India, the 

United Kingdom and other countries who voted to adopt 

the Resolution. There is no multilateral exercise of that 

nature, which is contemplated at all. We are talking to all 

these Governments. The Hon. Speaker, a few minutes 

ago, welcomed the distinguished Parliamentary 

Delegation from India and it will be my pleasure to meet 

them as soon as I complete this reply to the Hon. Leader 

of the Opposition; I will be meeting them  in a few 

minutes. Only last evening, Mr. Speaker, I met with and 

had comprehensive discussions with a Parliamentary 

Delegation from Germany consisting of all three of the 

major political parties there - the CDU, the SPD and the 

Greens; I spoke to all of them last evening. So, these 

consultations are continuing, but there is no plan for the 

kind of multilateral exercise which the Hon Leader of the 

Opposition referred to because there is no need for that.  

So, that, Mr. Speaker, is my reply on behalf of the 

Government to the questions which the Hon. Leader of 

the Opposition has been kind enough to put to me.  

I thank you, Sir.  

 

II 
මුසලිම් ජනතහ  එප්රයහි ේචණ්ඩත්ඹ 

தொஸ்லிம் க்களுக்கு றரண ன்தொமநகள் 
VIOLENCE AGAINST MUSLIM PEOPLE 

 

 
රු ආ්ධ. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Speaker, I wish to make a Statement on a most 

grave issue of national concern relating to the safety, 

security and well-being of the Muslim people of this 

Island.  
 
රු භන්ත්රී රු  
(ரண்தைறகு உரப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Ah! 
 
රු ආ්ධ. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
The Muslim people have been historical inhabitants of 

this Island and have contributed immensely to its 

development for many centuries. They have their own 

unique customs and traditions, food and dress and they 

are devout adherents of a very great religion. - 

[Interruption.] As the cultural beneficiaries of the Islamic 
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Golden Age, which spanned the Eighth to the Thirteenth 

Centuries, the Muslim people of Sri Lanka have scaled 

the heights of the whole range of human endeavour from 

art and music to medicine, law, science, enterprise, 

academics and so on.  

Today, however, the purveyors of hate are unleashing 

a bitter and spiteful campaign against the Muslim people. 

I do not need to recount the many acts of mob violence 

against the Muslim people that have taken place in the 

last few months. Muslim women who choose to wear the 

conservative religious dress have been molested and 

abused by strangers in broad daylight. - [Interruption.] 
Today the Muslim people are fearful; anxious and hurt 

by the invective surrounding them.  
 
රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

What is your point of Order? 

 
රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, it is the LTTE who chased away 100,000 Muslims 

from Jaffna and killed the Muslims in the Kattankudi 

Mosque. These are the proxies of the LTTE. Now, the 

Hon. Member has become the saviour. This is all 

nonsense and hypocrisy at the highest level.  

 
රු ආ්ධ. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Let me continue, Sir.  

 
රු යනිල වික්රුභසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Yes,  Hon. Leader of the Opposition.  
 

රු යනිල වික්රුභසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Speaker, we should allow the Hon. R. 

Sampanthan to make his statement and the Government to 

reply. We do not want anything from the Ministers who 

will not resign from their positions when the Muslims are 

being massacred.   

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Hon. Sampanthan, you may carry on with your 

speech.- [Interruption.] Order, please!  Listen to the Hon. 

R. Sampanthan.  
 
රු ආ්ධ. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
May I, Sir, with your permission, repeat my last 

sentence? - [Interruption.] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රුණහයරහ හඩි ප්රන්න. අදහශ ඇභතිරු ඒහ  උත්තය 

ප්රදයි.  

 
රු ආ්ධ. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Today, the Muslim people are fearful; anxious and 

hurt by the invective surrounding them. As fellow 

minorities, the Tamil people feel the pain, the insecurity, 

the fear and the anxiety of our Muslim brothers and 

sisters. - [Interruption.] 
 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ප්ර රහ ප්රදන්න දළන් හඩි ප්රන්න. ෆ වන්ප්රන් 

නළතු අවප්රන ඉරහ කිඹන ප්රේ ප්රත්රුම් න්න.   

 
රු ආ්ධ. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
The relationship between the Tamils and Muslims has 

always been close - though sometimes strained and to our 

perpetual shame, though very rarely, even violent and 

cruel - but nevertheless always close. It must be 

emphasized that these extremely unfortunate events 

occurred only during a certain stage of the time of the 

armed conflict and will not recur.  

Our people are too closely intertwined for one to think 

that it can survive the fate of the other. We are connected 

to each other just as we are connected to the Sinhalese, 

the Malays and the Burghers; the bonds of a common 

language and home that hold us together cannot be 

broken easily. And so, when our Muslim brothers and 

sisters are harmed on the street, or attacked by mobs or 

have their mosques vandalized, we cannot be 

unconcerned spectators.  

Mr. Speaker, as the Leader of the Tamil National 

Alliance,  I urge that the violence against the Muslim 

people cease now. I urge an end to the repulsive hate 

speech that we hear everyday. I urge an end to the 

collusion of the State in this campaign of hate. We are 
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conscious that the vast majority of the Sinhalese Buddhist 

people do not condone such actions and that they would 

very much wish to live in peace and harmony paying due 

respect to the rights of other peoples. As victims of the 

worst atrocities, we, the Tamils have demanded that the 

country and the world heed our call for accountability, 

justice, genuine reconciliation and the guarantee of non-

recurrence.  

We wish to emphasize that the enforcement of law and 

order, and ensuring the safety and security of all peoples 

including the Muslim people is primarily the 

responsibility of the State. Recent events have shown that 

the State has not discharged this responsibility in a 

manner beyond reproach.  

We, therefore, call upon the Government to refrain 

from acts of partisanship and discharge its constitutional 

duty to ensure that equal protection of the law be afforded 

to all peoples in this country including the Muslim 

people.  

Thank you, Sir.  

 

- [Interruption.] You  have  crossed over from this 

side to that side and you want to survive by selling your 

people. You are a shameless skunk. 
 
[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

To keep your position, you want to betray your people. - 

[Interruption.] 
 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු අග්රාහභහතයතුභහ ඒ ේලසනඹ  ිළිතතුරු රඵහ ප්රදයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

රු අස්ධ භන්ත්රී තුභනි, රු අභළතිතුභහ තමුන්නහන්ප්ර  ඔඹ 

කිඹන ඔක්ප්රෝ භ ිළිතතුරු ප්රදයි. තමුන්නහන්ප්ර  ප්රඳොඩ්ඩක් හඩි 

වුප්රණොත් ප්රවොයි.       

 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රාහභහතයතුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ ආමි  යුතු අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அமச்ெரும் ததபத் 

ெரெண,  அலுல்கள்  அமச்ெரும்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 
අල-කු්ධආනප්රත සයත් අල-ඵයවස වතයන ප්රො  ආඹත් 

42හි ේහල යනහ, "තය, අතය වහ මිේ ය අවුල ප්රනොයේ" 

කිඹරහ. අල-කු්ධආනප්රත ේහල ය තිප්රඵනහ, තය වහ අතය 

ප්රේල ශම් යරහ භහජප්රත අවුරක් ඇති යන්න එඳහ 

කිඹරහ. ඒ අප්රප් මිත්රහ ම්ඳන්දන් භළතිතුභහ යරහ තිප්රඵන ඵක් 

ප්රඳප්රනනහ. ඒ ආමි නහඹතුභහ  යපු ප්රරොකු 

අප්රෞයඹක්ඹ කිඹරහයි භභ ලඳනහ යන්ප්රන්. ඔඵතුභහ වරි 

ප්රො කුත් කිඹනහ. ඒ හප්රේභ ළරැදි ප්රො කුත් කිඹනහ. ඒ 

තුිතන් භභ මුලින් කිඹපු  අවුර ප්රභතළන ඇති යරහ තිප්රඵන ඵ 

ප්රඳප්රනනහ.  

ඔඵතුභහ කිඹනහ, ප්රභන්න ප්රභප්රවභ: 

"The Muslim people have been historical inhabitants of this island, 

and have contributed immensely to its development for many 
centuries. They have their own unique customs and traditions; food 

and dress; and are devout adherents of a very great religion. As the 
cultural beneficiaries of the Islamic Golden Age which spanned 

from 8th to the 13th centuries,......." 

ඒ නම් ළරැදියි. ඒ ඊ  ඉසය ඉන් සිදු ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

 "...... the Muslim people of Sri Lanka have scaled the heights of 

the whole range of human endeavour - from art and music, to 
medicine and law, and science, enterprise, academics and so on.  

ඔඵතුභහ ත දුය ත් කිඹනහ, ප්රභන්න ප්රභප්රවභ: 

 “The relationship between the Tamils and Muslims has always been 

close -..”   

ඒ  භභ දළම්භහ,  

“The relationship between the Sinhalese, Tamils and 

Muslims has always been close" කිඹරහ. 

 
රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hear! Hear! 

 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ත දුය ත් ඔඵතුභහ කිඹනහ, ප්රභන්න ප්රභප්රවභ: 

“We are conscious that the vast majority of the Sinhalese Buddhist 

people do not condone such actions and that they would very much 

wish to live in peace and harmony paying due respect to the rights 

of other Peoples.”      

රු භන්ත්රී තුභනි,  ඔඵතුභහ කිඹපු භවය ප්රේල වරි. ඔඵතුභහ 

කිඹපු අප්රනක් ප්රේල  අවුරක් ඇති යන්න කිඹහපු ඒහයි. අල-

කු්ධආනඹ  අනු ඔඵතුභහ යරහ තිප්රඵන්ප්රන් ළරැේදක් කිඹන 

එ ප්රභයින් ප්රඳන්නුම් යනහ. වරි ටිකුත් කිඹරහ ළඩි 

ේභහණඹක් ළරැදි ප්රේල කිඹරහ අවුරක් ඇති කිරීප්රම් උත්හවඹ 

ප්රඹදුු ඵක් ඔඵතුභහප්රේ ේහලඹ තුිතන් ප්රඳප්රනනහ. ඔඵතුභහ 

භ  එපු ථහ මුසලිම් ජනතහ කිඹරහ ඵළලුප්රොත්, ඒ අඹ 

ිළිතනීවි එහි තිප්රඵන තය, අතයතහ. ඒ මුවම්භේ නබිතුභහ  

යන අප්රෞයඹක්ඹ කිඹන එ අිළ ිළිතන්න  ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, රංහප්රේ ප්රඵෞේධ විවහයසථහන 

10,349ක් තිප්රඵනහ. ඒහප්රත වහමුදුරු රු 42,677ක් ළඩ 

ඉන්නහ. හින්දු ආමි භධයසථහන 5,248ක් තිප්රඵනහ. හින්දු 

පජතුභන්රහ 1,113ක් ඉන්නහ. ඉසරහම් ආමි සථහන 

1,982ක් තිප්රඵනහ. පජතුභන්රහ 3,964ක් ඉන්නහ. ක්රිඅසතිඹහනි 

ආමි සථහන 1,722ක් තිප්රඵනහ. පජතුභන්රහ 1,174ක් 

ඉන්නහ. ප්රම් විධිඹ  ආමි සථහන 19,301ක් තිප්රඵන අතය 

වහමුදුරුරුන් ඇතුවන පජරුන් 48,928ක් ඉන්නහ. ඉතහභ සුවන 

ිළරික් -වත්අ  ප්රදප්රනක්, දවඹක්, ඳවප්රශොක්- ඇප්රයන්න 

අප්රනක් කිසිභ ප්රප්රනක් ශ්රී  රංහ තුශ ආම් ම්ඵන්ධ කිසි 

විධිඹ ළරැේදක්ත්, ආම් අවුල කිරීභක්ත් යන්ප්රන් නළවළ. 

හභහනය ජනතහ තුශ භප්රේ ආභ, භප්රේ ඉඩභ, භප්රේ දරුප්රෝ 

කිඹන ආත්භහ්ධථහමී තිඹක් තිප්රඵනහ. ඒ විධිඹ  ලඳනහ 

යන හභහනය ජනතහ ළඩියි.  
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ඒ අඹ අවුල යන්න; භවය අඹ තභන්ප්රේ තත්ත්ඹ රැ 

න්න; තභන්  තළනක් රඵහ න්න; තභන් උස න්න උත්හව 

යන ඵක් ප්රඳප්රනනහ. ඒ සිංවර, ප්රදභශ, මුසලිම්, ඵ්ධ්ධ, 

භළප්රල ආදී සිඹලු ජහතිඹන් තුශ තිප්රඵන තත්ත්ඹක්. ඒ ප්රේල 

ක්රිඅඹහත්භ යන ඒ විධිප්රත සුවන ිළරික් ප්රරෝප්රත ඉන්න පුවනන්.  

ටීඑන්ඒ එප්රක් අඹත් එප්රවභයි කිඹරහභ භභ කිඹනහ 

ප්රනොප්රයි. ඒ හප්රේ තභන්  තළනක් රඵහ න්න, තභන් 

ේධහනිප්රඹක් න්න, තභන්  ේසිේධිඹක් රඵහ න්න ක්රිඅඹහ යන 

තත්ත්ඹක් මිනිස භහජඹ තුශ තිප්රඵනහ. ඒ ප්රේලඳහරන 

ක්ප්ර ත්රහප්රතත් තිප්රඵනහ. තත් තළන්රත් තිප්රඵනහ. නමුත්                 

ශ්රී  රංහප්රේ සිටින ආමි නහඹඹන්, ආමි ්ධතිරුන් ඒ 

විධිප්රත තත්ත්ඹක් ඇති යන්ප්රන් නළති ඵ ප්රඳප්රනනහ.  

රංහප්රේ ප්රඵෞේධ ආභ උන්න ඳහල 10,024ක් 

තිප්රඵනහ. ඒ ඳහලර ශභයි 1,932,582ක් සිටිනහ. ගුරුරු 

120,864ක් ඉන්නහ. හින්දු ආභ උන්න ඳහල 1,556ක් 

තිප්රඵනහ. ඒ ඳහලර ශභයි 175,882ක් ඉන්නහ. ගුරුරු 

8,330ක් ඉන්නහ. ඉසරහම් ආභ උන්න ඳහල 2,453ක් 

තිප්රඵනහ. ඒ ඳහලර ශභයි 211,034ක් ඉන්නහ. ගුරුරු 

12,420ක් ඉන්නහ. ඒ හප්රේභ ක්රිඅසතිඹහනි ආභ උන්න ඳහල 

1,380ක් තිප්රඵනහ. ඒ ඳහලර ශභයි 249,467ක් ඉන්නහ. 

ගුරුරු  15,745ක් ඉන්නහ.  

ප්රභන්න ප්රම් විධිප්රත විවිධ ආම් උන්න ඳහල ංයහක් 

ශ්රී  රංහ තුශ තිප්රඵන ප්රො ; දරුප්රෝ ව ගුරුරු රක් 

ණනක් අතය ප්රම් හප්රේ වළඟීම් තිප්රඵනහ නම්, ඇත්ත භ ප්රභොන 

විධිප්රත අයශඹක් ඇති න්න ඕනෆද? එප්රවභ ප්රදඹක් ශ්රී  රංහ 

තුශ ප්රභොනභ ආහයඹකින්ත් සිේධ ප්රරහ නළවළ. එප්රවභ වුණහඹ 

කිඹරහ හ ත් කිඹන්න පුවනන්භකුත් නළවළ. ඵරන්න, ඉප්රන 

න්නහ දරුන් ප්රභච්චය ංයහක්, ගුරුරු ප්රභච්චය ංයහක් 

තිඹ  දක් එතු නහ. නමුත් ඒ හප්රේ තත්ත්ඹක් ඇති 

ප්රරහ නළවළ. එප්රවභ නම් ප්රම් විධිප්රත තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභ 

වහ තය අවුල යරහ, අතය එතු යරහ රුු ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ආමි ලප්රඹන් වරි නළවළ කිඹන එයි භභ කිඹන්ප්රන්.  

අප්රනක් හයණඹ, රංහප්රේ ඳභණක් ප්රනොප්රයි, ප්රරෝප්රතභ 

සිටින මුසලිම් ජනතහ   ශ්රී  රංහ ප්රනුප්රන් අප්රප් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ප්රොඳභණ ප්රේල යරහ තිප්රඵනහද? 

Sir, the message issued by His Excellency President 

Mahinda Rajapaksa on the 29th of November, 2012 to 

mark the International Day of Solidarity with the 

Palestinian people states, "The International Day of 

Solidarity with the Palestinian people serves to remind the 

international community that the Palestinians are still 

denied of their right to self-determination, independence 

and sovereignty and dispossessed of much of their land. 

The people of Sri Lanka have steadfastly stood with the 

Palestinian people in their decade-long struggle for justice 

and fulfilment of their inalienable rights and will continue 

to do so". 

එතප්රො  ඵරන්න, රංහප්රේ මුසලිම් ජනතහ ඳභණක් 

ප්රනොප්රයි, ඳරසරණනප්රත මුසලිම් ජනතහත් තභන්  යහජයඹක් 

නළවළ කිඹරහ දී්ධක හරඹක් පුයහ  න් යනහ. ඒ  න්රදී 

ජනතහ භළප්රයනහ. එප්රවභ වුණහ  එළනි අසථහර අප්රප් 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ රංහප්රේ සිටින මුසලිම් ජනතහ  ඳභණක් 

ප්රනොප්රයි, ප්රරෝප්රතභ සිටින මුසලිම් ජනතහ ත් ඹවඳත් 

තත්ත්ඹක් රඵහ දීභ වහ ක්රිඅඹහ යරහ තිප්රඵනහ.  

ඒ හප්රේභ ඳසු ගිඹ දසර තිබුු එක්ත් ජහරණන්ප්රේ 

ංවිධහනප්රත මුවනප්රේදී අප්රප් නිප්රඹෝජිතප්රඹෝ ඳරසරණනප්රත මුසලිම් 

ජනතහප්රේ ේලසන ළන දී්ධක ලප්රඹන් ථහ යරහ තිප්රඵනහ. 

තිස ප්රෝටි අස රක්ඹ ඳභණ මුසලිම් ජනතහක් ප්රරෝප්රත 

ජීත් නහ. රංහප්රේ සිටින සිඹඹ  අ  විතය මුසලිම් ජනතහ 

ළන ඳභණක් ප්රනොප්රයි, මුවන ප්රරෝප්රතභ ජීත් න මුසලිම් 

ජනතහ ම්ඵන්ධප්රඹන් ශ්රී  රංහ හප්රේ පුංචි ය  නහඹප්රඹෝ 

ගිහිලරහ ප්රේලඳහරන ලප්රඹන් ප්රරෝඹ භ ේහල යරහ 

තිප්රඵනහ. එප්රවභ නම්, ප්රම් යප්රට් සිටින සිඹඹ  අ  විතය පුංචි 

ිළරි  හිරිවළයඹක්, යදයඹක් ප්රම් ජහතිඹ, ප්රම් ය , ප්රම් ජනතහ 

යයි කිඹරහ තමුන්නහන්ප්ර රහ  හිතන්න පුවනන්ද?  

ඒ හප්රේභ ප්රම් හර ඳරිච්ප්රේදප්රත ඳභණක් ප්රනොප්රයි, ඳසු ගිඹ 

ඉතිවහඹ ළන ලඳනහ යරහ ඵරන ප්රො  ඉතිවහප්රත 

ප්රඵොප්රවෝ අසථහරදීත් මුසලිම් ජනතහ  අිළ උදේ යරහ 

තිප්රඵනහ.  

මුසලිම්රුන් න්ද උඩය  යහජධහනිඹ  ංක්රුභණඹ වීභ  

ඵරඳෆ තත් ේඵර හධඹක් න්ප්රන් සිංවර යජරුන් විසින් 

ඔවුන්  සිඹ ආභ ඇද ආභ  රඵහ දුන් නිදවයි. ඳිතුගීසින්ප්රේ 

ඵරේප්රේලඹ ව මු වදුඵඩ ඳශහත්ර සිඹලු ප්රදනහ  ප්රතෝලි 

ආභ ළර ළනීභ  ව ඵර කිරීම්ලින් මිදී, ඉසරහම් ධ්ධභඹ 

නිදවප්ර  ඇද ආප්රම් අයිතිඹ  සිංවර යජරුන් ප්රවෝ ප්රඵෞේධ 

භික්ෂන් ඇතුවන ආමි නහඹයින් ම්ප්ධණ නිදව ප්රභන්භ 

වප්රඹෝඹ ද රඵහ දීභ මු වදුඵඩ මුසලිම්රුන්  න්ද උඩය  

ේප්රේලඹ  ංක්රුභණඹ වීභ  ේඵර ප්රව තුක් විඹ. අසගිරි විවහය 

ඳහ්ධලසඹ  අඹත් රිදී විවහයප්රත විවහයම් තුශ කුලිඹ  හඹ ශ 

මුසලිම් ජනතහ  ඔවුන්ප්රේ ආමි වහ අධයහත්මි ිළිතප්රත් ඉටු 

ය ළනීභ වහ පජයප්රඹකු ඳත් ය ළනීභ  වහ එභ 

පජයඹහ  ඳවසුම් ළරසීභ  රිදී විවහයප්රත භික්ෂන් 

වන්ප්ර රහ ක්රිඅඹහ ය තිබීභ ප්රතයම් ප්රේ සධද? 

සිංවර යජරුන්ප්රේ සිත් දිනහ ළනීභ ප්රව තුප්රන් මුසලිම් 

ප්රප්රශඳුන්  දියිප්රන් ඳදිංචි වීභ වහ යහජය අනුග්රාවප්රඹන් ඉඩම් 

රඵහ දී තිප්රේ. ඉසරහම් ධ්ධභඹ ඇද ආභ වහ ඔවුන්  යජු විසින් 

රඵහ දුන් නිදව භත ශ්රී  රංහප්රේ මුසලිම් ජහතිඹන් ඳදිංචි 

ේප්රේලර මුසලිම් ප්රේසථහන ඉදිකිරීභ ද සිදු වී ඇත. ඒ අනු 

භවනුය හටු ඳලලිඹ, භේදුල ප්රඵෝ ඳලලිඹ, ව ිළටිඹ ඳලලිඹ 

යහජය දීභනහ ඹ ප්රත් රළබ ඉඩම්ර ඉදි ව මුසලිම් ප්රේසථහන ප්රේ.  

ඒ විධිඹ  ඳලලි ස කිරීභ වහ ප්රඵෞේධ විවහයර  අයිති 

සිේධසථහන ඳහ මුසලිම් ජනතහ  දී තිප්රඵනහ. එප්රවභ නම් 

ඵරන්න අද විතයක් ප්රනොප්රයි, ලත ්ධ ණන  උඩදීත් 

මුසලිම් ජනතහ ප්රනුප්රන් සිංවර යජරු, ශ්රී  රංහ ජනතහ, 

ප්රඵෞේධ ජනතහ දී තිප්රඵන වප්රඹෝඹ. ඒ ළන ලඳනහ ය 

ඵළලුහභ ඈත අරණතප්රත ඉරහ අද න තුරුභ ඒ තත්ත්ඹ තිප්රඵන 

ඵ ප්රඳප්රනනහ.  

මුසලිම් ආභ අදවන්න ඉසය ප්රරහ ප්රඹෝන කිඹරහ තභයි 

ඒ ජනතහ වළන්න් වුප්රත. ප්රඹෝන ජනතහ ත් රංහ  ඇවිලරහ 

නිදවප්ර  ඔවුන්ප්රේ ආභ අදවන්න පුවනන් වුණහ. ඒ හප්රේභ 

චීනප්රත ඉරහ යුප්රයෝඳඹ දක්හ තිප්රඵන "Silk Road" කිඹන එප්රක් 

තිබුු ප්රප්රශ යහඳහයඹ තභයි අයහබිරුන් ය ප්රන ගිප්රත. ඊ  

ඳසප්ර  තභයි ප්රම් ආභ ඇති වුප්රණ්. ඒ ආභ ඇති ප්රරහ, ඒ 

ප්රශප්රවශහම් ය ප්රන ගිඹත් රංහප්රේදී දහත් ඔවුන්  

හිරිවළයඹක් වුප්රණ් නළවළ. භභ කිඹන්ප්රන් නළවළ ප්රඳොඩි ප්රඳොඩි 

ප්රේල ඇති න්ප්රන් නළවළ කිඹරහ. එප්රවභ ප්රේල ඇති නහ. 

ප්රදප්රදප්රනකු ථහ යන වි  ළයදි ප්රේල කිඹළ වුප්රණොත් ව 

න්නහ. මුසලිම් ප්රප්රනකුයි සිංවර ප්රප්රනකුයි ව ත්තහ 

න්න පුවනන්. ප්රදභශ ප්රප්රනකුයි මුසලිම් ප්රප්රනකුයි ව 

ත්තහ න්න පුවනන්. ඒ  ජහතිහදි රඵරඹක් කිඹන්න ඵළවළ. 

ඒහ හභහනයප්රඹන් භනුයඹන් අතය තිප්රඵන තත්ත්ඹන්. දළන් 

ඵරන්න මුසලිම් ය ර ඉන්න මුසලිම් ජනතහ  ඇති ප්රරහ 
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[රු දි.මු. ජඹයත්න  භවතහ] 
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තිප්රඵන යදය. ඉයහඹ, ලිබිඹහ, ඊජිප්තු, ඳ්ධසිඹහ, ඳරසරණනඹ 

හප්රේ ය ර මුසලිම් ජනතහ  ඇති ප්රරහ තිප්රඵන යදයලින් 

දින ඳතහ සිඹ ණනක් භළප්රයනහ.  

අප්රප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ තත්ත්ඹන් නළති යන්න  

ප්රොච්චය නම්   යුතු ය තිප්රඵනහද? මුසලිම් ජනතහ තභයි  ශ්රී  

රංහප්රේ අඳ  ඉතහභ ප්රවො මිත්රහයින් වළටිඹ  ඉන්ප්රන්. එක්ත් 

ජහරණන්ප්රේ ම්ප්රම්රනප්රතදී ඇප්රභරිහ අඳ  විරුේධ 

ප්රඹෝජනහක් ප්රන ආ අසථහප්රේ  මුසලිම් ය ල අඳ  ම්ප්ධණ 

වප්රඹෝඹ රඵහ දුන්නහ. ඇයි ඒ? ඒ අඹප්රේ වදත් දන්නහ,          

ශ්රී  රංහහසී ජනතහ ඒ අඹ එක් ඉතහභ මිත්රහත්ප්රඹන් ක්රිඅඹහ 

යන ඵ. ඒ හප්රේභ සිංවර ජනතහ, ද්රෂවිඩ ජනතහ, මුසලිම් 

ජනතහ  කිඹන ප්රම් තුන් ප්රොලරන්භ ඵ්ධ්ධ, භළප්රල  ජනතහ 

භඟත් එ  ජීත් ප්රනහ කිඹන එ මුවන ප්රරෝඹභ දන්නහ. 

ප්රඵොප්රවොභ සුවන ිළරික් ඳභණක්  විරුේධතහන් ඇති යප්රන 

ක්රිඅඹහ යනහ. ඒ භනුය තිඹක්. ඒ මුවන ප්රරෝප්රතභ  තිප්රඵන 

ප්රදඹක්. ඒ නිහ ඒ  තත්ත්ඹන් ළන අිළ ලඳනහ ය ඵරහ 

 යුතු ශ යුතුයි. කිසිභ ආහයඹකින් මුසලිම් ජනතහ, සිංවර 

ජනතහ ව ද්රෂවිඩ ජනතහ අතය වළප්පීම් ඇති යන්න, ඒ අඹ 

අතය ෛයඹ ඇති යන්න  ථහ යන්න ප්රවො නළවළ. ප්රම් රු 

බහ ප්රේ සධ සථහනඹක්. ප්රම් රු බහප්රේ ථහ යන ප්රේල 

ඉතහභ ළදත් ප්රන්න ඕනෆ. ප්රම් රු බහ තුශ අතය ේහල 

කිරීභ තවනම්.  ඒ නිහ  වළභ අසථහදීභ ප්රම් ජහරණන් ඳවභ -

ජහරණන් ඳවක් ඉන්නහ.- එමුතු ජීත් ප්රන්න පුවනන්  ළඩ 

ිළිතප්රශ ස කිරීභයි ප්රම් රු බහප්රේ ඳයභ අධිසධහනඹ ව 

ඳයභ යුතුභ ඵ  ඳත් ප්රන්න උභනහ යන්ප්රන්. ආම් අනු, 

ජහරණන් අනු, බහහන් අනු ප්රඵදීභ ප්රනොප්රයි විඹ යුත්ප්රත්. 

ප්රනොප්රඹක් විධිප්රත අඩු ඳහඩුම් තිප්රඵන්න පුවනන්. විඳක්ප්රත 

ඉන්න තමුන්නහන්ප්ර රහත් ආණ්ඩුප්රේ ප්රො සහයප්රඹෝ. 

ප්රොප්රවොභද තමුන්නහන්ප්ර රහ ආණ්ඩුප්රේ ප්රො සහයයින් 

ප්රන්ප්රන්?  ආඹතනඹක් වුප්රණොත් ඒ ආඹතනප්රත  යුතු ඳරීක්හ 

යන්න, ඒ ආඹතනප්රත තිප්රඵන අඩු ඳහඩුම් ඵරන්න 

ඳරීක්රු ඳත් යනහ. ඒ අඹ ඳරීක්හ ය ඵරහ කිඹනහ, 

"ප්රභන්න ප්රභතළන අඩුක් තිප්රඵනහ, ප්රභතළන යදක් තිප්රඵනහ 

ප්රම් වදන්න" කිඹරහ. ඒ තභයි තමුන්නහන්ප්ර රහ ත් තිප්රඵන 

අයිතිඹ.   ඳහ්ධලිප්රම්න්තු වුණත් භහභක් හප්රයි. එතප්රො  ප්රම් 

ආඹතනප්රත අඩු ඳහඩු ප්රඳන්න්න තමුන්නහන්ප්ර රහ  අයිතිඹක් 

තිප්රඵනහ. නමුත් ඒ ආඹතනඹ, භහභ ඩහප්ඳල ය විනහල 

කිරීප්රම් අයිතිඹක් තමුන්නහන්ප්ර රහ ත් ප්රනත් හ ත් 

ඇත්ප්රත් නළවළ. අිළ ප්රදප්රොලරන්භ එයි ඒ අනු.  විඳක්ප්රඹන් 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන්, අඩු ඳහඩුම්  ප්රඳන්හ දීරහ යජඹ වරි 

භහ්ධප්රත ඹළවීභ   යුතු කිරීභයි.  ජහරණන් සිඹලු ප්රදනහ භ, ආම් 

සිඹලර භ, බහහන් සිඹලර භ හධහයණඹ ඉටු කිරීප්රම් ළඩ 

ිළිතප්රශල ඉදිරිඳත් කිරීභයි අිළ ප්රදප්රොලරන්ප්රේභ ළඩ 

ිළිතප්රශ විඹ යුත්ප්රත්. ඊ්ධයහප්රන්, ඳිත ළනීප්රභන්, ඵරඹ රඵහ 

ළනීභ වහ ථහ යනහ නම්, ක්රිඅඹහ යනහ නම් ඒ 

හධහයණ නළවළ. ඒ උස, ප්රේ සධ භනුයත්ප්රත රක්ණඹක් 

ප්රනොප්රයි. අිළ වළභ ප්රරහප්රේභ ඵරන්න ඕනෆ හධහයණඹ ඉස  

න ආහයප්රත ළඩ ිළිතප්රශක් ක්රිඅඹහත්භ යන්න.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශ්රී  රංහප්රේ දී්ධක ඉතිවහඹ තුශ 

සිංවර, ප්රදභශ, මුසලිම්, ඵ්ධ්ධ ඇතුවන සිඹලු ජහරණන් ඉතහ 

වප්රඹෝප්රඹන්, වජීනප්රඹන් ව අප්රනයෝනය අප්රඵෝධප්රඹන් 

ජීත් සිටිඹත් එභ හමුහි වජීනඹ බි දභමින් එලටීටීඊ 

ත්රහසතහදීන් විසින් භවජනඹහ තු ේජහතන්ත්රහහදී අයිතිහසිම් 

ඉතහ ෲය ප්රර උලරංකනඹ යමින් ය 30  ආන්න 

හරඹක් ශ්රී  රංහේවීඳඹ තුශ යුද හතහයණඹක් ඇති යමින් 

ප්රභය  සිඹලු ළසිඹන්ප්රේ ජීප්රනෝඳහඹ භහ්ධඹන් විනහල ශහ.  

ත්භන් යජඹ අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහප්රේ 

නිළයදි භහ්ධප්රෝඳප්රේලත්ඹ ඹ ප්රත් නිළයදි ක්රිඅඹහ ය ය 

30  අධි හරඹක් ඳළළති එභ කුරිරු යුේධඹ අන් යමින් 

2009 භළයි භහප්රතදී ප්රභය  ම්ප්ධණ හභඹක්  ඇති කිරීභ  ක්රිඅඹහ 

ශහ. නළත එළනි තත්ත්ඹක් ය  තුශ ඇති ප්රනොවීභ  සිඹලු 

ජහරණන්ප්රේ අලයතහන් ප්රවොන්න් වඳුනහ ප්රන ජහති ආයක්හ 

ව ේජහතන්ත්රහහදී අතිහසිම් ආයක්හ කිරීභ ප්රනුප්රන් අලය 

ිළඹය යජඹ විසින් ප්රම් න වි ත් ප්රන තිප්රඵනහ. භහ හිතන 

වළටිඹ  තමුන්නහන්ප්ර රහත් එඹ ිළිතන්නහ ඇති. ය 30 

එලටීටීඊ ත්රහසතහදීන්ප්රේ ක්රිඅඹහහයම් තුශ උතුරු නළ ප්රඟනහිය 

ේප්රේලප්රත ජීත් ව සිංවර, මුසලිම් ජනතහ ඔවුන් උඳන් 

ම්බිම්ලින් ඉතහ මිප්රලච්ඡ වත ප්රර ඳරහ වළරි අතය, 1990 

ඔක්ප්රතෝඵ්ධ භ එලටීටීඊ ංවිධහනඹ විසින් උතුරු ේප්රේලප්රත 

ජීත් ව අසදව ඳභණ මුසලිම් ජනතහ  උඳන් ම්බිම්ලින් 

එරහ දභහ ප්රදභශ නිජබිභ ංලඳඹ ඇති කිරීභ  ක්රිඅඹහ ශහ.  

භහ කිඹන්ප්රන් නළවළ, අප්රප් ම්ඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ එප්රවභයි 

කිඹරහ. නමුත් එදහ ඒ ණ්ඩහඹම් ප්රභොද ප්රශ ? 80,000ක් ඳභණ 

මුසලිම් ජනතහ ඒ ේප්රේලලින් එරහ දළම්භහ. අිළ ඒ ළන ථහ 

යන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි? ඒ 80,000ක් ඳභණ වු ජනතහ  ඉන්න 

තළනක් නළතු අදත් තළන්-තළන්ර ඉන්නහ; ප්රනොප්රඹක් 

ප්රනොප්රඹක් ය ර  ගිහින් ඉන්නහ. ඔවුන්  ඉන්න තළනක් නළවළ. 

අිළ ඒ ළන ථහ යන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි? අවුරුදු දවස ණනක් 

ප්රම් යප්රට් අයිතිඹ තිබුු මුසලිම් ජනතහ ඔවුන්ප්රේ ම්බිම්ලින් 

එරහ දළම්භහ නම් එඹ නිළරැදි ක්රිඅඹහ භහ්ධඹක්ද කිඹරහ අිළ 

අවන්න ඕනෆ. විප්රල ප්රඹන් අප්රප් ද්රෂවිඩ ංවිධහන, ප්රේලඳහරන 

ඳක් ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් විභනහ නම් එඹ ඉතහ භ ළදත් කිඹහ 

භහ ලඳනහ යනහ.  

එප්රභන්භ එලටීටීඊ ංවිධහනඹ විසින් ඉදිරිඳත් ශ ප්රදභශ 

නිජබිම් ංලඳඹ තුශ මුසලිම් ජහතින්ප්රේ අයිතින් ිළිතඵ කිසිභ 

වි ත් ථහ ප්රනොශ අතය උතුරු ව නළ ප්රඟනහිය ේප්රේලර 

මුසලිම් ජනතහ  විරුේධ ම්ප්රලච්ඡ ේවහයඹන් සිදු යමින් ඔවුන් 

ඳරහ වළරීභ   යුතු යන රදී. ප්රභහිදී කිසිදු ප්රදභශ නහඹඹකු 

මුසලිම් ජහතින්ප්රේ අයිතින් ප්රනුප්රන් ථහ ප්රනොශ අතය 

ත්භන් යජඹ ප්රන ඹන ං්ධධන ළඩ ිළිතප්රශ ව ජහතින් 

අතය ආමි වජීනඹ ඇති කිරීප්රම් ළඩ ිළිතප්රශ ඩහප්ඳල 

කිරීභ  ප්රදභශ ජහති න්ධහනඹ ඇතුවන යහජය විප්රයෝධි ංවිධහන 

එලටීටීඊ නයහඹ ඳත්රහඹ තුශ සිටිමින් කිඹුල ඳුවන ප්රවීමභ කිසි ප්ර ත් 

ිළිතත ප්රනොවළ.   

රුදුරු ත්රහසතහදප්රඹන් මිදී ය  තුශ දළළන්ත ං්ධධන 

ක්රිඅඹහලිඹක් ආයම්බ යමින්, රඵහ ත් යුද ජඹග්රාවණඹන්ද 

තදුය ත් ඳත්හ නිමින් ය  ළසිඹන්ප්රේ ඉදිරි අභිිේධිඹ 

ප්රනුප්රන් නිදවප්ර  අරුණලු රඵහ දීභ  ක්රිඅඹහ යන ප්රම් 

ප්රභොප්රවොප්රත් ප්රනොප්රඹකුත් ප්රේලඳහරන වහ ප්රඳෞේලි ඳටු අයමුු 

ප්රඳයදළරි ප්රො ප්රන ආම්හදප්රත විබීජ ප්රභභ ය  තුශ ළිළරීභ  

ප්රනොප්රඹකුත් ප්රො ස ක්රිඅඹහ යන ඵ ප්රනොයවකි. ප්රභභ 

තත්ත්ඹන් ිළිතඵ දළඩි අධහනඹක් ප්රභභ යජඹ විසින් ප්රඹොමු 

ප්රො  ඇති අතය ජහතිහදප්රඹන් ප්රනොවළකි ව අයමුු ආම්හදඹ 

තුිතන් රඵහ ළනීභ  ඇතළම් ිළරිස දයන උත්හවඹන් ිළිතඵද 

පුවනල ව රණක්ණ අප්රඵෝධඹකින් යුතු යජඹ  යුතු යනු 

රඵයි. ප්රභභ ක්රිඅඹහලි ඳසු ඳ සිටින එලටීටීඊ ංවිධහනප්රත 

අභිරහඹන් තදුය ත් ඳත්හ නිමින්, දමිශ ජනතහ ප්රභන්භ 

සිංවර ව මුසලිම් ජනතහ ඇතුවන ය  තුශ තභ ද දරුන්ප්රේ 

අනහතඹ ආප්රරෝත් කිරීභ වහ ඔවුන  නිළරැදි අධයහඳනඹ 

රඵහ ප්රදමින්, යප්රට් අනහත අභිිේධිඹ ප්රනුප්රන් ය ක් 

ලප්රඹන් හමහි ක්රිඅඹහ කිරීභ  විරුේධ නළඟී සිටින ප්රේශීඹ 

ව විප්රේශීඹ ඵරප්රේඹන්, ප්රනොප්රඹකුත් ප්රඳෞේලි හසි 

ප්රනුප්රන් භ ක්රිඅඹහ යන ඊනිඹහ යහජය ප්රනොන ංවිධහන භඟ 

එක්වී ප්රන ඹන ක්රිඅඹහ භහ්ධඹන් ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රභභ යජඹ දළඩි 

අධහනඹ ප්රඹොමු ප්රො  ඇත. 

ඳසු ගිඹ හර හනු තුශ ප්රනොඹකුත් ංවිධහන ආමි 

ලප්රඹන් ඹම් ඹම් ංප්රේදී රුු මුල ප්රො ප්රන ප්රනොප්රඹක් 

ආහයප්රත භතහදඹන්, ේහලඹන් ව ක්රිඅඹහහයම් යමින් 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ඳළළති අතය ආමි වජීනඹ වහ ප්රභභ තත්ත්ඹන්ප්රේ 

ඵරඳෆභ ිළිතඵ දළඩි අධහනප්රඹන් යුතු යජඹ  යුතු යනු 

රඵයි. ප්රභභ රුු හයණහ ිළිතඵ තය තත්ත්ඹන් අප්රඵෝධ 

ය ළනීභ, ඹම් ඹම් රුු ිළිතඵ ඇති විංහද භතඹ  ඳත් 

ය ළනීභ ප්රභන්භ ප්රභභ ංවිධහන අතය අප්රනයෝනය අප්රඵෝධඹ 

ඇති ප්රො  එභ ංවිධහනඹන්හි දහඹත්ඹ ආමි වජීනඹ 

වහ ප්රභන්භ යප්රට් ඉදිරි ංහින්ඹහ ිළණිද දහඹ ය ළනීභ  

අලය ඉදිරි  යුතු ප්රම් න වි ත් ම්ඳහදනඹ ප්රො  ඇත. 

ඳසු ගිඹ හර සීභහ තුශ ආමි ලප්රඹන් ඇති ව 

අභගිතහන් භථඹ  ඳත් ය ආමි වජීනඹ  ශ්රී  රංහ 

ේවීඳඹ තුශ නළත යක් සථහඳනඹ කිරීභ වහ මලි ිළඹයක් 

ප්රර ප්රභප්රර ංහදඹ  ඵඳුන් ව රුු ිළිතඵ හච්ඡහ කිරීභ 

වහ ප්රඵොදු ඵර ප්ර නහ ංවිධහනඹ ඇතුවන අප්රනකුත් ප්රඵෞේධ 

ංවිධහන 2013 ජනහරි භ 31 න දින යහජය ආයක් 

අභහතයහංලප්රත දී රැස න රද අතය එභ ංවිධහනර අදවස රඵහ 

න්නහ රදී. ප්රභප්රරභ 2013 ප්රඳඵයහරි භ 01 න දින භසත 

රංහ ජම්ඉඹතුලරහ උරභහ ංවිධහනප්රත හභහජිඹන් භඟද 

හච්ඡහ ප්රො  ඔවුන්ප්රේද අදවස රඵහ න්නහ රදී. ප්රභභ 

හච්ඡහරදී රඵහ න්නහ රද අදවස ේහය ඇතළම් රුු 

වහ ිළිතඹම් ඉතහ ඩිනමින් න්නහ රදී. තද 2013 ප්රඳඵයහරි 

භ 14 න දින ආයක් ප්රලම්තුභහප්රේ වබහගිත්ප්රඹන් 

ප්රඵලරන්විර විවහයසථහනප්රතදී ප්රභභ තත්ත්ඹන් ිළිතඵ භවහ 

ංකඹහ භඟද හච්ඡහ යන රද අතය 2013 ප්රඳඵයහරි භ 15 

න දින ප්රඵොදු ඵර ප්ර නහ ංවිධහනඹ ඇතුවන අප්රනකුත් ප්රඵෞේධ 

ංවිධහන තභ අදවස ආයක් ප්රලම්තුභහ ප්රත දන්න රදී. 

ප්රභප්රරභ භසත රංහ ජම්ඉඹතුලරහ උරභහ ංවිධහනප්රත 

හභහජිඹන්ද ආයක් ප්රලම්තුභහ 2013 අප්රේ ල භ 01 දින 

යහජය ආයක් අභහතයහංලප්රත දී වමු වී ඔවුන්ප්රේ අදවස වහ 

ප්රඹෝජනහ රඵහ ළනීභ  ක්රිඅඹහ යන රදී. එප්රභන්භ 2013 භහ්ධතු 

භ 28 න දින යහ්රිට ඳළිළලිඹහන ෂළන් ඵේ ආඹතනප්රත සිදු ව 

සිේධිඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් ළරුන් ව පුේරයින් ඔවුන්ප්රේ 

තයහතියභ ප්රනොඵරහ අත් අඩංගු  ප්රන අධියණ ක්රිඅඹහ භහ්ධ 

ළනීභ වහ ප්රඳොලීසිඹ වහ ආයක් අංල ඉතහ ඩිනමින්  යුතු  

යන රද අතය එභ ළරැදිරුන් අධියණඹ ප්රත ඉදිරිඳත් ශ 

අසථහප්රේදී ප්රදඳහ්ධලසඹ  විසින් ඔවුන්ප්රේ නීතිඥයින් භහ්ධප්රඹන් 

රු අධියණඹ ප්රත රුු ඉදිරිඳත් ය ඉවත සිදුවීම් 

භථඹ     ඳත් ය ළනීභ  ක්රිඅඹහ යන රදී.  භසතඹක් 

ලප්රඹන් ජහරණන් අතය අභගිඹක් ඇති යමින් ප්රභළනි ක්රිඅඹහ 

භහ්ධ  සිදු යන වහ ප්රභභ ක්රිඅඹහ භහ්ධ සිදු කිරීභ  අනුඵර ප්රදන 

සිඹලුභ පුේරයින් ප්රත ප්රභයින් ආද්ධලඹක්  රඵහ දී ඇත. තද 

ප්රම් න වි ත් ආමි වජීනඹ ඇති කිරීභ වහ ව ක්රිඅඹහහරි 

ළරළසභක්ද ස ප්රො  ඇති ඵ දන්නු ළභළත්ප්රතමි.  

ප්රභභ සිේධිඹත් ආමි ලප්රඹන් ඇති වුු එක් ප්රනොප්රයි.  

ඒ අඹ අතය තිප්රඵන ප්රඳෞේලි විප්රයෝධඹක් උඩ ඇති වුු 

සිේධිඹක්. අහනප්රතදී ප්රදප්රොලරන්භ භහදහන වුණහ.  ප්රභතළන  

ආභක් ඇතුවන ප්රරහ නළවළ.  

තද, යජඹක් ලප්රඹන් ජහති භගිඹ, වජීනඹ වහ ජහරණන් 

අතය අප්රනයෝනය ඵළඳීභ ආයක්හ කිරීභ  ව  රඵහ ත් නිදව 

රැ ළනීභ  ප්රේශීඹ වහ විප්රේශීඹ යහජය විප්රයෝධී ඵරප්රේ විසින් සිදු 

යන සිඹලු ක්රිඅඹහන්  විරුේධ ක්රිඅඹහ යන අතය, ජහරණන් අතය 

ංහින්ඹහ ඇති කිරීභ  ප්රේත් ං්ධධනඹ තුිතන් නිදවස 

නිවල ප්රේලඹක් තුශ ප්රෞබහයභත් අනහතඹක් ඇති කිරීභ 

යජප්රත ඒහඹන අභිරහඹ ඵද ේහල යනු ළභළත්ප්රතමි.  

යජඹ විසින් ප්රභතයම් ිළඹය යහශිඹක් ප්රන තිප්රඵන 

අසථහ ප්රදභශ ජහති න්ධහනප්රත නහඹයින් විසින් මුසලිම් 

ජහතියින්ප්රේ අයිරණන් වහ ආයක්හ ිළිතඵ රු 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේදී ථහ කිරීභ වහය උඳදන රුණක් න 

අතය, එලටීටීඊ ංවිධහනඹ ක්රිඅඹහහරී සිටින භප්රත එලටීටීඊ 

ංවිධහනඹ විසින් මුසලිම් ජනතහ ප්රත සිදු ශ ේවහය ව 

හිරිවළය වමුප්රේ මුනිත රැකීභ ප්රදභශ ජහති න්ධහන 

නහඹයින්ප්රේ ක්රිඅඹහහරිත්ඹ භනහ ඳළවළදිලි න්නකි.  

ඒ නිහ ප්රම් ප්රදභශ ංවිධහන ඔක්ප්රොභ එතු ප්රරහ  

80,000ක් ඳභණ ව  මුසලිම් ජනතහ  සිදු ප්රරහ තිප්රඵන හිරිවළය 

ළන නළත තහක් රහ ඵරහ, ඒ අඹප්රේ අයිතිහසිම් රඵහ 

ප්රදන්න කිඹරහත් අිළ ප්රම් අනු ඉලරහ සිටිනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භප්රේ ථහ තත් දී්ධක ලප්රඹන් 

යන්න තිප්රඵනහ. ඔඵතුභහප්රන් මී  ඩහ ප්රරහ රඵහ න්න 

භභ ළභළති නළවළ. ඒ නිහ භප්රේ ථහප්රේ ඉතිරි ප්රො  වළන්හඩ් 

හ්ධතහ  ඇතුවන කිරීභ වහ භහ බහත*යනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ථහප්රේ ඉතිරි ප්රො  පුසතහරප්රත තළබීභ  භහ නිප්රඹෝ 

යනහ. 

 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
රු ම්ඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ  අඳ සතුතින්ත ප්රනහ. එ 

ඳළත්තකින් ප්රවො ඒහයි, නය ඒහයි ප්රදභ එතුභහ වන් ය 

තිප්රඵනහ. ඒ නය ප්රේල  අස ය ත්තහභ ඒ ළඩ ිළිතප්රශ 

අඳ  ප්රවො  යප්රන ඹන්න පුවනන් ප්රයි කිඹරහ භහ ලඳනහ 

යනහ. භහ ඉලරහ සිටිනහ අප්රප් ළඩ ිළිතප්රශ  වප්රඹෝඹ 

දීරහ, අිළ ඔක්ප්රොභ එතු ප්රරහ ඒකීඹ රංහ, එභ                   

ශ්රී  රහංකි ජහතිඹක් වළටිඹ  ක්රිඅඹහ යමු කිඹරහ.   

දකුු ඉන්දිඹහප්රත් දළන් ප්රනභ යහජයඹක් ඉලරරහ 

ප්රනොප්රඹක් විධිඹ  ක්රිඅඹහ යනහ. භභ මී  ලිනුත් ේහල ශහ, 

රංහ ළන ප්රනොප්රයි දළන් ඵ හිය ජහරණන්ප්රේ අධහනඹ 

තිප්රඵන්ප්රන්, ඉන්දිඹහ ළනයි කිඹරහ. ඉන්දිඹහත් ප්රො සර  

ළඩීභ තභයි ඒ අඹ ප්රේ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු. ස හලින්ප්රේ හරප්රත 

රුසිඹහ යහජය 14ක් එතු තිබුප්රණ්. දි භ ඒ විධිඹ  ආහ. 

අන්තිප්රම්දී ප්රභොද වුප්රණ්? ඒ යහජය 14, එ යහජයඹක් ඵ  

ඳරි්ධතනඹ වුණහ.  ඒ හප්රේ ඉන්දිඹහ වළභදහභ  ඒකීඹ යහජයඹක් 

විධිඹ  තිප්රඵන එ  අඳ ළභළතියි. ප්රම් යප්රට් ජනතහ ඊ  

ම්ප්ධණ වප්රඹෝඹ රඵහ ප්රදනහ. ඉන්දිඹහ ප්රො සර  

ඩන්න ඵ හිය ජහරණන් න්නහ උත්හවඹ  ඉඩ ප්රදන්න එඳහ.           

ශ්රී  රංහ ප්රේ අඳ ළප්රොභ එතු ප්රරහ ඒ ආයක්හ යමු.                

ශ්රී  රංහ ප්රේ ඒකීඹබහඹත් ආයක්හ යමු. ජහරණන් ලප්රඹන් අඳ  

තිප්රඵන සිඹලු අයිතිහසිම් ආයක්හ යප්රන ප්රේ සධ ජනතහක් 

වළටිඹ , උත්තරීතය ජනතහක් වළටිඹ  ජීත් ප්රන්න ක්රිඅඹහ 

යමු. ඒ අනු ඔඵතුභහප්රේ වප්රඹෝඹත් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ත් අඳ සිඹලු ප්රදනහ ත් රළප්රේහයි කිඹහ ේහ්ධථනහ 

යමින් භප්රේ ථහ අන් යනහ.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි. මීශඟ  අභහතයහංල නිප්රේදන. රු 

රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේ්ධධන භවතහ.  

1405 1406 

[රු දි.මු. ජඹයත්න   භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරප්රත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ප්රදයණ "හද ිළටිඹ" ළඩ වප්රන්දී රු 
වරීන් ේනහන්දු භන්ත්රී තුභහ ඉදිරිඳත් ශ 

රුු නිළයදි කිරීභ :  ආප්රඹෝජන ේ්ධධන 
අභහතයතුභහප්රේ ේහලඹ 

த, "ர தறட்டி" றகழ்ச்ெறறல் 

ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து தரறறத் 

றடத்றன் றருத்ம்: தொலீட்டு ஊக்குறப்தை 

அமச்ெரறணது கூற்ர 
CORRECTION OF FACTS STATED BY HON. HARIN 

FERNANDO ON DERANA "WADA PITIYA" 

PROGRAMME  : STATEMENT BY MINISTER OF 

INVESTMENT PROMOTION 
 
රු රක්ෂලසභන් ඹහඳහ අප්රේ්ධධන භවතහ (ආප්රඹෝජන 
ේ්ධධන අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அறதர்ண - தொலீட்டு 

ஊக்குறப்தை அமச்ெர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ප්රම් යප්රට් තිප්රඵන ආප්රඹෝජන වහ ප්රම් 

ය   එන ආප්රඹෝජන ිළිතඵ සථහයබහඹක් ඇති කිරීභ  ව ඒ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ඹම් ඹම් භත තිප්රඵනහ නම් ඒහ නියවුල කිරීභ  

විප්රල ප්රඹන්භ ආප්රඹෝජන ේ්ධධන අභහතයයඹහ වළටිඹ  භ  

කීභක් තිප්රඵනහ. 

ආප්රඹෝජන වහ යප්රට්  හභහමී හතහයණඹක් ඇති ප්රම් 

අසථහප්රේ අප්රප් ප්රේලඳහරන භතිභතහන්තයර  ඳරිඵහහිය ප්රම් 

යප්රට් ආප්රඹෝජන වහ ව ඉලලීම්ර  රිරන ඳරිදි  අදවස ේහල 

කිරීභ ව ඒහ  වප්රඹෝඹ දීභ අප්රප් යුතුභක් වළටිඹ  භහ 

රනහ.   

2013.04.02 ළනි දින "ප්රදයණ" රඳහහිනී නහලිහප්රේ "හද 

ිළටිඹ" ළඩ වන  එක් ප්රමින් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු භන්ත්රී  රු වරීන් 

ේනහන්දු භන්ත්රී තුභහ, ශ්රී  රංහ ආප්රඹෝජන භණ්ඩරඹ ඹ ප්රත් 

ඳතින ක්රිඅස ල භහටින් ආඹතනඹ හ දභහ ඵංලිප්රේලඹ වහ 

විඹට්නහභඹ ඹන ය ර ේතිසධහඳනඹ කිරීභ   යුතු යන ඵ 

ේහල ය ඇත.  

භහ ඉතහ කීප්රභන් ප්රභභ රු බහ  ේහල ය සිටින්ප්රන් 

ප්රවොංප්රොං ආප්රඹෝජනඹක් න ක්රිඅස ල භහටින් භහභ ශ්රී  රංහ 

තුශ ඳත්හ ප්රන ඹන ඔවුන්ප්රේ කිසිදු භහභක් හ දළමීභ  

රණයණඹ ය ප්රනොභළති ඵයි.  

ක්රිඅස ල භහටින් භහභ 1981 ප්ර්ධ ිළහි ටුන රද අතය, ප්රම් 

න වි  ේධහන ්ධභහන්තලහරහ තුන ප්ර ඹන් 3,000  

ඳභණ ිජු රැකිඹහ ඳඹමින් ඉතහභ හ්ධථ ප්රර ඇඟලුම් 

නිසඳහදන  යුතු ය ප්රන ඹනු රඵන අතය ප්රභභ භහප්රම් න 

්ධභහන්තලහරහ ප්රදක් තුිළටිර වහ රප්රදය ේප්රේලඹන්හි 

අලුතින් ආයම්බ කිරීභ ද ප්රම් න වි   යුතු සදහනම් ය ඇත.  

ප්රභළනි හදය ේහල කිරීප්රභන් ආප්රඹෝජඹන් ප්රභන්භ 

ප්ර ඹන් භවත් ණසලර ත්, රඵරඹ ත් ඳත් සිටී. ප්රභභ 

ළඩ වන විහලනඹ වීභත් භඟභ ප්රභභ ්ධභහන්තලහරහර 

ප්ර ඹන් වහ ඳහරඹන් භවත් යහකර තත්ත්ඹ  ඳත් වී 

ඇත. ප්ර ඹන් වහ නිරධහරින් ිළරික් ඔවුන්ප්රේ රැකිඹහ 

සුයක්කතබහඹ ිළිතඵ භවත් රඵරඹ  ඳත් වී  ප්රඳෞේලි 

භහ වමු වීභ  භප්රේ අභහතයහංලඹ ද ඳළමිණි ඵ වන් යමි. රු 

භන්ත්රී තුභහ ප්රේ ේහලඹ අනු ප්රභභ ්ධභහන්තලහරහ ප්රනත් 

ය   ප්රන ඹහභ   යුතු ය ඇතළයි ඔවුන් දළන ළනීභත් 

භඟ  ප්රම් තත්ත්ඹ ඇති වී ඇත.  

ක්රිඅස ල භහටින් භහභ 1981 දී ටුනහඹ ආයම්බ ය ඇති 

්ධභහන්තලහරහප්රේ ප්ර යින් 390ක් ප්ර ඹ යයි.  2001 දී 

තුිළටිර ආයම්බ ශ ලහහප්රේ ප්ර ඹන් 876ක්ද, 2007 දී 

ටුනහඹ ආයම්බ ශ ලහහප්රේ ප්ර ඹන් 1,283ක්ද, 2009 දී 

ටුනහඹ ආයම්බ ශ අප්රනක් ලහහප්රේ ප්ර ඹන් 471ක්ද 

දළන  ප්ර ඹ යයි.  

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵත් භභත් ප්රේලඳහරන ප්රදිළශක් 

නිප්රඹෝජනඹ ශත් අඳ ප්රදප්රදනහප්රේභ නිප්රඹෝජනප්රත ඳයභහ්ධථඹ 

භවජන සුඵසිේධිඹයි. ඳටු ප්රේලඳහරන අයමුු මුදුන් ඳමුුහ 

ළනීභ වහ   ප්රභන් ේහල කිරීභ ප්රේලඳහරන දහචහයඹ ිළිතඵ 

ළ ලුකි.  

ශ්රී  රහංකි අිළ න අවුරුදු උදහ ඉවිතන් රන්ප්රනමු. අඳ 

ඳභණක් ප්රනොප්රේ අප්රප් දරුන් අඳ ත් ඩහ ඉවිතන් ඒ ප්රනුප්රන් 

ඵරහ ප්රන සිටී. එළනි හතහයණඹක් තුශ 3,000  අධි 

ප්ර ඹන්ප්රේ රැකිඹහ අහිමි වීභක් ිළිතඵ හදය ේහලඹක් 

ප්රො  එභ ජනතහ පීඩනඹ  ඳත් කිරීභ තුිතන්  රඵන තිප්තිඹ 

කුභක් දළයි භහ ප්රනොදනී. රු භන්ත්රී තුභහ වන් ශ ඳරිදි ක්රිඅස ල 

භහටින් ආඹතනඹ හ දළමීභ  ප්රවෝ ප්රනත් ය  ේතිසධහඳනඹ 

කිරීභ  ප්රවෝ හච්ඡහ භට් භකින්ත් කිසිදු ිළඹයක් ප්රනොත් 

ඵ භභ කීප්රභන් ප්රභභ රු බහ  දන්හ සිටිමි.  

ප්රරෝ ආ්ධථි අ්ධබුද තත්ත්ඹන් වමුප්රේ වුද ප්රභභ 

්ධභහන්තලහරහ ශ්රී  රංහ තුශ හ්ධථ ක්රිඅඹහත්භ ප්රමින් 

ඳරණ. ප්රභය  තුශ ඇති හිතය යහඳහරි හතහයණඹත්, 

ආප්රඹෝජඹන්  හිතය යහජය ේතිඳත්තිත් නිහ තදුය ත්               

ශ්රී  රංහ ආප්රඹෝජන වහ ආ්ධය ඹ ය ක් ඵ  ඳත් ය 

ඇත.  

"හද ිළටිඹ" ළඩ වන තුිතන් රු භන්ත්රී තුභහ ේහල ශ 

රුු නිහ එභ ්ධභහන්තලහරහර ප්ර ඹන් රැකිඹහ ිළිතඵ 
අනිඹත බිඹක් ඇති ය ප්රනොන්නහ ප්රරත්, යජඹ ෆභ වි භ 

ප්ර ඹන්ප්රේ ප්ර හ සුයක්කතබහඹ ිළිතඵ විභසිලප්රරන් 

සිටින ඵත් ප්රභභ රු බහ  ේහල ය සිටිමි.    

එප්ර භ ප්රභභ ්ධභහන්තලහරහ හ දළමීප්රම් කිසිදු තත්ත්ඹක් 

ප්රනොභළති ඵ  භහධය භන්න් පුවනල ේචහයඹක් යන ප්රර  

ඉලරහ සිටිමි. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, අද දින දිහ ආවහයඹ වහ රඵහ දී 

ඇති ප්රේරහත් විහදඹ ඳළළත්වීභ වහ රඵහ ළනීභ  අය 

ඉලරහ සිටිනහ.  ඒ හප්රේභ අද දින ඳක් නහඹ රැසවීප්රම්දී 

න්නහ රද රණයණඹ අනු එතුශ අඹ භත ඵදු (ංප්රලෝධන), 

ජහතිඹ ප්රොඩනළගීප්රම් ඵදු (ංප්රලෝධන), මුදල, ඔට්ටු ඇලලීභ ව 

සදු ඵදු (ංප්රලෝධන), ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ 

(ංප්රලෝධන), මරය ශභනහයණ (කීම්) (ංප්රලෝධන) ව 

ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති (ංප්රලෝධන) ඹන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් අද දින විහදඹ  න්නහ ඵ රු බහ  දළනුම් දීභ  

ළභළතියි. 

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, විහදඹ  වබහගි වීභ ප්රදඳළත්ප්රතන්භ 

සිදු ප්රනහ. එඹ දළනුම් දීරහ තිප්රඵනහ. අිළ ප්රභභ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් විහදඹ  ළනීභ  විරුේධ ඵ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  

ේධහන විඳක්ඹ වළටිඹ  මුලින්භ කිඹන්න  ළභළතියි. භවය වි  

අිළ විරුේධ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි යන්නත් පුවනන්. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රුණහය නිලසලේද න්න. දිහ විප්රේඹකින් ප්රතොය 

බහප්රේ  යුතු ඉදිරිඹ   ප්රන ඹහභ  බහ එඟද? 

 
රු භන්ත්රී රු  
(ரண்தைறகு உரப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 

 
එතු ශ අඹ භත ඵදු (ංප්රලෝධන)  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත 
றெர் ததரற ரற (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 
ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
 

[අ.බහ. 12.06] 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ (ජහතයන්තය මරය 
වප්රඹෝගිතහ අභහතය ව මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන නිප්රඹෝජය 
අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக -  ெர்றெ றற 

கூட்டிமப்தை அமச்ெரும் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතයතුභහ ප්රනුප්රන් භහ "එතුශ අඹ භත 

ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි  

ප්රඹෝජනහ යනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, අද භභ බහප්රේ හච්ඡහ වහ ව 

අනුභළතිඹ වහ එතුශ අඹ භත ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත, ජහතිඹ ප්රොඩනළගීප්රම් ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත, මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු ඵදු 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, මරය ශභනහයණ (කීම්) 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත  ව ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන 

යහඳිති (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඹන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 

ප්රදන ය කිඹළවීභ වහ ඉදිරිඳත් යනහ. 

භභ ඒ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ිළිතඵ එකින් එ විසතය 

යන්න  ප්රඳය ප්රඳොදු ේතිඳත්රණන් කිහිඳඹක් ප්රම් බහ  ඉදිරිඳත් 

යන්න  ළභළතියි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! ප්රම් අසථහප්රේදී වුරු ප්රවෝ රු 

භන්ත්රී යප්රඹක් රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රී යඹහප්රේ නභ 

මරහනඹ වහ ප්රඹෝජනහ යන්න. 

රු දිප්රන්ස ගුණ්ධධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතයතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහ්ධලසප්රත ේධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றறணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

மப்தை அமச்ெரும் அெரங்கத் ப்தறன் தொற்றகரனரெரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි, "රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රී තුභහ දළන් 

මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු ථහනහඹතුභහ මරහනප්රඹන් ඉත් වුප්රඹන්, රු 

ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன்தறநகு, ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ர 

அகனற, ரண்தைறகு ெரந் தண்டர அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

SHANTHA BANDARA took the Chair. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ මුරසුන  ඳළමිය භ 

ළන අප්රප් තු  ේහල යන්න  ළභළතියි. ඒ හප්රේභ අද අිළ  

හච්ඡහ යන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් මී  ප්රඳය ප්රම් රු බහප්රේ 

හච්ඡහ යන්න යි නිඹමිත තිබුප්රණ්. නමුත් ඒහප්රත 

යසථහනුකර බහඹ ිළිතඵ අභිප්රඹෝඹක් ඉදිරිඳත් වුණහ. අප්රප් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ක්රුභඹ ඹ ප්රත් pre-legislative review, ඒ කිඹන්ප්රන් 

නීතිඹ ම්භත යන්න  ප්රඳය උහවිප්රතදී අභිප්රඹෝඹ  රක් 

යන්න  පුවනන්.  අද අිළ හච්ඡහ යන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 

වතභ සුප්රිුම් උහවිප්රත විනිලසචඹ අනු ආණ්ඩුක්රුභ යසථහ  

කිසිප්ර ත්භ ඳ වළනි ප්රනොන ඵ ඳළවළදිලි යරහ තිප්රඵන ඵ භහ 

කිඹන්න  ළභළතියි.  

ප්රදප්රනි හයණහ ප්රභඹයි. අද අිළ හච්ඡහ යන සිඹලුභ 

හයණහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 2013 අඹ ළඹ ප්රලනඹ 

ඉදිරිඳත් කිරීප්රම්දී වන් යන රද ප්රඹෝජනහයි. ඒහ ක්රිඅඹහත්භ 

ප්රමින් ඳතින අතය, ෛනති අලයතහන් අනු ප්රභභ 

ංප්රලෝධන අද ප්රභභ බහ ඉදිරිඹ  ඳමුුරහ තිප්රඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භහ තුන් න හයණඹ භතක් 

යන්න  ළභතියි. අිළ ප්රම් රු බහප්රේ ප්රඵොප්රවෝ වි  හච්ඡහ 

යන්ප්රන් ඵදු ඳළනවීභ ව  ඵදු වන රඵහ දීභ ළනයි. යජප්රත 

එක්තයහ ලක්තිඹක් -අයිහසිභක්- තභයි විප්රල ප්රඹන්භ තභන්ප්රේ 

ං්ධධන අයමුු මුල ය ප්රන ඒ ඒ ඵදු ඳළන වීභ ව වන 

රඵහ දීභ  ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ. ඒ භහ්ධප්රඹන් තභයි ප්රඵොප්රවෝ වි  

අප්රප්  ආ්ධථිඹ ං්ධධන ඉරක්ඹන් යහ ප්රඹොමු යන්ප්රන්. 

ංප්රලෝධිත ඵදු ක්රුභඹ තුශ ප්රන්න පුවනන්. ආප්රඹෝජන ප්රනළවිත් 

ශභනහයණඹ ප්රනළවිත් අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න ඉේර  

ආ්ධථිඹ ප්රන ඹනහ. ඒ නිහ ප්රම්හ අඳ ඒ ඳසුබිමින් ඵරන්න 

ඕනෆ. යජඹ අඹ ළඹ ප්රලනප්රත ඹම් ඹම් ඉරක් වන් ශහ; 

ඹම් ඹම් ේතිඳත්ති ප්රවිතදයවු ශහ. ඒ ේතිඳත්ති ක්රිඅඹහ  නළඟීප්රම්දී 

ේඵර අවිඹක් තභයි අද ඉදිරිඳත් යන ංප්රලෝධන.  

නිදසුනක් ලප්රඹන් එතුශ අඹ භත ඵදු (ංප්රලෝධන) 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත  නිමු. ඒප්රන් අඳ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන් 

අප්රප් යප්රට් ං්ධධනඹ වහ අලය ප්රනොප්රඹක් විධිප්රත 

බහණ්ඩර  වන ඵේද අඩු යන්නයි. එතප්රො  ඒ බහණ්ඩ 

ඉසය තිබුණහ  ඩහ රහබඹ  ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශ  අප්රශවි කිරීප්රම් 

තත්ත්ඹක් ඇති යන්න පුවනන්. නිදසුනක් ලප්රඹන් ඵවු්ධ, 
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බුලප්රඩෝ්ධ,  ප්රග්රා ඩ්ධස, ප්රරර්ධස, එක්සළප්රේ ්ධස, ට්රැළක් ්ධ, 

ඵරලක්ති ිළරිභසින ඵලේ ඹනහදී ලප්රඹන් ඩහත් ජනප්රිුඹ ශ යුතු 

ඹළයි, ඵ වර ේ ප්රඹෝජනඹ  ත යුතු  ඹළයි අඳ ලඳනහ යන ඒ 

ප්රො සර  කිසිඹම් වනඹක් රඵහ ප්රදන්නයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අප්රප් යජප්රත එ ඉරක්ඹක් 

තභයි ප්රම් යප්රට් ලක්තිභත් ඉදි කිරීප්රම් ්ධභහන්තඹක් - 

construction industry එක් - ඇති කිරීභ. ප්රම් අප්රප් යජ  ප්රත 

සුවිප්රල  ලක්තිඹක් -ජඹග්රාවණඹක්- කිඹරහ කිඹන්න පුවනන්. ප්රම් 

යප්රට් ඉදි කිරීප්රම් ්ධභහන්තඹ අද ඉවශ භට් භ  ඇවිත් 

තිප්රඵනහ.  අති දළළන්තප්රඹෝ වඹ වත් ප්රදප්රනක් ඉන්නහ. මුලින්භ 

ඒ අඹ ඹම් ඹම් විප්රේල ප්රොම්ඳළනිර  subcontracts ඇති ය 

ත්තහ. භවරු ේලසන ශහ, විප්රේල ණඹ න්නහ; විප්රේල ළඩ 

යනහ; ප්රභොක්ද ඉදිරි ිළඹය කිඹහ. දළන් අප්රප් ඉදි කිරීප්රම් 

්ධභහන්තඹ දිවහ ඵළලුහභ ඒ  ප්රවො ිළිතතුයක් ප්රදන්න පුවනන්. 

ඒ විධිඹ  ඳ න් ත් අඹ ඒ ප්රොලරන්  අලය උඳයණ 

ප්රනළවිත්, අලය ශභනහයණ ලක්තිඹ රඵහ ප්රන අද ප්රඵො ප්රවෝ 

වි  විප්රේල subcontractorsරහ වළටිඹ  ප්රනොප්රයි, සතන්ත්රහ ළඩ 

ආයම්බ යන්න බහයන්න පුවනන් උදවිඹ වළටිඹ  අද නි්ධභහණඹ 

ප්රරහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, දළන් අිළ තත් ිළඹයක් ප්රන 

තිප්රඵනහ. එනම් ඒ ප්රොලරන්  උඳයණ න්න අසථහ 

රනහ. දී්ධක හරඹක් තිසප්ර  ඒ ප්රොලරන්ප්රේ තිප්රඵන 

උඳයණ ේභහණඹ - plant - ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහ. අප්රප් අලුත් 

අදව තභයි  වඟක් දුය  විප්රේල ආධහය හිත යන 

යහඳිතිර  අභතය ප්රේශීඹ ඵළංකු වයවහ, ප්රේශීඹ ඉතිරිකිරීම් 

වයවහ ප්රම් යහඳහය -භහ්ධ යහඳහය ප්රන්න පුවනන්.  ඳසු ගිඹ 

තිඹ ඇතුශත ජර ේහවන යහඳහය ම්ඵන්ධ අිළ හච්ඡහ 

ශහ. -අප්රප් ේඵර ප්රේශීඹ ඉදි කිරීප්රම් ්ධභහන්තඹ  රඵහ ප්රදන්න.  

ඒ නිහ එන ්ධ කිහිඳඹ තුශ අ ප්රප් ඹටිතර ඳවසුම් ක්ප්ර ත්රහප්රත 

ප්රනක් අිළ  ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රන්න පුවනන්.  

ප්රේශීඹ ්ධභහන්තරුන්, ප්රේශීඹ ඵළංකු, ප්රේශීඹ නි්ධභහණශීලි 

ඉංජිප්රන්රුරුන් එතු යරහ අඳ   ඊශඟ ිළඹය   ඹන්න 

පුවනන්. අිළ ඉන්දිඹහ දිවහ ඵළලුප්රොත්, චීනඹ දිවහ ඵළලුප්රොත් 

 වඟක් දුය  අද ඒ ය ර ප්රම් ඹටිතර ඳවසුම් ළඳයීප්රම් 

්ධභහන්තඹ තිප්රඵනහ. අද ප්රරෝප්රත වළභ තළනභ ඒ අඹ ඹනහ. 

අප්රප් ඉදි කිරීප්රම් ්ධභහන්තඹ ප්රම් යප්රට්භ තිඹහ න්න කිසිභ 

ප්රව තුක් නළවළ. අඳ ත් ිළ  ය ර ගිහිලරහ ළඩ යන්න 

පුවනන්. දළන් භවය අඹ භහරදියිප්රන් ප්රොන්ත්රහහත් න්නහ. 

අනහතප්රතදී  අප්රිුහ හප්රේ ය ර ප්රොන්ත්රහහත් න්න අිළ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ. අද  විලහර ලප්රඹන් චීන, ඉන්දිඹහනු 

ප්රොම්ඳළනි අප්රිුහප්රේ ඉදි කිරීම් ක්ප්ර ත්රහඹ  ඹනහ. අනහතප්රතදී 

අිළත් ඒ විහලඹ  ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ. ඒ තභයි 

ං්ධධනඹ කිඹන්ප්රන්. ඒ තභයි ක්රුභහනුකර ය  ඉදිරිඹ  ප්රන 

ඹනහ කිඹන්ප්රන්. අිළ දී්ධක හරඹක් ණඹ ක්රුභ ඹ ප්රත් ඹටිතර 

ඳවසුම් රඵහ ත්තහ. නිදසුනක් ලප්රඹන් න්න, අද අිළ ප්රම් 

ථහ යන බහ ්ධබඹ. භප්රේ හිතත් රු යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ දන්නහ, මිට්ෂුයි  ප්රොම්ඳළනිප්රඹන් ප්රම් ප්රොඩනළගිලර  

වළදු ඵ. එදහ ඒ ප්රොලරන්ප්රේ උඳ ප්රොන්ත්රහහත්රුන් වළටිඹ  

ළඩ ශ අඹ අද  ප්රරොකු ඉදි කිරීම්  ප්රොම්ඳළනි ඵ  ඳත් ප්රරහ 

ප්රනත් ළඩ ආයම්බ ය තිප්රඵනහ.  ප්රම් ළරසුම් තුිතන් අිළ ඒ 

හප්රේ ඉදිරිඹක් දකිනහ. ඒ එක්. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හප්රේභ ප්රඵොප්රවෝ දුය  අඳ  ප්රන 

ප්රන ප්රේල යන්නත් පුවනන් ප්රරහ තිප්රඵනහ. විප්රල ප්රඹන්භ 

ප්රම් යප්රට් ඳහරිරි අංලප්රඹන්  වඟක් දුය  ථහ ශ ප්රදඹක් තභයි 

ළිත ශ ශභනහයණඹ; ඳහරනඹ. අද ඵරන්නප්රෝ, 

ප්රොශම.  තමුන්නහන්ප්ර රහ දන්නහ, මී  අවුරුදු වතය , 

ඳව  ඉසයප්රරහ -2005  2006  ඉසයප්රරහ-  ප්රොශම 

තිබුප්රණ් අඳහඹක් විධිඹ . ළිත ශ වරිඹ  ශභනහයණඹ 

ප්රශ  නළවළ. වළභ තළනභ ප්රොඩ වරහ. නයප්රත ිළරිසිදු බහඹක් 

තිබුප්රණ් නළවළ. ඉතහභ දු්ධර තත්ත්ඹක් තිබුප්රණ්. නමුත් අද 

ප්රොප්රවොභද?  ප්රම්හ ළන අිළ ලඳනහ යන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහත් රඳහහිනිප්රත එප්රවභ 

ථහ යන ප්රො  ප්රම් රුු ඉදිරිඳත් යනහ භභ දළක්හ. ඒ 

ප්රන අඳ  දකින්න තිප්රඵනහ. ඒ වහ අලය උඳයණ අිළ 

ප්රන්රහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද? ඒ අලය විධිඹ  ඵදු ක්රුභඹ 

ස කිරීභ තුිතන්. ඒ නිහ අිළ ප්රභහිදී ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන් 

රු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළප්රඹන් ඉදිරිඳත් ශ ඳරිදි ිළිතත් 

ක්ප්ර ත්රහර  ළට් ඵේප්රදන් වනඹක් රඵහ දීභ යි.  

ඊශඟ  ජහතිඹ ප්රොඩ නළඟීප්රම් ඵදුලින් විප්රල ප්රඹන්භ  විදුලිඹ 

රඵහ ළනීප්රම් විලඳ යහඳිතිර  වනඹ ප්රදන්න අිළ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ. අිළ ඒහ  වන ප්රදන්න ඕනෆ.  ස්ධඹ 

ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ වහ න ස්ධඹ ඒ, ස්ධඹ ඵරලක්ති 

ිවසථ ඳේධති හප්රේ ය  ප්රනත් ඉේ  ප්රන ඹන්න 

පුවනන්  න, ේතිඳත්ති ප්රන  අලය ඵදු ංප්රලෝධන තභයි 

අිළ ඇති යන්න  ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන්. ප්රම් එ එ 

ක්ප්ර ත්රහර  අදහශ අප්රප් අයමුු තිප්රඵනහ. එක් තභයි, භළණික් 

ආනඹනඹ ව අඳනඹනඹ. ඒ වහ ඇති ඵදු ප්රනස ය 

තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ ළිත ශලින්   ප්රනත් ඵරලක්ති ඇති 

කිරීභ  අලය උඳයණ ප්රන්නහ නම් ඒහ ත් වන රඵහ 

ප්රදනහ.  ඒ  ්ධභහන්තරුන්ප්රේ ඉලලීභ අනු තභයි ඒහ 

ප්රප්රයන්ප්රන්. ප්රඵොප්රවෝ දුය  ඒහ නි්ධභහණඹ ශ විදයහඥඹන්ප්රේ 

ඉලලීම්.  ඒ අනු අිළ ඒ ඵදු ක්රුභ ස ය තිප්රඵනහ. 

ඊශඟ , ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු ඵදු ඳනත් ප්රටුම්ඳත ළන 

අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න  අද ප්රඵොප්රවෝ දුය  ඉඩ තිප්රඵන ඵ භභ 

දන්නහ. නමුත් ප්රභතළනදී අිළ යන්ප්රන් ඒ ප්රඳොදු ේලසනඹ ළන 

හච්ඡහ කිරීභ ප්රනොප්රයි. බුකිරුන්ප්රේ යහඳහයඹ වහ 

ඳනන රද ඒ ඵේද ය  රුිළඹල මිලිඹන 2 දක්හ ළඩි ශ 

යුතුයි කිඹරහ රු ජනහධිඳතිතුභහප්රේ අඹ ළඹ ප්රඹෝජනහර 

තිබුණහ. ඒ ක්රිඅඹහත්භ කිරීභ  තභයි අඳ ප්රම් ංප්රලෝධනඹ 

අයප්රන එන්ප්රන්.  

ඒ හප්රේභ, රැජිප්රනෝ කිඹන සදු යහඳහයඹ  අදහශ ඵේද 

ය  රුිළඹල මිලිඹන 100 දක්හ ළඩි කිරීභ  ප්රඹෝජනහ ය 

තිප්රඵනහ. අද  වඟක් තළන්ර එඹ ඳළතිරිරහ ඹනහ. ප්රම් ළනත් භහ 

භතක් ය ප්රදන්න ඕනෆ. භවය අඹ ප්රඵොප්රවෝ වි  ේලසන අවනහ, 

ඇයි ප්රම් වනඹ ප්රදන්ප්රන් කිඹරහ. ප්රම් සදු තුිතන් ඵදු එක්හසු 

ය ළනීභ ඳවසු වීභ වහ, ප්රනොප්රඹක් ක්රු ඵදු ප්රනු  ඒ 

අඹප්රේ භහසි ම්ප්ධණ එක්හසු කිරීම් භත  flat fee එක් - 

සිඹඹ  5 ඵේදක්- ඳළනවීභ  ප්රඹෝජනහ ය තිප්රඵනහ. ඒ අඹ  

ළඩිප්රඹන් ආදහඹභ එනහ නම් යජඹ  රළප්රඵන ප්රො ත් ඒ වහ 

අනුඳහති ළඩි ප්රනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රම් දසර භවය අඹ 

කිඹන ථහක් තිප්රඵනහ. භහ හිතනහ එඹ ප්රම් හච්ඡහප්රේදීත් 

ඉදිරිඳත් ප්රන්න ඉඩ තිප්රඵනහ කිඹරහ. භවය අඹ කිඹනහ භභ 

දළක්හ -විප්රල ප්රඹන් භහධය තුිතන්- ප්රම් යහඳහයඹ යහප්ත 

ප්රන්න ඉඩ තිප්රඵනහ කිඹරහ. ඒ ළන විප්රේචන යනහ.  අප්රප් 

අදව නම් ඇත්ත ලප්රඹන් ඒ යහඳහයඹ දළන් ප්රම් යප්රට් තිප්රඵනහ 

කිඹන එයි. දළන  ප්රම් යප්රට් ළසිප්රනෝ තිප්රඵනහ. අන්න ඒහ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රම්  යුතු යනහ මික්, විලහර ප්රඳයිතඹක් 

යන්න අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන් නළවළ. ඒහ දළන  තිප්රඵන 

යහඳහය. අද ප්රරෝප්රත ංචහය යහඳහයප්රත තිප්රඵන ේධහනභ 

අංඹක් තභයි ඔට්ටු ඇලලීභ. ඒ  'ඔට්ටු ඇලලීප්රම් රහ' 

කිඹන්නත් පුවනන්. 'ඔට්ටු ඇලලීප්රම් විදයහ' කිඹන්න පුවනන්. 

'ඔට්ටු ඇලලීප්රම් ්ධභහන්තඹ' කිඹන්න පුවනන්. ඒ ප්රභොන චනඹ 

ඳහවිච්චි ශත් විලහර ප්රනක් තිප්රඵනහ. ඇප්රභරිහප්රේ රහස 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ප්රේහස කිඹන නයඹ නළඟරහ ආප්රේ ප්රොප්රවොභද? භප්රේ හිප්රත් 

එඹ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රනහඩහ කිඹන ේප්රේප්රතයි. ප්රනහඩහ කිඹන 

ේප්රේලඹ ප්රන්ද රු ව්ධ ද සිලහ භළතිතුභහ? 

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔේ, රු ඇභතිතුභහ. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 ප්රනහඩහ කිඹන ේප්රේලඹ තනිය හන්තහයඹක්. 

හන්තහයඹක් ව ඒ ේප්රේලඹ නළඟරහ ආප්රේ ඒ යහඳහයඹ නිහයි. 

ඉන්දිඹහ, ඇප්රභරිහ ආදි වළභ ඳළත්ප්රතන්භ එතළන  ඹනහ. 

අප්රප් භවය අඹ නම් ගිහිලරහත් ඇති. Golden Sands ඹනහදි 

ේප්රේල තිප්රඵනහ. අද ඒහ ආසිඹහ  ඇවිලරහ. අද වළභප්රදනහ භ 

කිඹනහ, ඇප්රභරිහප්රේ තිබුු ඒ තයප්රඹන් ඒ ප්රොලප්රරෝ ඳයහද 

ප්රේප්රන ඹනහ කිඹරහ. අද ඒ යහඳහයඹ භළහවුර  එනහ. අද 

ඒ යහඳහයඹ ආසිඹහප්රේ ය ර  එනහ. විප්රල ප්රඹන් අඳ ථහ 

යන්න ඕනෆ සිංප්පරු ළන. සිංප්පරු ප්රම් ළන ප්රවො 

අධයඹනඹක් ශහ. සිංප්පරු තභයි අද ආසිඹහප්රේ විලහර 

ලප්රඹන්, භහ හිතන විධිඹ  ්ධඹ  මිලිඹන 30ක් විතය 

ංචහයඹන් අේදහ න්නහ ය . මුරදී -ලීක් හන් ය භවතහප්රේ 

මුල යුප්රත- ඒ අඹ ඉතහභ දළඩි ේතිඳත්තිඹ හිටිප්රත. භ ත් 

අවුරුේදක් සිංප්පරුප්රේ ජීත් ප්රන්න අසථහ රළබුණහ. ඒ යප්රට් 

තිබුප්රණ් ඉතහභ දළඩි නීති. ඒ අඹ  ප්රඳනුණහ, ප්රම් විධිඹ  රණයණඹක් 

අයප්රන ස වුප්රණ් නළත්නම් ප්රනත් ය ල ඒ අඹ අභිබහ 

ඹනහ කිඹරහ. සිංප්පරු  ළඩිප්රඹන්භ ංචහයඹන් එන්ප්රන් 

ප්රොප්රවන්ද? භළප්රලසිඹහප්රන් එනහ. ඉන්දුනීසිඹහප්රන් එනහ. ඒ 

ය ර ඒ සදු යහඳහය ඔක්ප්රෝභ තවනම් යරහ. භළප්රලසිඹහප්රේ 

ප්රජන්ටින් වයිරන්ඩ් කිඹන රහඳප්රත වළය අප්රනක් තළන්ර ඒ 

යහඳහයර  ඉඩ ප්රදන්ප්රන් නළවළ. ඉන්දුනීසිඹහප්රේත් ඉසය ඉඩ 

දුන්ප්රන් නළවළ. නමුත් දළන් ඉඩ ප්රදනහ. ඉතින්, ඒ ය ර අඹ 

ඔක්ප්රෝභ එන්න ඳ න් ත්තහ සිංප්පරු . ප්රම් යහඳහයඹ 

ප්රොප්රව  වරි  තවනම් කිරීභක් ශත්, ඒ යහඳහයඹ නළති න්ප්රන් 

නළවළ. ඒ අඹ ප්රනත් තළන  ඹනහ.  

භහ භතක් යන්න ළභළතියි, අප්රප් ය   දළන් ප්රවො 

අසථහක් ඇවිත් තිප්රඵන ඵ. ප්රභොද, අප්රප් අය ඉසය තිබුු  

භහනසිත්ඹ දළන් දකුු ඉන්දිඹහ  ගිහිලරහ. ඒ අඹ භවහ 

රක්සමි ප්ර්ධස ිළට් නිඹ හ දභන්න කිඹනහ. වරිඹ  Puritan 

ංසිතිඹ හප්රයි. භහ දන්ප්රන් නළවළ ඒ  කිඹන චන. ඒ 

Puritan ංසිතිඹ දළන් එප්රව   ඹනහ. එතප්රො  විලහර 

ප්රො ක් ඒ ය ල අත වළය ඹනහ; ඒ ය ර  ඹන්ප්රන් නළවළ. 

ංචහය යහඳහයඹ දියුු යනහ කිඹන ප්රො  අිළ ප්රවො  

ලඳනහහරී, හධ ඇති, විදයහත්භ ඵරන්න ඕනෆ. නිම් 

ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  අප්රප් වළඟීම් අවුසහ ප්රන ං්ධධනඹක් 

යන්න ඵළවළ. අිළ ඒ ළන ප්රවො ඳණිවුඩඹක් ප්රදන්න ඕනෆ. වළඟීම් 

ඇවිසසීභ තුශ, භහධයඹ  ප්රනොප්රඹක් විධිප්රත ේහල කිරීභ තුතශ 

ය ක් දියුු යන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අද අලුත් විධිඹ  ලඳනහ 

යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අ්ධථ ලහසත්රහඹ ිළිතඵ දක් 

අප්රප් රු භන්ත්රී රුන්  භහ විප්රල ප්රඹන් භතක් යන්න ළභළතියි, 

ප්රම් ළප්ර්ධ “The Economist” ඟයහප්රේ ඉතහභ ප්රවො විග්රාවඹක් 

තිප්රඵන ඵ. ප්රනොප්රඵල තෆේ දිනපු, ග්රීව ප්රවෝ යිේස - භ  

වරිඹ  භත නළවළ- අ්ධථ ලහසත්රහඥප්රඹක් අලුත් අදවක් ඉදිරිඳත් 

යරහ තිප්රඵනහ.  

අප්රප් ය  හප්රේ ය ර ංචහය යහඳහයඹ ප්රවශහ දකින්ප්රන් 

ඇයි?  ිළ  ය ර  ළඩ යන අඹ  අලුත්භ ආ්ධථි ක්රුභඹක් 

ප්රොඩ  නළ  ප්රඟනහ.    වඟක් දුය  භහ ිළිතන්නහ, අප්රප් exports  

භත,  -ිළ  ය ර  ඹන අප්රප් බහණ්ඩ භත; අඳනඹනඹ භත- 

තභයි  ආ්ධථිඹ ප්රොඩ නඟන්න  පුවනන් න්ප්රන් කිඹන එ.  ඒ 

වහ අඳ පුවනන් තයම් භවන්සි න්න   ඕනෆ. නමුත් ඒ භතභ  

ආ්ධථිඹ හ්ධථ අහ්ධථබහඹ  භනින්  ඵළවළයි කිඹන එ  

අ්ධථලහසත්රහඹ ිළිතඵ ප්රනොප්රඵල තයහඹ දින   ඒ අ්ධථලහසත්රහඥඹහ   

ේහල ය තිප්රඵනහ. අඳ ප්රම් විවිධ භත ළන හච්ඡහ යන්න  

ඕනෆ.  විවිධ ආිති; විවිධ models   අද  ප්රරෝප්රත ඇති ප්රනහ.  

එභ නිහ  ප්රම් ඵදු ක්රුභඹ තුිතන්,  ඒ හප්රේභ ප්රනත් ක්රුභලින්  

අප්රප් ආ්ධථි ං්ධධනඹ   ප්රම් යප්රට් ආදහඹභ ළඩි ය න්න ,  

ප්රම් යප්රට් ධනඹ ළඩි ය න්න  අඳ පුවනන් තයම් රණන්දු න්න     

ඕනෆ.  

රු ව්ධ ද සිලහ භන්ත්රී තුභනි, අ්ධථලහසත්රහඥප්රඹක් වළටිඹ   

ඔඵතුභහ ප්රම්හ ළන ප්රඵොප්රවෝ  ප්රරහ  ප්රඳන්න්න  පුවනන්. 

භවයවි   ප්රම්හ ජනප්රිුඹ ඒහ ප්රනොන්න  පුවනන්. දී්ධක හලීන 

ළරළසභක් අනු යන ඒහ න්න  පුවනන්. නමුත් අඳ ඒ 

ිළිතඵ රණයණ න්න  ඕනෆ. ප්රම් ඵදු ක්රුභඹ අඳ ස ය 

න්න   ඕනෆ, ඉරක් ය න්න   ඕනෆ, අප්රප් ඒ  භන 

ඹන්න . ඒ ද්ධලනප්රඹන් තභයි අද ව  ප්රව    හච්ඡහ යන්න  

අඳ ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ප්රම් රු බහ ඉදිරිඹ   ප්රනළවිත් 

තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රම් වළභ ංප්රලෝධනඹ භ ප්රව තුක් තිප්රඵනහ.  

ප්රම්හ අඹ ළඹ ප්රලනප්රඹන් ඉදිරිඳත් ශ අප්රප් ඵදු ව   ආදහඹම් 

ප්රඹෝජනහ. ඒ අනු ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ප්රම් රු බහප්රේ  

හච්ඡහ ය  ඒහ ම්භත ය ළනීභ  ඔඵ ළභප්රේ වප්රඹෝඹ 

රඵහ ප්රේවිඹ කිඹහ    අඳ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ.  

  ඕනෆභ ේලසනඹ  අඳ  උත්තය ප්රදන්න   පුවනන්. එභ 
නිහ ආයම්බප්රත සි භ 'අඳ ප්රම්  විරුේධයි' කිඹන භතප්රත 

ඉන්ප්රන් නළති  අඳ ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ළන ප්රවො  හච්ඡහ 

ය ඵරමු.  ප්රොප්රවොභ ත් අඳ ප්රම් ඉදිරිඹ  ප්රන ඹනහ.  ඒ 

වහ තමුන්නහන්ප්ර රහප්රේත් වප්රඹෝඹ රඵහ ප්රදන ප්රර 

ඉලරමින්  භප්රේ චන සලඳඹ අන් යනහ.   
 
ේලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි රු ඇභතිතුභනි.  ඊශඟ  රු යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ. 
 

 

[අ.බහ. 12.26] 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරුඪ රු භන්ත්රී තුභනි, විඳක්ඹ ප්රනුප්රන් භ  ප්රම් 

රළබී  තිප්රඵන අසථහප්රේදී ආණ්ඩු ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන ප්රම්  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන්, ප්රම් යප්රට් තිප්රඵන 

අලයතහර  අනු අදවස දක්න්න   භහ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු 

ප්රනහ. අප්රප් හි පු මුදල ඇභතියප්රඹක් ව  ඒ හප්රේභ ප්රජයසධ 

ඇභතියප්රඹක් ව, අද  මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන නිප්රඹෝජය 

අභහතයයඹහ වළටිඹ   යුතු යන  රු යත් අමුුභ 

ඇභතිතුභනි,  භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්ප්රන් ඔඵතුභහප්රේ ප්රම් හ්ධඹ 

බහයඹ ප්රරප්රවසි ඳවසු හ්ධඹ බහයඹක් ප්රනොන ඵයි. You have a 

bad brief. That is why you are not speaking through your 

own heart but addressing issues that have been told to you.   

1413 1414 

[රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ  භවතහ] 
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ඒ තභයි ළඵෆ තත්ත්ඹ. ප්රභොද, ඩහත්  දක්තහක් 

තිප්රඵන පුේරඹකු වළටිඹ   ඔඵතුභහ  ආණ්ඩු යන 

ඳහඳ්ධභර   උත්තය ප්රදන්න  සිදු ප්රරහ තිප්රඵනහ.  

 යරත් ණහධිහරීයප්රඹක් වළටිඹ  භහ ඔඵතුභහප්රන් 

ප්රභප්රවොත  ඉලරන්ප්රන් ප්රම්  යප්රට් ප්රල  ඳත්රහඹ ප්රද ඵරන 

ප්රරයි. Look at the balance sheet of the country.  යප්රට් ප්රල  

ඳත්රහඹ බඹංහරී   තත්ත්ඹයි තිප්රඵන්ප්රන්.  ඒ    ප්රනින් අ්ධථ 

ථනඹක් ප්රදන්න  අලයතහක්  නළවළ.   ජනතහ අද ජීත්න 

ය හ තුිතන්භ  ප්රභඹ  ප්රවො උදහවයණඹක්  න්න   අලය 

ප්රනහ.  අද ප්රම් ආණ්ඩු ප්රනොප්රඹක් ප්රනොප්රඹක් චන ඳහවිච්චි 

යනහ.  සුබ අනහතඹක් කිඹනහ.  භහින්ද චින්තනඹ කිඹනහ. 

භහින්ද චින්තනප්රත ආභනඹ කිඹනහ. ඊ  ඳසප්ර  භත  තිත 

කිඹනහ.  ආලසච්ධඹත් ය ක් කිඹනහ. දළන් අලුත් චනඹක් 

තිප්රඵනහ, "විසිත අනහතඹක්" කිඹහ. 

 අද භහ ඳත්තය කිඹන  ප්රො , "දිනමිණ" ඳත්ත යප්රත 

තිප්රඵනහ භහ දළක්හ, ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ප්රත භන්ත්රී රු  සිඹ 

ප්රදප්රනක් හිය ප්රදයඹ කිඹහ.  අද ශභප්රඹකු  ඳහප්ර්ධ ඉන්න ඵළවළ.  

හන්තහ  ප්රදය ඉන්න ඵළවළ. අද ජනතහ   රළප්රඵන භහසි  

ඳඩිඹ සුභහනඹ  ජීත් න්න  භදි. විසිත අනහතඹක් 

ප්රනොප්රයි, හිරිකිත අනහතඹක් තභයි ප්රම් ආණ්ඩු ඇති ය 

තිප්රඵන්ප්රන්.   භහ ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් ළඩිඹ ථහ යන්න  ළභළති 

නළවළ. ඔඵතුභන්රහප්රේ භත  තිතක්  තිඹහ තිප්රඵන  ආණ්ඩුක්  

තුිතන් සිදු න ප්රදඹයි භහ ප්රම් ප්රඳන්න්ප්රන්.    

2013 භහ්ධතු 24 න දහ  "The Sunday Times" ඳත්තයප්රත  - 

"Business Times"  ප්රො  ප්රන් භහ   quote  යනහ;  

"More females get high in Sri Lanka”   

 ඒ කිඹන්ප්රන් අද හන්තහන්  බීභ  ප්රඹොමු ප්රරහ තිප්රඵනහඹ 
කිඹන එ. ප්රම් කිඹන්ප්රන් යුේධඹ   ඳසු භහින්ද චින්තනඹ 

තුිතන් ඇති වී තිප්රඵන තත්ත්ඹයි. භත  තිතක් තිඹරහ අද 

හන්තහන්  ප්රඳොන යුඹ    ප්රනළවිත් තිප්රඵනහ. අඳ 

ප්රනොප්රයි ප්රභඹ කිඹන්ප්රන්. ප්රොශම විලසවිදයහරප්රත ශ්රී හ 

අප්රේසිංවයි ප්රභප්රවභ කිඹන්ප්රන්. භභ ඔඵතුභහප්රේ අයඹ ඳරිදි එභ 

ප්රො   බහත* යනහ.  

  ඊ ත් ළඩිඹ බඹහන තත්ත්ඹක් දළන් ඇති වී තිප්රඵනහ. 
වළභ එ භ වම්ඵන්ප්රතො  ඹන යුඹක් දළන් තිප්රඵන්ප්රන්. 2013 

අප්රේ ල 04 ළනිදහ "භේබිභ - රු වණ" ඳත්තප්ර්ධ  ප්රභප්ර  ඳශ ය 

තිප්රඵනහ. 

 " ප්රභය ඳප්රව  ශියත්ඹ ලිය දකුප්රණ් 39,000න් 34,000ක් ප්රෂ ල." 

ඒ ප්රො  ඇතුශත් ඳත්තය හ්ධතහ භහ බහත* යනහ.  

ප්රම්  භහින්ද චින්තනඹ ඵහය ත්තහ  ඳසු -2005  ඳසප්ර - 

ඇතිප්රරහ තිප්රඵන තත්ත්ඹක්.  

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane)  

Sir, I rise to a point of Order.   

රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ ංයහ ප්රලනඹ වළන්හඩ් හ්ධතහප්රේ 

මුද්රෂණඹ යන්න එඳහ. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇභතිතුභනි, ඒ ඔඵතුභහප්රේ - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ දන්නහ, 

ඔඵතුභහ -   

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ  කි යුතු භන්ත්රී යප්රඹකු ප්රර - 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ප්රම් භප්රේ ඳත්තයඹක් ප්රනොප්රයි. ප්රම් "භේබිභ- රු වණ" 

ඳත්තප්ර්ධ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඇභතිතුභහ, ප්රම්  "භේබිභ 

- රු වණ" ඳත්තප්ර්ධ. ප්රම් ප්රතොයතුය භහ 7.00 සි  8.00 දක්හ 

රඳහහිනිඹ ඵරන ප්රො  රඵහ ත් ප්රතොයතුයක්.  රඳහහිනිප්රඹයි 

සි යප්ර යි -ඒ ප්රදප්රක්භ- විහලඹ ව අසථහදී රඵහ ත් 

ප්රතොයතුයක්.   භභ ප්රම් ප්රො   බහත  ශහ. ඔඵතුභහ ප්රම් ළන 

කිඹන්න. 
 
රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ ප්රම් බහත යරහ,  ඔඵතුභහප්රේ ථහප්රේ තිප්රඵන 

ළදත්භ අඩු ය න්න එඳහ කිඹරහයි භභ කිඹන්ප්රන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ප්රභහි  කීභ ඵහය න්නහ.  ප්රම් ඔඵතුභන්රහප්රේ 

ඳත්තයඹක්.   ප්රම් රුණ වන් ප්රරහ  තිප්රඵන්ප්රන් "භේබිභ-

රු වණ" ඳත්තප්ර්ධයි. 

 

රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරිඹ  හ්ධතහ කිඹන්න ප්රෝ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ නළත ප්රම් හයණඹ කිඹනහ. ප්රම් "භේබිභ- රු වණ" 

ඳත්තප්ර්ධ.  ප්රම් ඳත්තප්ර්ධ ඳශ ය තිප්රඵනහ, "ප්රභය ඳප්රව  

ශියත්ඹ ලිය දකුප්රණ්  39,000න් 34,000ක් ප්රෂ ල." කිඹරහ. 

අලය නම් ප්රම් හ්ධතහ ලිඹහපු ප්රනහප්රේ නභත්  කිඹන්නම්. ඒ 

තභයි කුභහය භවත්තඹහ. ප්රම් ඳත්තයඹ ේසිේධ ඳත්තයඹක් ප්රර 

 යුතු යනහ.  

 
රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තමුන්නහන්ප්ර  දළන් - 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇභතිතුභනි, භභ ප්රනොප්රයි ප්රන්  ප්රභඹ කිඹන්ප්රන්. 

1415 1416 

————————— 
*  පුසතහරප්රත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 තමුන්නහන්ප්ර ප්රේ ථහ  ප්රවොයි කිඹරහ කීභකින් 

බහත යනහ නම්-  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ බහත යනහ. 

 

රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ ප්රම් ංයහ ප්රලන ඵරරහ ඇවිත් උත්තයඹක් ප්රදන්නම්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ප්රම් සියප්රත් රඳහහිනිප්රඹත් ේහල ප්රරහ තිප්රඵන ප්රදඹක්. 

ඔඵතුභහ කිඹන්න ප්රම් ළන. ප්රභඹ සිදු ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන් 

ඔඵතුභහප්රේ  හරඹ තුශ ප්රනොප්රයි.  ප්රභඹ ඊ  ඉසප්රලරහ සිදු වී 

තිප්රඵන ප්රදඹක්.  වළඵළයි ඔඵතුභහ ප්රම්හ ළන ප්රොඹහ ඵරන්න.  

විඳක්ඹක් ලප්රඹන් අිළ ප්රම්හ ප්රඳන්හ ප්රදනහ.  ඒ,  යප්රට් 

ආ්ධථිප්රත තත්ත්ඹ ප්රඳන්න්නයි. දළන් හයණහ ප්රදක් 

තිප්රඵනහ. එ හයණඹක් තභයි හන්තහන් ළඩි ප්රදප්රනක්  දළන් 

ප්රඵොන්න ඳ න් අයප්රන තිප්රඵනහඹ කිඹන හයණඹ. ඒ 

කිඹන්ප්රන්ත් භභ ප්රනොප්රයි, “The Sunday Times”  ඳත්තප්ර්ධ.   

භභ කිඹන්ප්රන් නළවළ, ප්රොශඹින් කිඹරහ.  අද වම්ඵන්ප්රතො  

යහඹක් තිප්රඵනහ;  Mattala Rajapaksa International Airport 

එ තිප්රඵනහ;. අප්රප් Sooriyawewa Cricket Stadium එ 

තිප්රඵනහ;  Foreign investments ප්රප්රනන  අලුත් exhibitions 

එවහ  ප්රප්රනන්න අසථහ ඇති යරහ තිප්රඵනහ. වම්ඵන්ප්රතො   

ප්රරොකු තළනක් ඇති යරහ තිප්රඵනහ. භහම් පුය තට්ටු 14 

ප්රරොකු  බිලඩින් එක් වදරහ තිප්රඵනහ. භහ 25  නළේ 25ක් එන 

තළන තට්ටු 14 බිලඩිභක් වදරහ තිප්රඵනහ. භභ ප්රම් ප්රඳන්හ 

ප්රදන්ප්රන් අද යප්රට් ප්රභොන හප්රේ ං්ධධනඹක් ඇති ප්රරහ 

තිප්රඵනහද  කිඹන එයි. ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි, ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහප්රේභ  ළබිනට් භණ්ඩරප්රත සිටින ඇභතියප්රඹක් න 

ඩිේ ගුණප්ර ය ඇභතිතුභහ ප්රභොනහද කිඹන්ප්රන්? යජප්රත ඵළංකු 

ඵංප්රොප්රරොත්ලු. එතුභහ තත් හයණඹක් කිඹනහ. ප්රම් 

එතුභහප්රේභ චනප්රඹන් කිඹන ප්රදඹක්. අිළ කිේප්රොත් ඒ 

ඹනයිඩ් ප්රන්. ඩිේ ගුණප්ර ය ඇභතිතුභහ කිඹනහ, ත්භන් 

ඳහරන හරප්රත දී ඇති නළති ඳයතයඹ ශීඝ්රකප්රඹන් ළඩි වුණහඹ 

කිඹරහ. ප්රම් හයණඹ කිඹන්ප්රන් යවි රුණහනහඹ ප්රනොප්රයි, 

ඩිේ ගුණප්ර ය ඇභතිතුභහයි. ඒ හප්රේභ  ඔඵතුභන්රහප්රේභ 

ඇභතියප්රඹක් න  විභල වීයංල කිඹනහ, මුදල අභහතයහංලප්රත 

ආ්ධථි කහතප්රඹක් ඉන්නහඹ කිඹරහ. ඒ කිඹරහ දළන් භහඹක් 

ප්රනහ. භභ හිතන්ප්රන් එතුභහ  ප්රොන්දක් නළවළ, මුදල ඇභති 

තභයි ප්රම් යරහ තිප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ කිඹන්න. ඒ නිහ ඒ පී.බී.  

ජඹසුන්දය  ඉරක් යනහ. අග්රාවිනිලසචඹහයරිඹ ඳළඹ 24කින් 

අයින් යපු විභල වීයංලප්රේ ප්රොමිටිඹ තුිතන් ඇයි ප්රම් පී.බී. 

ජඹසුන්දය හප්රේ ප්රඳොඩි එක් ප්රප්රනක්  තත්ඳය ඳප්රවන් ඹන්ප්රන් 

නළත්ප්රත්? එප්රවභ තිඹහප්රන ඉන්ප්රන්, ඒප්රක් ඵය එක් ප්රප්රනකු  

ඳ රහ යප්රට් ප්රනි ඹන ආ්ධථි ක්රුභප්රත ළරැේදක් තිප්රඵනහඹ 

කිඹරහ ප්රඳන්න්නද? ඒ හප්රේභ තභයි කුභහය ප්රලභ 

ඇභතිතුභහ.  එතුභහ ප්රඵොප්රවොභ විිත ථහ යන ඇභතියප්රඹක්. 

අද යප්රට් දණඹ ළන එතුභහ ප්රවො විග්රාවඹක් යනහ. එතුභහප්රේ 

ළඩක් ය න්න ගිඹහලු. ප්රභප්රවභ කිඹන්ප්රන් භභ ප්රනොප්රයි, 

එතුභහයි. එතුභහප්රේ ළඩක් ය න්න, එතුභහ  ඹම් ප්රදඹක් 

ඉක්භන් ය න්න එතුභහත් ඳහක් දුන්නහඹ  කිේහ. ප්රඵොප්රවොභ 

ේසිේධිප්රත ආඩම්ඵයප්රඹන් ඒ හයණඹ කිේහ. එතුභහ ප්රම් යප්රට් 

ළබිනට් ඇභතියප්රඹක්. භභ ආ්ධථිඹ ළන විලසප්රලණඹක් 

ප්රදන්න ඉසප්රලරහයි ප්රම් හයණඹ  එන්ප්රන්. ඔන්න ළඵෆ 

තත්ත්ඹ. අද අප්රප් ය  යිේස හප්රේ ය   භන් යනහද 

කිඹන ේලසනඹක් භතු ප්රනහ. අද  යිේඹ ත් ඩහ බඹහන 

තත්ත්ඹක් රංහප්රේ ඇති ප්රරහ ඉයයි.  ඹම් විධිඹ  යිේස 

ය   EU එ ඇතුප්රශ  සිටින නිහ ඹම් ඹම් ප්රේල න් යන්න 

උත්හව ශත් ටික් බඹහනහරී තත්ත්ඹන් ප්රවිතදයවු 

ප්රනහ. 

අද අප්රප් භව ඵළංකුප්රේ අධිඳති යඟඳෆභක්, ප්රඵොරුක් 

යන්ප්රන්. අිළ  අලරස ප්රවෝ දණ ප්රචෝදනහ විභ්ධලන ප්රොමින් 

බහ  විසතය දීරහ තිප්රඵනහ. ප්රභොනහද ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් 

යන්ප්රන්? ප්රභන්න ප්රම් හප්රේ  විේජහ යන නිහ තභයි අද යප්රට් 

ආ්ධථිඹ බඹහනහරී තත්ත්ඹක් තුිතන් ප්රන ඹන ඵ අඳ 

කිඹන්ප්රන්. ඉතින් අිළ අවනහ, අද ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රභොනහද 

යන්න තිප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ.   

අද ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵනහ, ප්රවක් ්ධ ප්රොේඵෆඩු              

ප්රොවි  යුතු ඳ්ධප්රතණ වහ පු වු භධයසථහනඹ ව                  

ජන ප්රලන වහ ංයහ ප්රලන ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ මීක්ණ 

තුිතන්, එ ඳවුර  ජීත් න්න භහඹ  රුිළඹල 47,800ක් 

විඹදභක් ඹනහ කිඹරහ ඇභතිතුභනි. ප්රම් එක්ත් ජහති 

ඳක්ප්රඹන්, සිරිප්රොප්රතන් ඉදිරිඳත් යන ප්රදඹක් ප්රනොප්රයි.  

ඔඵතුභන්රහප්රේභ ආණ්ඩු තුිතන්, ඉතහභත් ළදත් 

ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුක් න Census and Statistics Department  

එ ව ප්රවක් ්ධ ප්රොේඵෆඩු ප්රොවි  යුතු ඳ්ධප්රතණ වහ 

පු වු භධයසථහනඹ තුිතන් යන රද මීක්ණඹක් අනුයි එඹ 

ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන්ප්රන් මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන නි ප්රඹෝජය 

අභහතයතුභනි.  

භභ නිප්රඹෝජය අභහතයතුභහප්රන් අවනහ, අද ඳවුල කීඹ  

භහසි රුිළඹල 48,000 ආදහඹභක් උඳඹන්න පුවනන්ද කිඹරහ. 

ප්රභප්රවභ ළඹ නහ කිඹරහ කිඹන්ප්රන් යජප්රත ආඹතනඹක්. භභ 

නළත එඹ කිඹනහ. "ඳවුර භහසි විඹදභ රුිළඹල 47,748යි. 

අලුත්භ මීක්ණඹකින් ප්රවිත ප්රයි." ප්රම් මීක්ණඹ යන 

රේප්රේ 2013 ප්රඳඵයහරි භහප්රත.  ප්රභඹ ේතික්ප්ර ඳ යරහ නළවළ. 

අද ඒපුේර ආදහඹභ රුිළඹල 26,000ක්  තිප්රඵනහ කිඹරහ   

ඔඵතුභන්රහ ඒ තුිතන් අතයඹකුත් කිඹහ ප්රන ඹනහ. ඒ 

කිඹන්ප්රන් එක් ප්රප්රනක් රුිළඹල ප්රෝටි 10ක් එ ඳළත්තකින් 

ප්රවොඹේදී, තත් ප්රප්රනක් තත් ඳළත්තකින් රුිළඹල දවදහවක් 

ප්රවේහභ ඒ ආදහඹම් ප්රද එතු යරහ, ප්රදප්රන් ප්රඵදරහ" ඔන්න 

ප්රම් තභයි ඒ ප්රදන්නහ ප්රේ ඒපුේර ආදහඹභ"  කිඹරහ වරි 

ඹන්ප්රන් නළවළ.  

ප්රභන්න ප්රම්යි ළඵෆ තත්ත්ඹ. අද භහඹ ඳඩිඹ 

සුභහනඹ  ඇතිද? ළඩිඹ ඕනෆ නළවළ. ථහනහඹතුභහ - අප්රප් 

රු චභල යහජඳක් භළතිතුභහ-  ඒ හප්රේ තනතුයක් දයමින්  "භ  

භප්රේ ඳඩිප්රඹන් ජීත් ප්රන්න ඵළරි ඉන්දළේදී අප්රනක් අඹ 

ප්රොප්රවොභ ජීත් නහද?" කිඹරහ  ේලසනඹක් අවනහ. එතුභහ 

ප්රන් කිඹන්ප්රන් විධහඹ ජනහධිඳති ධුයඹ අප්රවෝසි යන්න ඕනෆයි 

කිඹරහ. ඒ අිළත් අනුභත යනහ. අන්න ඒ කිඹන තත්ත්ප්රඹන් 

අද යප්රට් ආ්ධථිඹ ප්රොතයම් අදහනම් තත්ත්ඹ තිප්රඵනහද 

කිඹන එ ප්රම් අසථහප්රේදී ඉදිරිඳත් යනහ.   

අද භභ ළඵෆ ආ්ධථි තත්ත්ඹ ප්රඳන්නන්න වදනහ. අද  ප්රම් 

ථහ යන ප්රභොප්රවොප්රත් ම්ප්ධණ ප්රඳොදු ණඹ - public debt - 

බිලිඹන 7,250ක් ප්රනහ. ප්රම්  2005 ජනහරි භහප්රත 01  න 

දහ තිබුප්රණ් බිලිඹන 1,780 . ප්රම් හප්රේ වතය ගුණඹක් ප්රම් 

අවුරුදු  වත තුශ ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහ.  යප්රට් තිප්රඵන ම්ඳත් ඒ 

හප්රේ ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහද?ණඹ ඵයතහ ළඩි ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. නමුත් අද ජනතහප්රේ ආදහඹභ ඒ හප්රේ ළඩි ප්රරහ 

නළවළ.  එ ඳළත්තකින් රුිළඹල 100 ළඩක් යන්න රුිළඹල 

1,000ක් න්න අසථහදී, රුිළඹල 900ක් හප්රේ ප්රොයි 
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හක්කු ද ඹන්ප්රන් කිඹරහ ප්රදයිප්රඹෝ තභයි දන්ප්රන්. නමුත් ඒ 

හප්රේ තත්ත්ඹක් යප්රට් ඇති ය ප්රන යප්රට් ණඹ ඵයතහක් 

තභයි ඇති ය ප්රන තිප්රඵන්ප්රන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හප්රේභ තභයි අද ප්රවුම් 

ප්රල  හිඟඹත්. එඹ ප්රොතයම් අභහරු තත්ත්ඹ තිප්රඵනහද? ඳසු 

ගිඹ ප්රඳඵයහරි භහප්රත ප්රවුම් ප්රල  හිඟඹ US Dollars  මිලිඹන 

725යි.  ප්රම්  හප්රේ  ඵළලුප්රොත් අවුරුේදක් අහන ප්රන ප්රො  

ප්රම් ප්රවුම් ප්රල  හිඟඹ US Dollars බිලිඹන 09ක් විතය නහ.  

ප්රොයි ආහයප්රඹන්ද ප්රම්හ ප්රොඹහ න්ප්රන්?  

ප්රතල මිර අඩු ප්රරහ තිප්රඵන අසථහ ප්රම් තත්ත්ඹ 

තිප්රඵන්ප්රන්. නළත brent crude oil   එ ප්රඩොර්ධ 125  

130   විතය ගිප්රඹොත් අප්රප් balance of payments deficit will 

go up to about Rs. 13 billion. Are you in a capacity to 

overcome this problem? No, you are not overcoming it. 

පුදුභයි,  අප්රප් හණිජ භණ්ඩර බහඳතිරු දළන් නින්ප්රදන් 

නළන් රහ ථහ යනහ. භභ අඹ  යනහ, ඇප්රරෝයි ජඹ්ධධන 

භළතිතුභහ. එතුභහ කිඹනහ, සිඹඹ  25  ළඩිඹ සුවන  වහ භධය 

ඳරිභහණප්රත ප්රොම්ඳළනි අද ඵංප්රොප්රරොත් කිඹරහ. ප්රභන්න යප්රට් 

තිප්රඵන ළඵෆ ආ්ධථි තත්ත්ඹ.  ප්රම්හ අිළ ප්රනොප්රයි කිඹන්ප්රන්; 

කිඹන්ප්රන් යප්රට් හණිජ භණ්ඩරඹ නිප්රඹෝජනඹ යන පුේරඹන්. 

Twenty five per cent of small and medium exporters are 

bankrupt. Where is the growth in the country? 

සිඹඹ  11.5  යප්රට් දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදනඹ අඩු ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරප්රත එඹ සිඹඹ  15  

16  තිබුු ය ක්. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ ප්රන්, අප්රප් හරප්රත ණඹ 

ඵයතහ සිඹඹ  95  තිබුු එ දළන් සිඹඹ  85  අඩුප්රරහ 

කිඹරහ.අප්රප් හරප්රත සිඹඹ  16.5  තිබුු දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදනඹ 

දළන් ඇයි 11.5  අඩුප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්?  ප්රොවහ ද ප්රම්හ 

ගිහිලරහ තිප්රඵන්ප්රන්? Is there tax evasion? Are earnings being 

duplicated or falsified? ප්රභන්න ප්රම්හ  උත්තය අඳ  රඵහ දීභ 

තභයි අලය න්ප්රන්.  

අද ප්රොවි විේහභ ළටුප් අවුරුදු ප්රදකින් ප්රරහ නළවළ. ලලි 

එතු යරහ තිප්රඵනහ, භභ හිතන අන්දභ  රුිළඹල ප්රෝටි 

300ක්. ප්රම් ප්රොවීන්  විේහභ ළටුඳ ප්රරහ නළවළ.  

ඒ හප්රේභ තභයි අද ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ ථහ යන්ප්රනත්. 

ඉදිරිඳත් යනහ,  supplementary estimates.  

අද ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵනහ රුිළඹල ප්රෝටි 2,200 ඳරිපය 

ඇසතප්රම්න්තුක්. ඒප්රන් ේහේධන විඹදම්ර  ප්රන් ශ 

රුිළඹල ප්රෝටි 700ක් ඳහ වළයරහ ඒ පුනයහ්ධතන විඹදම් 

ප්රනුප්රන් ප්රන් යරහ තිප්රඵනහ. ඔඵතුභන්රහ 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රන් අයඹ ඉලරනහ ප්රවුම් ප්රල ඹ තුිතන්, ඒ 

කිඹන්ප්රන් අඹ ළඹ ඇසතප්රම්න්තුර Head 240 තුිතන් ප්රෝටි 

2,200ක් පුනයහ්ධතන විඹදම් ප්රනුප්රන් ළඹ යන්න. රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ උත්තයඹක් දුන්නහ අප්රප් අකිර වියහේ 

හරිඹම් භන්ත්රී තුභහ , ඒප්රන් ඵ වතයඹක් එළනි ප්රේලර  

විඹදම් යනහ කිඹරහ. යප්රට් මරය විනඹක් අනු  යුතු 

යන්ප්රන් ප්රභප්රවභද? ඔඵතුභන්රහප්රේ ක්රිඅඹහ අනු අඳ ප්රම්හ 

කිේහභ, අිළ ප්රේල ප්රද්රෂෝහිප්රඹෝ. යන ඔඵතුභන්රහ ප්රේල ප්රේ මිප්රඹෝ. 

භහ කිේහ හප්රේ අද යප්රට් තිප්රඵන ළඵෆ ේලසනඹ ප්රල  ඳත්රහඹ - 

balance sheet එ - ඵළලුහ නම් ඳළවළදිලියි. 

අඳ මී  අවුරුදු ඳව  ඉසප්රලරහ ප්රම් යප්රට් උහවිඹ  ගිඹහ 

ප්රවජින් සදු  විරුේධ. අිළ කිේහ, "ප්රවජින් ගිවිසුභ ව ප්රවජින් 

සදු ය   අහිතය ක්රිඅඹහක්. ඒ නත්න්න" කිඹරහ. සුප්රිුම් 

උහවිඹ ඒ නළළත්වහ. ප්රතල මිර ළඩි යන එත් අඩු යරහ, 

ප්රවජින් සදුත් නත්රහ අන්තිභ  ආණ්ඩු ප්රභොනහද කිේප්රේ? 

ප්රම් අප්රප් අප්රත් තිප්රඵන්ප්රන්. අිළ ඒ දිනරහ ප්රදන්නම් කිඹරහ. 

එදහ අදහනම් තත්ත්ප්රත තිේප්රේ ප්රෝටි 11,800යි. අද? භහ 

දළක්හ ඊප්රත ඳත්තප්ර්ධ තිප්රඵනහ, ඔඵතුභන්රහ ළබිනට් 

භණ්ඩරප්රඹන් අනුභළතිඹක් රඵහ ත් ඵ US Dollars 60 million 

ප්රන්න එ ඵළංකු . ප්රභො ද ඒ? අ ිළ එදහ උහවි ගිහිලරහ 

නත්න්න කිේ ක්රිඅඹහ ඔඵතුභන්රහ එදහ ිළිතත්තහ නම් අද 

ේලසනඹක් ඇති න්ප්රන් නළවළ. ඒ  ප්රන්ප්රන් ඔඵතුභන්රහද? 

ළබිනට් භණ්ඩරඹද? ජනහධිඳතිතුභහද? නළවළ. භූමිප්රතල ලී යඹ  

ඵදු ප්රන, කිරි ඳළට් එප්රන් ලලි උඳඹන, ඳරිප්පු ටි 

ආනඹනඹ යන ප්රො  ඵදු ප්රන අහිං ජනතහප්රේ ඵදු මුදල 

අයප්රන තභයි ඔඵතුභන්රහ නහසති යන්ප්රන්; දණඹ යන්ප්රන්; 

ංචහ යන්ප්රන්. ඒහ අිළ කිේහභ අිළ ප්රේල ප්රද්රෂෝහිප්රඹෝ. ඒහ 

යන ඔඵතුභන්රහ ප්රේල ප්රේ මිප්රඹෝ.  

අධිප්රේගී භහ්ධඹත් ඒ හප්රේභ තභයි. එදහ අිළ ේලසන ඇ වහභ 

ඔඵතුභන්රහ කිේහ, ප්රම් ං්ධධනඹ  අිළ විරුේධයි කිඹරහ. නමුත් 

අිළ කිේහ, "අිළ ප්රඵොප්රවොභ තුටුයි. නමුත් මරය ඳහරනඹක් අනු 

ඒ යන්න" කිඹරහ. අද ප්රවිතදයවු යරහ තිප්රඵනහ අධිප්රේගී 

භහ්ධඹ  ණඹ ව ේහේධන විඹදම් ලප්රඹන් ප්රෝටි 650ක් 

ප්රන ප්රො  රළබී තිප්රඵන ආදහඹභ ප්රෝටි 100ක් ඵ. ප්රෝටි 

550ක් ව ඒ අරහබඹ දයන්න ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන් හ ද කිඹන 

ේලසනඹ ඔඵතුභන්රහප්රේභ භන්ත්රී රු ඉදිරිඳත් යරහ තිප්රඵනහ.  

ඊශඟ  භහ භතක් යනහ ඳසු ගිඹ සුභහනඹ තුශ යප්රට් ඇති 

ප්රරහ තිප්රඵන තත්ත්ඹ ළන. අර ප්රොවිඹහ  න  ප්රඹොමු 

ප්රරහ තිප්රඵනහ. වී ප්රොවිඹහ  ප්රඵොනහ. එශලු ප්රොවිඹහ 

අනහථ ප්රරහ. ප්රඳොප්රශොන්නරු දිස්රිටක්ප්රත, තභන්ප්රේ 

ජීවිතඹ ත් ත්ධජනඹක් ඇති ප්රරහ තිප්රඵනහඹ කිඹන අප්රප්                

ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ප්රත ෛභත්රී ඳහර සිරිප්ර න භළතිතුභහප්රේ 

ආනප්රත හ යපු වී ප්රතොප්රන් න්ප්රන් නළවළ කිඹරහ 

ප්රොවිප්රඹෝ ේහල ය තිප්රඵනහ. භව ප්රයෝවප්රල  ඖධ නළවළ 

කිඹරහ කිඹනහ. ඒ හප්රේ ඳසුබිභක් තුශ තභයි අද ඔඵතුභන්රහ 

ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ප්රනළලරහ ය ප්රට් ආ්ධථිඹ ං්ධධනඹ 

යන්න ඕනෆඹ කිඹන්ප්රන්. වුද එඳහඹ කිඹන්ප්රන්. අිළ එදහ 

ඉන්භ කිේප්රේ යප්රට් ආ්ධථිඹත් එක් ප්රලරම් යන්න එඳහ 

කිඹරහ.  

අද ජී.එල. පීරිස අභහතයතුභහ, විඳක් නහඹතුභහ  උත්තය 

ප්රදන ප්රො  කිේප්රේ භව ප්රරොකු ඵණක්. අිළ ඇ වප්රේ, 

ඔඵතුභන්රහප්රේ ක්රිඅඹහ තුිතන් ප්රරෝඹ  ප්රඳන්රහ තිප්රඵන 

ප්රේල. ප්රරෝඹ කිේහභ උත් ඳහඩම් වහ ේතිංධහනඹ ිළිතඵ ව 

ජනහධිඳති ප්රොමිප්රම් හ්ධතහ  අනුකර   යුතු යන්න 

කිඹරහ, දළන් ඔඵතුභන්රහභ කිඹනහ යන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ 

ප්රඹෝජනහ ක්රිඅඹහත්භ යනහ කිඹරහ ඵෆන් කී මන්  කිේප්රේ 

වුද? භහින්ද යහජඳක්. 2012 භහ්ධතු භහප්රත 21 ළනිදහ ඹසහන් 

සිං හි පු විප්රේල ඇභති  කිේප්රේ වුද, අිළ දවතුන්න ආණ්ඩුක්රුභ 

යසථහ ංප්රලෝධනඹ  එවහ ඹනහ කිඹරහ? භහින්ද යහජඳක්යි. 

අිළ ප්රනොප්රයි. LLRC එ අනුභත ප්රශ  ඔඵතුභන්රහප්රේ 

ළබිනට් භණ්ඩරප්රඹන් ඳත් ශ අනු මිටුප්රන්. අිළ හිතුප්රේ 

ප්රඹෝජනහ තිප්රඵන්ප්රන් 258යි කිඹරහ. අද ජී.එල. පීරිස ඇභතිතුභහ 

කිේහ, ප්රඹෝජනහ 285ක් තිප්රඵනහ කිඹරහ. ඒප්රන් ඵ වතයඹක් 

ක්රිඅඹහත්භ යරහ තිප්රඵනහ ලු. ක්රිඅඹහත්භ යරහ තිප්රඵනහ නම් 

ප්රභොනහද කිඹහ කිඹන්න. LLRC එ ඔඵතුභන්රහප්රේභ ළබිනට් 

භණ්ඩරප්රඹන් අනුභත යරහ තිප්රඵනහ නම්, දළන් ඒ 

ක්රිඅඹහත්භ යන්න කිඹරහ අප්රනක් අඹ ඇන්ලි වනහ නම් ඒ 

හප්රේ ළරැේදක්ද? ඔඵතුභන්රහ ඒ ක්රිඅඹහත්භ ප්රනොශ නිහයි 

ඒ ේලසනඹ ඇති වුප්රණ්. ප්රම් හප්රේ ප්රේල යන ප්රො  යප්රට් 

ආ්ධථිඹත් එක් අද ප්රලරම් ය තිප්රඵන ඵ ප්රඳප්රනනහ. අද 

උහවිඹ  ඹන්න ඵළවළ. උහවිඹ  ගිප්රඹොත් ඳළමිණිලිරු 

තභයි ළයදිරු ඵ  ඳත් න්ප්රන්. අද complaint එක් යන්න 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ප්රඳොලීසිඹ  ගිප්රඹොත් ප්රඳොලීසිඹ  යුතු යන්ප්රන් ශ්රී  රංහ නිදවස 

ඳක්ප්රත private company එ හප්රේ. එතළන ළයදිරුප්රෝ 

නිළයදිරුප්රෝ ඵ  ඳත් යනහ. උහවි ඹන්ප්රන් නළතු  භථ 

භණ්ඩරඹ  ේලසනඹ ඉදිරිඳත් යනහ. ප්රම් හප්රේ ප්රේල  නිහ 

අද ආප්රඹෝජප්රඹෝ ප්රම් ය   ප්රන්හ න්න පුවනන්ද? අද ප්රම් 

යප්රට් ශ්රී  රහංකිඹන්  ආප්රඹෝජනඹ යන්න ඵළරි තත්ත්ඹ  

ඳත් ය තිප්රඵනහ. භහ භතක් යන්න අලයයි රු රක්සභන් 

ඹහඳහ අප්රේ්ධධන ඇභතිතුභහ ප්රම් ප්රටි හරඹ තුශ භවන්සි ප්රරහ 

ළඩ ශ ඵ. එතුභහ ක්රිඅස ල භහටින් භහභ ළන කිේහ. අිළත් ඒ 

ප්රොම්ඳළනිඹ එක් ළඩ ශ නිහ දන්නහ, ඒ ප්රඵොප්රවොභ ප්රවො 

ප්රොම්ඳළනිඹක්.  

ඒ ප්රොම්ඳළනිඹ ළඩ ය ප්රන ඹනහ. භභ ප්රනත් නභක් 

කිඹන්ප්රන්. ප්රභොද, ඒත් නළත ආප්රඹෝජනඹ  ඵරඳහයි. 

විඳක්ඹක් ලප්රඹන් අිළ ප්රම් යප්රට් ජහති ආප්රඹෝජන ටි ආයක්හ 

යන්න අලයයි. නමුත් ඔඵතුභන්රහ යන ප්රේල තුිතන් 

ආයක්හ කිරීභ ප්රනොප්රයි සිේධ න්ප්රන්. ඔඵතුභන්රහ තිප්රඵන 

ආප්රඹෝජන ටිත් ප්රම් යප්ර න් එශහ දභන එයි යන්ප්රන්.   

භභ හිතන විධිඹ  අද ප්රම් ප්රනහපු ඳනත් ප්රටුම්ඳත් තුශත් 

ළඩිප්රඹන්භ තිප්රඵන්ප්රන් සදු - Betting and Gaming -

ම්ඵන්ධයි. අද ප්රම් ඉදිරිඳත් යන Strategic Development 

Projects (Amendment) Bill එ ඹ ප්රත්ත් සදු ම්ඵන්ධප්රඹන් 

තිප්රඵනහ. අද Betting and Gaming Levy (Amendment) Bill 

එත් ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵනහ. ප්රම් ඔක්ප්රොභ සදු ම්ඵන්ධප්රඹන් 

ඉදිරිඳත් යන ඳනත් ප්රටුම්ඳත්.  

භභ හිතන විධිඹ  ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹ ශීඝ්රකප්රඹන්භ ්ධධනඹ 

යන්ප්රන් CTB කිඹන ඒහයි.  "CTB" කිඹන්ප්රන්  වශං ගිහිලරහ 

තිප්රඵන CTB එ ප්රනොප්රයි. "CTB" කිඹන්ප්රන් Casinos, 

Taverns and Brothels. අප්රප් ආනර ඵ වතයඹක් ඉදි න්ප්රන් 

තළඵෆරුම්. ඊ  ඳසප්ර  casino එනහ. දළන් ඵරන්න, ප්රරි 

ඳළ්ධප්රේ පුතහ අයප්රන දුනහ. ප්රම් යන්ප්රන් ප්රභොක්ද? එ 

ඳළත්තකින් ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ "භත  තිත" තිඹනහ කිඹරහ; 

ප්රම්හ තවනම් යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ කිඹනහ. යප්රට් ආ්ධථිඹ 

ඩහ ළප්ර න ප්රො  ප්රම්හ ඳසප්ර  දුරහ ප්රම් හප්රේ අනලය 

 යුත්තක් යන්නයි වදන්ප්රන්. එ ඳළත්තකින් ප්රම්හ 

ප්රනළලරහ තිප්රඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් ඒ 

සීභහ යනහ කිේත්, දළන්  ඒ ප්රේල ඊ  ඩහ ේචලිත යන්න 

වදනහ ප්රන්ද? ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් අඳ  කිඹන්න තිප්රඵන්ප්රන් 

ඔඵතුභන්රහප්රේ ළඵෆ සථහයඹ ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහයි.  

මී  සුභහන තුන  ඉසප්රලරහ ඔඵතුභන්රහ ආණ්ඩු 

යකින්න ථහ යන අසථහප්රේදී Mattala Airport එ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් කිේහ. එදහ අඳ ප්රද ඵරහ කිේහ, "ඔඵතුභන්රහ 

ප්රොශම සිටින භන්ත්රී රු. ඹන්න, භත්තර  ගිහිලරහ ඵරන්න. 

එතළන ප්රතල  ළංකිඹ තිප්රඵනහ" කිඹරහ. රු යත් අමුුභ 

ඇභතිතුභහත්, සුසිල ප්රේ භජඹන්ත ඇභතිතුභහත් කිේහ, "ඔේ, 

එතළන නළති වුණත් භහම්පුය යහප්රත ප්රතල  ළංකිඹ තිප්රඵනහ" 

කිඹරහ. රු ිළඹංය ජඹයත්න ඇභතිතුභහ කිේහ, "අිළ ඹමු. 

එතළන  ගිහිලරහ ඵරමු" කිඹරහ. අිළ කිේහ, ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ 

ඉසප්රලරහ ඒ ළන විහදඹක් ඳත්මු කිඹරහ. අද න තුරු 

නිලසලේදයි. ප්රම්ප්රක් ප්රතල  ළංකිඹ ප්රෝ? ප්රම්  තිප්රඵන ප්රවොභ 

හක්කඹ තභයි  "Daily News" ප්රේ අඩවිප්රත කිඹන ප්රේ. ප්රම් 

හප්රේ ප්රතල  ළංකිඹක් නළවළ, ප්රම් ඇති යනහ   කිඹරහයි  

කිඹන්ප්රන්.භභ ඒත් කිඹන්නම්. නළත්නම් කිඹහවි භභයි ප්රම් 

ප්රේල කිඹන්ප්රන් කිඹරහ. April fool's joke එක්ද භභ දන්ප්රන් 

නළවළ.  

අප්රේ ල 01 ළනිදහ "Daily News" ප්රේ අඩවිප්රත ප්රභප්ර  

වන් නහ:  

"CPC to build aviation fuel storage terminal at Mattala Rajapaksa 

International Airport"   

රු යත් අමුුභ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ එදහ කිඹපු ප්රේ 

ප්රම්ප්රන්  පු ව ත්ධඹක් ඵ  ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ ප්රන්ද? අිළ 

ප්රභතළන විඳක්ඹක් ලප්රඹන් ඔඵතුභන්රහ යන වළභ එභ 

විප්රේචනඹ යන්ප්රන් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභන්රහප්රේ ක්රිඅඹහ තුිතන් 

ඇති ප්රරහ තිප්රඵන ප්රේල විප්රේචනඹ යන්න ඹනප්රො , 

විඳක්ප්රඹන් ප්රම් ප්රේල කිේහ කිඹරහ  අිළ "ඹනයිඩ්" ලප්රඹන් 

රන්න එඳහ. අිළ කිඹන්ප්රන් අප්රප් ආ්ධථිඹ ම්ඵන්ධයි. 

ප්රභඹ ඔප්රේ ආ්ධථිඹක් ප්රනොප්රයි. ප්රොශ ඳහ , නිල ඳහ , යතු 

ඳහ , ව ඳහ  ඔක්ප්රොභ එතු ප්රරහ ඒ ම්මිේණඹ තුිතන් 

තභයි ප්රම් හප්රේ ආ්ධථිඹක් වදහ ප්රන තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රම් යප්රට් 

ආ්ධථිඹ නළති යන එ තභයි ඔඵතුභන්රහ ප්රඵොප්රවොභ 

හ්ධථ ය ප්රන ඹන්ප්රන්. ඒ යන්න එඳහ. භභ කිේහ 

හප්රේභ ප්රම් ථහ යන ප්රභොප්රවොප්රත් අප්රප් ප්රවුම් ප්රල  හිඟප්රත 

ප්රඵොප්රවොභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් ඇති ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

රුණහයරහ ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන්  යුතු යන්න.  

එ ඳළත්තකින් අද රුිළඹප්රල අඹ අධි ේභහණඹ වී ප්රන 

එනහ. ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරයඹ අඹ රුිළඹල 131, 132 

ටිනහභ  තිබුු එ දළන් ආප්රඹත් 126 , 127  අඩු ප්රරහ. 

ජීන විඹදභ ඳහරනඹ යන්න ඹන උඳක්රුභඹක් ලප්රඹන් ඵළරි 

ප්රරහත් භව ඵළංකු ප්රම් ඳහවිච්චි යනහ නම්, ප්රම් උත් 

හරඹ අන් වුණහ  ඳසප්ර ; ිළ  යටින් එන ලලි ටි අඩු 

වුණහ  ඳසප්ර  රුිළඹර ආප්රත ඩහ ප්රන ළටිරහ 135 , 140  

ඹනහ නම්, යප්රට් ජීන විඹදභ  ප්රොතයම් ඵරඳෆභක් ඇති 

නහද? 114 ඉරහ 130  ගිඹහභ ප්රම් යප්රට් ණඹඵයතහ ළඩි 

වුණහ කිේහභ භව ඵළංකුප්රේ අධිඳති නිහඩ් ේයහල ේද නළති 

ඉරහ අඳ විප්රේචනඹ ශහ. චරිත කහතනඹ යන්න වළදුහ. භහ 

තුන  ඳසප්ර  කිේහ, රුිළඹර අේභහණඹ වීභ නිහ 

ණඹඵයතහ  රුිළඹල ප්රෝටි 28,500ක් එතු වුණහ කිඹරහ. අඳ  

ප්රම්හ කිඹන්න සිේධ වුප්රණ් ඔඵතුභන්රහප්රේ ක්රිඅඹහ තුිතන් ඇති ව 

ප්රේල නිහයි. ඒ ප්රේල ශහ  ඳසප්ර  අඳ  ඵළනරහ ළඩක් 

තිප්රඵනහද? එක්ත් ජහති ඳක්ඹ කිඹන්ප්රන් වළභ 

අසථහදීභ යප්රට් ආ්ධථිඹ වදපු ඳක්ඹක්. 1948 අවුරුේප්රේ 

නිදව රඵහ ත් අසථහප්රේ සි  ඩඩ්ලි ප්ර නහනහඹ භවතහ, 

ශ්රී භත් ප්රජෝන් ප්රොතරහර භවතහ, ප්රේ. ආ්ධ. ජඹ්ධධන භවතහ ප්රම් 

යප්රට් ආ්ධථිප්රත සුවිප්රල ක ප්රනක් ශහ. යණසිංව ප්රේ භදහ 

භවතහත්, ඩී.බී. විප්රේතුං භවතහත්, ප්රම් භෆතදී -2001 දී- යනිල 

වික්රුභසිංව භවතහත් ඒ ප්රේ ශහ. 1977 සි  1994 ප්රනම් රු 

යත් අමුුභ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් අිළත් එක් හිටිඹහ. ඒ 

හරප්රත වුු ප්රේ ඔඵතුභහ දන්නහ.  

චන්ද්රිුහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං භළතිනිඹ ය  ඳහරනඹ 

ශ හරප්රත යප්රට් ආ්ධථිඹ ිණ ඵ  ඳත් වුණහ  ඳසු 2001 

සි  2004 දක්හ සුවන හරඹ තුශ    ඒ  නළත සිඹඹ  6.5 

තත්ත්ඹ  ප්රප්රනන්න අඳ  පුවනන්භ රළබුණහ. ඒ නියි 

ජනතහ කිඹන්ප්රන්, එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩුක් තිබුප්රණොත් 

යප්රට් මුදල ංයණඹ ඇති ප්රනහ; වළභ තළනභ ප්රඳොප්රවොත් 

බහඹක් ඇති ප්රනහ; තරුණ තරුණිඹන්  ජීත් ප්රන්න 

භහ්ධඹක් ඇති ප්රනහ" කිඹරහ. අන්න ඒ හප්රේ යුඹක් නළත 

ඇති යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ අද ප්රොශම ඉන් භඩරපු 

දක්හත්, ප්රදවුන්දය තුඩුප්රේ ඉන් ප්රප්දුරු තුඩු දක්හත් ජනතහ 

ථහ යනහ ප්රනොප්රේද? ප්රභන්න ප්රම් තභයි අිළ කිඹන්ප්රන්. 

රුණහය, ඔඵතුභන්රහ ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹත් එක් ප්රලරම් 

යන්න එඳහ. ළරැේදක් තිප්රඵනහ නම්, ළ ලුක් තිප්රඵනහ නම් 

අඳත් එක් ථහ යන්න.  රු ජී.එල. පීරිස ඇභතිතුභහ කිේහ 

හප්රේ අද උප්රේ ථහ ප්රශ  ළදි ඵණ. විඳක් නහඹතුභහ 

ප්රඵොප්රවොභ ඕනෆමින් ඇ වප්රේ ඔඵතුභන්රහ අද ඇප්රභරින් 

තහරඹ  න නහද, නළේද කිඹරහයි. එදහ ජිනීහ ගිහිලරහ වහයඹ  

රක් ශහ. ඊ  ඳසප්ර  දළන් ප්රනත් සිංදුක් කිඹනහද කිඹන 

1421 1422 

[රු යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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ේලසනඹ යි අිළ උත්තය රඵහ ත්ප්රත්.  ඉන්දිඹහප්රේ රු භන්ත්රී රු 

අද ප්රභතළන හිටිඹහ උත්තය ප්රදන ප්රො . රු ජී.එල. පීරිස 

ඇභතිතුභහ ඇ වහ, "ප්රම් යප්රට් ජහති ේලසනඹක් ති ප්රඵනහ;  විඳක් 

නහඹතුභහ ත් ජහති ලප්රඹන් ඒ විධිඹ  හිතන්න ඵළරි න්ප්රන් 

ඇයි?" කිඹරහ. හිතන නිහ තභයි  තභ අිළ විඳක්ප්රත ඉන්ප්රන්. 

අඳත් භහින්ද යහජඳක් හප්රේ ප්රවොප්රයන් ප්රම් ජිනීහර  ප්රන 

ඹන්න වළදුහ නම් ප්රවෝ 1987 ඔඵතුභහත් අඳත් එක් ඉන්න ප්රො  

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රුභ යසථහ ංප්රලෝධනඹ-  

 
රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ථහනහඹතුභනි, රීති ේලසනඹක් අවන්න තිප්රඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු  අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භන්ත්රී තුභහ. 

 

රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the Hon. Member must know how to address the 

Head of State and he did not take it to Geneva. It was the 

United Nations Human Rights Council in Geneva that 

called us. Therefore, first of all, he must learn how to 

address. He is talking out of turn. He is talking nonsense 

in this House. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, he always creates problems. You know that he is not 

even allowed to sit on the Chair there. So, I basically say - 

යප්රට් ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක්. ඒත් කිඹන්න ඕනෆද ප්රනත් 

විධිඹ . මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, එතුභන්රහ  ඳළන ඳළන 

ප්රදන්න ඕනෆ වුණහ  අිළ කිඹන්ප්රන්, ප්රම් යප්රට් ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් කිඹරහයි. ප්රභොක්ද ඒප්රක් තිප්රඵන ළරැේද? අතිරු 

කිඹහ කිඹන්න අඳ  අලය නළවළ.  ඔඵතුභන්රහප්රේ  අදක් 

ආණ්ඩු යකින්න ප්රනොප්රයි අිළ ඉන්ප්රන්. අිළ ඉන්ප්රන් අහිං 

ජනතහ යකින්න. ඒ භත තිඹහ න්න. ඔඵතුභන්රහ ප්රම් 

ඳළත්ප්රත් ඉන් ඒ ඳළත්ත  ඳළන්නහ කිඹරහ අඳ  ේලසනඹක් නළවළ. 

So, on that score, Hon. Minister, all I basically want to 

know is this. What did the Hon. (Prof.) G.L. Peiris say 

today? Look at it from a national perspective. We are 

looking from a national perspective. When the Labour 

GSP was losing out, we said, “Let us, as a common front, 

as Government and Opposition work together and protect 

it”. You said that you do not want it. You lost it. Today 

you lose Rs. 1.3 billion. Likewise, when we said that 

Geneva in 2012 is not going to be good and let us work 

together, you said that you do not want it and you would 

win and come. You lost it. In 2013, we told it in advance. 

Otherwise, you will say that  you went to Geneva, you 

went to London and this tale and that tale was told.   ඊ  
ළඩිඹ අන්ත ඳයහජඹක් ඇති වුණහ. ප්රොප්රව ද අප්රප් යප්රට් විප්රේල 
ේතිඳත්තිඹ ප්රන ඹන්ප්රන්? ප්රම් චණ්ඩි හප්රේ ෆ වරහ හිතනහ 
ප්රරෝඹ රංහප්රේ ඇතුප්රශ  තිප්රඵනහ කිඹරහ. ඒ හප්රේ 
ේතිඳත්තිඹක් ප්රන ඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහප්රේ ආ්ධථි 

ේතිඳත්තිඹ අද ඊ ත් ඩහ බඹහනහරී තත්ත්ඹක් තුිතන් ප්රන 
ඹන්ප්රන්.  අද ථහ යන්න බඹ තත්ත්ඹක් ඇති ප්රරහ 
තිප්රඵන්ප්රන්. අද හභහනය ජනතහ බප්රඹන් ළප්රවනහ, ප්රම් ළන 
ථහ ප්රශොත් සුදු ෆන් එක් ඒවිද කිඹරහ. භහ භවය ප්රරහ   
ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ප්රත භන්ත්රී රුන් ප්රනුප්රනුත් ථහ 
යනහ. ඇයි, ඔඵතුභන්රහ ත් ථහ යන්න අභහරු තත්ත්ඹක් 
තිප්රඵන නිහ අිළ හිතනහ ඳවු කිඹරහ. ප්රභොද, ඔඵතුභන්රහ  ඹම් 
විධිඹ හයණඹක් ඇති යරහ තිප්රඵනහ. අිළ ඒ ප්රනුප්රන් ථහ 
යන්නම්. නමුත් අද ජනතහ  බප්රඹන්  සිටින්ප්රන්.  

රු ඇභතිතුභනි, හි පු මුදල ඇභති ලප්රඹන් ඔඵතුභහ 

ආ්ධථිඹ ළන දන්නහ. ඔඵතුභහ ප්රජයසධප්රඹක්. භහ හිතන විධිඹ  

අප්රේ ල භහප්රත 18, 19 දිනර ප්රරෝ ඵළංකුප්රේ ව ජහතයන්තය 

මරය අයමුදප්රල හච්ඡහ  ඹනහ. භභත් ඊ  ලින් ගිහිලරහ 

එතළන ගිනි තිඹන්ප්රන් නළවළ. තිප්රඵන ප්රේ අිළ අඩු යන්න 

ඵරනහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ ප්රොතයම් බඹහනහරී තත්ත්ඹක් 

ඇති ය තිප්රඵනහද කිඹන එ ළන ලඳනහ ය ඔඵතුභන්රහ 

ඒ තත්ත්ප්රඹන් ළරප්රන්න  යුතු යන්න. අඳ  

තමුන්නහන්ප්ර රහ ඒප්රන් රන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභයි අිළ වළභ 

ප්රරහප්රේභ කිේප්රේ ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් අිළ එ  

ළඩ යරහ ප්රඳන්නමු කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ  අලය නළත්නම් 

අඳ  අලය නළවළ. ඔඵතුභන්රහ යප්රට් ආ්ධථිඹ ඩහ ළප්ර න්න 

ඉඩ දීරහ ඊ  ඳසප්ර  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  වදන්නඹ කිඹන එ 

ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ ජනතහ ළඩි ල ඹන්න 

ලින් කිඹහවි.     

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹක් ඳභණයි 

තිප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. භ  මිනිත්තු 40ක් තිප්රඵනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

No, I have got 30 plus 10 minutes. I got it from that 

side.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

No, Hon. Member, you have got only 30 minutes.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, I have got 40 minutes. I had 30 plus 10 more 

minutes. That was discussed there. You can ask Mr. 

Dhammika Dasanayake who was there at that moment.  

දළන් ඵරන්න, භව ඵළංකුප්රේ අද යන අඳයහධඹ.  
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

They have contracted Thompson Advisory Group to 

basically give them a promotional activity in America. ඒ 

කිඹන්ප්රන් රංහප්රේ භව ඵළංකු ිළසසු ප්රශරහ, න රහ ආ්ධථිඹ 

ට් රහ ිළ  ය  lobbiesරහ ඳහවිච්චි යනහ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ  විනහඩි 30යි ඔඵතුභහප්රේ 

ඳක්ප්රඹන් දීරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

You give a call and check with Mr. Dhammika 

Dasanayake.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රම් රළයිසතු අනු විනහඩි 30යි දීරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  ඒ නිහ 

විනහඩි 30යි ප්රදන්න පුවනන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ. ඒ ළන අවන්න. අිළ හච්ඡහ යරහයි ප්රරහ 

ප්රන් ප්රශ . ප්රජෝන් අභයතුං භන්ත්රී තුභහප්රන් අවන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විඳක්ප්රත ේධහන ංවිධහඹතුභහ දීරහ තිප්රඵන ප්රරහයි ප්රම්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ ත මිනිත්තු 5ක් න්නම්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි ප්රදකින් ඔඵතුභහප්රේ ථහ අන් යන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

The Thompson Advisory Group is being paid roughly 

Rs. 100 million a year. For what? Is it to basically 

overcome the sins that are committed here? Likewise, the 

Sri Lankan Embassy in America is using a company 

called the Majority Group, which is also doing a 

lobbyist‟s role. What is this for? Are you outsourcing the 

activities of the Ministers? Are you outsourcing the job of 

the Governor of the Central Bank? Have you all lost 

confidence in your Ministers?  ප්රභඹ ප්රඳෞේලීයණඹ 
යන්ප්රන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ඇභතිතුභන්රහ 
ප්රඳෞේලීයණඹ යනහ. ඔඵතුභන්රහ දළන් භව ඵළංකුප්රේ 

අධිඳති ප්රඳෞේලීයණඹ යරහ ඉයයි. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් 
අඳ  කිඹන්න පුවනන් න්ප්රන් ප්රම්යි. 2010 දී Patton Boggs 

ප්රඹොදහ ත්තහ. දළන් Thompson Advisory Group එ 

අයප්රන තිප්රඵනහ. Majority Group එ 2013 දී USර Sri 

Lankan Embassy එ අයප්රන තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ තභයි 

Hedges Strategies Group කිඹන එ. 2012 ප්රක් 
උත්ඹ භයන්න ඇප්රභරිහප්රේ ශ්රී  රංහ තහනහඳති ප්රභළනි 
ප්රොම්ඳළනිඹක් ඳත් යරහ තිප්රඵනහ. යප්රට් ආ්ධථිඹ 
නන්නත්තහය යන්න ප්රභොන ිළසසුක්ද ප්රම් ප්රිතන්න 
වදන්ප්රන්? ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් අඳ  කිඹන්න පුවනන් න්ප්රන්, 
රුණහයරහ ඔඵතුභන්රහ ප්රම්හ ඵරහ උත්තය ප්රදන්න 
කිඹරහයි.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි. Mattala Airport එප්රක් ප්රතල  ළංකිඹක් 

නළවළයි කිඹරහ එදහ අිළ ප්රඳන්හ දුන්නහ. ඔඵතුභන්රහ  දළන් ඒ 

ඔප්පු ප්රරහ තිප්රඵනහ. අද ඳත්රහප්රත තිප්රඵනහ භහ දළක්හ, ශ්රී  

රන්න් ගුන් ප්ර ඹ තුිතන් රුිළඹල 4,900  ප්රොශම - භත්තර 

- ප්රොශම දක්හ භන් යන්න පුවනන් කිඹරහ. ඔඵතුභහ 

දන්නහ, ඒ හප්රේභ ප්රොශම සි  චීනඹ දක්හ භන් භහ්ධඹ 

න්ප්රන්, ප්රොශම - භත්තර - ඵළංප්රොක් - චීනඹ කිඹරහ. ප්රොශම 

සි  take off යරහ භත්තර යහජඳක් ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටු 

ප්රඳොශ  ඹන්න US Dollars මිලිඹන 30ක් විතය ළඹ නහ. It 

costs US Dollars 30,000 for every take-off and the fuel. දළන් 

ප්රම් මුදර මුවන passengersරහ ේභහණප්රඹන් ප්රඵදුප්රොත් රුිළඹල 

17,000ක් ප්රනහ. ප්රභතළන තිප්රඵනහ, ශ්රී  රන්න් ගුන් ප්ර ඹ 

තුිතන් භත්තර යහජඳක් ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොප්රශ  සි  

චීනඹ  ඹන්න රුිළඹල 75,000යි; ටුනහඹ ඵණ්ඩහයනහඹ 

ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොප්රශ  සි  චීනඹ  ඹන්න රුිළඹල 

82,000යි කිඹරහ. ටුනහඹ ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය ගුන් 

ප්රතොටු ප්රඳොප්රශ  සි  චීනඹ  ඹන්න රුිළඹල 82,000ක් ඹනහ නම්, 

යහජඳක් ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොප්රශ   සි  චීනඹ  ඹන්න 

රුිළඹල 75,000ක් ඹනහ නම්, රුිළඹල 7,000ක් ත අඩු ප්රනහ. 

නමුත් ටුනහඹ ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටු 

ප්රඳොප්රශ  take- off  යරහ, භත්තර යහජඳක් ජහතයන්තය ගුන් 

ප්රතොටු ප්රඳොප්රශ  land ශහභ passenger ප්රනකු  රුිළඹල 

17,000 ඳහඩුක් නහ. ඉතින් අරහබඹක් යනහද? ප්රභොනහද, 

ප්රම් යන්න වදන්ප්රන්? ඉතින් ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ඔඵතුභන්රහ - 

     

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

But, you have to have introductory rates.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Introductory rates do not mean that -   

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Any airline would give that. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභන්රහප්රේ ේහේධන විඹදම් කිඹන්ප්රන් ප්රභොනහ ද?  

ඔඵතුභන්රහ ඉසප්රලරහ ඳහරභක් වදරහ ඊ  ඳසප්ර  ඵරනහ, 

ප්රොප්රවොභද එතළන  ඟක් ප්රප්රනන්ප්රන් කිඹරහ. ඒ හප්රේ 

ප්රේල තභයි යන්ප්රන්.   
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[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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ඔඵතුභන්රහ ං්ධධනඹ තුිතන් වම්ඵන්ප්රතො  යහඹ වළදුහ. 

ඒප්රන් අඳනඹනඹ ළඩි වුණහද? ජීන විඹදභ අඩු වුණහද? 

ප්රනොප්රයොච්ප්රචෝප්රල විදුලි ඵරහහයඹ වළදුහ. අද ඳත්රහප්රත තිප්රඵනහ, 

ප්රනොප්රයොච්ප්රචෝප්රල විදුලි ඵරහහයඹ ඩහ ළටී තිප්රඵනහඹ කිඹරහ. 

ප්රයරිළටිඹ ඵරහහයඹ has also gone down කිඹහ අද ඳත්රහ ප්රත 

තිප්රඵනහ. ළඩි ඈත ප්රනොප්රයි, ප්රම් අද ඳත්රහප්රතයි තිප්රඵන්ප්රන්. 

ඉතිවහඹ ළන ප්රනොප්රයි ථහ යන්ප්රන්. අද ඳත්රහප්රතයි ප්රම් 

රුු තිප්රඵන්ප්රන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හප්රේභ තභයි, Mattala 
Airport එ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  නිඹමිත ප්රරහ අහනයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත මිනිත්තු ප්රදක් භහ න්නම්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  විනහඩි 3ක් ළඩිපුය දීරහ තිප්රඵනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, give me just two more minutes.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි. Mattala Airport එ නිහ ංචහයප්රඹෝ 

ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහද? ඒ හප්රේභ ඉවශ ප්රොත්භප්රල විදුලි 

ඵරහහයඹ නිහ විදුලි බිර අඩු ප්රරහ තිප්රඵනහද? අද යප්රට් තිප්රඵන 

තත්ත්ඹ ප්රම්යි. භත්තර යහජඳක් ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටු 

ප්රඳොශ ම්ඵන්ධප්රඹන් අඳ  කිඹන්න තිප්රඵන්ප්රන් ප්රම්යි. අද ශ්රී  

රන්න් ගුන් ප්ර ඹ රුිළඹල ප්රෝටි 2,900 අරහබඹක් රඵන 

එ ත රුිළඹල ප්රෝටි 400කින් ළඩි යන්න වදනහද, නළේද 

කිඹන එ  අඳ  උත්තය ප්රදන්න.  

හරඹ වයස වීභ නිහ අහන ලප්රඹන් භහ ත එ 

හයණඹක් කිඹන්නම්. යත් අමුුභ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහප්රේ 

ඵෆනහ ඉතහභ දක් අඳනඹනරුප්රක්. ඔ ව භප්රේ ඹහවනප්රක්. යප්රට් 

ආ්ධථිඹ ළන භහ ප්රම් ථහ යන්ප්රන් ඔඵතුභහත් ප්රම් ළන දන්නහ 

නිහයි. අද යප්රට් ප්රත් ්ධභහන්තඹ ඩහ ළටිරහ තිප්රඵනහ. ඳසු ගිඹ 

ඳුදහ භභත්, චන්දිභ වීයක්ප්රොඩි භළතිතුභහත්, ව්ධ ද සිලහ 

භන්ත්රී තුභහත්, සුජී ප්ර නසිංව භන්ත්රී තුභහත්, සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති 

භන්ත්රී තුභහත් ප්රත් ්ධභහන්තප්රත තිප්රඵන ේලසන ළන හච්ඡහ 

ශහ. භහ එතළන  ගිඹහභ ඇත්ත ලප්රඹන්භ භ  බඹක් ඇති වුණහ. 

එතුභහ ආප්රේ තරුණඹන් 40ප්රදනකු භඟයි. අවුරුදු 175ක් තිසප්ර  

යප්රට් තිප්රඵන ්ධභහන්තඹක්, රක් 12 ිළරික් ජීත් ය න 

්ධභහන්තඹක්, වහයරක්ඹ සුවන ප්රත් අඳනඹනරුන් ජීත් 

ය න ්ධභහන්තඹක්, කිප්රරෝග්රාෆම් මිලිඹන 3,31,000ක් 

අඳනඹනඹ යන ්ධභහන්තඹක්, ඊ ත් ඩහ රංහ  රුිළඹල 

ප්රෝටි 18,500 - US Dollars 1.4 billion - ආදහඹභක් උඳඹන 

්ධභහන්තඹක් ලප්රඹන් ප්රත් ්ධභහන්තඹ  අද යප්රට් තිප්රඵන 

තත්ත්ඹ ප්රම්යි. What was mentioned by the majority of the 

exporters who were there is that we have missed the bus for 

the fourth time.  අප්රප් යප්රට් ප්රත් ්ධභහන්තඹ බඹහන 

තත්ත්ඹක් තුිතනුයි භන් යන්ප්රන්.  

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහප්රේ ථහ දළන් අන් යන්න. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මිනිත්තුකින් භප්රේ ථහ අන් යන්නම්.  

ප්රන්ඹහප්රේ සිඹඹ  40ක් ලප්රඹන් තිප්රඵන value addition 

එ, අද රංහප්රේ සිඹඹ  12 දක්හ අඩු ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

ප්රන්ඹහප්රේ නිසඳහදනඹ අද රංහ  ඩහ  කිප්රරෝ මිලිඹන 

100කින් ළඩියි. එතළන තිප්රඵන  ්ධභහන්තලහරහ ේභහණඹ 107යි. 

අඳ  ්ධභහන්තලහරහ 800ක් තිප්රඵනහ. ඒත් අඳ  තත්ත් 

ඳහරනඹක් නළවළ. ඒ හප්රේභ ප්රම් හයණඹ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ.  

භෆතදී භ  ප්රතොණ්ඩභන් අභහතයතුභහ වමු වුණහ. එතුභහ කිඹනහ, 

"වරි බඹහනහරී තත්ත්ඹක් තිප්රඵන්ප්රන්. අද ළඩ යන 

ජනතහ ප්රත් ්ධභහන්තප්රඹන් එිතඹ  එනහ" කිඹරහ.  විඳක්ඹ 

ලප්රඹන් භහ ඉතහභත් ඕනෆමින් ප්රම් අසථහප්රේ දී කිඹන්ප්රන්, 

රංහ  ක්රිඅට් රීමඩහප්රන්  රුත්ඹක් ප්රනහහ හප්රේභ,  ප්රත් 

්ධභහන්තප්රඹනුත් රංහ  එදහ ඉරහභ සුිළරි නහභඹක් රළබී 

තිබුණහ. ඒ නිහ  රුණහයරහ  ප්රම් දක්යින් ළරහ ජහති 

ේතිඳත්තිඹක් අනු value addition, blending අලුත් වි  ධිඹ  

යන්න. ඇඟලුම් ්ධභහන්තඹ වහ ිළ  යටින් 30,000ක් ට්ටිඹ 

ප්රප්රනන්න ඹනහ කිඹරහ අද ඳත්තප්ර්ධ තිප්රඵනහ. ප්රම් ප්රත් 

්ධභහන්තඹ වහත් ඉන්දිඹහප්රන් ව ඵංලිප්රේල ප්රඹන් ඕනෆ 

විධිඹ  ට්ටිඹ ප්රප්රනන්න. ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹ නඟහ සිටුවීභ  

revitalize this industry; reinvent the earlier situation if you 

have lost it.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභහ, රුණහය ථහ අන් යන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත මිනිත්තුක් ප්රදන්න, මුරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

  ඔඵතුභහ විනහඩි ඳව  ඩහ ළඩි හරඹක් රඵහප්රන 
තිප්රඵනහ.  රුණහය ථහ අන් යන්න.  ප්රඵොප්රවොභ 

සතුතියි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිහ භහ කිඹන්ප්රන්, අඳ සිඹලු ප්රදනහභ එතු වී ප්රම් ප්රත් 

්ධභහන්තඹ  ආයක්හ යමු කිඹරහයි.  ප්රත් ්ධභහන්තඹ ඩහ 

ළටු ප්රණොත් අඳ  ප්රරොකු ේලසනඹක් ඇති ප්රනහඹ කිඹන එ 

තභයි  භ  ප්රම් අසථහප්රේ දී කිඹන්න තිප්රඵන්ප්රන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ.  
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

[අ.බහ. 1.00] 

 

රු භහින්ද අභයවීය භවතහ (ආඳදහ ශභනහයණ 
අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - அணர்த் தொகரமத்து 

அமச்ெர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද ඉතහභත් ළදත් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් කිහිඳඹක් ම්ඵන්ධප්රඹන් ඳළළත්ප්රන ප්රභභ විහදඹ  

ම්ඵන්ධ න්න  භ  අසථහ රළබීභ ිළිතඵ භහ තුටු නහ. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ප්රලනඹ භන්න් 

ඉදිරිඳත් යන රද ඵදු ම්ඵන්ධ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ිළිතඵ  තභයි 

අද හච්ඡහ න්ප්රන්.  වි ප්රල ප්රඹන්භ ප්රභහිදී අඳ වන් ශ යුතු 

නහ, යජඹක් ඳත්හප්රන ඹහප්රම් දී  ඵදු ළඩි ය ළනීභ 

වහත්, ඒ හප්රේභ ඵදු ශභනහයණඹ කිරීභ වහත් යජඹ  

අතයලයප්රඹන්භ  යුතු යන්න  සිදු න ඵ. ඒ තුශත් අප්රප් 

යජඹ විසින් ළඩි අධහනඹක් ප්රඹොමු යන්ප්රන් හභහනය ජනතහ  

ඵයක් ඇති ප්රනොන ආහයප්රත ඵදු ක්රුභ ඳළනවීභ යි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒත් එක්භ අඳ  අභත 

යන්න  ඵළරි හයණහක් තිප්රඵනහ.  අප්රප් යජඹ ජනතහ 

ප්රප්රයහි නභයශීලී  යුතු ශත්, එක්ත් ජහති ඳක් 

ආණ්ඩු හරප්රත ඵදු ම්ඵන්ධ  යුතු ශ ආහයඹ  ළනත් 

අඳ  භතයි. අද යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ වන් ශ 

හරඹ තුශ,  යනිල වික්රුභසිංව භළතිතුභහප්රේ ඳහරන හරඹ තුශ 

ජනතහප්රන් ඵදු අඹ ප්රශ  ප්රොප්රවොභද? ජනතහ  ඵදු වන 

රඵහ දුන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද? මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, එක් 

තහ සිදු වුු සිේධිඹක් භ  සිහිඳත් නහ. ප්රචොක්සි භළතිතුභහ 

මුදල අභහතයයඹහ විධිඹ   යුතු ශ අධිප්රත,  යනිල 

වික්රුභසිංව භළතිතුභහ  අභළතිතුභහ විධිඹ   යුතු ශ අධිප්රත,  

ඵදු භහ ඳනත කිඹරහ එක් ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  වඳුන්හ 

දුන්නහ.   රුිළඹල මිලිඹන 70,000  ඩහ ප්රන්න  තිබුු ඵදු 

ප්රවොරුන්  - ඵදු ංචහ ශ අඹ  - ඒ තුිතන් භහ රඵහ දීභක් තභයි 

සිදු වුප්රණ්. එහි තත් ප්රවොභ හයණහ තභයි ප්රචොක්සි භළතිතුභහ ඒ 

ඵදු ප්රවොරුන් ප්රනුප්රන් උහවිප්රත ප්රඳනී සිටිඹහ කිඹන එ. ඒ 

නඩුලින් ඒ අඹ ඳළයදුණහ.  නඩු ඳළයදිරහ ඒ අඹ  ආණ්ඩු  ඵදු 

ප්රන්න  සිදු වුණහභ,  නඩුප්රන්  රඵහ ප්රදන්න  ඵළරි වුු 

වනඹ එතුභහ අභහතයයප්රඹක් විධිඹ   යුතු යමින් ඵදු භහ 

ඳනත ඹ ප්රත් ඒ අඹ  රඵහ ප්රදන්න   යුතු ශහඹ කිඹන එ 

අිළ ප්රවො භ දන්නහ. එභ ඵදු භහ ඳනත ඹ ප්රත් ප්රම් ය   අහිමි 

වුු මුදර ත ප්රනන් රඵහ න්න ඵළරි ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

එළනි ඵදු ක්රුභඹක් තභයි එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරඹ තුශ 

ක්රිඅඹහත්භ ය තිබුප්රණ්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ 

අද ථහ යමින් කිේහ, ප්රම් ළසිප්රනෝ ව ප්ර්ධස බුකි ළන. අප්රප් 

රු මුදල නිප්රඹෝජය අභහතයතුභහත් ඒ ළන ථහ ශහ.  එක්ත් 

ජහති ඳක් ආණ්ඩු ඳළළති හරප්රත ළසිප්රනෝ හයඹන්ප්රේ ඵදු 

අඩු ශහ; ප්ර්ධස බුකි හයඹන්ප්රේ ඵදු අඩු ශහ; ඔට්ටු අලරන 

අඹප්රේ ඵදු අඩු ශහ. ඒ ජනතහ  ප්රදන වනඹක් ප්රනොප්රයි. 

වළඵළයි, ඒ ඵදු අඩු යන භන් ඵදු ළඩි ප්රශ  ප්රභොනහ ද? වන 

ප්රනොදුන්ප්රන් ප්රභොනහ ද?  වී ප්රොවිඹහප්රේ ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ 

ඉත් ශහ. ප්රඳොප්රවොය වහ ඳනහ තිබුු ඵදු අඩු යන්න 

 යුතු ප්රශ  නළවළ. ඒ වනඹ ජනතහ  රඵහ දුන්ප්රන් නළවළ. ඒ 

හප්රේභ භිේධි රහභිඹහ  රඵහ දී තිබුු වන ඉත් ශහ. 

හභහනය ජනතහ  ඵදු ඵය දයන්න න ප්රරහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ප්රශ  ප්රභොක්ද? හභහනය ජනතහ  ඵදු ඵප්රයන් 

ප්රඳප්රශන්න ඉඩ දීරහ ළසිප්රනෝ හයඹන්ප්රේ ඵදු අඩු ශහ; ප්ර්ධස 

බුකි හයඹන්ප්රේ ඵදු අඩු ශහ. ඵදු ප්රවොරුන්ප්රේ ඵදු ප්ඳහදු ශ 

එ තභයි එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු ප්රශ  කිඹන එ අිළ 

ප්රම් ප්රරහප්රේ සිහිඳත් යන්න  ඕනෆ.  

අද දිනප්රත ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන ඵදු ංප්රලෝධන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් තුිතනුත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුවන ප්රම් යජඹ 

ක්රිඅඹහත්භ යන්ප්රන් නළත තහක් ළසිප්රනෝ ඵදු ළඩි කිරීභයි;  

ප්ර්ධස බුකි හයඹන්ප්රේ ඵදු ළඩි කිරීභයි; ඔට්ටු අලරන්නන්ප්රේ ඵදු 

ළඩි කිරීභයි.   

නමුත් හභහනය ජනතහ  රඵහ ප්රදන වන ඒ ආහයප්රඹන්භ 

ඳත්හප්රන ඹනහ. ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ අද ත් ඳත්හප්රන 

ඹනහ. භහින්ද චින්තනප්රඹන් තභයි ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ 

ප්රදන්න ප්රඳොප්රයොන්දු වුප්රණ්. වළඵළයි භහින්ද චින්තනප්රත ඒ ආණ්ඩු 

හරඹ අහන ප්රරහ "භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ" ක්රිඅඹහත්භ 

යන ප්රම් ප්රදළනි ආණ්ඩු හර ඳරිච්ප්රේදඹ තුශත් ප්රොවිඹහ  ඒ 

වනහධහයඹ රඵහ ප්රදන්න ප්රම් යජඹ  යුතු යනහඹ කිඹන 

හයණඹ අඳ  අභිභහනප්රඹන් වන් යන්න පුවනන්. ඒ නිහ 

තභයි අද අඳ  අලය ේභහණඹ ත් ඩහ ළඩි වී ේභහණඹක් ප්රම් 

යප්රට් නිසඳහදනඹ න්ප්රන්. ඳසු ගිඹ හරප්රත ඇති වුු ංතුය 

තත්ත්ඹ නිහ, නිඹඟඹ නිහ අක්ය රක් ණනක් විනහල 

ප්රරහ තිප්රඹේදී වුණත්,  අඳ  ිළ  යටින් වල ප්රේන්න සිේධ 

වුප්රණ් නළවළ. තභත් අප්රප් යප්රට් ආවහයඹ  න්නහ ේභහණඹ  

ඩහ ළඩි  නිසඳහදනඹක් අඳ ය  තුශ සිේධ ප්රනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හප්රේභ ිළටි ප්රන්න එ 

අඳ සීභහ ය තිප්රඵනහ. අඳ ිළටිර  වනහධහය දීරහ නළවළ. 

එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරප්රත තභයි ිළටිර  වනහධහය 

දුන්ප්රන්. අප්රප් ආණ්ඩු හරප්රතත් -1994 -2000 යුප්රත- රුිළඹල 

මිලිඹන 500 ණප්රන් දීප්රන ගිඹහ, ිළටි මිර අඩු යන්න. නමුත් 

අප්රප් ප්රම් ආණ්ඩු ප්රභොක්ද ප්රශ ? අිළ ිළටිර  ඵේදක් 

ඳළප්රනේහ. ඒ ප්රන ප්රදඹක් නිහ ප්රනොප්රයි,  වී ප්රොවිඹහ ආයක්හ 

ය න්නයි. ඒ ඵේප්රදන් අඹ ය න්නහ මුදල, ඒ හප්රේභ 

ළසිප්රනෝ ළනි අනිකුත් යහඳහයලින් ළඩිප්රඹන් අඹ ය න්නහ  

මුදල අිළ  හ ද ප්රදන්ප්රන්? අිළ ඒහ ප්රොවිඹහ  ප්රඳොප්රවොය 

වනහධහය විධිඹ  රඵහ ප්රදනහ. ඒ නිහ  අප්රප් යප්රට් ප්රොවිඹහ  

ලක්තිභත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒ නිහ අද අප්රප් යප්රට් නිසඳහදඹන් 

ලක්තිභත් ප්රරහ තිප්රඵනහ.  

යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ භත්තර ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොශ 

ිළිතඵ කිේහ. ඒ හප්රේභ අධිප්රේගී භහ්ධඹ ළනත් එතුභහ 

කිේහ. ඒ ළන එතුභහ  කිඹන්න තිප්රඵන්ප්රන් ප්රම්යි. එතුභහ  

වළභ දහභ ඉසීභක් තිබුප්රණ් නළවළ; ඵරහප්රන ඉන්න ඵළවළ.  ප්රම් 

ථහත් ඳසු ගිඹ යුේධ  හරප්රත අප්රප් වමුදහ දිගින් දි භ යුේධඹ 

ජඹ නිමින් ඉසයව  ඇදීප්රන ඹන ප්රරහප්රේ එතුභහ ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේදී කිඹපු ථහ හප්රයි. අප්රප් වමුදහප්රේ අඹ 

කිලිප්රනොච්චිඹ  ඹනහ කිඹරහ භළදච්චිඹ  ඹනහඹ   කිේහ. 

අලිභංඩ ඹනහ කිඹරහ ඳහභංඩ ඹනහඹ කිේහ. එතුභහ  ඒ 

ඉහප්රන ඉන්න පුවනන්භක් තිබුප්රණ් නළවළ. ප්රම් යුේධඹ 

දිනන්න ඵළවළ  කිඹන එ  තභයි ඒප්රන් කිේප්රේ. ඒභ තභයි 

ප්රම් අසථහප්රේදී අඳ  භත්තර ම්ඵන්ධප්රඹනුත් කිඹන්න 

තිප්රඵන්ප්රන්. එතුභහ  වදිසි වුණහ  වරිඹන්ප්රන් නළවළ. ප්රම් යප්රට් 

ං්ධධන යහඳිති ක්රිඅඹහත්භ යන ප්රො , ඒහ ළරසුම් 

වත ක්රිඅඹහත්භ යන්න ඕනෆ. භත්තර ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ 

වදපු භන්භ ඔක්ප්රොභ ගුන් ඹහනහ ටි එතළන  එන්ප්රන් නළවළ. 

ඒ ේචලිත යන්න ඹම් ඹම් ක්රිඅඹහ භහ්ධ න්න ඕනෆ. ඒ ළඩ 

ිළිතප්රශ තභයි එතුභහ  විප්රේචනඹ ප්රශ . රුිළඹල 4,999  

භනුසප්රඹකු  ප්රොශම ඉරහ භත්තර  ඹන්න ප්රදන එ 

ප්රවොයි. භභ ප්රඹෝජනහ යනහ පුවනන් නම් ඒ ණනත් අඹ 

යන්ප්රන් නළති එතුභහත් එක්ප්රන ගිහින් භත්තර ගුන් 

ප්රතොටුප්රඳොශ වදපු ආහයඹ ප්රඳන්න්න කිඹරහ. අනිකුත් ගුන් 

භහම්, ඒ හප්රේභ භගීන් ඒ ේප්රේලඹ  ප්රන ඹන්න ේචලිත 

කිරීප්රම් ඹම් ඹම් ළඩ ිළිතප්රශල ක්රිඅඹහත්භ යන්න ඕනෆ. 

ඒ  මුදල ඹනහ. වළඵළයි එහි ේතිපරඹ අනහතප්රතදී අඳ  ඵරහ 

න්න පුවනන්භ රළප්රඵනහ. ඒහ ආප්රඹෝජන. ඒහප්රඹන් 

ේතිරහබ රළප්රඵන්න හරඹක් ඹනහ. ඒ රළප්රඵන ේතිරහබඹ ප්රම් 
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ය  භ ඉභවත් හසිඹක් ඵ  ඳත් ප්රනහ. ංචහය යහඳහයප්රත 

දියුු ඒ තුිතන් ඇති ප්රනහ. ඒ හප්රේභ අප්රප් නිසඳහදන ළඩි 

ප්රරහ වම්ඵන්ප්රතො  යහඹ, භත්තර ගුන් ප්රතොටුඳශ වයවහ ඒහ 

ිළ  ය  ඹන්න පුවනන්භ රළප්රඵනහ. ඒහ තභයි අඳ   රළප්රඵන 

ේතිරහබ. ප්රම්හ වදරහ  භහප්රඹන්, අවුරුේප්රදන් ඒ ේතිරහබ රඵන්න 

ඵළරි ඵ ඇත්තයි. නමුත් දි්ධකහලීන අඳ  ඒ ේතිපර රඵන්න 

පුවනන්භ තිප්රඵනහ.  

ඒ හරප්රත භවළලිඹ වළදුහ. භවළලිඹ වදපු භන් ේතිරහබ 

ආප්රේ නළවළ. වළඵළයි ක්රුභහනුකර ඒ යහඳහයප්රත ේතිපර 

රළප්රඵන්න ඳ න් න්නහ. ඒ හප්රේභ හරිභහ්ධ යහඳිති ප්රොඩක් 

වළදුහ. අප්රප් ආණ්ඩු හරප්රතත්  වළදුහ; එක්ත් ජහති ඳක් 

ආණ්ඩු හරප්රතත් වළදුහ. ඒ හරප්රත, "වදපු භන් ේතිරහබ 

එන්ප්රන් නළවළ, ප්රම් ඳහඩුයි" කිඹරහ  නිම් හිටිඹහ නම් අද ඇති 

න තත්ත්ඹ ප්රභොක්ද? දළන් අද අධිප්රේගී භහ්ධඹ ත් ඒ තභයි 

කිඹන්ප්රන්. අධිප්රේගී භහ්ධඹ වදපු භන් ණඹ ප්රන්න ප්රනහ 

කිේහ. දළන් ණඹ ප්රන්න ඳ න් න්නහ. ණඹ  ලලි අයප්රන 

තභයි වළදුප්රේ. වළඵළයි ඒහ න්න ප්රඵොන්න ත්ත ණඹ ප්රනොප්රයි.  

ප්රම් ආණ්ඩු ණඹ ත්ප්රත් න්න ප්රඵොන්න ප්රනොප්රයි. ඒ අඳ 

කීප්රභන් කිඹනහ. ප්රම් යප්රට් ං්ධධනඹ වහ තභයි ප්රම් සිඹලු 

ණඹ අයප්රන තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ අඳ ප්රම් අසථහප්රේ වන් 

යන්න ඕනෆ.  

භවළලිඹ  වදරහ ඳශමුප්රනි අවුරුේද ප්රන ප්රො  විඹදම් 

යපු ණන ඔක්ප්රොභ  රළබුප්රණ් නළවළ ප්රන්. එතුභහ ප්රම් කිඹන 

විධිඹ  එප්රවනම් ඒප්රනුත් ේතිරහබ එන්න එඳහ ඹළ. ඒ ණඹ ප්රහ 

න්නත් ඵළරි විධිඹ  තභයි ඒහත් තිබුප්රණ්. ඒ එතුභන්රහප්රේ 

ආණ්ඩු හරප්රත යපු ප්රේල. අනික් සිඹලු යහඳහයත් එප්රවභ 

තභයි. වළඵළයි දළන් අධිප්රේගී භහ්ධඹ ඵරන්න ප්රොච්චය දියුුද 

කිඹරහ.  එතුභහත් අධිප්රේගී භහ්ධප්රත ඹන්න පුවනන් ප්රේඹ ත් 

ඩහ අධිප්රේප්රඹන් ගිහින් අ ව වුණහඹ කිඹරහ ආයංචි ආහ. ඔඹ 

ඵළණ ඵළණ හි පු ට් ටිඹ දළන් අධිප්රේගී භහ්ධප්රත ඹනහ. ඒප්රන් 

ප්රනත් ේතිපර ප්රොයි තයම් ප්රම් ය   රළප්රඵනහද?   

එප්රවභ ඵළලුප්රොත් අිළ අප්රනක් ඳහයල වදන්නත් ලලි විඹදම් 

යරහ තිප්රඵනහ. ප්රොශම ඉන් වම්ඵන්ප්රතො  ඳළත්ත , 

නළ ප්රඟනහිය ඳළත්ත   ව උතුරු ඳළත්ත  ඹන්න වදන ඳහයල 

ව ඳහරම්ලින් කිසිභ ආදහඹභක් අඳ  රළප්රඵන්ප්රන් නළවළ. නමුත් 

ඒප්රන්  ය   රළප්රඵන ප්ර ඹ ප්රොඳභණද? අධිප්රේගී භහ්ධප්රත 

ප්රොඳභණ ංචහයප්රඹෝ ිළරික් ඹනහද? ප්රම් යප්රට්  ප්රොඳභණ 

ිළරික් ඹනහද? එ අතකින් කිඹන්න පුවනන් අධිප්රේගී භහ්ධප්රත 

ඹන්ප්රන් ලලිහයප්රඹෝ කිඹරහ. ප්රභොද, රුිළඹල 400ක් දීරහ ප්රන් 

ඹන්ප්රන්. ඹම් හවන ේභහණඹක් අධිප්රේගී භහ්ධප්රඹන් ඹන නිහ 

අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් ඵස එප්රක් ඹන භනුයඹහ , ඒ කිඹන්ප්රන් 

වනතය ඳළත්ප්රතන්, ඳහනදුය ඳළත්ප්රතන් ඵස එප්රක් ඹන භනුයඹහ  

අද ප්රනදහ තයම් තද ඵදඹක් නළති ඹන්න පුවනන්භ රළබිරහ 

තිප්රඵනහ. ඒ නිහ අධිප්රේගී භහ්ධප්රත ඹන අඹ  ඳභණක් 

ප්රනොප්රයි ඒ  ේතිරහබඹ රළප්රඵන්ප්රන්. අප්රනක් ඳහයලර ඹන 

අඹ ත් රළප්රඵනහ. ඒ නිහ  දළන් යත්නපුය ඳහප්ර්ධ ප්රන දහ තිබුණ 

තද ඵදඹ අඩුයි. ඒ ඳහයලර ර  ප්රරහ  ඹන්න පුවනන්භ 

තිප්රඵනහ. හභහනය භව ජනතහ  අද ඵස එප්රක් ඹන ප්රරහ 

ඉතිරි ප්රරහ තිප්රඵනහ. ං්ධධනඹක් ඳ න් ත්ත භන් එහි 

ේතිරහබ ඵරන්න ප්රවො නළවළ. ඒ භන්න් දී්ධක හලීන ඇති න 

තත්ත්ඹයි අිළ ඵරන්න ඕනෆ. අධිප්රේගී භහ්ධඹ නිහ ප්රම් ය   

අනහතප්රතදී ප්රොඳභණ ආප්රඹෝජන ප්රප්රනන්න පුවනන්ද කිඹන 

හයණඹ ිළිතඵයි අිළ ළරකිලිභත් ප්රන්න  ඕනෆ. ප්රම් අධිප්රේගී 

භහ්ධඹ  වළදීභ ප්රභතළනින් නත්න්ප්රන් නළවළ. ප්රම් අවුරුේද 

අහන න්න  ප්රඳය භහතය දක්හත් අධිප්රේගී භහ්ධඹ ප්රන 

ඹන්න  යුතු යනහ. එතප්රො  තත් ප්රම් භහ්ධප්රත ේතිරහබ 

අඳ   රළප්රඵන්න ඳ න් න්නහඹ කිඹන හයණඹත් ප්රම් 

අසථහප්රේදී වන් යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඵදු ම්ඵන්ධප්රඹන් ථහ 

යන වි , අභහතයතුභහප්රේ හප්රේභ මුදල අභහතයහංලප්රත 

නිරධහරින්ප්රේත් දළන ළනීභ වහ අප්රප් අදවක් වන් ශ 

යුතු ප්රනහ. ඵදු යර කිරීභ ිළිතඵ නියන්තයප්රඹන් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ අදවස ඉදිරිඳත් යනහ; ඹම් ඹම් ක්රිඅඹහභහ්ධ 

න්නහ. නමුත් ඒ  යුත්ත තත් යර කිරීභ අතයලයයි 

කිඹන හයණඹත් අිළ ප්රම් අසථහප්රේදී වන් යන්න ඕනෆ. ඒ 

හප්රේභ   ඵදු  ප්රන ිළරිප්ර  ේභහණඹ ළඩි ය ළනීභ   යුතු 

යන්න ඕනෆ. ඵදු ප්රන  පුේරඹහ  විතයක් තශරහ ප්රඳශරහ ඵදු 

න්ප්රන් නළති, ඵදු ප්රන ිළරිප්ර  ේභහණඹ ළඩි ය ත යුතුයි. 

අද ඵදු ප්රන ිළරිප්ර  ංයහ ඵළලුප්රොත් ඉතහභ අඩුයි. ඵදු ප්රවිඹ 

යුතු විලහර ිළරික් ඵදු ප්රවීභ භඟ වරිමින් සිටින ඵ අිළ ප්රවො  

දන්නහ. අිළ කි යුතුයි, එහිදී ප්රේශීඹ ආදහඹම් ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ 

භවය නිරධහරින් ඵදු ප්රන්න ප්රඳොරමනහ  ප්රනු , ඵදු 

ප්රන්න සදහනම් න අඹ ත් කිඹනහ, ඵදු ප්රන්න එඳහ 

කිඹරහ. ඒ හප්රේභ ඵදු ප්රන්න එන අඹප්රන් අත ඹටින් ලලි 

න්න තත්ත්ඹ තභත් ක්රිඅඹහත්භ ප්රනහ. ඒ භළඩ 

ඳත්න්න  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විවිධ ළඩ ිළිතප්රශල 

අයප්රන තිප්රඵනහ. ප්රඵොප්රවෝ නිරධහරින් එළනි  යුතු 

යන්න  ඹෆප්රම්දී අ ව ප්රනහ. අිළ දන්නහ, භවය නිරධහරින් 

ඵදු ප්රන අඹ ශඟ  ගිහින් කිඹනහ, "එච්චය ඵදු ප්රන්න ඕනෆ 

නළවළ. ප්රම් ප්රම් විධිඹ  ඵදු ප්රන්න" කිඹරහ ඒ  Sheet එ වදරහ 

ප්රදන ඵ. ඒ වදරහ ප්රදන භන් අත ඹටින් ණනක් න්නහ. 

එළනි නිරධහරින් සිටිනහඹ කිඹන හයණඹත් අිළ වන් 

යන්න ඕනෆ. ඒ ආහයඹ  ක්රිඅඹහ යන නිරධහරින් අලරහ ළනීභ 

වහ විධිභත් ළඩ ිළිතප්රශක් අිළ ස ය ත යුතු ප්රනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හප්රේභ ඵදු ප්රන අඹ  

ඳවසුම් රඵහ දීභ සිදු ශ යුතුයි. ඵදු ප්රන අඹ  අිළ ත තත් 
ඳවසුම් රඵහ දිඹ යුතුයි. භභ දන්නහ, දළන භත් හඩ් ඳතක් 

නිකුත් යරහ ඹම් ඹම් ආ්ධය ඹ ළඩ ිළිතප්රශක් ඵදු ප්රන 

අඹ  ප්රම් යජඹ රඵහ දීරහ තිප්රඵන ඵ. ඒ තත් යහප්ත යන්න 

ඕනෆ. ඒ අඹ  ඹම් ඹම් වන ප්රදන්න ඕනෆ. ඒ අඹ ඹන එන 

භන්රදී ගුන් ප්රතොටුප්රඳොප්රශ දී විප්රල  ළරකිලි ප්රදන්න ඕනෆ. 

ප්රභොද, ඒ අඹ ප්රම් යප්රට් ං්ධධනඹ  දහඹ න නිහ. ඒ 

හප්රේභ ඒ අඹ  වළඟීභක් ඇති යන්න ඕනෆ, ඒ අඹ ප්රදන ඵදු 

මුදලින් තභයි අප්රප් යප්රට් ං්ධධනඹ සිදු න්ප්රන් කිඹරහ. 

නියන්තයප්රඹන් ඒ අඹ අඹ යන්න ඕනෆ. වරිඹහහය ඵදු 

ප්රන්නන් අඹ කිරීප්රම් ළඩ ිළිතප්රශක් යජඹ තු විඹ යුතුයි. 

එළනි ළඩ ිළිතප්රශක් ස යයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. 

අද ප්රඵොප්රවෝ අඹ  ම්භහන රඵහ දීප්රම්, අඹ කිරීප්රම් ළඩ 

ිළිතප්රශල ක්රිඅඹහත්භ ප්රනහ. ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය 

ම්භන්ත්රහණ ලහරහප්රේ උත් ඳත්රහ ඒ හප්රේ ප්රේල 

යනහ. ඒ ප්රවොයි. අිළ දන්නහ න නිඳළයුම්රුන්  

ම්භහන රඵහ දීම්, ඒ හප්රේභ විවිධ ක්ප්ර ත්රහලින් ඉවශ  ආපු 

අඹ  ම්භහන රඵහ දීම් හප්රේ  යුතු ප්රඵොප්රවොභඹක් සිදු නහ. 

ඒ විධිඹ   වරිඹහහය ඵදු ප්රන අඹ, ප්රම් යප්රට් ං්ධධනඹ   

නිඹභ ආහයඹ  දහඹ න අඹ විධිඹ  වඳුන්රහ ඒ අඹත් ප්රම් 

හප්රේ සථහනර  ප්රනළලරහ අඹ කිරීම් ශ යුතුයි කිඹරහ භභ 

මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන අභහතයහංලඹ  ප්රම් අසථහප්රේදී ප්රඹෝජනහ 

යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හප්රේභ රු යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ ප්රඩොර්ධ එ ම්ඵන්ධප්රඹන් පුදුභ 

ථහක් කිේහ. ප්රඩොර්ධ එ ප්රක් අඹ ළඩි න වි  ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේදී ප්රඵරිවන් ප්රදනහ ප්රඩොර්ධ එ ළඩියි කිඹරහ. 

දළන් ය   අභහරුයි, යප්රට් අහ්ධඹක්භ ඳහරනඹ නිහ තභයි 

ප්රඩොර්ධ එප්රක් අඹ ළඩි ප්රන්ප්රන්  කිඹනහ. භව ඵළංකුප්රේ 

අධිඳතිප්රේ ළරැේද නිහ තභයි ප්රඩොර්ධ එ ළඩි ප්රන්ප්රන් 

කිඹනහ. වළභ ප්රරහප්රේභ භව ඵළංකුප්රේ අධිඳති  ඵණින එ ප්රන් 

යන්ප්රන්. ප්රඩොර්ධ එ ළඩි ප්රන්ප්රන් ඒයි කිේහ. දළන් ප්රම් 

දසර ප්රඩොර්ධ එප්රක් අඹ ටික් අඩු න වි  ඒ ත්  

ඵණිනහ. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

භව ඵළංකුප්රේ අධිඳති ත් ඵණිනහ. ආණ්ඩු ත් ඵණිනහ. 

ප්රභොක්ද, ප්රම් ප්රදබිඩි ථහ. ප්රඩොර්ධ එප්රක් අඹ ළඩි ප්රන 

ප්රො ත් ඵණිනහ; අඩු ප්රන ප්රො ත් ඵණිනහ. අද එතුභහප්රේ 

ථහප්රේ  ළදත් කිසිභ ප්රදඹක් තිබුප්රණ් නළවළ. එතුභහ ඳත්තය 

හ්ධතහ ෆලි ටික්  ප්රනළලරහ කිප්රඹේහ. ප්රම්හද, ථහ? ප්රම්හ 

ඳට් ඳල අතය. අද භවය ඳත්තයර  ලිඹන්න භහතිහ නළති 

වුණහභ වුරු වරි කිේහඹ කිඹරහ ප්රභොනහ ප්රවෝ  ලිඹනහ. 

ඳත්තයර තිප්රඵන ඔක්ප්රොභ අතය කිඹරහ භභ කිඹන්ප්රන් 

නළවළ.  ඒ ප්රොලරන් ප්රවො ප්ර ඹක් යනහ. ප්රවො හ්ධඹ 

බහයඹක් යනහ. වළඵළයි, භවය ප්රරහ  ඒ ඳත්තයර තය 

ප්රනොන ප්රතොයතුරුත් ඳශ යනහ. අිළ කිඹන ඒහත් ඳශ යනහ 

ප්රන්. අිළ - ප්රේලඳහරනඥප්රඹෝ- අතය ංයහප්රලන  කිේත් 

ඒහත් ඳශ යනහ. එප්රවභ තත්ත්ඹක් තිප්රඵනහ. ඒ 

ප්රොලරන්  ගිහිලරහ වළභ එක් ළනභ ප්රතොයතුරු ප්රොඹහ න්න 

ප්රන්ප්රන් නළවළ ප්රන්.  ඒහ ප්රේණහත්භ ලිිළ ප්රනොප්රයි ප්රන්. 

භවය ඒහ වුරුත් කිඹන ප්රේල. ඉතින් ඒ හප්රේ ලිිළඹක් 

ප්රදක් ප්රනළලරහ ප්රභතළන කිඹරහ, ඒහ වළන්හඩ් හ්ධතහ  

දභන්නඹ කිඹන එ ප්රනොප්රයි කීභ. එතුභහ ඔච්චය භ 

දක්ප්රඹක් නම්, ආ්ධථි විප්රල ඥප්රඹක් නම්, 

ණහධිහරීයප්රඹක් නම් එතුභහ ප්රොඹහ ත් ප්රතොයතුරුයි 

ප්රභතළන කිඹන්න ඕනෆ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඒ හප්රේ 

භන්ත්රී යප්රඹක් ප්රඹොදරහ තිප්රඵන්ප්රන් ඳත්තයර තිප්රඵන ඒහ 

කිඹන්න  ප්රනොප්රයි. භභ හිතන්ප්රන් රු ආචහ්ධඹ ව්ධ ද සිලහ 

භන්ත්රී තුභහ නම් ප්රඵොප්රවෝ දුය  ඒ හප්රේ ප්රේල ප්රොඹරහ තභයි 

කිඹන්ප්රන්. එතුභහ ඳත්තය හ්ධතහ කිඹනහ අඩුයි.  භභ හිතනහ 

එතුභහප්රන්ත් ඉප්රන ත්තහ නම් රු යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ  ප්රවො ථහක් යන්න පුවනන් ප්රයි කිඹරහ.  

ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 

have 30 minutes. 

 

[1.15 p.m.] 
 

රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, the Deputy Minister of Finance and Planning 

initially referred to the fact that all of these Bills were 

challenged in the Supreme Court for their 

constitutionality and announced to the House that through 

this pre-enactment review process, the Supreme Court has 

found nothing unconstitutional in any of these Bills that 

have been moved today. This is hardly surprising after the 

events of 15th January this year and the Hon. Minister was 

perhaps announcing the fact that this is what was sought 

by the Government, of a Judiciary that is amenable, a 

Judiciary that is under the thumb of the Executive and 

that it has now started delivering for the Government. 

That is a sad indictment on the Judiciary.  

As you read each of these Determinations, you feel 

sorry for the way in which serious issues of 

retrospectivity, of classification, of validity have been 

dealt with. Fiscal policy of the Government has been 

acknowledged as of paramount importance to which even 

the forum,  the Supreme Court, must bow down to. 

What was challenged in the Supreme Court was with 

regard to the constitutionality of these Bills and that 

ought to have been examined properly without 

sermonizing on what the Government‟s fiscal policy is. 

That is not a matter for the Supreme Court. Nevertheless, 

that is what we have in these Determinations today.  

If one is to look at the amendments that have been 

brought, the most damaging one appears in the Fiscal 

Management (Responsibility) (Amendment) Bill. Section 

3 of the Fiscal Management (Responsibility) Act No. 3 of 

2003 is sought to be amended. This House knows the 

history with regard to the Fiscal Management 

(Responsibility) Act that was brought in the year 2003.  

Parliament, in the exercise of its constitutionally 

mandated responsibility of being in total control over 

public finance, saw it fit to give expression to that 

responsibility by way of the Fiscal Management 

(Responsibility) Act. In that, in the year 2003, certain 

safeguards were brought in and what is relevant today of 

those safeguards is that the country is not made indebted 

in such a way that succeeding generations will inherit that 

debt and  the country will not be totally bound and 

chained by these fetters of debt and that it was the 

responsibility of whoever who had the responsibility to 

manage the fiscal policy to ensure that certain targets 

were met. One of those targets was that the State 

Guarantee for loans does not exceed 4.5 per centum for a 

particular year. Now, that is sought to be increased to 7 

per cent, a huge increase. Why was that limit brought in? 

That limit was brought in because otherwise State 

Guarantees are directly chargeable on the Consolidated 

Fund. The moment you default, it is chargeable on the 

Consolidated Fund. The country's resources can be 

whisked away by the creditor and, therefore, there was 

going to be a limit on those guarantees. So, 4.5 per cent 

was set. There was no explanation given either in the 

Budget Proposals or in the Budget Speech or today by the 

Deputy Minister of Finance and Planning as to why this 

is being extended to 7 per cent, as high as 7 per cent. Of 

course, by bringing this very amendment, the 

Government is showing that it is in need of borrowing 

more and more and it is in need of giving State 

Guarantees for those loans.  

When the Mattala Airport was opened, it was stated 

there rather apologetically by the Minister of Finance and 

Planning that we are not borrowing all these monies for 

our own use - I do not know why he thought of his own 

use unless that was also uppermost in his mind - but that 

it was being borrowed for development work. When a 

country's portfolio is as bad as what we have, when the 

debt portfolio is as bad as what we have, we must have 

development but that development must be sustainable 

development; that development must be people's 
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development and that development must necessarily have 

a view of changing that debt portfolio. It should not be 

development that will further - 
 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, what is your point of 

Order?  
 

රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, දළන් අඳ   ංප්රලෝධන 

ප්රඵදනහ. ඒ, හය බහ අසථහප්රේදී ඉදිරිඳත් යනු රඵන 

ංප්රලෝධන. දළන් වතය න ථහ යන්ප්රන්. ප්රම් පුදුභ ළඩක් 

ප්රන්. අිළ ප්රොප්රවොභද ථහ යන්ප්රන්? දළන් ප්රරහ ඳ.. 1.30යි.  

අිළ ප්රොප්රවොභද ප්රම්හ ළන ථහ යන්ප්රන්? ථහ යරහ ඉය 

වුණහභ ප්රන් ංප්රලෝධන ප්රදන්ප්රන්? මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 

ප්රභප්රවභ යන්න ඵළවළ. ප්රම් නත්න්න. Adjourn යන්න.  

Adjourn යරහ ංප්රලෝධන ටි ප්රදන්න.  ංප්රලෝධන ටි 

දුන්නහ  ඳසු ථහ යන්න. දළන් Adjourn යන්න. ප්රම් 

ඔඵතුභහ  යන්න ඵළවළ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රම් ළන රණයණඹක් න්නහ තුරු රු භන්ත්රී තුභහ ථහ 

යන්න.  
 

රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ං  ප්රලෝධනර  විඳක් හය බහ අසථහප්රේදී විරුේධ 

ඳක්ඹ  රුු ඉදිරිඳත් යන්න පුවනන්. ං ප්රලෝධනර  

ඳක්ද විඳක්ද කිඹන එ හය බහ අසථහප්රේදී රහ 

ඵරන්න. ඒ නිහ මී  අදහශ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ම්ේදහඹ ිළිතඵ 

ප්රත්රුභක් තිප්රඹන්න ඕනෆ. ඕනෆ ප්රරහ යජප්රත ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යන්න පුවනන්. ප්රම් හය බහ  අසථහප්රේදීයි රහ 

ඵරන්ප්රන්.  

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ංප්රලෝධන ඉදිරිඳත් යන අසථහ ප්රේදී ප්රම්හ ළන ප්රවොඹහ 

ඵරන්න  අඳ ත් අසථහක් ප්රදන්න. ථහ ඉය වුණහභ ප්රන් 

ප්රදන්ප්රන්. ඇභතිතුභහ ංප්රලෝධන ඉදිරිඳත් යරහ ඉයයි.  

 
රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir. I also associate myself with the point 

of Order raised during the course of my speech by the 

Hon. (Dr.)  Harsha De Silva, the National List Member 

from the UNP. If the Committee Stage Amendments had 

been taken up at the Consultative Committee, those ought 

to have been distributed prior to the Hon. Deputy Minister 

moving the Second Reading of the Bills this morning. 

This is highly irregular although the Hon. Minister of 

Education defends by saying that according to the 

Standing Orders, the Government can introduce 

Amendments at any stage, but it is the Opposition that 

must give notice. While that may be true, it hardly can be 

said to be the proper process that halfway through the 

Debate, these suggested Committee Stage Amendments 

are being distributed. 

Many of the speeches made will wholly be irrelevant 

now because those may have touched on those areas. 

Then, you find that there are Committee Stage 

Amendments, which come in much later. So, I also wish 

to associate myself with the objection raised by the Hon. 

(Dr.) Harsha De Silva and say that this practice must be 

discontinued forthwith.   

Sir, I was on the issue of increasing the limit of the 

State Guarantee for loans and development. What do we 

intend achieving by development, particularly by the 

Mattala Rajapaksa International Airport? What is the 

income that that investment is going to bring into the 

country? If the purpose of amending the limit from 4.5  to 

7 per cent is so that the Government can borrow more 

and the Hon. Minister of Finance and Planning can grant 

State Guarantees at his will, extending to 7 per cent, there 

are two things that will happen. One, as I said before, 

several future generations will be indebted to those who 

lend. The second is, when we are unable to pay, the 

creditor can charge directly on the Consolidated Fund. 

We know that there are countries which lend at high 

interest rates - 6 per cent and so on - particularly the 

Chinese, from whom we seem to borrow quite a bit and 

their track record, particularly in Africa, is that when they 

lend more than those countries can ever hope to repay 

and when those countries default, their natural resources 

are taken by the lender. So, this is a very serious issue. 

We talk so much about sovereignty; we talk so much 

about protecting our territorial integrity, but our natural 

resources, all of the resources we have including the 

human resources and the capital of this country, must be 

protected. That is why there is a limit prescribed. 

Otherwise, there need not be a limit. As I said, extending 

it from 4.5 to 7 per cent is a huge extension, for which no 

explanation has been given except the desire of the 

Government to borrow more and more and invest them in 

projects, apart form their own personal projects that do 

not give a return to the country.  

Then, look at the next Amendment to Clause 2(b) of 

the Fiscal Management (Responsibility) (Amendment) 

Bill. There was a target that had to be met and it was to 

be achieved by 2013: one part, which is 85 per cent, by 

2006 and the other, by 2013. Now, that has been 

extended up to 2020. The fact that we have not been able 

to reach that target is one matter, but this is said to be the 

fiscal policy of the Government. The Supreme Court has 

pronounced that this is the fiscal policy. How can this be 
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the fiscal policy? There was a policy and in accordance 

with that policy, certain targets were prescribed. Being 

unable to meet those targets, you relax the targets and 

then call it the Government‟s fiscal policy. That cannot 

be.  

Similarly, there are Amendments being made to the 

Finance Bill.  

The main objection there will be to the Minister being 

given the discretion to make various exemptions and a 

very interesting argument has been advanced in these 

Determinations. That is, this has to be given to the 

Executive to do because there is pressure on 

Parliamentary time. The Supreme Court is so concerned 

about the Parliament‟s time, and there is a heading on 

page five of the Determination on the Finance 

(Amendment) Bill which states, "Pressure on 

Parliamentary time". Therefore, they want to take away 

some of the functions of Parliament, not give us too much 

work to do; they are very concerned that we are 

overloaded with work. This Parliament does not have that 

much of work. This Parliament, in addition to itself 

abdicating its duty, has been robbed of several of its 

constitutional duties like full control over public finance, 

and the Supreme Court has the gall to say, “There is 

pressure on Parliamentary time. Therefore, let us leave it 

to the Minister to decide and prescribe on what 

exemptions are to be made”. Now, this is a very serious 

issue. Those who speak of Parliamentary supremacy will 

not raise a voice against this kind of thing where a 

backhanded compliment is being given to Parliament 

saying, “You have too much work to do. Leave it to the 

Executive”. Who is saying that? The Judiciary is saying 

that, and we shout hoarse about Parliamentary supremacy 

over other organs of Government, and when even 

constitutionally-mandated provisions are being taken 

away from Parliament, we remain mute.  

There are other features like the Betting and Gaming 

Levy (Amendment) Bill, and I want to address that issue. 

The Supreme Court itself has recognized in this 

Determination that is here today that it maybe an illegal 

trade. They seem to be unsure whether it is illegal or not. 

They say, "possibly an illegal trade".  It is an illegal trade. 

But, we earn revenue off an illegal trade, and I say with 

responsibility this is not something that we should do. 

The legislative policy is very clear, has declared betting 

and gaming as illegal trades, and then nevertheless, we go 

ahead and prescribe revenue measures that the State earns 

off that illegal trade and that ought not to be.  

There are a very few positive features also  and I want 

to commend the Government for that. For instance, one of 

the amendments in the Tax Appeals Commission 

(Amendment) Bill is bringing in an appeal from the 

Director-General of Customs to be made to the Tax 

Appeals Commission. That is a welcome amendment 

because until now there was no review process for 

determinations that were being made under the Customs 

Ordinance. The appeals were to the Director-General 

himself.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ප්රම් අසථහප්රේ රු නිප්රඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති.  

 
අනතුරු රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනප්රඹන් ඉත් 

වප්රඹන්, නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ [රු මුරුප්රේසු චන්ද්රෂකුභහ්ධ 
භවතහ] මරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ெரந் தண்டர  அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனற, குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் 

அர்கள்  [ரண்தைறகு தொருறகசு ெந்றகுரர்] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair and 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Chairman of Committees, I was saying 

that there are some positive features in the Amendments 

that have been brought in and one of those is provision 

for an appeal from the determination of the Director-

General of Customs. Until now, any appeal was to the 

Director-General, the Head of that Department. But, with 

the advancement that we have in today‟s modern world, 

that hardly is an appeal. And, as far as I know, the 

Director-General never overturns any determination by 

his subordinate officers. So, an appeal to an independent 

body like the Tax Appeals Commission - one hopes that 

the body will be independent - is a welcome change.  I 

wish to commend the Government for that.  

But, overall, various exemptions are sought to be 

given. The Parliamentary supervision, where up to now 

the requirement of Parliament having to approve certain 

changes, is being taken away and a discretion is being 

given to the Ministers concerned. For instance, 

prescription of various fees: it says Rs. 5, Rs. 50 or any 

other figure, as may be prescribed. Now, it maybe that it 

is efficient, it is convenient, but nevertheless, there is no 

gainsaying that it actually takes away the power of 

Parliament to keep a tight control over public finance. 

Those kinds of Amendments that are being brought in, 

although some of those are, in fact, Budget Proposals, are 

detrimental to the economy of this country, particularly 

the debt portfolio that I highlighted. The provision that is 

being made today to further commit this country to huge 

debts without accountability by the Executive is 

something that we need to be conscious about and 

oppose.  

Thank you very much. 
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[රු එම්.ඒ. සුභන්තියන්  භවතහ] 
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[1.38 p.m.] 

  
රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, today it has 

fallen on the shoulders of the Members of this Legislature 

to pass various Amendments, which form part of the 

monetary Bills that are being taken up. These envisage 

the revival of the economy and also to drive this country 

to be a progressive land. In this context, Sir, we have to 

concentrate on many areas such as the evil forces, the 

conspirators and the bad eggs who are endeavouring day 

in and day out to bring disrepute to this country. We are a 

very small nation - the Pearl of the Indian Ocean - which, 

after 30 years of fighting cruel, dastardly and demonly 

forces, is trying to raise its head. For this economic 

revival, His Excellency Mahinda Rajapaksa is giving the 

guidance, the indictment and the correct leadership. It is 

through the economic revival that we could live as a 

happy and prosperous nation. This is what our President, 

all the Members of the Cabinet and the Members of the 

Government are striving to do and achieve.    

If anybody would stand in the path of this progress, he 

could be easily named as a traitor because he is holding 

flags of some others, not the Sri Lankan Flag.  

See what happened this morning. I must make a 

hurried reference to that. The leader of the TNA, the Hon. 

Rajavarothiam Sampanthan, spoke this morning. I was 

associated with his father, Mr. Rajavarothiam, and even 

went to some of his meetings at that time in Trincomalee 

with my close friend Senator S.Z.M. Mashoor Moulana. 

At that time, they, the Federal Party, under Thanthai 

Chelvanayakam fought to have federalism, but within a 

united Sri Lanka. In this context, they had dialogues with 

the late Hon. S.W.R.D. Bandaranaike first. When those 

failed, the late Hon. Dudley Senanayake invited that great 

man, the Hon. S.J.V. Chelvanayakam, for talks. He 

readily agreed. He did not say, “You Sinhalese leaders 

have betrayed us. Therefore, I will not come to you”. No, 

that was not his political sagacity and wisdom. He readily 

agreed and went for talks and they also brought out an 

agreement. He never closed the door of dialogue. 

Today, in this imbroglio, the Government is inviting 

the TNA to come for talks. The Parliamentary Select 

Committee is the correct forum because if the President or 

the Government would talk only with the TNA, there are 

other Tamil parties such as the EPDP which oppose it. 

Even Muslims would oppose it. If they talk only with the 

Muslim Congress, the other Muslim political parties such 

as the Hon. Risad Badhiutheen's All Ceylon Makkal 

Congress or the People‟s Congress, the Hon. Athaullah‟s 

National Congress and other parties would oppose. All 

these forces and parties which represent various 

communities, ethnic groups and languages are 

represented in this Parliament. That is the best place 

where we could evolve a better system in order to bring 

solace to all people, which we aspire and pray for this 

country. If they say they cannot come for talks, okay, 

then what?     

இர்கள் கரடி தூக்கறக்தகரண்டு றழ்ரட்டுக்குச் 

தெல்கறன்நரர்கள்; தஜணலரவுக்குச் தெல்கறன்நரர்கள்; அதரறக் 

கரவுக்குச் தெல்கறன்நரர்கள்; றரர்றக்குச் தெல்கறன்நரர்கள். 

றெர், ரன் உங்கபறடத்றல் எரு simple question க் 

றகட்கறன்றநன். லங்கள் இந் ரட்டிறன தறநந்ர்; இந் 

ரட்டிலுள்ப லமக் குடிப்தர்; இந் ரட்டிறன றமபகறன்ந 

றெரற்மநச் ெரப்தறடுகறன்நர்; இந் ரட்டிறன வீசுகறன்ந 

தன்நமனச் சுரெறக்கறன்நர். ஆமகரல், இந் ரட்டிறன 

தறநந் லங்கள் இந் ரட்டிறனரன்  மநவீர்கள். ரதம் எரு 

தொஸ்லிம் ன்ந மகறறன அப்தடித்ரன். ரங்கள் 

ங்களுமட தறச்ெறமணகமப அங்றக றதரய்ச் தெரல்ன் 

தோனம் அர்கபரல் ன்ண ஈட்டிக்தகரள்ப தொடித்ம்? 

This morning, the Hon. Sampanthan was shedding 

crocodile tears on behalf of the Muslims. Sheer 

hypocrisy!  Sheer hypocrisy!! He has shown  to the 

Muslim World and to the entire diaspora that there is no 

other hypocrite 
 

[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

better than him. He must be awarded and also crowned 

for that. A hundred thousand Muslims were chased away 

overnight from Jaffna. They were living  happily in the 

Jaffna Peninsula for centuries. That was the land that 

gave us the great scholar A.M.A. Azeez; that was the 

land that gave us the famous Supreme Court Judge Alhaj  

M.M. Abdul Cader; that was the land that gave us the 

first Muslim Mayor Quazi, M.M. Sultan. Not a word was 

spoken about them.  

Distinguished representatives from the Indian 
Government were in the distinguished Gallery in the 
morning. They came forward to build 50,000 houses. We 
raised that question. The TNA would not think of 
allocating a single house to the Muslims. All these 
houses, I say, must actually be given to the Muslims 
because they were chased away from their land of birth. 
They were the real victims. It was they who suffered and 
not the TNA. The war between the Government forces 
and the LTTE is a different matter. The Muslims were 
chased away and they are still in refugee camps in 
Puttalam and other areas.  

I think the Hon. Sooriyapperuma Archaryathuma 
knows these things. He has gone there; we are going 
there. Who is helping the Jaffna Tamils, I ask? Is it the 
TNA? No. It is the Hon. Douglas Devananda. The 
community there is very grateful to him. He is 
distributing tin sheets; he is building houses for them; he 
opens housing schemes and technical institutions there. 
He very often goes to the Muslim areas - to the Moor 
Street.  
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

The Osmaniya College is going to celebrate its 100th 

year soon. I told the Hon. Minister of Postal Services, the 

Hon. Jeewan Kumaranatunga, that he must print a stamp 

for us when we mark that historic occasion. The Jaffna 

Osmaniya College is a great seat of learning in the North. 

The Khadija Girls' College is also a great institution of 

learning. Al-Manar in Marathamunai in Kalmunai in the 

Eastern Province is also celebrating its 100th year. We 

must at least have a stamp printed when we commemorate 

these great events of those great institutions. This is the 

way the Government is helping our Muslims. This is the 

way they are getting every one of us together.  

After winning the election, the Hon. Sampanthan 

never set foot to his own area, Thennamaravadi in the 

Trincomalee District. Shame on him! I went there for an 

election. The people in the area were crying. They have 

no electricity. They have no houses. Their houses are 

broken because of the LTTE attacks. Thirty years ago 

they went from the villages to the forests of Mullaitivu 

and Vavuniya and lived as refugees. After this 

Government came into power, they came and said, “Sir, 

give us a road; give us a hospital; give us a maternity 

home”.  

Sir, I am very happy to state that under the direction of 

His Excellency President Mahinda Rajapaksa, it was only 

last week that the Hon. Susantha Punchinilame went to 

Thennamaravadi with Thoweek Adambawa, Vice- 

Chairman of Pulmoddai Pradeshiya Sabha and laid the 

foundation stone for a school. Now, this is the way we are 

helping the Tamils, not TNA. Now, Sir, when the Hon. 

Sampanthan was speaking in the morning I had to 

interrupt and ask him “What about the Jaffna Muslims 

who were chased away within 24 hours;  what about the 

Muslims you have mercilessly massacred while they were 

praying in the Kattankudy Mosque; what about the 

Muslims you mercilessly cut and chopped into pieces in 

Eravur; what about the Buddhist Priests of Aranthalawa 

who were brutally slaughtered there?" This is what I told 

the Foreign Ministers and Gurus who came here. Today,  

the Hon. Sampanthan  
 
[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

is unashamedly -     

   
அர் இங்றக றட்டி உடுத்றக்தகரண்டுரன் றதெறணரறர 

தரறறல்மன றெர். இங்றக தொஸ்லிம்களுக்கரகக் கண்லர் 

டிக்கறன்நரர். ரங்கள் அற்கு றர்ப்தல்ன. தொஸ்லிம் 

களுமட உரறமகமபக் கரப்தது ங்களுமட கடம! 

தொஸ்லிம்களுமட உரறமகள், கமன, கனரெரம்,  

றதரட்டுத்னங்கள் ன்தற்மநக் கரப்தறல் தொன்ணற 

கறப்தர்கபறல் ரதம் எருன் ன்தம இச்ெமதறதெடரக 

அமணருக்கும் தரறறத்துக்தகரள்ப றரும்தைகறன்றநன். 

தணன்நரல், ரமபக்கு ெறன தத்றரறமககபறல், "தகப 

ெம்தந்ன் அர்கள் தொஸ்லிம்களுமட தறச்ெறமணகமபப் 

தற்நறச் ெமதறல் றதசும்ததரளது, அஸ்ர் யரஜறரரும் கரர் 

யரஜறரரும் அற்கு றர்ப்தைத் தரறறத்ரர்கள்" ன்ந ஏர் 

உண்மற்ந தெய்ற தபறரும். ஆகற, இந் றடங் 

கமபச் ெரறரகப் தறசுரறக்க றண்டுதன்ர, குநறப்தரக 

அன்தைக்குரற றழ் ஊடக ெறகரர்கமபக் றகட்டுக்தகரள்ப 

றரும்தைகறன்றநன்.  

Did you listen to the news broadcast on a private 

channel last night at 9.00 o' clock? It said, "Tamil Nadu 

opposed the Indian Delegation coming here. As a result, 

they are not coming here”. Today, early morning, Mr. 

Hudson Samarasinghe, the Chairman of the SLBC, 

announced on “Dasa Desin” - "ද ප්රදසින්"-  that they 

have arrived. We all listened and felt happy. That private 

channel is their channel. What greedy happiness they 

enjoy by spreading such false news! They will be happy 

if the Indians do not come. The TNA would have been 

happy if they did not come. 

Sir, you also attended the sumptuous lunch given by 

the Hon. Speaker today to the Indian Delegation on the 

fourth floor. How happy they were! They told us that  

they have come here to explore the possibility of 

expansion of trade, to build bridges between Sri Lanka 

and India and also be very much closer to Sri Lanka and 

cooperate with us. The Indian High Commissioner, His 

Excellency Ashok K. Kantha, was also there. I told him, 

“It is a tragedy that we are going to lose you soon 

because you are going to be the Secretary in charge of 

East Asia. You are a person who has been helping us. 

You know every inch of the land in Jaffna and other 

places in the Eastern Province. Innumerable help and 

assistance came our way after you came here as the High 

Commissioner of India to this country.” The Tamil Nadu 

must know about the hospitality extended by the Hon. 

Speaker to the Indian Delegation. Their arrival here is a 

blow to the Tamil Nadu. You may shout in the South,            

but there is a very close relationship between the 

Northern block and the Southern block of Delhi. We will                    

do what we think right and they have done what they 

think right. They sent the Delegation here. That is                     

a terrible blow to the Tamil Nadu, to Jayalalitha. 

Jayalalitha  is  a  lady   who   wants  to  win  the  election.  
அருக்கு ட்டிக்குப் றதரட்டிரக கமனஞர் 

கருரறறத்ம் கபறநங்கறத்ள்பரர். இணரல்ரன் அர், 

"இனங்மகறல் றர்களுக்கு வ்பறர அறரங்கள் 

டக்கறன்நண" ன்ர தெரல்கறன்நரர். இப்றதரது இங்றக 

ந் இந்ற தூதுக்குளறணர் -   

"We bear witness to the peaceful atmosphere 

prevailing here", they would say. The Delegation 

consisted of the Hon. Saugata Roy, the All India 

Trinamool Congress, Lok Sabha; the Hon. Prakash 

Javadekar, the Bharatiya Janata Party, Rajya Sabha; the 

Hon. Sandeep Dikshit, the Indian National Congress, Lok 

Sabha; the Hon. Anurag Thakur, the Bharatiya Janata 

Party, Lokh Sabha and the Hon. Dhananjay Singh, the 

Bahujan Samaj Party, Lok Sabha.  
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Sir, I think the Minister, Hon. Bandula Gunawardane 

wants me to carry on until he comes. I do not know 

whether you can give me another five minutes.  

The Delegation also consisted of the Hon. Madhu 

Goud Yaskhi, the Indian National Congress, Lok Sabha; 

Ms. Jyoti Malhotra, Convenor, the Forums of 

Parliamentarians, FICCI and Mr. Tuhin Subhro 

Chakraborty, the Official Forums of Parliamentarians, 

FICCI from the highest Legislature of India. It was a high 

level Delegation who was allowed to enter this country. 

They are going tomorrow to Jaffna to see the beauty of 

the land and to see for themselves the development there.  

I ask, Sir, when the TNA and their henchmen went to 

Geneva, did they talk about the Muslim problems in 

Jaffna? Did they talk about the massacre of the 

Kattankudy Muslims? Why are they having this duplicity 

- the double standard - and hypocrisy at the highest level? 

Do not do that. Not only the Tamil Nadu, but also the 

whole world would not regard you hereafter. Your 

integrity   is lost   today.  You  should   have left us alone.   
தொஸ்லிம்களுமட தறச்ெறமணகமப ரங்கள் லர்த்துக்தகரள் 

றரம். அமத்ரன் ங்களுமட அரும்ததரும் மனர் 

டரக்டர்  ரற.தற. ஜரர அர்கள் - එදහ the Hon. (Dr.) T.B. Jayah 
සුේදන්  ප්රභප්රවභ කිේහ: "You go from this country, my 
colonial masters! 

We will solve our problem, if there are any, with            

our elderly brothers, the Sinhalese and also the            

Tamils.  That is the attitude. That is the political            

guidance given to us by Dr. Jayah. Therefore,                 

Sir, I would kindly  ask the Hon. Sampanthan to  give    to    

the   Muslims  their   lands   in  Mullaitivu -"தொஸ்லிம்கபறன்  

குடிறற்நத்ம லித்ரத்ற கூட்டமப்தைக்கு றரக 

தொல்மனறல் ஆர்ப்தரட்டம்" ன்ந மனப்தறல் றழ்த் றெறக் 

கூட்டமப்தைக்கு றரக 'சுடர்எபற' தத்றரறமகறல் தெய்ற 

தபறந்றருப்தது றகவும் தறரம்! அறறதரன்ரரன் 

இங்றக தரருங்கள்! They are asking back their lands, Sir.  
 

නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please wind up now. 

 

රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I am finishing with this.  
 

Page A8 of “Daily Mirror” of April 9, 2013 states 

under the caption, “Alienation of Land to Resettle 

Returning Muslims : Mullaitivu Muslims Protest Against 

TNA Claims” and I quote: 

“…the Muslim community in the Mullaitivu District had pooh 

poohed these claims alleging that this was a conspiracy that was 

being hatched by the TNA to create havoc in the north once again.” 

I ask, "Hon. Sampanthan, why can you not talk about 

this" ?  

Thank you. 

[අ.බහ. 1.55] 

 

රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අඹ ළඹ ප්රඹෝජනහර  

අදහශ ව ඊ  ඳරිඵහහිය ස ශ ප්රඹෝජනහ හිත  අද 

ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ිළිතඵ ව ප්රභභ  ළදත් 

විහදඹ ආණ්ඩු ඳක්ඹ විසින් ප්රනොළදත් විහදඹ තත්ත්ඹ  

ඳත් ය තිප්රඵනහ. ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත්ර  අදහශ ංප්රලෝධන 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඉදිරිඳත් ප්රො , ඒ ළන අධයඹනඹ යන්න  

භන්ත්රී රුන්  ේභහණත් හරඹක් ප්රදන්න කිඹරහ රු 

ථහනහඹතුභහ මී  ලිනුත් නිප්රඹෝඹන්  දුන්නහ. විප්රල ප්රඹන් 

ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන්. රු ඇභතිතුභනි, භහ දළන් 

ථහ ප්රනොය මී  ලින් ථහ ශහ නම්,  ප්රම් දළන් ඉදිරිඳත් ය 

තිප්රඵන ං ප්රලෝධන ළන භහ දන්ප්රන් නළවළ. ප්රභොද, 

ංප්රලෝධනර  ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන ං ප්රලෝධන ඊ  ඩහ 

ප්රරොකුයි.  

ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ ඳනත  ංප්රලෝධනඹක් 

 ප්රනහහ. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රේ සධහධියණඹ  ප්රඳත්ම් 

ඉදිරිඳත් ශහ. ප්රේ සධහධියණප්රතත් ඒ විබහ යරහ අද ප්රම් 

බහ  ඉදිරිඳත් ශ අසථහ ප්රනප්රො ත්, භ  ලින් ථහ 

ශ  භන්ත්රී රු ප්රම් ංප්රලෝධන දන්ප්රන් නළවළ. ඇයි ඒ? ඒ 

ංප්රලෝධන ප්රභතළන  ඉදිරිඳත් යන්ප්රන් ථහ යමින් 

ඉන්නප්රො .  භහ මී  ලින් ථහ ශහ නම් ප්රම්  ංප්රලෝධන 

ප්රභොනහද  කිඹරහ  භහ දන්ප්රන් නළවළ. එතප්රො  ප්රොප්රවොභද රු 

නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භන්ත්රී රුන් වළටිඹ  අිළ 

රුත්ඹක් ඇති විඹ ළන අධයඹනඹ යරහ ථහ යන්ප්රන්?  

විඹ  අදහශ නළති ඕනෆභ ලඳල ටික් ථහ යනහ නම්, 

ලබරු  ථහක් යනහ නම් ඒ යන්න පුවනන්. රු 

ඇභතිතුභහ ඇවිත් ඉදිරිඳත් යන රුු එතුභහ ප්රනස යන්ප්රන් 

නළති නිහ එතුභහ  ේලසනඹකුත් නළවළ. එතුභහ ඉදිරිඳත් යන්ප්රන් 

ආණ්ඩුප්රේ භතඹ. එතුභහ  ප්රම් ංප්රලෝධන අදහශත් නළවළ; අප්රනක් 

අඹ  අදහශත් නළවළ. නමුත් අඳ  එප්රවභ ප්රනොප්රයි. අිළ විඹඹක් 

ළන ථහ යනහ.   

දළන් ඵරන්න. ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත   ඉදිරිඳත් ශ ංප්රලෝධනර  ඩහ ප්රරොකුයි දළන් 

බහත ය තිප්රඵන ංප්රලෝධන. අද ස ප්රනප්රො   ත 

ප්රභොන ප්රභොනහ ඉදිරිඳත් යයිද කිඹන්න භහ දන්ප්රන් නළවළ. ඒ 

නිහ ප්රම් විහයඹක්. ඒ විහයඹ  ඹ ත්  තභයි භ  ප්රම් ථහ 

යන්න  සිේධ ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ 

භන්ත්රී රුන්ප්රේ රුත්ඹ කිඹන්ප්රන්, යප්රට් ජනතහප්රේ 

රුත්ඹයි. ඒ රුත්ඹ  ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ම්ප්ධණප්රඹන්භ 

වෆලලු යන ඵ විතයක් භභ කිඹන්න  ඕනෆ. ඒ ළන නහටුයි, 

යප්රට් ජනතහ ප්රනුප්රන්.  ඡන්දඹ දුන්නහ    ඳසප්ර  ඊශඟ ඡන්දඹ 

එන තුරු යප්රට් ජනතහ ත් ප්රම් ළන ේලසනඹක් නළවළ. නමුත් ඒ 

ජනතහ නිප්රඹෝජනඹ යමින් තභයි අිළ ප්රභතළන  ඇවිත් 

ඉන්ප්රන්. ඒ නිහ ප්රම්හ අධයඹනඹ යරහ නිසි ඳරිදි ථහ යන්න 

අඳ  ආත්භ ප්රෞයඹක්, කීභක් තිප්රඵනහ. එක්ප්රෝ උප්රේ 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ඳ න් නිේදීභ කිඹන්න ඕනෆ, ස න තුරුභ  

භ හි  හි හ ඹන  ේයිට්  ඵස හප්රේ ළරින් ළප්ර්ධ ංප්රලෝධන 

එනහ කිඹරහ. ඒ ප්රභොකුත් දන්ප්රන් නළති අිළ විඹඹක් ළන ථහ 

යන්න එනහ. නමුත් ථහ යන්න ඕනෆ ප්රභොක් ද කිඹරහ 

අඳ  දළන න්න විධිඹක්  නළවළ. ඒ නිහ රු නිප්රඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි, ප්රම් ංප්රලෝධන විහයඹක්.  

මී  ලින් ප්ර්ධගු ආඥහඳනත ංප්රලෝධනඹ යන ප්රරහප්රේදී, 

ඒ හච්ඡහප්රේදී අිළ ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ ළන  ථහ 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ශහ. එහි තිප්රඵන ඵයඳතශභ අිළ එදහ ප්රඳන්නුහ. නමුත් 

ප්රේ සධහධියණඹ සුපුරුදු විධිඹ භ, අඳ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රච්ච 

විධිඹ භ  කිසිභ විග්රාවඹක් ප්රනොය  ඒ සිඹලර අනුභත ය 

තිප්රඵනහ. ළ ලු තිප්රඵන්ප්රන් ප්රම්යි රු ඇභතිතුභනි.  ප්රභභ 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත අද ම්භත ශහභ ඒ විඳක්ප්රත අඳ  

ප්රනොප්රයි, ප්රම් ආණ්ඩු භ අභිප්රඹෝඹක්  ප්රනහ. භහ 

තමුන්නහන සප්ර    ප්රම් හයණඹ අධහයණඹ ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භ  ථහ යන්න තිප්රඵන්ප්රන් විනහඩි 12යි,  රු ඇභතිතුභහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] වරි. වරි. ඒ ඔඵතුභහ  බහයයි. භහ ප්රම් භප්රේ 

අදවයි ඉදිරිඳත් යන්ප්රන්.  ප්රභතළන  තිප්රඵන විප්රල  ප්රදඹ  

ප්රභඹයි.  ප්ර්ධගු   අදහශ රණරුඵදු  ම්ඵන්ධප්රඹන්, දඩඹක් ඳළනවීභ 

ම්ඵන්ධප්රඹන්, ඒ හසතු අඹ කිරීභ ම්ඵන්ධප්රඹන්, ඵදු අඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ඇති ළ ලුක් - dispute  එක්-  ම්ඵන්ධප්රඹන් 

ඹම් තළනළත්ප්රතක් ඵදු අභිඹහචහනහ ප්රොමින් බහ  appeal  

එක් දළම්භහ  ඳසප්ර , ඒ ඉලලීභ ඉදිරිඳත් ශහ  ඳසප්ර  ඒ 

ම්ප්ධණප්රඹන්භ ප්ර්ධගු ක්රිඅඹහලිප්රඹන් ඉත් ප්රනහ. ඒ 

ම්ප්ධණප්රඹන්භ විඹබහය ඇභතියඹහප්රන් ඉත් ප්රනහ.  ඊ  

ඳසප්ර  ඒ ේලසනඹ ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ ව  අදහශ  

තළනළත්තහ අතය ඇති ක්රිඅඹහලිඹක් ඵ  ඳත් ප්රනහ. ඒ 

ක්රිඅඹහලිප්රතදී  ඒ ප්රදන රණන්දු තභයි අහනප්රතදී ක්රිඅඹහත්භ 

ප්රන්ප්රන්. එතළනයි ළ ලු තිප්රඵන්ප්රන්. එභ නිහ ප්රභළනි 

ඹහන්ත්රහණඹක් වළප්රදනහ නම්,  අඩු තයප්රම් අතයභළදි තළනක් 

තිප්රඵන්න ඕනෆ. ඒ ඹහන්ත්රහණඹ වදන්න ඕනෆ ප්ර්ධගු 

ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ අධයක් ජනයහලයඹහ. එප්රවභ නළත්නම් ප්රම් 

විඹඹ ළන දන්නහ, විඹ  අදහශ  ව ඳහ්ධලස  ම්ඵන්ධ ව 

යවඹක් විසින්. එහිදී ඇත්ත භ විඹඹ බහය  ඇභතියඹහප්රේ 

ඵරතර ප්ර්ධගු අධයක් ජනයහලයඹහප්රේ ඵරතරර  ඩහ 

ඉවිතන් තිඹන්න ප්රවො නළවළ. ඊ  ඩහ ඳවිතන් තභයි  තිඹන්න  

ඕනෆ.  

නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ ප්රනස ය තිප්රඵනහ. ප්ර්ධගු 

ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ නිරධහරින්ප්රේ ඳළත්ප්රතන්, ිත්රණඹ මිති 

ඳළත්ප්රතන් ආපු උේප්රකෝණඹ නිහ තමුන්නහන්ප්ර රහ තයහ 

අයමුදල ඳළවළය ළනීප්රම් ක්රිඅඹහලිඹ ඉත් ය ත්තහ. ඒප්රන් අඹ 

නහ, ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ ප්ර්ධගු ඳනත  අදහශ ශහ. 

ඒ තභයි අද ප්රම් ම්භත යන්ප්රන්. ප්රම් ම්භත කිරීභ තුශ,  

තයහ අයමුදල ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ඉන්න අඹප්රේ ඒ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ඉස  න්ප්රන් නළවළ. ප්රභොද, ප්ර්ධගු දණ්ඩනඹක් 

රද පුේරඹහ ඒ ළ ලුක් වළටිඹ  රහ ඵදු  අභිඹහචනහ 

ප්රොමින් බහ  ඳළමිණිලි ශහභ ඒ තයහ වම්ඵ න්ප්රන් නළති 

නිහ. තයහ අයමුදල ඳළවළය ප්රනොන්නහඹ කිඹහ ළනසිලර  

ඳත් වුණ ිත්රණඹ මිතිර ත්  තමුන්නහන්ප්ර රහ අහනප්රත ය 

තිප්රඵන්ප්රන් ප්රොහ ප්රඳන්වීභ විතයයි. ප්රභොද,  එ ඳළත්තකින් 

ඔවුන්  ඹම් තයභ හසිඹක් යන ඵ ප්රඳන්රහ 

තමුන්නහන්ප්ර රහ ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ංප්රලෝධනඹ යනහ. අිළ දන්ප්රන් නළවළ අලුතින් 

ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන ංප්රලෝධන ලින් ඉදිරිඳත් ශ 

ංප්රලෝධනර  ඩහ බඹහනද නළේද කිඹරහ. අිළ ඒහ දළක්ප්රක් 

නළවළ. ඒ ප්රොශ විතයයි දළරහ තිප්රඵන්ප්රන්. අකුරු දළක්ප්රක් නළවළ. 

අකුරු කිඹන්න ප්රරහක් තිබුප්රණ් නළවළ. ඒ නිහ ප්රම් ප්රනළවිත් 

තිප්රඵන ංප්රලෝධනඹ නම් රු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ප්ර රහ භ 

නළත අභිප්රඹෝඹක් ඵ  ඳත් ප්රන ඵ  අධහයණප්රඹන් 

කිඹන්න ඕනෆභ තිප්රඵනහ.  

ඊශඟ  ඇභතිතුභහප්රන් දළන න්න, ඳළවළදිලි ය න්න 

ප්රදඹක් තිප්රඵනහ. ඒ තභයි තමුන්නහන්ප්ර රහ මුදල ඳනත  අදහශ 

ය තිප්රඵන ංප්රලෝධන ළන.  මුදල ඳනත  අදහශ ය තිප්රඵන 

ංප්රලෝධනර ඳස න ප්රො සින් තමුන්නහන්ප්ර රහ ප්රඹෝජනහ  

යන්ප්රන්, ඹම් ප්රේප්රඳොශක් -ඉඩභක්- ම්ඵන්ධ. ප්රේප්රඳොශ 

විප්රේශිඹන්  ඳළරීප්රම්දී ප්රභප්රතක් සිඹඹ  100 ඵේදක් තිබුණහ. 

විප්රේශිප්රඹක් ඉඩභක් රඵහ න්නහ නම් සිඹඹ  100ක් ඵදු 

ඳනහ තිබුණහ. දළන් ඒ ඵේද ඉත් යනහ. ඒ ඵේද ඉත් 

යන්ප්රන් විප්රේශිඹන්  ඒ ආහයප්රඹන්ත් ඉඩම් ඳළරීභක් 

සිේධ යන්ප්රන් නළවළ කිඹන ඳදනමින්. ඒ ප්රවොයි. ඒ අඹ 

ළඹ ප්රඹෝජනහක් විධිඹ  තිබුණහ.  

රු ඇභතිතුභනි,  මුදල වහ ක්රුභ ම්ඳහදන අභහතයහංලප්රත 

යහජය මරය ේතිඳත්ති ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ අධයක් ජනයහල 

සිරි්ධධන භවත්භඹහ 2013.03.27 න දහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ ප්රම් 

ඳනත ම්භත ප්රේ ඹළයි උඳලඳනඹ ය නිකුත් ය තිප්රඵන 

චක්රුප්රලඹ භහ වළන්හඩ් හ්ධතහ  ඇතුශත් කිරීභ වහ 

බහත* යනහ.  
 
ඒ ප්රයජිසට්රැහ්ධ ජනයහලයඹහ  එහ තිප්රඵනහ. ප්රම් 

චක්රුප්රල ප්රත තිප්රඵනහ, අඹ ළඹ ප්රඹෝජනහ අනු ප්රේප්රඳොශ භත 

ඳළනව සිඹඹ  100 ඵදු ඉත් කිරීභ ිළිතඵ.  එතුභහ ප්රභන්න 

ප්රභප්රවභ  කිඹනහ.  
 

“The transfer of land (state owned or privately owned) to the following 

is prohibited: 
 

I.     a foreign national 

II. a foreign company 

          III.   a company incorporated …” 

ප්රභහි කිඹන ආහයඹ  පුේරඹහ ව භහම්ර ත් ප්රම් 

අදහශයි. වළඵළයි, තමුන්නහන්ප්ර රහ  ප්රනළලරහ තිප්රඵන ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳප්රත් ඳස ළනි ප්රො ප්ර  කිඹන්ප්රන් "ශ්රී  රංහ තුශ 

ඉඩභ අයිතිඹ ශ්රී  රංහප්රේ පුයළසිඹකු ප්රනොන තළනළත්තකු  

ඳළරීභ වහ" කිඹරහයි. "තළනළත්තකු " විතයයි. ප්රභහි නීතිප්රත 

ඵරඳෆප්රම් දී තමුන්නහන්ප්ර රහ කිඹන්ප්රන් එප්රවභයි.  ඵරන්න, රු 

ඇභතිතුභනි ඳස ළනි ප්රො . "ප්රභභ ප්රො  භන්න් 1963 අං 

11 දයන මුදල ඳනප්රත් vi න ප්රො  ඉත් යනු රඵන අතය 

ඉත් කිරීප්රම් නීතිභඹ ඵරඳෆභ න්ප්රන් ශ්රී  රංහප්රේ පුයළසිඹන් 

ප්රනොන තළනළත්තන් " . ඒ අදහශ න්ප්රන් යිභන්  ප්රන්න 

පුවනන්.  අිළ තමුන්නහන්ප්ර ප්රන් අවනහ යිභන් ඇන්ඩ් 

ම්ඳළනිර  ප්රභොද ප්රන්ප්රන් කිඹරහ. එතප්රො  සිදු න ප්රේ 

ප්රම්යි. පුේරඹකු  ඉඩම් න්න ඵළවළ. පුේරඹකු  ඉඩම් 

න්න ඵළරි න විධිඹ  තිප්රඵන නීතිඹ තත් එවහ  ප්රන ඹනහ. 

සිඹඹ  සිඹඹ ඵේදක් ප්රරහ වරි පුේරඹකු  ඉඩභක් න්න 

ඵළවළ. වළඵළයි, දළන්  වඟහක් ප්රරහ  ප්රේප්රඳොශ අත්ඳත් ය 

න්ප්රන් පුේරප්රඹෝ ප්රනොප්රයි, ප්රොම්ඳළනි.  යිභන් ප්රනොප්රයි, 

යිභන් ඇන්ඩ් ප්රොම්ඳළනි. දළන් ඔඹ එන්ප්රන් ප්රේම්ස ඳළ්ධ ද 

වුද කිඹරහ ප්රප්රනක්. ප්රේම්ස ඳළ්ධ ළසිප්රනෝ යජහ.  ළසිප්රනෝ 

යජහ එන්ප්රන් ළසිප්රනෝ  ප්රොම්ඳළනිඹ වළටිඹ යි. යජහ ප්රනොප්රයි 

න්ප්රන්. යජහප්රේ ප්රොම්ඳළනිඹ න්ප්රන්. ඉඩම් න්ප්රන් එප්රවභයි. 

ප්රේප්රඳොශ අත්ඳත් ය න්ප්රන් එප්රවභයි. ඒ හරප්රත ආහ හප්රේ 

දළන් විප්රේශිඹහ වළටිඹ  තනි තනි පුේරප්රඹෝ එන්ප්රන් නළවළ. ඒ 

නිහ යප්රට් ජනතහ ප්රනුප්රන් භභ රු ඇභතිතුභහප්රන් ඳළවළදිලි 

ය න්න ඕනෆ - දළන න්න ඕනෆ- සිඹඹ  සිඹඹ ඵේදක් 

ප්රරහ විප්රේශියින්  ඉඩම් ඳළරීප්රම් ඵරඹ නත්න්ප්රන් තනි 

පුේරයින් ද, එප්රවභ නළත්නම් පුේරයින් ව පුේරයින් 

ම්ඵන්ධ න භහම්ර ත්, යහඳහයර ත් අදහශද කිඹරහ. 

ප්රභොද, ප්රම් විප්රේශිඹහ කිඹන  පුේරඹහ  තවනම් යනහ. 

වළඵළයි, විප්රේශි පුේරඹහප්රේ ප්රොම්ඳළනිඹ  -භහම්ර - ප්රම් 

ඉඩම් ප්රේප්රඳොශ රඵහ ප්රදනහ නම්, ඒ  ප්රම් නීති අදහශ න්ප්රන් 

නළත්නම් ප්රම්ප්රන් ළඩක් නළවළ. ප්රභොද, අද න වි  ඉතහ 

ඳළවළදිලි දළන් තිප්රඵන තත්ත්ඹ  පුේරප්රඹෝ තනි තනි 

1445 1446 

[රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරප්රත තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඇවිලරහ ප්රේප්රඳොශ ඳයහ න්ප්රන් නළවළ. විප්රේශි පුේරප්රඹෝ 

රංහ  එන්ප්රන් භහම් වළටිඹ යි. අද තමුන්නහන්ප්ර රහ 

රංහප්රේ ටිනහභ ඉඩම් ටි ප්රදන්ප්රන් තනි තනි පුේරඹන්  

ප්රනොප්රයි, ඒ පුේරයින් තු තිප්රඵන භහම්ර යි. ඒ නිහ 

ප්රම් ළන ඳළවළදිලි ය ළනීභක් අලයයි. ප්රම් ඹරහ තිප්රඵන 

චක්රුප්රලනඹ නිළයදියි. තමුන්නහන්ප්ර  ඳසු ගිඹ 20 ළනිදහ ප්රම් 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ ම්භත ප්රයි කිඹරහ හිතරහ 

යහජය මරය ේතිඳත්ති ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ අධයක් ජනයහලයඹහ 

ප්රයජිසට්රැහ්ධ ජනයහලතුභහ  ඹරහ තිප්රඵන නිප්රේදනඹ නම් 

ඳළවළදිලියි. වළඵළයි, ඒ ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත  අදහශ  

ංප්රලෝධනප්රත නළවළ.  

අද ම්භත න ංප්රලෝධනඹ තුශ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රභොක්ද? 

විප්රේශිඹකු ඉඩම් අත් ඳත් ය ළනීප්රම්දී ඳනහ තිබ සිඹඹ  

සිඹප්රත ඵදු ඉත් යන්ප්රන් තනි පුේරඹන්  විතයක් නම් ප්රම් 

චක්රුප්රලඹයි, තමුන්නහන්ප්ර  ම්භත යන ප්රම් නීතිඹයි 

ළප්ර නහ රු ඇභතිතුභනි. ඒ ළටීභ දළන භ සිේධ ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ ඔඵතුභහප්රන් වරි 

ඔඵතුභහප්රේ නිරධහරි භවත්රුන්ප්රන් වරි ප්රම් ළන දළනන්න 

ළභළතියි. ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඳළවළදිලි යන්න, ප්රේඳශ අත් ඳත් 

ය ළනීභ භත ඳළනව සිඹඹ  සිඹඹ ඵේද ඉත් යන්ප්රන් තනි 

තනි පුේරඹන් ද කිඹරහ; එප්රවභත් නළත්නම් පුේරඹන් ව 

පුේරඹන් ම්ඵන්ධ න භහම්, යහඳහය, ඵේධ යහඳහය, වවුල 

යහඳහයර ත් ප්රම් අදහශද කිඹරහ. යිභන්  විතයද, යිභන් 

ඇන්ඩ් ප්රොම්ඳළනිර ත් අදහශද කිඹන එ ඳළවළදිලි ය න්න 

ඕනෆ රු ඇභතිතුභහ. ප්රොයි ප්රරහප්රේත් නළන් රහ රුු දක්න 

ඇභතිතුභහ දළන් නිවඬ ඉන්ප්රන් ප්රභොද කිඹරහ භ  ප්රත්ප්රයන්ප්රන් 

නළවළ. 

 
නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
රු භන්ත්රී තුභහ, ථහ අහන යන්න.      

 
රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භභ ථහ අන් 

යනහ තත් විනහඩිඹකින්. රු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ප්ර රහ 

ඔට්ටු ඇලලීභ වහ සදු ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත  ප්රරොකු 

ංප්රලෝධනඹක් ප්රනළලරහ තිප්රඵනහ. එහි තිප්රඵන චන 

ප්රභොනහද කිඹරහ අිළ දන්ප්රන් නළවළ. ප්රව තු, කිඹන්න ප්රරහක් 

නළති නියි. නමුත් ප්රම් අනු ඉතහභ ඳළවළදිලියි, ප්රභහිදී එක් 

ඳළත්තකින්, තමුන්නහන්ප්ර රහ අඹ යන හසතු ළඩි යන 

ඵත්, එප්රවභ ළඩි යන භන් අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් ප්රරෝප්රත 

ඉන්න ප්රරොකුභ ළසිප්රනෝ යජහරහ  -ප්රේම්ස ඳළ්ධරහ - රංහ  

එන්න ඉඩ වදන ඵත්. ප්රේම්ස ඳළ්ධරහ රංහ  එන ප්රො  

ප්රලක් වවුස එ ඉසයවහ තිප්රඵන අය දළළන්ත ඉඩ ප්රො  

ප්රේම්ස ඳළ්ධ  ප්රදනහ buildings වන්න. ඒප්රන් තභයි ප්රම් 

එන්ප්රන්. ඒ මිලිඹන ණන ප්රප්රනන ප්රො  හසතු අඹ යන්ප්රන් 

ප්රොප්රවොභද? ථහ යන්ප්රන් වුද? Deal යන්ප්රන් වුද? 

Commission න්ප්රන් වුද? භභ හිතනහ ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ 

ප්රම් ඉන්න රු ඇභතිතුභහ ඒ   කිඹන්ප්රන් නළවළ කිඹරහ. රු 

ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ප්ර   කිඹනහද ඒ ? තමුන්නහන්ප්ර  

ප්රේම්ස ඳළ්ධ රංහ  ප්රන එන්න ථහ ශහද? ඔ ව එනහ 

කිඹරහ දන්නහද? ඒහ ළන තමුන්නහන්ප්ර  දන්ප්රන් නළවළ. 

තමුන්නහන්ප්ර   තිප්රඵන්ප්රන් ඔට්ටු ඇලලීභ වහ සදු ඵදු 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්රප්රනන්න විතයයි. අයප්රව  

ට්ටිඹ ප්රනභ ඔට්ටු අලරහ න්නහ. ට්ටිඹ ප්රනභ ඔට්ටු 

අලරහප්රන තභයි තමුන්නහන්ප්ර   ප්රභප්රව   ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ප්රන එන්න කිඹන්ප්රන්. ප්රේම්ස ඳළ්ධ එක් ථහ ප්රශ  

ප්රොප්රව දීද? වුද ඔ ව ප්රභප්රව   ප්රන්න්ප්රන්? ඒ හච්ඡහ 

ප්රභොනහද? ඒ ඇති ව එඟතහන් ප්රභොනහද? ඒ නිහ ඉතහ 

ඳළවළදිලියි ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් කිඹන්ප්රන් ජනතහ විහිවන  

රක් යන, ජනතහප්රේ ඡන්දඹ  විහිවන යන ඒහ ඵ. 

තමුන්නහන්ප්ර රහ නුප්රදනු යන්ප්රන් ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රන් 

එිතප්රතයි; ළබිනට් එප්රන් එිතප්රතයි. ප්රනභයි හච්ඡහ 

ඹන්ප්රන්. වළඵළයි ඒ නුප්රදනුර ේතිපරර  ඉතිවහප්රත දහ 

වරි තමුන්නහන්ප්ර රහ  ප්රම් ය  ඉසයවහ  කිඹන්න සිේධ 

නහ කිඹන එ අධහයණඹ යමින් භප්රේ අදවස දළක්වීභ 

අන් යනහ. ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි.   
 

[අ.බහ. 2.08] 

 

රු ප්රේ.ආ්ධ.පී. සරිඹප්ප්රඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ.ஆர்.தே. சூரறப்ததரு) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහ ප්රම් ඵදු ිළිතඵ 

ථහ යන්ප්රන් ප්රනත් දිසටි ප්රෝණඹකින්. ප්රම් 2013 ්ධඹ. 

පුංචි ය  ඳළළත්භ ප්රරෝඹ  තදුය ත් අදහශ න්ප්රන් නළති 

හතහයණඹක් තභයි අද තිප්රඵන්ප්රන්. 2008 ්ධප්රතදී ප්රරෝ 

ඵළංකුප්රේ බහඳතිතුභහ ළදත් නිර නිප්රේදනඹක් ශහ, ප්රරෝප්රත 

ප්රභප්රතක් ඳළළති ඵර තුරනඹ, තයහදිප්රත දහරහ කියන ප්රො  

ඇප්රභරිහ වහ ප්රසු ය ල අතය තිබුු දහහලි ඵර තුරනඹ 

2008 ්ධප්රත ප්රනස වුණහ කිඹරහ. ඒ ්ධප්රතදී තභයි 

ඇප්රභරිහනු ප්රඩොර්ධ හසිඹ විනහල ප්රරහ ගිප්රත. අද ඇප්රභරිහප්රේ 

ප්රඩොර්ධ හසිඹ ඩදහසි ප්රොශඹක් ඳභණයි. ඒ ප්රනු  ඒ අඹ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු වුණහ යප්රයෝ හසිඹ යුප්රයෝඳප්රත අභයය ඹ 

යන්න. අද යප්රයෝ හසිඹ ඩදහසිඹ ත් ඩහ අන්ත 

තත්ත්ඹ  ඇවිලරහ. යුප්රයෝඳහ ංභඹ ප්රරෝප්රත හිඟන ආදි 

ශිය මිතිඹක් ඵ  ඳත් ප්රරහ. උදහවයණඹක් අලය නම් 

කිඹන්නම්. යිේස දඳ ප්රත් අද ප්රම් ප්රභොප්රවොප්රත්දී ඵළංකු වරහ. 

ඵළංකුර තිප්රඵන ප්රඳොඩි මිනිසුන්ප්රේ ප්රේප්රඳොශ අයප්රන ඒහප්රඹන් 

ප්රොම්ඳළනිර අරහබඹ වනහ. යුප්රයෝඳප්රත සිඹලු හසි ඩහ 

ළටිරහ. ආඩම්ඵයහය ෂසරෑන්ක් හසිඹ නළවළ. ඉතහලිප්රත ලීයහ 

හසිඹ නළවළ. සඳහඤසඤප්රත ප්රඳප්ර හ හසිඹ නළවළ. ඕරන්දප්රත 

ගිලඩ්ධස හසිඹ නළවළ. ප්රම් හප්රේ විලහර විඳත්ති යහශිඹක් සිේධ 

ප්රරහ තිප්රඵනහ. 1991 දී තභයි ප්රෝවිඹට් ප්රේලඹ බි ළටිරහ 

ප්රරෝප්රත ඵර තුරනඹ තනි සුිළරි ඵරතකු  හිමි වුප්රණ්. 

ඇප්රභරිහ අවුරුදු 20ක් ප්රරෝප්රත තනි යජහ වළටිඹ   යුතු 

ශහ. අන්තිප්රම්දී වුරුත් විභතිඹ  ඳත් යමින් ඇප්රභරිහ 

ප්රරෝ ඉතිවහප්රත ප්රභප්රතක් ය ක් හිමි ය ත් විලහරභ 

ණඹයඹ හිමි ය ත්තහ.  

ඒ ේහල යන්ප්රන් ්රිිලිඹන්ලින්. මිලිඹනලින්, 

බිලිඹනලින් ප්රනොප්රයි ්රිිලිඹන්ලින්. භභ ප්රම් ථහ යන 

ප්රභොප්රවොත න වි  ඇප්රභරිහ ප්රඩොර්ධ ්රිිලිඹන් 13 ත් ඩහ 

ණඹ තුරුස ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඇප්රභරිහප්රේ සි ඵල ප්රඩොරයඹ 

දළන් ප්රොස ප්රොශඹක් වහ භහනයි. ප්රම් තත්ත්ඹ ප්රරෝප්රඹන් 

න් යරහ තිප්රඵනහ. ප්රොප්රවොභද න් යරහ තිප්රඵන්ප්රන්? 

මුවන ප්රරෝප්රතභ ේිත්ති agenciesලින් සිඹඹ  93ක්භ 

ඇප්රභරිහප්රේ CIA එ විසින් තභයි ඳහරනඹ යන්ප්රන්. ප්රන 

කිසිභ ේිත්තිඹක් ඳශ යන්න ප්රදන්ප්රන් නළවළ. එප්රවභ 

ේිත්තිඹක් ඳශ ප්රශොත් ඒ අඹ  අප්රනක් ේිත්ති ප්රදන්ප්රන් 

නළවළ. ඒ නිහ මුවන ප්රරෝප්රතභ ේිත්ති ආඥහදහඹත්ඹක් CIA 

එ agencies වයවහ ක්රිඅඹහත්භ යරහ තිප්රඵනහ. ඒ නිහ භව 

ජනතහ තය තත්ත්ඹ දන්ප්රන් නළවළ. නමුත් ප්රරෝප්රත ඇති 

ප්රරහ තිප්රඵන මුදල ක්රුභඹ ඩහ ළටීභ ළන දළන ත වළකියි. 

ප්රම් තත්ත්ඹ ඹ ප්රත් අද ආසිඹහප්රේ තත්ත්ඹ ළන ප්රන 

ඳළත්තකින් අිළ ඇවළ ඇයරහ ඵරන්න  ඕනෆ. ඳශමුළනි තහ  

අප්රිුහ නළන්ටින්න ඳ න් අයප්රන තිප්රඵනහ. ඳශමුළනි තහ  

දකුු ඇප්රභරිහ, බ්ර්සීරඹ, ප්රනිසියුරහ, ආ්ධජන්ටිනහ ආදී 

1447 1448 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ය ල නළන්ටින්න ඳ න් අයප්රන තිප්රඵනහ. ප්රරෝප්රත මීශඟ 

නහඹඹහ ඳශමුළනි තහ  ආසිඹහප්රන් දළන භත් ඳවශ ප්රරහ 

ඉයයි. ඉන්දිඹහ නිදව රළබුප්රේ 1947 අප්රෝසතු 15ළනිදහ. 

ඇප්රභරිහප්රන් චීනඹ නිදවස වුප්රණ් 1949 ඔක්ප්රතෝඵ්ධ භහප්රත 

01ළනිදහ. නමුත් චීනඹයි ඉන්දිඹහයි ගිඹ දුය දිවහ ඵරන්න. අද 

චීනඹ ප්රරෝප්රත ප්රදළනි ආ්ධථි ඵරතහ ඵ  ඳත් ප්රරහ. ත 

අවුරුදු ප්රදදී චීනඹ ඇප්රභරිහ ඳයදහ ඳශමුළනි ආ්ධථිඹ වහ 

ප්රේලඳහරන නහඹඹහ ඵ  ඳත් ප්රනහ. ඉන්දිඹහ එප්රවභ 

ිළටින්භ ිළසසිප්රේ ඳශහ භලරක් ප්රේ විනහලඹ  ඳත් ප්රරහ. 

ඉන්දිඹහ ත දුය ත් ලක්තිභත් යහජයඹක් ප්රනොප්රයි. ජවලරහල 

ප්රන්රුතුභහ නිදවස ඉන්දිඹහ ප්රේ අභළති වළටිඹ  ඳත් ප්රන ප්රො  

ඉන්දිඹහප්රේ තිබුප්රණ් ේහන්ත 17යි. අද ේහන්ත 29ක් තිප්රඵනහ. 

ඉන්දිඹහ  ේහන්ත 35ක් ඉලරරහ රඵර, ප්රෝරහවර යනහ. 

ඉන්දිඹහප්රේ ප්රරොකුභ ප්රේ තභයි ඉන්දිඹහ ළඵළලි යරහ - 

balkanize යරහ, ඉන්දිඹහ ේහන්ත 35  ඩරහ ඉන්දිඹහප්රේ 

තිබුු ළදත් තත්ත්ඹ ම්ප්ධණප්රඹන් විනහල කිරීභ. ප්රම් 

අසථහප්රේදී රංහප්රේ අිළ එප්රවභ ිළටින්භ තනි ඉන්දිඹහක්; 

ලක්තිභත්, එක්ත් ඉන්දිඹහක් ේහ්ධථනහ යනහ. අිළ ඉන්දිඹහප්රේ 

ළඵළලිර  රන්ප්රන් නළවළ. අද ඉන්දිඹහ  සිේධ ප්රරහ 

තිප්රඵන ප්රේ තභයි හින්දුසථහනඹ ඳහරනඹ යන්ප්රන් ද්රෂවිඩසථහනඹ 

විසින් වීභ. හින්දුසථහනඹ කිඹන ඉන්දිඹහ ද්රෂවිඩසථහනඹ විසින් 

ඳහරනඹ යන හරණ්ණි තත්ත්ඹක් අද ඉන්දිඹහප්රේ ඇති 

ප්රරහ තිප්රඵනහ. අභත යන්න එඳහ, වුරු ආත්, වුරු 

ගිඹත් ජව්ධරහල ප්රන්රුතුභහ, ඉන්දියහ හන්ධිතුමිඹ, ලරඵහයි 

ඳප්රට්ලතුභහ ඉන්දිඹහ තනි ය ක් වළටිඹ  ආයක්හ ශ ඵ. ඒ 

තදුය ත් ප්රන ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ යරහ තිප්රඵනහ 

භන්ප්රභෝවන් සිං කිඹන ළඩ  නළති, රන්න ආත්භඹකුත් නළති, ඳයින් වන්න කුත්  නළති ප්රම්ප්රඵක් 
අභළති තනතුය  ඳත් යරහ. කිසිභ ළඩ  නළති, නිම්භ  වශ ප්රේ ඳහප්රන චරිතඹක් විතයයි.  

 
[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ නිහ අිළ ප්රඵොප්රවොභ නහටු ප්රනහ, ඉන්දීඹ භධයභ 

ආණ්ඩුප්රේ තිප්රඵන දු්ධරබහඹ ිළිතඵ. ඒ වුණත් ආසිඹහප්රේ 

ලක්තිඹ වහ මිත්රහත්ඹ වහ අිළ තනි ඉන්දිඹහක් ේහ්ධථනහ 

යනහ. 

නමුත් ප්රම් සිඹලරභ ඳයදමින්, මුවන ප්රරෝඹභ විභතිඹ  

ඳත් යමින් චීනඹ ඉවශ භ ඇවිලරහ තිප්රඵනහ. ප්රම් 

ප්රභො ප්රවොප්රත්දී චීනප්රත ජනවනඹ ප්රෝටි 135යි. ඊශඟ  ඇවිලරහ 

තිප්රඵන්ප්රන් ඉන්දිඹහ. ඉන්දිඹහප්රේ ජනවනඹ ප්රෝටි 121යි. 

ඊශඟ  තිප්රඵන්ප්රන් ඇප්රභරිහ. ඇප්රභරිහප්රේ ජනවනඹ ප්රෝටි 

31යි. එතළනින් ඳවශ  ගිඹහභ ඉන්දුනීසිඹහප්රේ ජනවනඹ ප්රෝටි 

24යි, බ්ර්සීරප්රත ජනවනඹ ප්රෝටි 19යි. 

අනික් ඒහ පුංචි ය ල වළටිඹ යි ණන් න්ප්රන්. ඒ නිහ අිළ 

විභතිප්රඹන් ප්රම් දිවහ ඵරහප්රන ඉන්න ඕනෆ. අනහතඹ ඵ හිය  

තදුය ත් අයිති නළවළ. අනහතඹ ප්රඳයදි අප්රප් ය ලර  -

අඳ - අයිතියි. ප්රඳයදි තිප්රඵන්ප්රන් අලුත් ශිස හචහයඹක්. ත 

අවුරුදු ප්රද දී, තුන දී ඔඵතුභන්රහ  දළන න්නහ, වුද 

ප්රඳයදි වහම්පුතහ කිඹරහ. ිළ  ිළ භ හප්රේභ අද භභ ප්රම් තහ 

යන ප්රභොප්රවොප්රත්දීත් යුප්රයෝඳහ ංභඹ ඵංප්රොප්රරොත්. යප්රයෝ 

හසිඹ ඵංප්රොප්රරොත්. යිේස දඳත -ය - ඵංප්රොප්රරොත්. ඒ 

හප්රේභයි ඳිතුහරඹ, සඳහඤසඤඹ, ඉතහලිඹ. ඒහ එප්රවන් ිළටින්භ 

ඵංප්රොප්රරොත් යහජයඹන්. ඇප්රභරිහ තුන් භහප්රඹන් තුන් භහඹ  

අඹ ළඹ pass ය න්න තයම් අහනහන්ත තත්ත්ඹ  අද 

ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඇප්රභරිහප්රේ සිඹලුභ උත්තු දන්නහ, 

ඇප්රභරිහප්රේ ප්රරෝ ආධිඳතය ඉයයි කිඹන හයණඹ. 

ඇප්රභරිහප්රේ හභහනය අඹ ළඹත් දළන් ිළඹහ න්න ඵළවළ. ඒ 

නිහ ඇප්රභරිහ ඔඵහභහ  ප්රදළනි තහ ත් ඵහය දුන්ප්රන් 

ආදයඹ  ප්රනොප්රයි. ඇප්රභරිහ  ධනහදඹ නභළති 

අභංරයඹප්රත ඳහංශුකරඹ ප්රදන්න වන මිනිප්රවක් ප්රවොඹරහ 

දුන්නහ. ඒ ළන සුේදන්  රේජයි. සුේප්රදෝ භඟ වළරිඹහ; ඕනෆමින් 

භඟ ඇරිඹහ. බුසරහ තභ ජීතුන් අතය ඉන්නහ. තහත්තහයි, පුතහයි 

ථහක් යන්ප්රන් නළවළ. ක්ලින් න්රහ තභ ජීතුන් අතය 

ඉන්නහ. නමුත් ථහක් යන්ප්රන් නළවළ. ඇප්රභරිහප්රේ 

ජනහධිඳති ඳදවිඹ දයහපු උදවිඹ ඉන්නහ. ඒ ප්රොලප්රරෝ 

ඇප්රභරිහප්රේ හිටිඹහ  ථහ යන්ප්රන් නළවළ. අන්තිප්රම් දී අය 

අයණ වන මිනිවහ  -ඔඵහභහ - ඇප්රභරිහ ඵහය දුන්නහ. ඒ ප්රන 

ප්රභොකුත් යන්න ප්රනොප්රයි, "ඵංප්රොප්රරොත් ඇප්රභරිහප්රේ 

ඳහංශුකරඹ තමුප්ර ත් ප්රදනහ, අිළ  රේජයි" කිඹරහ. අද එ සුදු 

භවත්භප්රඹක් -සුදු නහඹප්රඹක්- ඇප්රභරිහ ප්රනුප්රන් ථහ 

යන්ප්රන් නළවළ. භභ ප්රම් ථහ විප්රල ප්රඹන් කිේප්රේ ඒයි. 

රංහ  වංරහ තිප්රඵන යවක් තභයි, ඵ හිය 

ඵංප්රොප්රරොත්බහඹ. ප්රයොයි ්ධ කිසිභ ද ඒ ළන කිඹන්ප්රන් 

නළවළ. News Agenciesලින් ඒ ළන කිඹන්ප්රන් නළවළ. ඒ ළන 

ප්රනොකිඹහ ලිඹත් අයප්රන, ප්රන්ද න්ද යරහ ඕනෆමින් 

CIA ප්රරෝ යහඳහයඹ විසින් ඒ ප්රොලප්රරෝ යටින් ය  නඩත්තු 

යනහ. NGOs කිඹරහ ඒ ය ලර ප්රද්රෂෝ ආ ණ්ඩහඹම් නඩත්තු 

යනහ; මුදල ප්රදනහ; අනික්  යුතු යනහ. ගිඹ තිප්රත 

රුසිඹහප්රේ භවහ විප්රඹක් යන්න, ආණ්ඩු ප්රඳයශන්න රෆසති 

වුණහ. ඒ විප්රඹ එිතදයවු ප්රරහ NGOsර සිඹලු ප්රදනහප්රන්භ 

විබහ ශහ, "ප්රොප්රවන්ද උමරහ  ප්රම් ලලි ආප්රේ, ප්රභොක්ද 

උමරහප්රේ ේතිඳත්තිඹ" කිඹරහ. දළන් යුද නීතිඹ හප්රේ අණඳනත් 

pass යරහ ක්රිඅඹහත්භ යප්රන ඹනහ. මුවන ප්රරෝඹ පුයහභ 

NGOsරහ ල තඵන රද භයණ ප්රයන්තුක් උඩයි අද ජීත් 

ප්රන්ප්රන්. ප්රොශම අඹ  ත භහ ණනක් ඇතුශත 

ම්ප්ධණප්රඹන්  කිඹන්න ප්රනහ, ජනතහ  අද ප්රම් යන 

විඳත්ති මවඹ ිළිතඵ.  

 භභ ප්රම් අසථහප්රේ දී ආඩම්ඵ යප්රඹන් කිඹනහ, ළටිච්ච ය ක් 
නළන්ටීභ ිළිතඵ ආද්ධලඹක් න්නහ නම් ඉන්දිඹහනු හයප්රත  

ශ්රී  රංහේවීඳඹ තභයි ඒ ආද්ධලඹ රඵහ ප්රදන්ප්රන් කිඹරහ. 

යුප්රයෝඳප්රත යුේධඹ ඉය වුණහ. යුේධඹ ඉය ප්රරහ "භහ්ධල" 

ළරළසභ ඹ ප්රත් ආධහය දුන්නත් යුප්රයෝඳප්රත ඔක්ප්රොභ 

ය ලර  නළන්ටින්න පුවනන් වුප්රණ් නළවළ. නළන්ට්ප්රට් ජ්ධභනිඹ 

ඳභණයි. ඇප්රභරිහ ජඳහනඹ නළන්ට්ප්ර ේහ, ඇප්රභරිහප්රේ 

ප්රෝරප්රඹක් වළටිඹ . නමුත් ජඳහනඹ නළන්ට් හ  ඳසප්ර  

ඇප්රභරිහ ජඳහනප්රත ප්රඵලර ළපුහ. අද  ජඳහනඹ තුන්ළනි 

ප්රඳප්රශ  ය ක් ඵ  ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

ප්රරෝප්රත ආ්ධථි ඵරතුන්ප්රේ ප්රලනප්රත ප්රදන තළන 

හි පු ජඳහනඹ දළන් ඳසන තළන , වඹන තළන  ඳවශ  ඇදරහ 

දහරහ. වඹන තළන හි පු චීනඹ ප්රදන තළන  ප්රවෝ ත අවුරුේදක් 

ඇතුශත ඳශමුන තළන  එන තත්ත්ඹ  දළන් ඇති ප්රරහ 

තිප්රඵනහ.  

භභ ආසිඹහතිප්රඹක් වළටිඹ  ඉතහභත් ආඩම්ඵයප්රඹන් වහ 

විලසහන්ත ේහල යනහ, යුප්රයෝඳඹ  අිළ බඹ නළවළ;  

ඇප්රභරිහ  අිළ බඹ නළවළ; භසත එක්ත් ජහරණන්ප්රේ 

භණ්ඩරඹ  අිළ බඹ නළවළ කිඹරහ. අඳ  එක්ත් ජහරණන්ප්රේ 

භණ්ඩරඹ  ඳයින් වරහ, හනු  වීසි යරහ අලුත් 

ශිස හචහයඹක් වදන්න පුවනන් ආසිඹහති ඵරප්රතක්, ප්රේ සධ 

නහඹප්රඹක්, අවහඹ නහඹප්රඹක් ඳවශ ප්රරහ ඉයයි. එතුභහ  

සිංවහනහරඪ කිරීභ ඉදිරි ්ධ ප්රද තුන ඇතුශතදී සිදු නු  

ඇතළයි කිඹන එ භහප්රේ විලසහඹයි. ඒ ළන කිසිභ ළඹක් 

හිතන්න එඳහ. අිළ ඒ තත්ත්ප්රඹන් ඉදිරිඹ  ඹන්ප්රන්.  

අද නළඟී එන අලුත් ය ක් වළටිඹ  ප්රම් ඵදු ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 

ඉදිරිඳත් යරහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රම් හයණහ ළන ප්රනොදන්නහ 
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ප්රප්රනක් ප්රනොප්රයි. මුදල අභහතයහංලඹ ප්රනුප්රන් ප්රම් ඵදු ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් යරහ තිප්රඵන්ප්රන් රංහප්රේ ඉන්න ේධහන 

උප්රතක්. ඒ තභයි යත් අමුුභ භවත්භඹහ. යත් අමුුභ 

භවත්භඹහ ඹ විසිප්රදප්රක්දී  සිවිල ප්ර හ විබහප්රඹන් භත් 

ප්රරහ රංහප්රේ විශිස ප්රඹක් වළටිඹ  යහජහරි  යුතු ශහ ඒ 

අභහතයහංලප්රත. අභළතිරුන් යහශිඹක් ඹ ප්රත් එතුභහ  යුතු ය 

තිප්රඵනහ. එතුභහ  උන්න්න ප්රදඹක් නළවළ.  

ප්රම් යප්රට් කී්ධතිධය  සිවිල ප්ර ඹන් වළටිඹ  වඳුන්න්න 

පුවනන්, බ්ර්ළඩ්භන් වීයප්රෝන් භවත්භඹහ,  ප්රයොනී ද භළල භවත්භඹහ, 

නිලසලං විප්රේයත්න භවත්භඹහ.  ඒ ිළරිප්ර  අන්තිභ නිප්රඹෝජිතඹහ 

තභයි අිළ ඉදිරිප්රත ඉන්නහ යත් අමුුභ භවතහ. භභ එතුභහ  

රු යන්ප්රන් මුදල ඇභතියඹකු වළටිඹ  ඳභණක් ප්රනොප්රයි. 

රංහප්රේ  විඹප්රතක් වළටිඹ ත්, උත් ඳඬියප්රඹක් වළටිඹ ත්, 

ආ්ධථි විප්රල ඥප්රඹක් වළටිඹ ත් භහ එතුභහ  රු යනහ. එතුභහ 

ප්රඵොරු යන ප්රප්රනක් ප්රනොප්රයි. භභ ඉතහභ  ආඩම්ඵයප්රඹන් 

එතුභහ ළන ඒ චන ටි කිඹනහ.  

ප්රම් ඵදු ංප්රලෝධන  ප්රන්ද න්ද යන්න ප්රදඹක් ප්රනොප්රයි. 

ප්රම්  භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහප්රේ ඉදිරි භන  අත දීභ වහ  

ජනතහ ප්රදන ප්රෞයය ඹ, පජනීඹ භරක් වළටිඹ යි භභ 

රන්ප්රන්. ප්රම් හරඹ නහසති යන්ප්රන් නළති, ඵදු 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ඳච ඇද ඵහන්ප්රන් නළති රුණහයරහ ප්රම් ඵදු 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ම්භත යරහ එතුභහප්රේ ඉදිරි භන  අත් උදවු 

ප්රදන ප්රභන් ඉලරමින් භහප්රේ ථහ භහප්ත යනහ.  

 

[අ.බහ. 2.24] 
 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භ  ප්රඳය ථහ ප්රශ  භභ ප්රඵොප්රවොභ රු යන, අඹ යන 

භන්ත්රී තුප්රභක්.  එතුභහප්රේ ථහප්රේ භභ ිළිතන්ප්රන් නළති ඒහ  ඳච 

වන්ප්රන් නළති විසතය යන්න භභ උත්හව යනහ. භභත් 

එතුභහත් එක් එතු නහ  යත් අමුුභ රු ඇභතිතුභහ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් දළක් ව අදවසර . එතුභහ ප්රොයි ප්රරහප්රත් 

ළදත් විධිඹ  ප්රම් බහප්රේ රුු ඉදිරිඳත් යරහ තභහප්රේ භතඹ 

ඉදිරිඳත් යන ඇභතිතුප්රභක්. එතුභහ අඳ   ප්රොයි ප්රරහප්රත් 

කිඹනහ “The Opposition can have its say, but the 

Government will have its way”  කිඹරහ. ඒ ප්රන්න පුවනන්. 

නමුත් භභ හිතන්ප්රන් ේජහතන්ත්රහහදී  යුත්තදී ඔඵතුභන්රහ 

අප්රප් භතත් අවරහ  අභ ලප්රඹන් ප්රඳොඩි ප්රදඹක් ප්රවෝ තිප්රඵනහ 

නම් ඒහ අයප්රන අලය ංප්රලෝධන යයි කිඹරහයි.  

භභ ළභළතියි, අද  භප්රේ ථහ ඳ න් න්න, ප්රම් දළන් ප්රේ 

අඩවිඹ  ඳශ වුණ  ේිත්තිඹකින්. එහි වන් නහ, “Sri 

Lanka lending rates to fall from May - June: Treasury 

Secretary” කිඹරහ. භවහ බහණ්ඩහහයප්රත ප්රලම් ජඹසුන්දය 

භළතිතුභහ - භවරු එතුභහ  ආ්ධථි කහතඹහ කිඹරහ කිඹනහ -  

කිඹරහ තිප්රඵනහ, ප්රම් යන ංප්රලෝධන නිහ රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹත්, රංහ නිජ ප්රතල ංසථහත් රඵහ න්නහ  ණඹ 

ේභහණඹ ඉදිරිප්රතදී අඩු ප්රයි, ඒ අඩු වීභත් භඟ ප්රඳොලී අනුඳහතඹ 

අඩු ප්රයි කිඹරහ. එතප්රො  ප්රම්ප්රන් ප්රත්ප්රයනහ, රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරප්රත ආදහඹභ ළඩි යරහ ඒ ණඹ ේභහණඹ අඩු කිරීභ වහ 

ප්රම් යන්න උත්හව යන්ප්රන් ප්රභොක්ද කිඹන එ. 

නමුත් භ  කිඹන්න සිේධ නහ, එතුභහ එප්රවභ කිේහ  ප්රම් 

 ංප්රලෝධනලින් ඒ ප්රේ නහථ න්ප්රන් නළවළ කිඹන එ. භප්රේ 

ථහප්රේදී භහ එඹ ප්රඳන්හ ප්රදන්නම්. 

 රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භවජන උඳප්රඹෝගිතහ 
ප්රොමිප්රම් website එප්රක් දහරහ තිප්රඵනහ unit 1 ඉරහ units 

1,000ක් දක්හ ඳහවිච්චි යන ප්රො   විදුලි බිර ඉවශ ඹන්ප්රන් 

ප්රොප්රවොභද කිඹරහ. අිළ දන්නහ units 48  ඩහ අඩුප්රන් 

විදුලිඹ ඳහවිච්චි යන අඹ විදුලි දරිද්රෂතහප්රන් ප්රඳප්රශන ිවසථ 

කිඹරහ. රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, විදුලි බිර සිඹඹ  

126ක් න ප්රතක් ළඩි නහ. භහ ඉතහභත්  කීප්රභන් 

කිඹන්ප්රන්. ප්රම් භවජන උඳප්රඹෝගිතහ ප්රොමිප්රම් website එප්රක් 

දහරහ තිප්රඵන්ප්රන්. වුරු ප්රවෝ units 91ක් ඳහවිච්චි යනහ නම් 

සිඹඹ  126කින් විදුලි බිර ළඩි නහ. හධහයණ ඹළයි ආණ්ඩු 

කිඹන  ප්රම් හප්රේ මිර ළඩි කිරීම් තුිතන් ඔවුන්ප්රේ ආදහඹභ ළඩි 

ය න්න උත්හව යනහ නම් භහ හිතන්ප්රන් එතළන හදහචහයඹ 

ිළිතඵ ළ ලුක් භතු නහ. දහචහයඹ ිළිතඵ ඔවුන් විසින් 

ඔවුන්ප්රේභ වදත  තට්ටු යරහ ඵරන්න නහ. ප්රම් භහින්ද 

චින්තනඹ තුිතන් දරිද්රෂතහප්රඹන් ප්රඳප්රශන හභහනය ජනතහ  

සිඹඹ  126කින් විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ශ යුතුද, ප්රනොශ යුතුද 

කිඹන ේලසනඹ අිළ ඔවුන් ඉදිරිප්රත තඵනහ. ප්රභොද, යත් 

අමුුභ ඇභතිතුභහ, “The Government will have its way.” 

කිඹනහ ප්රන්. 

රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේ්ධධන ඇභතිතුභහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු භන්ත්රී  

වරීන් ේනහන්දු භන්ත්රී තුභහ ළන කිේහ. වරීන් ේනහන්දු භන්ත්රී තුභහ 

"හදිළටිඹ" ළඩ වන  ගිහිලරහ Crystal Sweaters Lanka 

(Pvt.) Limited කිඹන ආඹතනඹ හ දභහ තිප්රඵනහඹ; ඔවුන් 

ඒ ඵංරහප්රේලඹ  අයප්රන ඹනහඹ කිඹහ අතයඹක් ේහල 

ශ ඵ එතුභහ කිේහ. රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහ 

ශඟ තිප්රඵනහ ජනහරි භහප්රත 27 ළනි දහ “The Sunday 

Times” පුත් ඳත.  

“The Sunday Times" of 27th January, 2013  under the 

caption "Garment industry giving way!" states, I quote: 

“Free Trade Zone (FTZ) companies, Crystal Sweaters in Malwatta 

and Firefox, a bicycle parts assembling plant, in Wattala recently 

ceased operations claiming loss of business due to loss of GSP+ 
concessions. The owners of both companies have returned to their 

native countries and have ordered the equipment on the sites to be 

packed and shipped to Bangladesh, where they‟ll resume 
operations." 

ඒප්රක් කිඹරහ තිප්රඵන්ප්රන්,".. about 1,500 more workers lost 

jobs in Gampaha because of the GSP+ issue,…” කිඹරහ. 

ප්රම් ඒ ඳත්තප්ර්ධ ඳශ ප්රරහ තිප්රඵනහ. Inter Company 

Employees Union එප්රක් නිරධහරිප්රඹකුයි කිඹරහ තිප්රඵන්ප්රන්. 

එතප්රො  ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ විප්රල  යේහදඹක් අයප්රන 

රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේ්ධධන භළතිතුභහ ප්රභතළන  ඇවිලරහ වරීන් 

ේනහන්දු භන්ත්රී තුභහ  අතය ේහල ශහ ඹළයි කිඹන එ 

ඉතහභත්භ අහධහයණයි. භහ ඉතහභත්භ ඕනෆමින් එතුභහ  

කිඹන්න ඕනෆ-   

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ප්රම් ළන  රු රක්සභන් 

ඹහඳහ අප්රේ්ධධන භළතිතුභහ ේහලඹක් ශහ  ඳසප්ර , රු යත් 

අමුුභ භළතිතුභහ  ඳසු ථහ ශ යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රී තුභහ කිේහ, ඒ රු ඇභතිතුභහ කිඹපු එ ඇත්තක් කිඹරහ. 

ප්රභොද, එප්රවභ ආඹතන ළසී ඹන්ප්රන් නළවළ කිඹරහ විඳක්ප්රත 

භන්ත්රී යප්රඹකු න යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ ිළිතත්තහ. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එතළන point of Order එක් නළවළ.  

 
නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

පුත් ඳත  ඒ කිඹරහ තිප්රඵන්ප්රන්, B.I. Abdeen, 

Organization Secretary of the Inter Company Employees' 

Union. එතප්රො  කිඹපු පුේරඹකු ඉන්නහ. ඒ නිහ  රක්සභන් 

ඹහඳහ අප්රේ්ධධන භළතිතුභහ ඒ නිළයදි යන්න ඕනෆ. එතුභහ මී  

ලිනුත් ඒ හප්රේ ථහ කිඹරහ තිප්රඵනහ. 

 භහ ශඟ තිප්රඵනහ, 2012 ප්රනොළම්ඵ්ධ භහප්රත 24ළනි දහ 

වළන්හඩ් හ්ධතහ. ඒප්රක් තිප්රඵනහ ප්රම් Krrish Group එ 

ම්ඵන්ධප්රඹන්. හි පු ආ්ධථි ං්ධධන නිප්රඹෝජය ඇභති වළටිඹ  

එතුභහ කිඹනහ, "ප්රදළම්ඵ්ධ භහප්රත 15 න දහ ප්රභහි ම්ප්ධණ 

මුදර තළන්ඳත් කිරීභ  එඟ ප්රරහ තිප්රඵනහ. සිඹඹ  10 

තළන්ඳතුක් අිළ ඉසප්රලරහ අයප්රන තිප්රඵනහ. අප්රනක් ඉතිරි 

මුදර ප්රදළම්ඵ්ධ භහප්රත 15 න දහ ඒ ප්රොලප්රරෝ ඇවිලරහ ගිවිසුභ 

අත්න් යන ප්රො  තළන්ඳත් ප්රනහ." කිඹරහ. 

ප්රම් Krrish Group එ ළනයි කිඹන්ප්රන්. ප්රඩොර්ධ මිලිඹන 

50 ආප්රඹෝජනඹක්. අද "ප්රඩ්ලි මිය්ධ" ඳත්තයඹ භහ ශඟ තිප්රඵනහ. 

අද "ප්රඩ්ලි මිය්ධ" ඳත්තයප්රත තිප්රඵනහ,  "Krrish Group pays 80 

per cent of lease to UDA; cuts number of towers to 3" කිඹරහ. 

 අද අප්රේ ල භහප්රත 9ළනි දහ. ප්රම් රු බහප්රේදී ඇභතියඹහ 

කිේහ, Krrish Group එ ප්රදළම්ඵ්ධ භහප්රත 31ළනි දහ ප්රන 

ප්රො  මුවන ආප්රඹෝජන මුදරභ ප්රනහ කිඹරහ. ප්රම් භත තභයි tax 

benefits දීරහ තිප්රඵන්ප්රන්. ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන ඳනතින් අවුරුදු 

25  ඵදු නිදව දීරහ තිප්රඵනහ. Towers 4ක් වදනහ; ඒ භවහ 

ප්රරොකු යහඳිතිඹක් කිඹරහ ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඇවිලරහ අඳ  

කිේහ. ඒ  තභයි අඳ අනුභළතිඹ රඵහ දුන්ප්රන්. අද අප්රේ ල 

භහප්රත 9ළනි දහ. ප්රොච්චය ප්රේහද කිඹරහ "ප්රඩ්ලි මිය්ධ" 

ඳත්තයඹ ඔ වප්රන් අවරහ තිප්රඵනහ. නබීරහ  වප්ර න් කිඹන 

භහධයප්රේදිනිඹ තභයි ඒ අවරහ තිප්රඵන්ප්රන්. The "Daily Mirror" 

reports, I quote:  

“ 'Lease payments were agreed on the ground situation at the time 

and we have made more than the necessary payments', he said. 
However, he refused to divulge the total lease amount or the 

payments the company has already made."  

ප්රම් එප්රවභ යන්න ඵළවළ. ප්රම් අිළ ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ 

ඳනතකින් ම්භත ප්රශ . ඒ ම්භත යන්න ඹන ප්රො  රු 

ඇභතිතුභහ කිඹරහ තිප්රඵනහ, ප්රදළම්ඵ්ධ භහප්රත 31ළනි දහ ප්රන 

ප්රො  සිඹලුභ ප්රේ ප්රනහ කිඹරහ. එතප්රො  ඔ ව ප්රොප්රවොභද 

ඳත්තයඹ  කිඹන්ප්රන්, "අිළ කිඹන්ප්රන් නළවළ, අිළ වරි චණ්ඩි, අඳ  

 ඕනෆ විධිඹ  තභයි අිළ ළඩ යන්ප්රන්" කිඹරහ.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, එප්රවභ යන්න ඵළවළ. 

ප්රම් යප්රට් නීතිඹක් තිප්රඵනහ. අප්රප් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු නීති 

ම්ඳහදනඹ යනහ. ඊ  ඳසප්ර  ඒ නීතිඹ අඳ අනුභත යනහ. ඒ 

නීතිඹ අනුභත ශහයින් ඳසප්ර  ඒහ ළට් යනහ. ඒ ළට් 

එ අනු, Strategic Development Projects Act එ අනු 

ඔවුන් ඒ අත්න් යන agreementර  අනු ළඩ යන්න 

ඕනෆ. නළතු තභන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  ළඩ යන්න ඵළවළ. අිළ 

අක්ය ප්රද ඉඩභක් දුන්ප්රන් towers වතයක් වදන්න කිඹරහයි. 

දළන් කිඹනහ, "නළවළ අිළ towers වතයක් වදන්ප්රන් නළවළ, 

towers  තුනයි වදන සප්රන්" කිඹරහ. තනිප්රඹන් ඒහ ප්රනස ය 

න්නහ. භහ හිතන වළටිඹ  අඳ  ආප්රඹෝජඹන්  ප්රන්හ න්න 

ඕනෆ එප්රවභ ප්රනොප්රයි. ඒ ළරැදියි.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහ ඊ ශඟ  ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන් ථහ යන්නම්. ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 

ම්ඵන්ධප්රඹන් අඳ ථහ යප්රන ඹන අතයතුය තභයි අඳ  

ඒහප්රත ංප්රලෝධන ප්රනළලරහ ප්රදන්ප්රන්. භහ හිතන්ප්රන්, 

දහචහයහත්භ ඒ ළරැදියි කිඹරහයි. භවය වි  නීතයනුකර 

ආණ්ඩු  ඒ යන්න පුවනන්. ඕනෆභ ප්රරහ ඳනත්ර  

ංප්රලෝධන ප්රනළලරහ ප්රදන්න පුවනන්. නමුත් අඳ ථහ යන 

ප්රො  ංප්රලෝධන ප්රභොනහද කිඹරහ අඳ  දන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද? 

නමුත් භන්ත්රී රුන් ථහ යන්න   ලින් ංප්රලෝධන ප්රභොනහද 

කිඹරහ   විඳක්ප්රත භන්ත්රී රුන්  දන්න්න දහචහයහත්භ 

අයිතිඹක් තිප්රඵනහ ප්රන්ද? ඳ.. 1.30  ංප්රලෝධන ඹක් 

ප්රනළලරහ දුන්නහ. අද ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ඳ න් ත්ප්රත් ප්රඳ.. 10  

ඳභණ. ප්රඳ..9.30  ඳ න් අයප්රන  ප්රඳ..10.00 ඳභණ න 

ප්රතක් ලදළමුහ.  අද උප්රේ 10.00 ප්රන ප්රො  ප්රම් ංප්රලෝධන 

ටි රු භන්ත්රී තුභන්රහ  රඵහ ප්රදන්න  ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඵළරි 

ඇයි? අඳ  භතයි, ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හ්ධඹ භණ්ඩරඹ  ප්රම්හ 

ප්රනළලරහ දුන්ප්රන් රෑ 12 , 1  ඵ. රෑ 12 , 1  භන්ත්රී රුන්ප්රේ 

ප්රඳෞේලි නිප්රසර  ඇවිලරහයි ඒ ංප්රලෝධන ප්රනළලරහ 

දුන්ප්රන්.  එච්චය  අප්රප් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු අහ්ධඹක්භ ප්රරහද? අිළ 

අවුරුේද  ප්රෝටි කීඹක් ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ළඹ යනහද? 

ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ඵරහ න්න පුේරප්රඹෝ ඉන්නහ ප්රන්ද? රු 

ථහනහඹතුභහ ඉන්නහ. ප්රම් ිළිතඵ එතුභහ  රණයණඹක් න්න 

ප්රයි. වළභ දහභ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ප්රම් හප්රේ අහ්ධඹක්භ ළඩ 

යනහ නම් ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රන් ඇති ප්රත්රුභක් නළවළ.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, සිඹඹ  සිඹප්රත tax එ 

ිළිතඵ අප්රප් රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භන්ත්රී තුභහ ථහ ශහ. 

දළන් ංප්රලෝධනඹ  ංප්රලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් යරහ ඒ 

ම්ප්ධණප්රඹන්භ අයින් යරහ. සිඹඹ  සිඹප්රත tax එ අයින් 

යනහ කිඹරහ ංප්රලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් යරහ තිප්රඵනහ. ඒ 

සිඹඹ  සිඹප්රත tax එ අයින් යන ංප්රලෝධනඹ ිළිතඵ දළන් 

විහදඹක් ඳත්හප්රන ඹනහ. ථහ ඳ න් ත්තහයින් ඳසප්ර , 

ඒ ංප්රලෝධනඹ  ත ංප්රලෝධනඹක් එනහ. ඒප්රන් කිඹනහ, 

"නළවළ, නළවළ. එප්රවභ එක් නළවළ. ඒ අිළ ඔක්ප්රෝභ වකුශහ 

ත්තහ." කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහප්රනුත් අවන්ප්රන් 

ප්රම් දහචහයහත්භද කිඹරහයි. නළවළ ප්රන්. අිළ ප්රභතළන ළදත් 

විහදඹක්  ඳත්හ ප්රන ඹන්ප්රන්  ප්රොප්රවොභද? ඳප්රචෝරිස ථහ 

කිඹන්න පුවනන්. ඳප්රචෝරිස ථහ කිඹන්න ප්රම්හ කිසි ප්රදඹක් 

අලය නළවළ. ප්රම්හ study  යන්න ඕනෆ නළවළ. ප්රභතළන  

ඇවිලරහ ඕනෆ ප්රප්රනකු  ඕනෆ ප්රංප්රඩිඹක් කිඹන්න පුවනන්. 
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නමුත් අඳ එප්රවභ ථහ යන්ප්රන් නළවළ. විඳක්ප්රත අඳ  කීභක් 

දයන භන්ත්රී රුන් වළටිඹ  point  එ  ථහ යන්ප්රන්; topic  

එ  ථහ යන්ප්රන්. අඳ ප්රම්හ ළන research  යන්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ රුණහයරහ මින් ඉදිරිඹ ත් ංප්රලෝධනර  ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ නම් ඒහ විඳක්ප්රත භන්ත්රී රුන්  ලින් 

රළප්රඵන්න රසන්න. 

දළන් ඉසප්රලරහභ ථහ ඳ න් න්න ඕනෆ, ඔට්ටු ඇලලීභ 

ව සදු ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ම්ඵන්ධප්රඹන්. 

ප්රභොද ප්රම් ළන ප්රොඩක් ථහ යරහ තිප්රඵනහ. ප්රම් ඔට්ටු 

ඇලලීභ ව සදු ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රත් 

ඉසප්රලරහභ කිඹනහ, සිඹඹ  ඳව ඵේදක් වන්න ඹනහ 

කිඹරහ. A levy at the rate of  5 per cent. සිඹඹ  ඳව ඵේදක් 

වන්න ඹන්ප්රන් 1988 අං 40 දයන ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු ඵදු 

ඳනත ංප්රලෝධනඹ කිරීප්රභනුයි. ප්රභතළන ප්රනොකිඹහ ප්රදඹක් 

කිඹනහ. රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, හභහනයප්රඹන් 

හ්ධතු  රුිළඹල රක් 650  ඩහ ආදහඹභක් තිප්රඵන ඕනෆභ 

business එ  සිඹඹ  12 VAT එක් වන්න ඕනෆ. භහ 

හිතන වළටිඹ  සිඹඹ  3 NBT එකුත් වන්න ඕනෆ. එතප්රො  

සිඹඹ  15ක් තිප්රඵනහ. ප්රම් ංප්රලෝධනප්රඹන් ඉතහභත්භ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ, සිඹඹ  5 ඵේදක් වනහ, ඒ සිඹඹ  5 

ඵේද වන නිහ VAT එයි, NBT එයි ප්රන්න ඕනෆ නළවළ 

කිඹරහ. ප්රම්ප්රක් අලයතහ ප්රභොක්ද? අඳ  ළසිප්රනෝ එ  

සිඹඹ  15 ඵේදක් වන්න පුවනන් නම්, ප්රම් සිඹඹ  15 

ප්රනු  සිඹඹ  5 ඵේදක් ඳභණක් වන්න උත්හව යන්ප්රන් 

ඇයි?  

ඊශඟ  කිඹනහ, ඔවුන්ප්රේ ආදහඹභ භහඹ  රුිළඹල 

මිලිඹනඹ  අඩු නම්, ඒ සිඹඹ  5 ප්රන්න ඕනෆත් නළවළ, 

සිඹඹ  12  VAT එ ප්රන්න ඕනෆත් නළවළ, සිඹඹ  3 NBT 

එ ප්රන්න ඕනෆත් නළවළ, කිසිභ ප්රදඹක් ප්රන්න ඕනෆ නළවළ 

කිඹරහ. දළන් ප්රභතළනදි අඳ  ේලසන යන්න නහ, ආණ්ඩු ප්රම් 

යන්න උත්හව යන්ප්රන් ප්රභොක්ද කිඹන එ ළන.  

අප්රප් රු යත් අමුුභ භළතිතුභහ ථහ යන ප්රො  

සිංප්පරු ළන කිේහ; භහවු ළන කිේහ. අඳත් ඒ ළන 

ප්රවොඹරහ ඵළලුහ. දළන් ප්රම් භහවුර  තභයි ප්රම් ප්රරෝප්රත 

Gambling Capital එ කිඹරහ කිඹන්ප්රන්. භහවු යප්රට් 

ළසිප්රනෝර  ඵදු වන්ප්රන් ප්රොයි විධිඹ ද? භහ හිතන වළටිඹ  

ඒ අිළ දළන ත්ප්රතොත් ප්රවොයි. ප්රභොද රු යත් අමුුභ 

ඇභතිතුභහ කිඹන විධිඹ  අඳ  ප්රම් දහචහය ේලසන ළන ථහ 

යන්න අලයතහක් නළවළ. යජඹ රණයණඹක් අයප්රන තිප්රඵනහ, 

ළසිප්රනෝ තුිතන් ආප්රඹෝජන ප්රනළලරහ ප්රම් යප්රට් ංචහය 

්ධභහන්තඹ ේ්ධධනඹ යන්න. ඒ අිළ ප්රන ප්රරහ ථහ 

යන්න තඵමු. එප්රවභ නම් ප්රම්ප්රක් ප්රම් ණන් හිරේ ිළිතඵ අිළ 

ථහ යමු.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භ  භතයි, එදහ සදු 

(විප්රල  විධිවිධහන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ම්භත ශ දප්ර  ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  තුය ළල ඵ.  ඒ  විරුේධ ඡන්දඹ දුන්ප්රන් 

වුද කිඹරහ භභ ප්රවවුහ. භභ ප්රම් වළන්හඩ් එ ඉලරහ ත්ප්රත් 

Library එප්රක් Research Division එප්රන්. ඒ වළන්හඩ් එප්රක් 

තිප්රඵනහ, ඳහධලී චම්ිළ යණ භළතිතුභහ ඳහ ඒ ඳනත  JHU 

එප්රන් ඡන්දඹ දීරහ තිප්රඵනහ කිඹරහ. අතුයලිප්රත යතන 

වහමුදුරුප්රෝත්, එලරහර ප්රම්ධහනන්ද වහමුදුරුප්රෝත් ප්රම්  

විඳක් ඡන්දඹ දීරහ නළවළ කිඹරහ නහටුප්රන් වරි අඳ  

කිඹන්න සිේධ නහ. ජහති ප්රවශ උරුභප්රත කිසිභ                 

භන්ත්රී  ප්රප්රනක් ප්රම්  සදු (විප්රල  විධිවිධහන)  ඳනත් ප්රටුම්ඳත  

විරුේධ ඡන්දඹ දීරහ නළවළ. -පජය භන්ත්රී  හිමිරු ප්රදප්රදනහ ව 

ගිහි භන්ත්රී තුභහ.- 

රු එච්. ආ්ධ. මිත්රහඳහර භවතහ (ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රාහමීඹ ේජහ 
ං්ධධන නිප්රඹෝජය අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு ச். ஆர். றத்தரன  - கரல்மடபர்ப்தை, கறரற 

ெணெதோக அதறறருத்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

විරුේධ ඡන්දඹ ප්රදන්න තිප්රඵන වුභනහ ප්රභොක්ද? 

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

විරුේධ ඡන්දඹ ප්රදන්න තිප්රඵන වුභනහ භහ කිඹන්නම්. 

ඔඵතුභන්රහ  දහචහයඹ ළන ථහ යනහ; ංසිතිඹ ළන 

ථහ යනහ. ප්රභොනහද ප්රම් ළසිප්රනෝර ප්රන්ප්රන්? [ඵහධහ 

කිරීභක්] ප්රයජිප්රනෝද - රැජිප්රනෝද ප්රභොක්ද ප්රප්රවල භර 

වනහ  ඩහ ප්රදඹක් ළසිප්රනෝර ප්රනහ. ඉන්දුනීසිඹහප්රේ 

Ambassador භවත්තඹහ කිඹරහ තිප්රඵනහ, ඉන්දුනීසිඹහප්රේ 

ළවළනු 12,000ක් රංහ  ඇවිලරහ ඉන්නහ කිඹරහ.  

 
රු එච්.ආ්ධ. මිත්රහඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඕහ ප්රේලඳහරන භඩ. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඹ ළසිප්රනෝ එක් ශන්න් ඹන්න ප්රෝ ඵරන්න, වුද 

ඉන්ප්රන් කිඹරහ ඵරහ න්න. ඔඹ ළසිප්රනෝ එ ශඟ සිටින 

ළවළනු ඔක්ප්රෝභ චීන ළවළනු. ඒප්රක් යන්ප්රන් ප්රභොක්ද? 

[ඵහධහ කිරීභක්] හඩි ප්රන්න, රු මිත්රහඳහර නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභහ. 

ඔඵතුභහප්රේ ප්රරහප්රේදී ථහ යන්න. ඔඵතුභහ ළසිප්රනෝ ඹනහ 

නම් ඹන්න, භ  ේලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ ළසිප්රනෝර  ළභළති 

නම් ඹන්න. චීන ළවළනුන්  ළභළති නම් ඹන්න. භ  ේලසනඹක් 

නළවළ. ඉන්දුනීසිඹහ වුණත් භක් නළවළ. අයහබි වුණත්, ප්රොංප්රෝ 

වුණත් භ  ේලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ හභහනයප්රඹන් TV 

එප්රක් කිඹන්ප්රන් ප්රභොක්ද? ඔඵතුභන්රහ කිඹන්ප්රන්, "ප්රම් යප්රට් 

ංසිතිඹ ඵලර  ඹනහ. ඕහප්රත ප්රභොනහද ප්රදන්ප්රන්? ඕහප්රත 

ප්රඵොන්න ප්රදන එයි, ළවළනු ප්රදන එයි තභයි යන්ප්රන්." 

කිඹරහයි.  ඒහ දන්ප්රන් නළති හප්රයි  ථහ යන්ප්රන්.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, there is a survey on 

different countries as to what their optimal tax rate is for 

casinos. ඒ හප්රේභ, the current casino tax of Macau.  You 

know Macau's largest revenue earning  is from casino taxes. 

Hon. Minister, the Special Gaming Tax there is 35 per cent. 

සිඹඹ  35යි. රු ඇභතිතුභනි, ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ඔඵතුභහප්රේ 

අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න කිඹරහ  ඉලරහ සිටිනහ. භහවුර 

තිප්රඵන්ප්රන් ප්රරෝප්රත ප්රරොකුභ ළසිප්රනෝ  capital  එ. එහි  

Gaming Tax is 35 per cent.  සිඹඹ  35ක් අඹ යනහ ඒ ඵේද. 

Macau Foundation  කිඹරහ එක් තිප්රඵනහ. Macau 

Foundation එ  සිඹඹ  ප්රද ඵේදක් ප්රනභ අඹ යනහ. ඒ 

හප්රේභ promotion and social security කිඹරහ එ  සිඹඹ  

3 ඵේදක් අඹ යනහ. ඒ ඔක්ප්රෝ භ අභතය ත  එක් 

තිප්රඵනහ. රංහප්රේ ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵනහ, 

අවුරුේද  රුිළඹල මිලිඹන 100 ඵේදක් ප්රම් යහඳහයලින් අඹ 

යන්න කිඹරහ. ඒ හප්රේභ ඒ අඹ ත් තිප්රඵනහ, annual licence 

fee  එක්. ඒ ඇප්රභරිහනු ප්රඩොර්ධ 3.75යි. අද රංහප්රේ 

රුිළඹලලින් ත්ප්රතොත් ඒ ටිනහභ රුිළඹල මිලිඹන 487යි. ඒ 

කිඹන්ප්රන්, ආන්න ලප්රඹන් රුිළඹල මිලිඹන 500ක්  ප්රනහ. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

එතප්රො  රුිළඹල මිලිඹන 500ක් ළනි ේභහණඹක් අවුරුේද  

අඹ යන භන් සිඹඹ  39  ඵදු අඹ යනහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ 

ප්රභොක්ද රංහප්රේ යන්න වදන්ප්රන්? රංහප්රේ රුිළඹල මිලිඹන 

100යි මුවන ඵේද. මුවන levy එ රුිළඹල මිලිඹන 100යි. ඒ 

කිඹන්ප්රන් භහවුර අඹ යන ේභහණප්රඹන් ඳප්රවන් එයි. 

සිඹඹ  39 භහවු ඵේද ප්රනු  ඔඵතුභන්රහ අඹ යන්ප්රන් 

සිඹඹ  ඳවයි. සිඹඹ  ඳවයි!  

අිළ වුරුත් දන්නහ, ආණ්ඩු  ලලි නළවළ කිඹරහ. දශ 

ප්රේශීඹ නිසඳහදනඹ  හප්රප්ක් අප්රප් යප්රට් ඵදු ආදහඹභ 2012 

්ධප්රත සිඹඹ  11.4යි. දහත් එච්චය අඩු ප්රරහ නළති ඇති.  

මිනිසසු ඵදු ප්රන්ප්රන් නළවළ. ප්රෝටි ණන් එ රැඹ  ප්රවොඹන 

ළසිප්රනෝ යහඳහයප්රඹන් භහවු ය  සිඹඹ  40ක් ඵදු අඹ යනහ 

නම්, ඇයි ප්රදයිඹප්රන් රංහ සිඹඹ  ඳව  ප්රම් ඵේද අඩු 

යන්ප්රන්? ඇයි ප්රදයිඹප්රන්  VAT එයි,  NBT - Nation 

Building Tax එයි අඩු යන්ප්රන්? දහචහයඹ ඳළත්තකින් 

තිඹමුප්රෝ. ප්රම්හ  විරුේධ JHU එප්රක් වහමුදුරුන් 

වන්ප්ර රහත් ඡන්දඹ දුන්ප්රන් නළවළප්රන්. ඒප්රන් එතළන තිප්රඵන 

දහචහයඹ. නමුත් අිළ ථහ යමු, ප්රම්  ංයහ ළන. ප්රභොක්ද 

ප්රම්ප්රන් ඔඵතුභන්රහ  ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන්? What is your 

objective?   

 ත හයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ඒ තභයි income tax.  

Income tax highest marginal rate එ, ඒ කිඹන්ප්රන් ළඩිපුයභ 

ඵදු ප්රන රණරු. හභහනය ඵදු ප්රන පුේරඹකුප්රන් රංහප්රේ 

අඹ යන ඵේද කීඹද? සිඹඹ  24යි. සිඹඹ  24  අඩුප්රන් tax 

ප්රන ය ල ත කීඹක් ප්රම් ප්රරෝප්රත තිප්රඵනහද? ප්රදයි. ඒ 

ප්රභොනහද? ප්රවොංප්රොං ය  ව සිංප්පරු. භවය ය ර tax 

ප්රන්ප්රන් නළවළ. ඒ ය ර ප්රතල තිප්රඵනහ. ඒ නිහ යේජුරුප්රෝ 

කිඹනහ, tax ප්රන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ. යජප්රත සුඵහධන ළඩ 

 යුතුර  ඕනෆ තයම් ලලි තිප්රඵනහ. එප්රවභ නම් ඇයි, අප්රප් 

යප්රට් ප්රම් විධිප්රත ඵදු ේතිඳත්තිඹක් අයප්රන ඹන්ප්රන්? ලලි 

තිප්රඵන මිනිසුන්ප්රන්, එප්රවභ නළත්නම් ප්රෝටි ේප්රෝටි ණන් 

එ රැඹ  වම්ඵ යන ළසිප්රනෝ හයඹන්ප්රන් සිඹඹ  12 

VAT එ අයින් යරහ, සිඹඹ  3 NBT එ අයින් යරහ,  

සිඹඹ  5 ඵේදක් විතයක් අඹ යනහ. නමුත් දුප්ඳත් මිනිසුන්ප්රේ 

ළභන් ටින් එ  රුිළඹල 85 ඵේදක් වනහ. විදුලිඹ units 

91ක් ඳහවිච්චි යන හභහනය පුේරඹහ  සිඹඹ  126කින් බිර 

ළඩි යනහ. ප්රභොක්ද ප්රම්ප්රක් දහචහයඹ? ළසිප්රනෝ 

හයඹහප්රන් අඹ යන්ප්රන් සිඹඹ  05යි.   Units 91ක් විදුලිඹ 

ඳහවිච්චි යන හභහනය පුේරඹහප්රේ විදුලි බිර ළඩි කිරීභ සිඹඹ  

126යි. [ඵහධහ කිරීම්] හිනහ ප්රනහ වළප්රයන්න ප්රම්හ  යන්න 

ප්රදඹක් නළවළ ඔඵතුභන්රහ . ඔඵතුභන්රහ හිනහ ප්රන්න. ප්රව  

අනිේදහ ප්රන ප්රො  බිර ආහභ යප්රට් ජනතහත් හිනහ ප්රයි.  

ඊශඟ  ප්රම් ඊ ත් ඩහ එවහ  ප්රන ඹනහ. දළන් ඒ ප්රනස 

යමින් ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති ඳනත  ංප්රලෝධනඹක් 

ප්රප්රනනහ. ප්රභොක්ද, ප්රම් ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති ඳනත? 

අප්රප් රු ඵළසිල යහජඳක් ඇභතිතුභහ කිේහ, විලහර ආප්රඹෝජන 

ප්රප්රනන්න ඕනෆ නිහ ඒ ඳනත ප්රනහහ කිඹරහ. ඒ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ශ ප්රරහප්රේ අිළ ආණ්ඩු  ේලංහ ශහ. 

අිළ කිේහ, ප්රම්ප්රක් ඹම් කිසි විධිඹ  විනිවිදබහඹක් - 

transparency එක්- තිප්රඵනහ, ඒ  ප්රවොයි කිඹරහ. නමුත් අද 

න ප්රො   ප්රභොක්ද ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්? ප්රම් ඳනත ප්රනහප්රේ 

රංහප්රේ ජහති තරප්රත ආ්ධථි වහ භහජයීඹ ධනහත්භ 

ප්රනසම් යන්න පුවනන් යහඳිති තිප්රඵනහ නම් ඒහ ප්රම් 

ය   ප්රනළවිත් ඔවුන්  ඵදු නිදව, ඵදු වන ප්රදන්න කිඹරහයි. 

දළන් ප්රම් ඳනතින් යන්න වදන්ප්රන් ප්රභොක්ද?  

ඔට්ටු ඇලලීභ වහ සදු ඵදු ඳනතින් සදු යහඳහය යන අඹ  

සිඹඹ  5 tax එක් ඳළප්රනේහ. ඒ යහඳහය යන අඹ රුිළඹල 

මිලිඹන 100ක් අවුරුේද  ප්රන්න ඕනෆඹ කිේහ. ඒ වරි. 

ඊශඟ  ප්රභොද යන්ප්රන්? ප්රම් ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳතින් භහ දළන් ථහ යපු  සදු ඵදු 

ඳනප්රත් වන් හයණඹ ඉත් යනහ. භහ දන්ප්රන් නළවළ, භහ 

ප්රම් කිඹන්න වදන ප්රේ ප්රත්ප්රයනහද කිඹරහ. ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන 

යහඳිති ඳනත භන්න්  යහඳිතිඹක් යන ප්රනකු  ප්රනොප්රඹකුත් 

ඵදු ඳනනහ ප්රන්. ඒ ඵදු ඉත් යන්න වළකිඹහක් තිප්රඵනහ. 

උදහවයණඹක් වළටිඹ  ළන්ග්රිඅ-රහ ප්රවෝ රඹ ප්රවෝ කුභන ප්රවෝ 

යහඳිතිඹක් ත්ප්රතොත්, ඔවුන්  ඵදු නිදව රළප්රඵනහ. හමහි 

ඵදු නිදව ඹ ප්රත් අවුරුදු 10  ඵදු ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. එතු 

ශ අඹ භත ඵදු ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. යහඹ ව ගුන් 

ප්රතොටුප්රඳොශ ං්ධධන ඵදු ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. මුදල ඳනත 

ඹ ප්රත් ප්රො ස නුප්රදනු කිරීප්රම් ඵේද ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. 

නිසඳහදන ඵදු ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. ආ්ධථි ප්ර හ ඵදු ප්රන්න 

ඕනෆ නළවළ. ප්ර්ධගු ආඥහ ඳනත ඹ ප්රත් එන ඵදු ප්රන්න ඕනෆ 

නළවළ. ඒ හප්රේ විලහර ඵදු වන ප්රදනහ. ඒ වරි. ඒ ඵදු වන 

දීභ ිළිතඵ ඒ ප්රරහප්රේ අප්රප් ප්රඳොඩි විප්රේචනඹක් තිබුණහ. නමුත් 

භක් නළවළ කිඹමු. ඒහ ං්ධධන යහඳිති කිඹමු. ඒ ඵදු වන 

ප්රතල ළය ම් ප්රේණඹ වහ  ප්රඹහන් රංහ ආඹතනඹ  දීරහ 

තිප්රඵනහ. හප්රන් ප්රොම්ඳළනිඹ  ඒ ඵදු වන දීරහ තිප්රඵනහ. 

නමුත් දළන් ප්රම් ංප්රලෝධනප්රඹන් ප්රභොක්ද යන්න වදන්ප්රන්? 

ප්රම් ංප්රලෝධනප්රඹන් යන්න වදන්ප්රන් ළසිප්රනෝ යහඳහයඹ ත් 

ඒ ඵදු නිදව ප්රදන්න අසථහ ස යන එයි. ඒ ඵදු නිදව 

ප්රදන්ප්රන් ළට් නිප්රේදනඹක් භන්න්. ඒ ළට් නිප්රේදනඹ ස 

යන්ප්රන් ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති ඳනත  අනුකරයි. 

එතප්රො  ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති ඳනත  ංප්රලෝධනඹ 
යරහ කිඹනහ, එඹ  වළටිඹ  ළසිප්රනෝ යහඳහයඹත් අඹත් 

නහ කිඹරහ. අප්රන්, ප්රභොක්ද ප්රම්? ප්රම්ද, ඔඵතුභන්රහප්රේ 

ං්ධධනඹ? ප්රම්ද ආප්රඹෝජනඹ?  
 

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, භහ ඳළවළදිලි යන්නම්. ඇත්ත ලප්රඹන් ප්රම් 

යප්රට් ංචහය යහඳහයඹ වහ අිළ ළසිප්රනෝ යහඳහයඹ ඇති 

යනහ. ංචහයඹන් ප්රම් ය   ප්රන්හ න්න අලය 

ංප්රලෝධන අිළ ඇති යන්න ඕනෆ. අිළ ඹථහ හදී  යුතු යරහ 

ඒ ප්රොලරන් ප්රම් ය   ප්රන්න්න ඕනෆ. ඒ ආප්රඹෝජනඹ අිළ රඵහ 

න්න ඕනෆ. එභ නිහ තභයි අිළ ප්රම් Strategic Development 

Projects Billඑ ප්රනහප්රේ. ඒප්රක් වංන්න ප්රදඹක් නළවළ.  
 

රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ප්රඵො ප්රවොභ සතුතියි. අඩු ණප්රන් නළන් රහ ඇත්ත ථහ 

යන්න එතුභහ  ප්රොන්දක් තිප්රඵනහ. භහ ඒ  රු යනහ. 

එතුභහ කිඹනහ, "ඔේ. අඳ  ළසිප්රනෝ අලයයි" කිඹරහ. ප්රභොද, 

සුේදන් ප්රප්රනන්න ඕනෆ, චීනුන් ප්රප්රනන්න ඕනෆ, 

ඉන්දිඹන්හයඹන් ප්රප්රනන්න ඕනෆ, ඳහකිසතහනුහයඹන් 

ප්රප්රනන්න ඕනෆ.  
 

නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹයි තිප්රඵන්ප්රන්.  

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ඹන්ත රුණහතිර භන්ත්රී තුභහප්රේ හරප්රඹන් භ  

විනහඩි 5ක් ප්රදනහ කිේහ.  
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[රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ  භවතහ] 
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එප්රවභ නම් ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ ිළිතන්නහ, ළසිප්රනෝ  

තභයි ප්රම් යප්රට් ඊශඟ ං්ධධනඹ කිඹන එ. එප්රවභ නම් භහ 

ප්රඹෝජනහ යනහ, භහින්ද චින්තනප්රත වන් hubs ඳව, hubs 

වඹක් යන්න කිඹරහ. එප්රවභත් නළත්නම් අධයහඳන 

ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ අයින් යරහ - 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භ  නිඹමිත තිප්රඵන 

හරප්රඹන් විනහඩි 10ක් රු ව්ධ ද සිලහ භන්ත්රී තුභහ  ප්රදන්න. 

 
නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Harsha De Silva,  then you have 10  more 

minutes.  
 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒ ඇති. දළනුප්රම් ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ, ඵරලක්ති ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ, 

ගුන් ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ, නහවි ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ වහ හණිජ 

ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ කිඹහ ප්රක්න්ද්රෂසථහන 5ක් ළන කිඹනහ.  

භභ කිඹනහ, නළවළ ඉන් එක් ඉත් යරහ ළසිප්රනෝ 

ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ යන්න කිඹරහ. ළසිප්රනෝ ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ යන්න. 

You want to make Sri Lanka bigger than Macau in gambling. 

Whether you want to worry about  cultural and social 

implications, that is up to you. I guess you are not concerned 

about that. That is what you said. 

භභ ප්රොඹරහ ඵළලුහ.  ප්රභප්රවභ යරත් අද  ප්රරොකු ළසිප්රනෝ 

භධයසථහන නඹක් තිප්රඵනහ.  Ballys Colombo කිඹරහ එක් 

තිප්රඵනහ, Bellagio Casino  කිඹරහ එක් තිප්රඵනහ. MGM 

Club  කිඹරහ එක් තිප්රඵනහ. The Ritz Club කිඹරහ එක් 

තිප්රඵනහ. Star Dust Club කිඹරහ එක් තිප්රඵනහ. Continental 

Club කිඹරහ එක් තිප්රඵනහ. Kollupitiya Casino කිඹරහ එක් 

තිප්රඵනහ. Tokyo Club කිඹරහ එක් තිප්රඵනහ.  ප්රම් හප්රේ 

ළසිප්රනෝ භධයසථහන නඹක් තිප්රඵනහ. ප්රම් ළසිප්රනෝලින් 

එ ද  ප්රෝටි ණනක් මුදල වම්ඵ යනහ. ආදහඹම් ඵදු 

ප්රයජිසට්රැහ්ධ ප්රජනයහලතුමිඹප්රන් භභ ඇ වහ, ප්රම්හ කීඹක්   

register යරහ තිප්රඵනහද කිඹරහ. ප්රම්හයින් register යපු ඒහ 

තිප්රඵන්ප්රන් වතයයි, නළත්නම් ඳවයි. හලු ඳහප්ර්ධ  යතු ඳහ , ප්රොශ 

ඳහ , සුදු ඳහ , වන ඳහ , ප්රයෝ ඳහ   යිල අලරරහ තිප්රඵනහ. 

එතළනින් ඹනප්රො  ළසිප්රනෝර රයිට් ඳත්තු ප්රනහ. චීන ෆනු 

එප්රවන් ඳනිනහ, තහයි ෆනු ප්රභප්රවන් ඳනිනහ, කුඩුහයප්රඹෝ 

එප්රවන් ඹනහ, Russian, Ukraine ෆනු අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් 

ඹනහ. වළඵළයි, අප්රන්! ප්රම් එතළනින් උඩ  ඳවශ  ඹන ඇභතිරහ , 

උඩ  ඳවශ  ඹන භව ප්රරොකු මිනිසුන්  ප්රම් ළසිප්රනෝර රයිට් 

ප්රඳප්රනන්ප්රන් නළවළ. ප්රම් ළසිප්රනෝර රයිට් ප්රඳප්රනනහ නම්, ප්රම් 

ළසිප්රනෝ එ ඇතුශ  ගිහින් අවන්න ඕනෆ, "ප්රෝ ප්රම්හ  register  

ශහද, රුිළඹල මිලිඹන 100 ප්රේහද?" කිඹරහ.  නළවළ, ඒහ 

ප්රඳප්රනන්ප්රන් නළවළ.  ඒ තභයි ප්රම් ආණ්ඩුප්රේ දහචහයඹ. 

හභහනය මිනිවහප්රේ රයිට් බිර සිඹඹ  126කින් රේජහ නළති ළඩි 

යන ආණ්ඩු  ළසිප්රනෝ භධයසථහන නඹකින් භධයසථහන 

ඳවක් ඳභණයි ප්රයජිස ්ධ ය න්න පුවනන් ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  

භභ ප්රඳොඩි දසර ඉරහ ඔඹ ළසිප්රනෝ තිප්රඵනහ. ප්රම් 

ඊප්රත ප්රඳප්ර්ධදහ ආපු එක් ප්රනොප්රයි.   එප්රවභ නම් ප්රම් ආණ්ඩුප්රේ 

විලි රේජහ හ ළනීභ ප්රම් ඳනත් ප්ර ටුම්ඳත් ප්රනලරහ යන්න 

පුවනන් ප්රදඹක් ප්රනොප්රයි. ජනතහ ඉසයව  ගිඹහභ ජනතහ 

කිඹයි, "ඕප්රොලරන් කිඹන්ප්රන් එක්, යන්ප්රන් තත් ප්රදඹක්" 

කිඹරහ.  

භහ ඊශඟ  ථහ යන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන් මුදල 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත ළනයි. ප්රම් මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතන් 

ප්රභොක්ද යන්ප්රන්? 1963 ප්රනහපු මුදල ඳනප්රත් තිප්රඵනහ, 

රංහප්රේ ප්රනොන පුේරප්රඹකු  ප්රවෝ ආඹතනඹ  ඉඩභක් 

විකුණනහ නම්, සිඹඹ  100 ඵේදක් ප්රන්න  ඕනෆයි කිඹරහ. 

ප්රම් සිඹඹ  100 ඵේදක් ප්රන්න  ඕනෆයි කිඹන එ දි භ 

තිබුණහ. ප්රනොප්රඹකුත් අසථහරදී විප්රල  ප්රව තූන් භත ඒහ 

ංප්රලෝධනඹ ශහ.  ප්රතෝයහ ත් පුේරඹන්ප්රන්  එභ ඳනත  

අනු න සිඹඹ  100 ඵේද අඹ ප්රශ  නළවළ.  භහ ඉතහභත්භ 

කීප්රභන් කිඹන්න ළභළතියි, 2011 ළප්තළම්ඵ්ධ භහප්රත 22 

ළනිදහ ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේභ බහත ශ ලිඹවිලරක් භහ ශඟ 

තිප්රඵනහ. එහි වන් නහ, ළන්ග්රිඅ-රහ ප්රවෝ රඹ  වික්හ 

කිඹරහ  ප්රවක් ඹහ්ධ 2.436ක් ඳශමුළනි ප්රො ප්රන්, ප්රවක් ඹහ්ධ 

1.6108ක් ප්රදළනි ප්රො ප්රන්.  2010.12.28ළනිදහ ව 2011 

භහ්ධතු 11ළනිදහ සින්නක්ය ඔප්පුක් ඹ ප්රත් සිඹඹ  100ක් 

අයිතිඹ ළන්ග්රිඅ-රහ ප්රවෝ රඹ  දුන්නහඹ කිඹරහ ප්රභහි තිප්රඵනහ. 

ඊ  ඩහ තත් දීපු ඒහ ළනත් ප්රභහි තිප්රඵනහ. නමුත් ප්රම් 

සිඹඹ  100ක් ඵදු ප්රන්න  ඕනෆ යි කිඹරහ තිප්රඵන ප්රරහප්රේත් 

එ ත ඳවක්ත්, තම ප්රදොයිතුක්ත්, එප්රවභත් නළත්නම් අප්රප් 

සරිඹප්ප්රඳරුභ රු භන්ත්රී තුභහත් කිේහ හප්රේ අය ප්රොස 

ප්රොශඹක් ප්රච්ච  ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ එක්ත් ත්ප්රත් නළවළ, 

ඵේදක් කිඹරහ. දළන් ප්රනහපු ප්රම්  ංප්රලෝධනප්රඹන් ප්රභොක්ද 

ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන්ප්රන්?  ප්රම් ංප්රලෝධනප්රඹන් කිඹනහ,   1963 

ප්රනහපු එභ ඳනප්රත් වඹ ළනි ප්රො  ඉත් යනහ කිඹරහ. එභ 

ඳනප්රත් වඹ ළනි ප්රො ප්රන් කිඹන්ප්රන් ප්රභොක්ද? වඹළනි 

ප්රො ප්රන් තභයි කිඹන්ප්රන්, අය සිඹඹ  100 ඵේද ප්රන්න  

ඕනෆයි කිඹරහ. ප්රම් භවහ අඳභ්රංංල ථහක්. භහ ඉතහභත්භ 

කීප්රභන් ප්රම් කිඹන්ප්රන්.  ප්රම් අඳභ්රංංල ථහක්.  අප්රප් යජප්රත 

නිරධහරින්ප්රේ වළකිඹහ ප්රම් නම්, එප්රවභ නම් යජප්රත නිරධහරින්  

set  එ ඔක්ප්රොභ ප්රනස යන්න  ඕනෆ.  

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න අලයයි.  එභ 

ප්රො  අිළ ඉත් යරහ ම්පු්ධණප්රඹන් ප්රනභ ඳනතක් 

ප්රප්රනනහ, ඒ මුවන ප්රො භ ඇතුශත් යන්න. 

 

රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ප්රවොයි, රු ඇභතිතුභනි. ප්රම් අයින් ශහ. එත ප්රො  දළන් 

තිප්රඵන තත්ත්ඹ තභයි- 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අඳ ප්රනභ ඳනතක් ප්රේනහ ප්රම් ඳහ්ධලි  ප්රම්න්තු . 

 
රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 එප්රවභ නම් දළන් ටි  ලින් -ඳසරු 1.30 න තුරු- 

තිබුු තත්ත්ඹ තභයි ප්රම් සිඹඹ  සිඹප්රත ඵේද ඳනන එ 

ම්ප්ධණප්රඹන්භ අයින් යන්න  යුතු කිරීභ. ඒ කිඹන්ප්රන් 

ඕනෆභ විප්රේශීඹ ජහතිප්රඹකු  ප්රවෝ ආඹතනඹ  පුවනන් කිසි 

ඵේදක් ප්රන්ප්රන් නළති රංහප්රේ ඉඩම් න්න. දළන් 

එවභහය  ප්රනහහ ංප්රලෝධනඹක්. ප්රම් ංප්රලෝධනප්රඹන් 

ප්රභොක්ද කිඹන්ප්රන්? ඳසරු 1.30  ප්රනහපු ංප්රලෝධනප්රඹන් 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

කිඹනහ, එප්රවභ නළවළ, අඳ ඒ ංප්රලෝධනඹ ම්ප්ධණප්රඹන්භ 

අකුශහ න්නහඹ කිඹරහ. එප්රවනම් ප්රභොන ප්රංප්රඩිඹ ද 

ංප්රලෝධනඹක්  ප්රනහප්රේ? ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ හරඹ නහසති 

යන්ප්රන්  ප්රභො ද? ප්රම්හ ළන හච්ඡහ යන්න ප්රම් විධිඹ  

ප්රෝටි ණන් විඹදම් යන්ප්රන් ඇයි?  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ප්රම් ඵරන්න, භහ ශඟ 

ප්රම් තිප්රඵන්ප්රන් දළන් දීපු hot-hot  ංප්රලෝධනඹ. "ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් - හය බහ අසථහප්රේදී ඉදිරිඳත් ශ යුතු 

ංප්රලෝධන" අය ම්ප්ධණ ංප්රලෝධනඹ ඉත් යරහ ලු. ඉතින්  

ඳප්රචෝරිස කිඹන්ප්රන් භභද? භභද, ආණ්ඩුද ඳප්රචෝරිස? වුද 

ඳප්රචෝරිස? රු ඇභතිතුභනි, ආණ්ඩු  ප්රම්හ    උත්තය 

නළවළ. ථහ ඇත්ත. ංප්රලෝධනඹ ප්රනහහ. දළන් ංප්රලෝධනඹ 

අකුශහ න්නහ. ප්රම්ප්රක් හද විහද යන්න කිසිභ ප්රදඹක් නළවළ. 

නමුත් ඊ  ඩහ ළදත් ප්රදඹක් තිප්රඵනහ. "ප්රක්.එම්.එම්. 

සිරි්ධධන, මුදල වහ ක්රුභ ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ, යහජය මරය 

ේතිඳත්ති ප්රදඳහ්ධත ප්රම්න්තු" ඹනුප්රන් 2013.03.27 දින  

ප්රයජිසට්රැහ්ධ ප්රජනයහල  ලියුභක් ඹහ තිප්රඵනහ. ඒප්රක් තිප්රඵන 

ථහ ප්රනස. ඒ ලිිළප්රත කිඹහ තිප්රඵනහ, සිඹඹ  සිඹඹක් 

ප්රන්න ඕනෆ, නමුත් අඳ  ඒහ   exemptions ප්රදන්න පුවනන් 

කිඹරහ.   Exemptions  ප්රදන ප්රනොප්රඹකුත් ක්රුභ තිප්රඵනහ. ඉන් 

එක් ප්රභප්රවභයි.  

 I quote:  

“...in the interest of the national economy, with the prior approval of 

the Cabinet of Ministers, by order published in the gazette, …” 

ඒ exemptions  ප්රදන්න පුවනන් කිඹනහ. එප්රවනම් ඕනෆ 

ප්රප්රනකු  පුවනන් ප්රන් ප්රම් යන්න. අිළ ඇවිත් යජප්රත ඉවශ 

ඇභති ප්රප්රනක් වම්ඵ ප්රනහ. නළත්නම් ඉවශ නිරධහරිප්රඹක් වමු 

ප්රනහ. ගිහින් කිඹනහ, "භ  ප්රම් ප්රදන්න, භ  ප්රම් නීතිඹ 

රුසන්ප්රන් නළවළ" කිඹරහ. එප්රවභ නම් කිඹනහ, "වරි, ඔඵතුභහ  

අඳ නීතිඹ  ඳ වළනි, නීතිඹ  එිතප්රඹන් සිඹඹ  සිඹප්රත  tax එ 

න්ප්රන් නළති අඳ ප්රම් ඉඩම් න්න අයිතිඹ ඳයනහ." කිඹරහ.  

තත් හයණඹක් තිප්රඵනහ. ප්රභතුභන්රහ  lease  ළන ථහ 

යනහ. ප්රම් ලිිළප්රත ප්රවො ථහක් තිප්රඵනහ. ප්රම්ප්රක් තිප්රඵනහ 

අවුරුදු 99 දක්හ  lease ප්රදන්න පුවනන්ඹ කිඹරහ. අවුරුදු 99 දක්හ 

lease කිඹන්ප්රන් සින්නයඹ  විකුුහ හප්රේ තභයි. ඔඹ ප්රරොකු 

ප්රරොකු ප්රවෝ ල, ප්රරොකු ප්රරොකු ඉසිළරිතහර වදහ තිප්රඵන්ප්රන් 

අනුන ඵේප්රේ lease එ යි. රු නිප්රඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි, අනන ඵේප්රේ  lease එ  ප්රදනහ නම් ප්රම් අලුත් 

ංප්රලෝධනප්රඹන්  ත ඳවත් ඵේදක් ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. 

ප්රම් නිම් චන set   එක් විතයයි. ප්රඵො රු  නිම් එප්රවන් 

ප්රභප්රවන් රසන ථහ කිඹරහ ප්රභොක්ද ඇත්ත ලප්රඹන්භ ප්රම් 

යන්ප්රන්? රෑ දනිප්රඹල, දල මිප්රල හප්රේ තභයි ප්රම්. අඳ  

කිඹන්ප්රන් එ ප්රදඹක්. ඹටින් යන්ප්රන් තත් ප්රදඹක්.  

 ප්රම් ලිිළප්රත කිඹහ තිප්රඵනහ,  lease එක්  register  යනහ 

නම් සිඹඹ  15ක් න්න කිඹරහ. එතප්රො  සිඹඹ  සිඹඹ  ප්රභොද 

වුප්රණ්? සිඹඹ  සිඹප්රත ඵේද ප්රම්ප්රන් සිඹඹ  15 දක්හ අඩු ය 

තිප්රඵනහ. ප්රභොක්ද ප්රම් ය තිප්රඵන්ප්රන්? භවහ විලහර 

කුභන්ත්රහණඹක් ප්රභතළන ය තිප්රඵන්ප්රන්. ඉසය ප්රරහ 

ංප්රලෝධනඹක් ප්රනහහ. ඒ ංප්රලෝධනඹ ප්රේන්න ලින්  මුවන 

ය  භ කිේහ  අඳ එ බිම් අඟරක් ප්රම් රංහප්රේ ප්රනොන 

පුයළසිඹන්  විකුණන්න ඉඩ ප්රදන්ප්රන් නළවළ කිඹරහ. මිනිසසු 

අත්පුඩි ළ වහ, "ජඹප්රේහ, ජඹප්රේහ" කිඹරහ.  ප්රභොද ප්රශ ? 

ඒ ප්රනළත් සිඹඹ  සිඹප්රත ඵේද ම්ප්ධණප්රඹන්භ අයින් ශහ. 

ඊ  ඳසප්ර  අද තත් ංප්රලෝධනඹක් ප්රනළත් ඒ සිඹඹ  සිඹප්රත 

ඵේද නළතත් සථහඳනඹ යනහ. වළඵළයි ලියුම් ඩදහසිඹක් 

ඹරහ කිඹනහ, සිඹඹ  ඳවප්රශොප්රේ ඵේද ඳභණක් ඳනන්න 

කිඹරහ. එතප්රො  වුද ප්රම්ප්රක් අඳ විලසහ යන්ප්රන්? රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු ථහ ප්රම්ප්රක් තිප්රඵනහ තභයි.   

Proposed law, න නීතිඹක් ප්රේනහ ලු. දහද ප්රම් න නීතිඹ 

ප්රේන්ප්රන්? Part VI එ ඔඵතුභන්රහ repeal ශහ නම් 

ඔඵතුභන්රහ  අද තිබුණහ ප්රන්, amendment  එක් ප්රනළත්  Part 

VI එ  include යන්න. එප්රවභ ප්රශ  නළවළ ප්රන්. ඒ  අලුත් 

නීතිඹක් ප්රේන්න ඕනෆ නළවළ. ප්රම් තිප්රඵන නීතිප්රඹන්භ - Finance 

Act, No. 11 of 1963 - ඒ යන්න පුවනන්. ඒප්රන් තභයි ප්රම් 

සිඹලු ප්රේල ඳහරනඹ න්ප්රන්. අලුත් නීති අලය නළවළ.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භභ මී  ඩහ ථහ 

යන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන් නළවළ. අහන ලප්රඹන් භ  

කිඹන්න ඕනෆ ප්රදඹ ප්රම්යි. අප්රප් යනිල වික්රුභසිංව භළතිතුභහප්රේ 

ආණ්ඩු හරප්රතදී 2003 අං 3 දයන මරය ශභනහයණ 

(කීභ) ඳනත ඉදිරිඳත් ශහ. එඹ ඉතහභ ළදත් ඳනතක්.ඒ 

ඳනතින් අප්රප් යප්රට් මරය කීභ ම්ඵන්ධප්රඹන් වළසිප්රයන්න 

ඕනෆ ප්රොප්රවොභද කිඹන එ  නීතයනුකර ශහ.   

නමුත් ප්රම්ප්රන් ප්රභොක්ද යන්න ඹන්ප්රන්? This                

is called "Fiscal Management (Responsibility) 

(Amendment) Bill". I am going to rename this. I am going 

to call this “Fiscal Management (Irresponsibility) 

(Amendment) Bill”, Hon. Minister.  This is irresponsible. 

By the end of 2013, you are supposed to bring down the 

debt to GDP ratio to 60 per cent. What are you doing by 

this amendment? You are taking another seven years.    

ත අවුරුදු 7ක් න්නහ සිඹඹ  60 දක්හ ප්රම් ප්රේන්න. ඒ 

හප්රේභ ආණ්ඩු ණඹ න්නහ ප්රනු   ඒජන්තප්රඹෝ ඳත් 

යනහ ආණ්ඩු වහ ණඹ න්න. ඊප්රත න වි , Bank of 

Ceylon එ අභ ලප්රඹන් ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ සිඹඹ  5.5 

ප්රඳොලිඹ  ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ මිලිඹන 500 ණඹක් න්න 

ප්රරෝඹ ප්රට් ඹනහ. ඒ හප්රේභ National Savings Bank  එ- 

ජහති ඉතිරි කිරීප්රම් ඵළංකු- ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ මිලිඹන 

1,000 ණඹක් න්න ළඩ  යුතු ය ප්රන ඹනහ. ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ ථහ යරහ අිළ එ ඳහයක් National Savings 

Bank  එ ප්රේයහ ත්තහ. රක් 200 ජනතහක් සිටින ප්රම් යප්රට් 

ජහති ඉතිරි කිරීප්රම් ඵළංකුප්රේ accounts  රක් 167ක් තිප්රඵනහ. 

ංචහක් ප්රන්න ඹන වි  ඔවුන් ප්රනුප්රන් එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ථහ යරහ ඒ නත්හ ත්ත අඳ  දළන් සිදු න්න  

ඹන ප්රේ දළක්හභ ප්රභොක්ද හිප්රතන්ප්රන්? ප්රභතළන ප්රභොක්ද 

යන්න ඹන්ප්රන්? ප්රභතළන යන්න ඹන්ප්රන් ජහති ඉතිරි කිරීප්රම් 

ඵළංකු රේහ ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ මිලිඹන 1,000 ණඹක් 

න්න. ප්රභොනහ ද ප්රම් ණඹ? හභහනය මිනිසසු ප්රල වදන්ප්රන් 

ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධලින් ප්රනොප්රයි. ඒහ  තභයි ආණ්ඩු ණඹ 

න්ප්රන්. ආණ්ඩු ප්රම් ණඹ න්න වදනහ. එ ඳළත්තකින් නිහඩ් 

ේයහල තළන් තළන්ර ථහ යරහ ප්රඳන්න්න  උත්හව 

යනහ,  "ව්ධ ද සිලරහ  ප්රම්හ ප්රප්න්ප්රන් නළේද, අප්රප් දශ 

ප්රේශීඹ නිසඳහදනඹ  හප්රප්ක් යප්රට් ණඹ ඵය අඩු ප්රරහ කිඹරහ.  

සිඹඹ  100  තිබුණ එ සිඹඹ  85 දක්හ අඩු ප්රරහ කිඹරහ 

කිඹනහ. ඒප්රක් technical point  එක් තිප්රඵනහ, ඒ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ඳසප්ර  ථහ යන්නම්. ඒ උේධභනඹත් භඟ 

ඹන ළ ලුක්. ඊ  ඩහ ළදත් හයණඹ තභයි ප්රභොක්ද 

ප්රභතළනින් යන්ප්රන් කිඹන එ.  

ඊශඟ ංප්රලෝධනඹ තභයි  සිඹඹ  4.5ක් ප්රදන්න තිප්රඵන 

guarantee  එ සිඹඹ  7 දක්හ ළඩි යන්න  ඹෆභ. ප්රභතළනදී 

සිදු න්ප්රන් ප්රභඹයි. ප්රභතළන තිප්රඵන්ප්රන් ප්රඳොඩි "ඳප්රචෝරිස" 

ළඩක්. ප්රම් "ඳප්රචෝරිස" ළඩක්. ප්රභොද, ආණ්ඩු,  Treasury 
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[රු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද සිලහ  භවතහ] 
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එ ණඹ න්නහ ප්රනු  ආණ්ඩුප්රේ ප්රනත් ආඹතන වයවහ 

ණඹ ළනීභක් යනහ. ප්රොප්රවන් ණඹ ත්තත් අන්තිභ  අඳ  

තභයි ප්රන්න ප්රන්ප්රන්. ඒ හයණඹ තභයි භභ අහන 

ලප්රඹන් ප්රම් ජනතහ  භතක් යරහ ප්රදන්න  ඕනෆ. යජඹ 

යන්න ඹන්ප්රන් හභහනය භනුයඹහප්රේ ඵඩ  වන එයි. 

හභහනය භනුයඹහප්රේ ඵඩ  වන එ. ඵදු වනහ, ඵදු 

වනහ, ඵදු වනහ. ෆභ  ළඩිප්රඹන්භ ඵදු වන ය  රංහ 

ප්රන්න ඕනෆ කිඹරහ භභ හිතනහ. ඳරිප්පුර , සීනිර  ව 

ළභන්ර  ඵදු වනහ. ටින් භහවනර  රුිළඹල 85 ඵේදක් 

වනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු රලිත් දිහනහඹ නිප්රඹෝජය 

ඇභතිතුභනි, ප්රව  අනිේදහ න වි  පුවනන් නම් ඔඵතුභහප්රේ 

ආනඹ න භහනළලර ඳළත්ත  ඹන්න. ගිහින් මිනිසුන් වම්ඵ 

ප්රන්න. Units 91ක් ඳහවිච්චි යන භනුයඹහප්රේ රයිට් බිර 

සිඹඹ  126කින් ළඩි යන්න  ප්රම් ආණ්ඩු උත්හව යනහ 

කිඹන හයණඹත් භතක් යමින් භප්රේ ථහ අන් යනහ. 

ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි. 
 

[අ.බහ. 3.04] 
 

රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ (අධයහඳන අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அமச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ප්රම් අප්රප් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු. කුභන ප්රේලඳහරන භතිභතහන්තයඹක් දළරුත් ප්රම් 

යප්රට් ප්රෝටි 21ක් ජනතහ ප්රනුප්රන් භන්ත්රී රුන් 225 ප්රදප්රනකු 

භවජන නිප්රඹෝජිතයින් ප්රර ඳත් ය එනහ උත්තරීතය 

ආඹතනඹ  යතු ඳර එශරහ ිළිත අයප්රන. ඒ ප්රම් ය  ප්රනුප්රන් 

ඳක් විඳක් භතහද ප්රඵොප්රවොභ විදයහත්භ ඳදනභක් ඹ ප්රත් 

ඉදිරිඳත් යයි කිඹරහ. ඉතිවහප්රත ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ විවිධ 

ප්රේලඳහරන ඳක්ර සිටි විවිධ ජන නහඹයින් අිළ හප්රේ ප්රඳොඩි 

අඹ  ප්ධහද්ධල විලහර ේභහණඹක් ඳඹහ තිප්රඵනහ. භවහභහනය 

ඩී.එස. ප්ර නහනහඹ භළතිතුභහ, ප්රේ.ආ්ධ. ජඹ්ධධන භළතිතුභහ, 

එස.ඩේලිේ.ආ්ධ.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහ, ිළලිප් ගුණ්ධධන 

භළතිතුභහ, ප්රොලවින් ආ්ධ. ද සිලහ භළතිතුභහ, ආචහ්ධඹ එන්.එම්. 

ප්රඳප්ර්ධයහ භළතිතුභහ, සිදම්ඵයම් භළතිතුභහ, අමි්ධතලිංම් භළතිතුභහ 

ව ධ්ධභලිංම් භළතිතුභහ ළනි අඹ අඳ  ප්ධහද්ධල විලහර 

ේභහණඹක් ඳඹහ තිප්රඵනහ, වළන්හඩ් හ්ධතහ එතු යප්රන 

එඹ ඳසු අධයඹනඹන් වහ ඳහවිච්චි යන්න කිඹරහ. 

ප්රේලඳහරන ප්රේදිහ යන ථහ ඔවුන් කිසි ද ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ ප්රශ  නළවළ. ඒ නිහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  එන 

වළභ භ අලුප්රතන් ඹභක් ඉප්රන න්න වහ එතු ය න්න 

කීභක් තිබුණහ. ඒ කීභ තුශ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ප්රේ ෆභ 

භන්ත්රී යප්රඹකු භ ඉතහ විලහර ප්රෞයඹක් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රන් 

ිළ ත භවජනතහ අතය තිබුණහ. අිළ  ප්රභොන භතිභතහන්තය 

තිබුණත් අිළ අප්රප් භවජන නිප්රඹෝජිත ධුයඹ, භන්ත්රී  ධුයඹ, 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු, ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ ගුණහත්භඵ ඳවශ භට් භ 

ඳත්හප්රන ඹහභ අිළ හ ත් ගුණදහඹ න්ප්රන් නළවළ කිඹහ 

1989 සි  ඳහ්ධලිප්රම්න්තු නිප්රඹෝජනඹ යන භන්ත්රී  යප්රඹක් ප්රර 

භහ හිතනහ. ඒ නිහභ භවය අඹ අිළ  රඵහ ප්රදන මරහේ වහ 

කිඹන ප්රේ අනු ඹම් ඹම් ේහල ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ යන වි , අිළ 

විඳක්ප්රත ඉන්න වි , විඳක් නහඹතුභන්රහ ආණ්ඩු යන 

වි ,ඒ ිළිතඵ ඉප්රන ත්ත භන්ත්රී යප්රඹක් භභ.  1980 ණන්ර 

වි.ජ.මු. ප්රරොකුඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහප්රේ අභහතයහංලඹ  එක්තයහ 

විලසවිදයහරඹ අිළ  හිතත් භවහචහ්ධඹයප්රඹක්  භහ දන්නහ එ 

ආඹතනඹක් ළන පුේර විප්රේචනඹක් හිත ඔ වප්රේ ආචහ්ධඹ 

උඳහධිඹ ළන ේලසනඹක් රුු ඇතු ලිඹරහ භ  ප්රනළවිත් 

දුන්නහ. භහ ඒ ේලසනඹ විඳක්ප්රත භන්ත්රී යප්රඹක් ප්රර ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේදී භතු ශහ. ඒ අසථහප්රේදී වි.ජ.මු. 

ප්රරොකුඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ කිේහ, "ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ උත්තය 

ප්රදන්න ඵළරි ප්රප්රනක් ළන ඔඹ විධිඹ  ථහ යන එ  ළරැදියි. 

ඒ ඉන් ඳසු යන්න එඳහ" කිඹහ.  

අිළ ඳහඩම් ඉප්රන ත්තහ  ටි දක් ඹන වි  ඒහ භත 

නළති ප්රනහ. භෆත ඉතිවහප්රත සිේධිඹක් වුණහ ප්රොට් හ 

ධ්ධභඳහර විදයහරඹ ම්ඵන්ධ. එභ විදයහරඹ ළන ේලසනඹක් ඇති 

වුණහ. ඒ ඳශහත් බහ ඳහරක්. ප්රම් ඳශහත් බහ ඳහප්රල  ව  

පුේරප්රඹක් නළඟරහ හිටිඹහ ේතිංවිධහනඹ  විරුේධ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ේප්රේලප්රත ඳන්රක් විිත යන්න ආහ. ඒ 

අසථහප්රේදී දිප්රන්ස ගුණ්ධධන ඇභතිතුභහත් භභත් තත් 

භළතිඇභතිරු යහශිඹකුත් හිටිඹහ. ඒ අසථහප්රේ එතළන  ඳළමිණි ඒ 

ේප්රේලප්රත එක්තයහ ප්රේලඳහරනඥප්රඹක් භ  කිේහ, "එඹහ දළන් 

ප්රවන් ඵළවළරහ ඉයයි. ප්රවන් ඵළවළරහ ජනහධිඳතිතුභහ වම්ඵ 

ප්රන්න දළන් ප්රභතළන  එනහ" කිඹහ. භභ ඒ ප්රේලඳහරන 

වහලඳහරුහ කිේ එ ිළිතඅයප්රන ප්රභතළන ේලසනඹ අවපු 

ප්රරහප්රේ භභ කිේහ, "ප්රවන් ඵළවළරහ" කිඹහ. භභ ඒ උත්ඹ 

ඉය ප්රරහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  තභයි ආප්රේ. අය මිනිහ කී ප්රේ 

විලසහ කිරීප්රභන් භප්රේ තිබුු ආත්භ ප්රෞයඹත් ඉය වුණහ. ඒ 

නිහ අිළ ප්රභොන ඹම් ේහලඹක් ප්රවෝ  යන වි  ඒ  ේහලඹ ප්රම් 

රු බහ  උචිත ආහයඹ  යනහ නම් භහ හිතනහ අිළ අතය 

ප්රභොන භතිභතහන්තය තිබුණත් ඒ නිප්රයෝගී ේජහතන්ත්රහහදඹ 

වහ ළදත් ප්රනහ කිඹහ.  

අප්රප් යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ ඉතහභ ඵයඳතශ 

ේහලඹක් ශහ. භහ එතුභහ ආයක්හ ය න්න නළන් රහ කිේහ, 

ඔඵතුභහ ප්රම් ේහලඹ පුත් ඳත තිබුණ ඳභණින් යන්න එඳහ, 

ප්රම් ේහලඹ ඔඵතුභහප්රේ ටිනහභ  වහනියයි කිඹහ. 

ප්රේලඳහරන ලප්රඹන් ආණ්ඩු  ෛයප්රඹන් වනහ ප්රන්න 

පුවනන්. එතුභහ කිේහ, දකුු ඳශහප්රත් දරුප්රෝ 39,000ක් ශියත් 

විබහඹ  ප්රඳනී සිටිඹහ.  එයින් 34,000ක් අභතුන් ඵ  ඳත් 

ප්රරහ තිප්රඵනහ කිඹහ. භහ කිේහ, "ප්රම් කිඹන්න එඳහ" කිඹහ. 

භ  ප්රත්ප්රයනහ. භප්රේ විදඹ හක්කඹ  අනුත් අංත් දකුණ 
කිඹන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් ඉතිවහ ප්රත භන් භඟ ප්රනස ශ 

ේප්රේලඹක්. මුවන ය   වළභ දහභ බුේධිභතුන් වදපු ේප්රේලඹක්. ඒ 

කිඹන්ප්රන් දකුප්රණ් මිනිසුන්, ශභයින් ඳවශ  දභහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

හප්රේ තළන,  ශභයි ඉන්න තහත්තහ ප්රප්රනක් විධිඹ  වුරුත් 

ථහ යන්න ප්රවො නළවළ. එප්රවභ කිරීප්රභන් ය   රළප්රඵන 

ේතිපරඹක් නළවළ. භභ එය විබහ ප්රොභහරිසතුභහ  ථහ ශහ. 

භභ එතුභහ  ථහ ය කිේහ, ප්රම් වළන්හඩ් හ්ධතහ  ප්රදන්න 

ඉසය භභ ේහලඹ වරිඹ  ඵරහ කිඹන්නම්. ඒ නිහ ඳත්තප්ර්ධ 

තිබ ඳභණින් කිඹන්න එඳහඹ කිඹහ. භහ නළන් රහ කිේහ. ප්රභොද, 

අප්රප් උත් මිත්රහඹහ අභහරුප්රේ ළප්ර නහ  භභ ළභළති නළති නිහ.  

නමුත් එතුභහ ඇ වප්රේ නළවළ,  එප්රවභභ කිේහ. විබහ 

ප්රොභහරිසතුභහ කිඹන ආහයඹ  ශියත් විබහඹ  හලර 

දිස්රිටක්ප්රත දරුප්රෝ 16,609 ප්රදප්රනක් හඩි වුණහ. ඒ 16,609න් 

11,221ක් ශියත් විබහඹ භත් වී තිප්රඵනහ. ඒ කිඹන්ප්රන් 

සිඹඹ  67.56ක් ශියත් විබහඹ භත්. භහතය දිස්රිටක්ප්රත 

දරුප්රෝ 12,637ක් ශියත් විබහඹ  හඩි වුණහ. එයින් 8,840ක් 

භත් වුණහ.  භත් වීප්රම් ේතිලතඹ සිඹඹ  69.95යි. වම්ඵන්ප්රතො  

දිස්රිටක්ප්රත දරුප්රෝ 9,730ක් ශියත් විබහඹ  හඩි වුණහ. 

6,823ක් භත් වුණහ. භත් වීප්රම් ේතිලතඹ සිඹඹ  70.12යි. ඒ 
අනු හලර දිස්රිටක්ප්රත 16,609ක්, භහතය දිස්රිටක්ප්රත 

12,637ක්, වම්ඵන්ප්රතො  දිස්රිටක්ප්රත 9,730ක් ලප්රඹන් දකුු 

ඳශහප්රතන්  38,976ක් විබහඹ  ප්රඳනී සිටිඹහ. දකුු ඳශහප්රත් 

විබහඹ  හඩි වුු දරුන් 38,976 ප්රදනහප්රන්  26,884 ප්රදප්රනක් 

විබහඹ භත් වුණහ. ඒ කිඹන්ප්රන් විබහඹ  ප්රඳනී සිටි 

100ප්රන් 69 ප්රදප්රනක් විබහඹ භත්. 100ක් ප්රඳනී සි රහ 69 

ප්රදප්රනක් භත් වුු ප්රරහ යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ  
 
මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මුවන දක්කණ රංහප්රේභ ශභයින්  ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ඇතුප්රශ දී 

යන්න පුවනන් උඳරිභ අඳවහඹ ශහඹ  කිඹන ප්රචෝදනහ  භ  

යන්න සිේධ ප්රනහ. ප්රම් ප්රශ  දකුණ . දකුණ  එප්රවභ 

1463 1464 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

යන්න එඳහ. දකුණ ප්රම් යප්රට් ඉතිවහප්රත භන් භඟ ප්රනස ශ 

ේප්රේලඹක්.  අතයඹක් ේහල යන ප්රො  අහිං දු්ධනිරඳණ 

කිඹරහ තිප්රඵනහ; ංචහ වත දු්ධනිරඳණඹ කිඹරහ තිප්රඵනහ. 

යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ ප්රශ  ංචහ වත දු්ධනිරඳණඹක් 

කිඹරහ භභ කිඹන්ප්රන් නළවළ. අහිං දු්ධනිරඳණඹ කිඹන්ප්රන් 

ඇත්තයි කිඹරහ හිතහ ප්රන අතයඹ කිඹන එයි.  එතප්රො  

එතුභහ ප්රශ  අහිං දු්ධනිරඳණඹක්. පුවනල ප්රර අධයඹනඹකින් 

ප්රතොය එතුභහ ඒ කිේහද කිඹරහ භභ නළත හිතුහ. ප්රොප්රවොභද 

ප්රභප්රවභ කිඹන්ප්රන්? එතුභහ කිව ආහයඹ අනු ශභයින් දවස 

ණනක්  විබහඹ  ගිඹහ. එතුභහ කිේප්රේ 39,000ක් විබහඹ  හඩි 

ප්රරහ 34,000ක් අභත් ප්රරහ කිඹරහයි. 

රු යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භන්ත්රී තුභහ ප්රවො භ දන්නහ, 

අප්රප් ශියත් විබහප්රත තිප්රඵනහ cut-off mark කිඹරහ එක් 

තිප්රඵන ඵ. Cut-off mark  එ කිඹන්ප්රන් ශියත්ඹ භත් වීප්රම් 

රකුණ ප්රනොප්රයි. අිළ ශියත් 15,000ක් ප්රදනහ. ඒ ප්රදන 

ශියත් ණන  අනු රකුණක් වදනහ. ඒ  කිඹනහ ඩඉම් 

රකුණ නළත්නම් cut-off mark   එ කිඹරහ. Cut-off mark  එ 

ප්රදන්ප්රන් ප්රභප්රවභයි. හලර cut-off mark එ 152යි. භහතය  

152යි. වම්ඵන්ප්රතො  148යි. ප්රම් ේලසන ඳත්රහඹ  රළප්රඵන්ප්රන් 

රකුු 200යි. 200න් 150ක් න්න ඒ දරුන් විශිස තභඹන් 

වළටිඹ  රන්න පුවනන්. 200න් 150ක් න්නහ කිඹන්ප්රන් 

විබහඹ භත් වීභද? එප්රවභ භත් න විබහ ජහතිඹක් ප්රම් තුන් 

ප්රරෝප්රත තිප්රඹනහඹළ?  ඔඵතුභහ දන්නහ ප්රන් විබහ යරහ ආපු 

ප්රප්රනක් ප්රර  හභහනයප්රඹන් ප්රරෝප්රත ම්භතඹ තභයි 

ඹම්කිසි විබහඹ  තුප්රනන් එක් රකුු තිප්රඵනහ නම්, ඒ 

තභයි "එස" හභහ්ධථඹ නළත්නම්, භත් කිඹන්ප්රන් කිඹරහ. රකුු 

33 1/3යි කිඹන එ  අිළ  35ක් කිඹරහ වදහ න්නහ. ඒ තභයි 

ප්රරෝප්රත හභහනයප්රඹන් ම්භත විබහඹ භත් වීප්රම් රකුණ.  

ශියත් 20,000ක් දුන්ප්රනොත් ඩඉම් රකුණ කිඹන එ අඩු 
ප්රනහ. හලප්රල ඩඉම් රකුණ රළබ දරුප්රෝ 1,840ක් ඉන්නහ.  

භහතය 1,414ක් ඉන්නහ. වම්ඵන්ප්රතො  1,331ක් ඉන්නහ.  

දකුු ඳශහප්රත් විබහඹ  ප්රඳනී සිටි මුවන දරුන් ංයහප්රන් 

දරුන් 4,585ප්රදප්රනක් 150  ඩහ ළඩිප්රඹන් රකුු රඵහ 

තිප්රඵනහ. මුවන රංහප්රන්භ ශියත් ප්රදන ේභහණප්රඹන් තුප්රනන් 

එ  උරුභම් කිඹන දරුන් ේභහණඹක් දකුප්රණන් ඳභණක් 

බිහි ප්රරහ තිප්රඵනහ; විබහඹ භත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒ දරුන්  

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ අප්රප් භවජන නිප්රඹෝජිතඹන්ප්රේ ේප්රේලර 

දරුන්. දකුප්රණන් ඡන්දඹක් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න වුරු වරි 

අඹකු ඉන්නහ නම් ඒ දකුප්රණ් දරුන්  වන්න එඳහ. ඒ අඹ ප්රම් 

යප්රට් අනහතඹ ප්රනුප්රන් ඉදිරිඹ  එන දක්තභ දරුප්රෝ. ඒ 

හප්රේ දරුන්  ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ඇතුප්රශ  එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ විධිඹ  එප්රවභ නි්ධදඹ ප්රර ේවහයඹක් එලර යරහ ඵහලදු 

ශහභ ඒ දරුප්රෝ  භත තිඹහ න්නහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

ප්රම් හප්රේ සිේධිඹක් අයප්රන විප්රේචනඹ ශහ කිඹරහ. භභ 

එතුභහ  කිේහ එප්රවභ කිඹන්න එඳහ කිඹරහ. එතුභහප්රේ රුත්ඹ 

ආයක්හ යන්න භභ මුලින්භ එතුභහ  කිේහ, ප්රම් කිඹන්න 

එඳහ, භභ ඵරහ ඇවිත් කිඹන්නම් කිඹරහ. නළවළ, ප්රම් ඳත්තයප්රත 

තිප්රඵනහ කිඹරහ එතුභහ කිේහ. රු නිප්රඹෝජය හය 
බහඳතිතුභනි, 2012 ශියත් විබහප්රත සිඹලු ේතිපර ිළිතඵ 

ම්ප්ධණ ංයහ ප්රලන, දත්ත හිත, ේතිලතඹන් හිත තනි 

ිළටු තිප්රඵන ප්රම් ප්රලනඹ භභ වළන්හඩ් හ්ධතහප්රේ මුද්රෂණඹ 

කිරීභ වහ  ඉදිරිඳත් යනහ. රුණහය එඹ වළන්හඩ් 

හ්ධතහප්රේ ඳශ යන්න අය ප්රදන්න රු නිප්රඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි. භහ ප්රම් අසථහප්රේදී එඹ වළන්හඩ් හ්ධතහ  

ඇතුශත් කිරීභ වහ බහත* යනහ.    

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අඳ වළභදහභ 

හම්ේදහයි යන ප්රදඹක් තිප්රඵනහ. මුදල අභහතයහංලප්රත 

ඇභතිතුභහ න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳනත් ප්රටුම්ඳතක් 

ඉදිරිඳත් ශහභ විඳක්ඹ ඳළත්ප්රත් ඉන්න භන්ත්රී තුභන්රහ, විවිධ 

පුේරඹන් විවිධ සිේධි නම් ම් අයප්රන ප්රම් ඳළත්ත  ඵණිනහ. 

අිළ ප්රම් ඳළත්ප්රත් ඉන්  ඒ ඳළත්ත  ඵණිනහ.  නමුත් ප්රම් යප්රට් 

මුදල ිළිතඵ උත්තරීතය ඵරඹ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු යි ඳයහ 

තිප්රඵන සප්රන්. ඹම්කිසි මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳතක් එ ඡන්දඹකින් 

වරි ඳයහද වුප්රණොත් ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු විසුරුන්න ඕනෆ. වුරු 

ආණ්ඩු ශත්, හප්රේ ප්රේලඳහරන ඳක්ඹ තිබුණත් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ඇතුප්රශ  මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳතක් ඳයහජඹ වුණහභ 

ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු විසුරුහ ඡන්දඹ  ඹන්න ඕනෆ. ඇයි ඒ? 

භවජනඹහ විලසහ යනහ භවජනඹහප්රේ මුදල විඹදම් යන 

ආහයඹ ිළිතඵ ඳක් විඳක් ප්රේදප්රඹන් ප්රතොය ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  කිඹහවි, කීභකින්  යුතු යහවි කිඹරහ. 

අඳ  තිප්රඵන ේධහන හ්ධඹඹ ඒ කීභ ඉටු යන එයි. ඒ ඒ 

ප්රරහප්රේ ඳතින, යජප්රත ආදහඹභ වහ විඹදභ තභයි අඳ  රහ 

ඵරන්න තිප්රඵන්ප්රන්. ආණ්ඩුප්රේ ආදහඹභ තිප්රඵනහ. යජප්රත 

විඹදභ තිප්රඵනහ. අඹ ළඹ ඳයතයඹක් තිප්රඵනහ. අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ ිළඹන ආහයඹක් තිප්රඵනහ. භසත ආ්ධථිඹ 

ත්තහභ සිඹලු ේලසන නි්ධභහණඹ න්ප්රන්, සිඹලු ේලසන 

වි ප්රන්ප්රන් ප්රම් භතයි. ඒ නිහ අිළ දන්නහ ඵදු නළති දුන 

කිසිභ ආණ්ඩුක් ප්රම් ප්රරෝප්රත නළති ඵ. ප්රම් ප්රරෝප්රත 

ප්රොප්රව  වරි ය  ඵදු ප්රනොඳනන ආණ්ඩුක් තිප්රඵනහ නම් 

කිඹන්න. ඵදු ඳනනහ, මිනිසුන් භයනහ, මිනිසුන් හූයහප්රන 

නහ, මිනිසුන් සුේද යනහ කිඹරහ විඳක්ඹ ප්රචෝදනහ 

නඟනහ. රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අිළ අධයහඳනඹ  

විඹදම් යනහ; ප්රෞයඹ  විඹදම් යනහ; නිහර  විඹදම් 

යනහ; ඳහයලර  විඹදම් යනහ; ඳහරම්ර  විඹදම් 

යනහ; ඇනිට්ර  විඹදම් යනහ; ප්රේලිර  විඹදම් 

යනහ. විඹදම් යන්න ආදහඹභ එන්න එඳහඹළ. කුටුම්බඹක් -

ප්රදයක්- ත්තත්, තනි මිනිකු ත්තත්, ආඹතනඹක් 

ප්රොම්ඳළනිඹක් ත්තත්, ආණ්ඩුක් ත්තත් ආදහඹභක් එන 

විධිඹක් තිප්රඵනහ. ඒ ආදහඹභ අනු තභයි අඳ  ප්රොඳභණ විඹදම් 

යන්න පුවනන්ද කිඹන එ රණන්දු න්ප්රන්. අප්රප් ආදහඹභ 

ේභහණත් නළත්නම්, අප්රප් විඹදභ දයන්න ඵළරි නම් අඳ යන්ප්රන් 

ණඹ ළනීභයි. එප්රවභ නළත්නම් අිළ තිප්රඵන ප්රේප්රඳොශක් 

විකුණනහ. ඕනෆ  ඩහ ණඹ ත්ප්රතොත් ණඹ හරි, ප්රඳොලී 

ප්රහ න්න ඵළරි අිළ ඵංප්රොප්රරොත් ප්රනහ; අිළ අ්ධබුදඹ  

මු වණ ඳහනහ. අිළ ඳවුරක් -කුටුම්ඵඹක්- නිමු. ඳවුර ආදහඹභ 

රුිළඹල 20,000 නම් ඒ රුිළඹල 20,000 රළප්රඵන භහ්ධඹක් 

තිප්රඵනහ. ඒහ තභයි, ඒ ප්රදය ඉන්න හභහජිඹන් ළඩ යරහ 

ළටුප් ලප්රඹන් රඵන ේභහණඹ; යහඳහයඹක් යරහ රඵන රහබ; 

එප්රවභ නළත්නම් ේහේධනඹ දීරහ රඵන ප්රඳොලිඹ; එප්රවභත් 

නළත්නම් ඉඩඩම් ආදිප්රඹන් රළප්රඵන ඵදු කුලිඹ. ඕනෆභ 

ප්රදය  මින් එවහ  ආදහඹභක් රළප්රඵන්න ඵළවළ. ප්රදය ඉන්න 

හභහජිඹන් ළඩ  ගිහිලරහ ළඩ ශහභ ඒ ේභඹ ප්රනුප්රන් 

රළප්රඵන දීභනහ වළටිඹ  ළටුඳක් න්නහ. ේහේධනඹ 

දුන්ප්රනොත්, ඵළංකුප්රේ ලලි දළම්ප්රභොත්, ප්රනත් ්ධභහන්තලහරහ 

තිබුප්රණොත් ප්රඳොලී රළප්රඵනහ. සහබහවි ම්ඳත් තිබුප්රණොත් අඳ  

ඵදු කුලී රළප්රඵනහ. Business එක් ප්රශොත් රහබ රළප්රඵනහ. 

ප්රම් ටි තභයි  ප්රදය ආදහඹභ. ආදහඹප්රභන් න්න, ප්රඵොන්න, 

අන්න්න ඳශන්න්න, ඹන්න එන්න, ඉන්න හිටින්න, න න්න 

ඹන්න විඹදම් යනහ. ආදහඹභ රුිළඹල 20,000 නම් විඹදභ 

රුිළඹල 30,000 නම් තත් රුිළඹල 10,000ක් විඹදභ  භදි 

ප්රනහ.  

ඒ තභයි කුටුම්ඵප්රත අඹ ළඹ ඳයතයඹ -අඹ ළඹ හිඟඹ. 

එතප්රො  එඹහ යන්ප්රන් ප්රොප්රවන් වරි ණඹ ළනීභයි. 

"10,000ක් භදි වුණහ" කිඹරහ ඉසප්රලරහභ ඹහවන හිතමිත්රහහදීන්  

කිඹරහ කීඹක් වරි ඉලරහ න්න ඵරනහ. ඒ ේදහනඹක් - grant 

එක්. නෆදෆප්රඹෝ වළභදහභ ඒ විධිඹ  තෆගි ප්රදන්ප්රන් නළවළ. 

1465 1466 

[රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන  භවතහ] 

———————————— 
* ථහ අහනප්රත ඳශ ය ඇත. 
*  உமறணறரறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 
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එතප්රො  අිළ ණඹ න්නහ. ණඹ න්න ප්රො  ඵළංකුකින් ණඹ 

න්න තයම් ප්රවො තත්ත්ඹක් නළත්නම් ඵළංකු ණඹ ප්රදන්ප්රන් 

නළවළ. එතප්රො  සිඹඹ  ඳප්රව  ගිණි ප්රඳොලිඹ  ණඹ න්නහ. 

භහඹ  සිඹඹ  5යි කිඹන්ප්රන් අවුරුේද  සිඹඹ  60යි. සිඹඹ  

10 ණප්රන් ණඹ න්නහ. එතප්රො  අවුරුේද  සිඹඹ  120යි. 

ප්රම් ේභහණඹ  ණඹ අයප්රන ඒ ණඹ ප්රන්න ත ණඹ න්න 

සිේධ වුප්රණොත්, එතප්රො  අිළ කිඹනහ ණඹ උගුර  අ ව ප්රරහ 

තිප්රඵනහ කිඹරහ. ඒ ණඹ උගුප්රල දි භ ගිප්රඹොත් ඔ ව  ණඹ 

ප්රහ න්න ඵළරි ප්රනහ; දරුන්  මු වණ ප්රදන්න ඵළරි ප්රනහ; 

ඳවුර  මු වණ ප්රදන්න ඵළරි ප්රනහ; ප්රදය ඵහලඹ එලලිරහ 

සිඹ දිවි නහ න්නහ. ඒ තභයි හභහනය ප්රදය සිේධ න 

තත්ත්ඹ. 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, යජඹ ත් ඒයි 

ප්රන්ප්රන්. යජඹ  ආදහඹභක් රළප්රඵනහ. යජඹ ප්රනුප්රන් ළඩ 

යන ප්රප්රනක් නළවළ. ඒ නිහ ළටුප් එන්ප්රන් නළවළ. යජඹ  

ේහේධන ආප්රඹෝජන තිප්රඵන නිහ ප්රඵොප්රවොභ ප්රඳොඩි ප්රඳොලී 

ේභහණඹක් එනහ. යජප්රත යහඳහය තිප්රඵන්ප්රන් ප්රඵොප්රවොභ 

ප්රඳොඩ්ඩයි. ඒ නිහ රහබ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රඳොඩ්ඩයි. අප්රනක් සිඹලුභ 

ය ලර යජඹඹන්ර  ආදහඹභ රළප්රඵන්ප්රන් ඵදුලිනුයි. ඵදු 

්ධ 2ක් තිප්රඵනහ. ආදහඹභ, රහබඹ, ේහේධනඹ භත අඹ යන ඵදු 

තිප්රඵනහ. ඒ තභයි ප්රන අඹ  ඵදු ඵය ඳ න්න ඵළරි ඒහ; ඵදු 

ආඳහතඹ විතළන් ශ ප්රනොවළකි ඒහ. ඒ හප්රේභ ඍජු ඵදු 

තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ ක්රු ඵදු තිප්රඵනහ. බහණ්ඩ වහ ප්ර හ භත 

ඳ රහ ඵේද ප්රන ප්රනහ විසින් ප්රනොප්රයි ප්රනත් අඹ විසින් 

තභයි ඵදු ඵය උසුරන්ප්රන්. ඒ විධිඹ  ක්රු ඵදු ඳනනහ. දුප්ඳත් 

ය ර ළඩි ළඩිප්රඹන් ඳනන්ප්රන් ක්රු ඵදුයි. ප්රඳොප්රවොත් ය ල 

-ය  ප්රඳොප්රවොත් වුණහ  ඳසප්ර - ඳනන්ප්රන් ඍජු ඵදුයි. 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ය ල කිහිඳඹක් 

ිළිතඵ වන් යන්න  භහ ළභළතියි. හභහනයප්රඹන් ිළිතත් 

ආ්ධථි විදයහ විග්රාවඹ  අනු දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදනප්රත 

ේතිලතඹක් ලප්රඹන් තභයි යහජය ආදහඹම්, විඹදම් දක්න්ප්රන්. 

කුප්රේට්ර ආණ්ඩුප්රේ ආදහඹභ - Government revenue එ - 

සිඹඹ  55.5යි. කුප්රේට්ර ප්රතල නිසඳහදනඹ 100ක් නම්, ආදහඹභ 

විධිඹ  ඉන් 55.5ක් ඵදුලින් යජඹ න්නහ. විඹදභ සිඹඹ  

32.6යි. එතප්රො  කුප්රේට්ර ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  අඹ ළඹ 

ඳයතයඹක් නළවළ. අඹ ළඹ ඳයතයඹක් නළත්ප්රත් ආදහඹභ  ඩහ 

භසත විඹදභ අඩු නිහයි.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඊශඟ  ප්රනෝ්ධප්රේ ළන 

භහ කිඹනහ. සිඹලුභ ේලසනරදී අඳත් එක් ඹහවන ප්රරහ, තයවහ 

ප්රරහ විවිධ ආහයලින් එනහ කිඹන ප්රනෝ්ධප්රේ යහජය ළන භහ 

කිඹනහ. එප්රවභ එන්න ඔවුන්  පුවනන්භ රළබිරහ තිප්රඵන්ප්රන් 

ප්රභොද කිඹරහ භහ කිඹන්නම්. දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදනප්රත 

ේතිලතඹක් ප්රර ඔවුන්ප්රේ ආදහඹභ 47.7යි; විඹදභ 35.7යි. 

ප්රනෝ්ධප්රේ යහජයප්රත ආදහඹභ සිඹඹ  47.7ක් තිප්රඵන ප්රො , ඒ 

හප්රේභ සිඹඹ  35.7ක් විඹදම් යන ප්රො  ප්රනෝ්ධප්රේර විඹදභ  

ඩහ ආදහඹභ ළඩියි. ප්රනෝ්ධප්රේ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  අඹ ළඹ හිඟඹ 

ිළඹන ආහයඹ ළන ේලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි, ප්රරෝප්රත 

තිප්රඵන ඳහ්ධලිප්රම්න්තුලින් ඉතහභ ං්ධධිත ය ල කිහිඳඹ 

ඳභණයි අඹ ළප්රත ප්රභළනි අතිරික්තඹක් තිප්රඵන්ප්රන්. 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, වුරුත් දන්නහ 

ආහයඹ  කුප්රේට්ර ප්රතල ම්ඳත විලහර ප්රර තිප්රඵන නිහ 

ඔවුන්ප්රේ යහජය අඹ ළප්රත අතිරික්තඹක් තිප්රඵනහ. ප්රනෝ්ධප්රේ 

යහජයප්රත තිප්රඵන දළළන්ත ධන ම්ඳත් නිහ ඔවුන්ප්රේ යහජය අඹ 

ළප්රත අතිරික්තඹක් තිප්රඵනහ. ඔවුන්  ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේදී ප්රම් 

විධිඹ  ඵළණ න්න, යණ්ඩු ප්රන්න ඕනෆ නළවළ. අලය භං භහත්, 

විදුලිඹ, ජර ඵසනහ ජරහඳවන ක්රුභ ඇතුවන අප්රනක් ඒහත් යරහ, 

ප්රන ය ත් ප්රභොනහ ප්රවෝ  යුතුර  ලලි ටිකුත් දීරහ, 

යහජය ප්රනොන ංවිධහනඹක් වදරහ ආණ්ඩු  විරුේධ ළඩ 

යන්න වරි ලලි ප්රදන්න පුවනන්භ ඔවුන්  තිප්රඵනහ. නමුත් 

ේංලඹ ත්ප්රතොත්, ේංලප්රත දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදනප්රත ේතිලතඹක් 

ප්රර ආදහඹභ  40.9යි; විඹදභ 48.1යි. ප්රනද්ධරන්තප්රත ආදහඹභ 

සිඹඹ  40.3යි; විඹදභ සිඹඹ  45.5යි. ප්රඵලජිඹප්රම් ආදහඹභ 

සිඹඹ  40.7යි; විඹදභ සිඹඹ  44.1යි. ප්රඩන්භහ්ධප්රත ආදහඹභ 

සිඹඹ  39.8යි; විඹදභ සිඹඹ  42.2යි. ඉතහලිප්රත ආදහඹභ සිඹඹ  

38.4යි; විඹදභ සිඹඹ  43.8යි. 

New Zealandර  ආදහඹභ  සිඹඹ  36.1යි. විඹදභ සිඹඹ  

32.1යි. එප්රව ත් අතිරික්තඹක් තිප්රඵනහ. එක්ත් යහජධහනිප්රත 

ආදහඹභ  සිඹඹ  36.0යි.  විඹදභ සිඹඹ  46.4යි. භහ ප්රම් සිඹලර 

ඉදිරිඳත් යන්ප්රන්,  ප්රොප්රව  ප්රවෝ ප්රොශ  ෆලර තිප්රඹන 

එකින් ප්රනොප්රයි. ප්රරෝප්රත තිප්රඵන ඩහත්භ සුයක්කත දත්ත 

ඇතුශත් World Development Indicators  කිඹහ ප්රරෝ ඵළංකු 

නිකුත් යන ප්රඳොතක් තිප්රඵනහ. ඒ අනු,  ප්රම් ඔක්ප්රොභ ය ර 

ආදහඹභ ප්රභප්රවභ  ඳණසඳව, වතිතස වත, වතිතව, තිස නඹ, 

තිස අ   ඹනහදී ලප්රඹන් තිප්රඹනප්රො  World Development 

Indicatorsර දක්න්ප්රන් දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදනප්රත ේතිලතඹක් 

ප්රර ශ්රී  රංහප්රේ යහජය ආදහඹභ  14.9යි, විඹදභ 19.2යි කිඹහයි. 

එතප්රො  තමුන්නහන්ප්ර රහ   ප්රත්ප්රයනහ, ප්රම් යප්රට් හප්රේ   

ආණ්ඩුක් තිබුණත්, අඳ ප්රම් ඵදු ප්රොච්චය ඳනනහඹ කිේත්, 

ප්රරෝප්රත  දියුු ය ල භඟ හප්රප්ක් ළඳීප්රම්දී රංහ 

සුඵහධන   යහජයඹක් ප්රර ප්රම්  ඵදුලින්  රඵන ආදහඹම් භට් භ 

තිප්රඵන්ප්රන් ඉතහභ ඳවශ අඹඹ කිඹන එ.  ප්රම් ය   

ප්රේප්රඹන් ඉදිරිඹ   ප්රන ඹහභ  නම්, ප්රඳොදු ිළිතළනීභ න්ප්රන්  

අප්රප් යප්රට් භතු උඳනඳන්  ඳයම්ඳයහර ප්රවෝ ඳහ්ධලිප්රම්න්තුක් 

ඇති ප්රනහ නම්   අඩුභ තයප්රම් දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදනප්රත 

ේතිලතඹ  ලප්රඹන් සිඹඹ  25ත් ආදහඹභක්  රංහණ්ඩු රඵහ 

න්න   ඕනෆඹ කිඹහයි. ආණ්ඩු වුරු ශත්, එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ආණ්ඩු ශහ න්න  පුවනන්; ප්රඳොදු ජන එක්ත් 

ප්රඳයමුණ-න්ධහනඹ- ආණ්ඩු ශහ න්න  පුවනන්, ආණ්ඩු 

යන්න   ඵරහප්රඳොප්රයොත්තුන වුරු ප්රවෝ ඉන්නහ නම් ඒ අඹ 

ආණ්ඩු ය ප්රන ඹන්න නම් ප්රම් යප්රට් ආදහඹභ දශ ප්රේශීඹ 

නිසඳහදනප්රත  ේතිලතඹක් ප්රර  සිඹඹ  25  ළඩි ය න්න   

ඕනෆ. ඒ වහ යන්න  තිප්රඵන්ප්රන් ප්රභොක්ද? ඍජු ඵදු වහ ක්රු 

ඵදු කිඹන ්ධ ප්රදප්රන් අඳ පුවනන් තයම් ඍජු ඵදු ළඩි ය 

න්න  ඵරන්න   ඕනෆ, භවජනතහ  ආදයඹ තිප්රඵනහ නම්. 

භවජනතහ  ආදයප්රඹන් ථහ යන අඹ, ඍජු ඵදු ළඩි ය 

න්නහ  භහ්ධර ත් ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ  විරුේධ ප්රනහ.   

ඵදු අඹ යනප්රො   ආදහඹභ භත, රහබ භත, ේහේධනඹ  භත  

අඹ යන ඵදු ඍජු ඵදු ප්රනහ. ඕසප්රධලිඹහප්රේ මුවන ආදහඹප්රභන් - 

 
නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹක් තිප්රඵනහ.  

 

රු ඵන්දුර ගුණ්ධධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භ  ත විනහඩි ඳවක් 

ප්රදන්න. ප්රම් ථහ විතයක් කිඹහ භප්රේ ථහ අහන යනහ. 

ඕසප්රධලිඹහප්රේ මුවන ඵදු ආදහඹප්රභන් සිඹඹ  65ක් ඍජු ඵදුයි. 

බහණ්ඩ වහ ප්ර හ භත  ඵදු සිඹඹ  23යි. ජහතයන්තය ප්රශහභ භත  

ඳනන ඵදු  සිඹඹ  2යි. New Zealandර ඍජු ඵදු සිඹඹ   57යි. 

බහණ්ඩ වහ ප්ර හ භත  ඵදු ඳනන්ප්රන් සිඹඹ  26යි. ජහතයන්තය 

ප්රශහභ භත  ඳනන ඵදු සිඹඹ  3යි. චීනප්රත ඍජු ඵදු අඩුයි. එඹ 

සිඹඹ  25යි. බහණ්ඩ වහ ප්ර හ භත  ඳනන ඵදු සිඹඹ  59යි. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ජහතයන්තය ප්රශහභ භත  ඳනන ඵදු  සිඹඹ  04යි. අප්රප් ය   

අලරපු ඉන්දිඹහප්රේ ඍජු ඵදු සිඹඹ  47යි. බහණ්ඩ වහ ප්ර හ භත  

ඳනන  ඵදු සිඹඹ  23යි. ජහතයන්තය ප්රශහභ භත ඳනන ඵදු 

සිඹඹ  13යි. භළප්රලසිඹහප්රේ ඍජු ඵදු සිඹඹ  46යි. බහණ්ඩ වහ 

ප්ර හ භත ඳනන ඵදු සිඹඹ  17යි. ජහතයන්තය ප්රශහභ භත  

ඳනන ඵදු  සිඹඹ  2යි.  සිංප්පරුප්රේ ආදහඹම් ඵදු  සිඹඹ  34යි. 

බහණ්ඩ වහ ප්ර හ භත ඳනන  ඵදු සිඹඹ   26යි. ජහතයන්තය 

ප්රශහභ   සිංප්පරුප්රේ  ඵදු අඹ යන්ප්රන්  නළවළ. ශ්රී  රංහප්රේ  

ආදහඹම් ඵදු සිඹඹ  18යි. බහණ්ඩ වහ ප්ර හ භත ඳනන ඵදු 

සිඹඹ  48යි. ජහතයන්තය ප්රශහභ භත ඳනන ඵදු සිඹඹ  14යි. 

භහ ප්රම් කිඹන්ප්රන් World Development Indicatorsර 

දක්න්නහව විධිඹ යි.  

අඳ ප්රම් සිඹලුභ තත්ත්ඹන් තුශ ජනතහහදී යජඹක් ප්රර  

මුදල අභහතයයඹහ;  ප්රම් යප්රට් ජනතහ  ආදයඹ යන යහජය 

නහඹඹකු විධිඹ  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ෆභ අසථහදීභ 

ප්රදන්න  පුවනන් වළභ ඵදු නිදවක්භ, වනඹක්භ දී, මිනිසුන්ප්රේ 

ඳළත්ත  ඳළ ප්රන ඵදු ේභහණඹ විලහර ප්රර අඩු ය, ප්රනත් 

භහ්ධලින් න්නහ ඵදු ේභහණඹ ළඩි යන්න  තභයි  ප්රම් ඳනත් 

සිඹලර ප්රනළවිත් තිප්රඵන්ප්රන්. ඒයි ඇත්ත; ඹථහ්ධථඹ. එභ නිහ 

අඳ ඉන්ප්රන් ත ආදහඹම් ළඩි ශ යුතු තත්ත්ඹයි.  

ජහතයන්තය උඳප්රදස අනු,  2002 ප්රවෝ 2003 ්ධප්රතදී  ළඩ 

ඵරන  මුදල ඇභතියඹහ  ප්රර ළට් ඵේද -අඹහනුකර ඵේද-  

ළබිනට් භණ්ඩරඹ   ඉදිරිඳත් ප්රශ  භහයි.  නමුත් ප්රම් ඵේද ප්රම් 

ය   ළ ශප්රඳන ඵේදක් ප්රනොප්රයි.  ඵදු ිළ  ඵදු ඳළ ප්රන එ - 

cascading effect එ - නතය යන්න ප්රරෝප්රත දියුුභ  ණ 

ක්රුභ තිප්රඵන ය ර ක්රිඅඹහත්භ යන්න  පුවනන් ඵේදක් තභයි 

ළට් ඵේද. වරිඹ  ගිුම්  තිප්රඵන ය , වළභ නු ප්රදනුක්භ  

ඳරිණ ආේප්රඹන්   වන් ප්රන ය , වළභ නු ප්රදනු භ 

රිසිට් ඳතක්, බිල ඳතක් නිකුත් යන ය , refundsරදී  

ප්රවොයම් යන්ප්රන්  නළති ය  තභයි ප්රම් යන්න  පුවනන්.  

එභ නිහ ප්රම් VAT ඵදුලින් අය ඵදු ඉරක්ඹ යහ ශඟහ න්න  

ඵළවළ. අද සිංප්පරුප්රේ තිප්රඵන්ප්රන්ත් GST - Goods and 

Services Tax . Cascading  ේලසනඹ ප්රභොනහ වුණත් ආඳසු 

ප්රන එක් වළදුප්රොත් අප්රප් යප්රට්  වරිඹ  ණන් තිඹරහ ප්රම්  

යන්න  ඵළවළ. එභ නිහ එදහ  ඒ  VAT  කිඹරහ වඳුන්හ  

දුන්නහ , ප්රම් ඵදු ක්රුභඹ තුිතන්   ගිහින්  ප්රම් ආදහඹභ උසන්න  

ඵළවළ.  

ආ්ධථි විදයහ ිළිතඵ ප්රඳොඩි අප්රඵෝධඹක් තිප්රඵන ප්රප්රනකු 

ප්රර භ  කිඹන්න තිප්රඵන්ප්රන්, ප්රම් ඵදු ක්රුභ තුිතන්  ආදහඹභ 

තත් ළඩි යරහ, ජනතහ  ඩහ වනඹක් රළප්රඵන ආහයඹ  

ඵදු ේතිලතඹ අඩු යරහ පුවනල ඳයහඹක් තුශ බහණ්ඩ වහ ප්ර හ 

ඵේදක් - GST -  විකුුම් ඵේදක් ඵ  ඳරි්ධතනඹ යන්න ඕනෆ 

ඵයි. වළභ ප්රනහප්රන්භ ප්රඳොඩි ප්රඳොඩි ේභහණප්රඹන් අතිවිලහර 

ආදහඹභක් රළප්රඵන ආහයඹ  රංහණ්ඩුප්රේ ආදහඹභ දශ ප්රේශීඹ 

නිසඳහදනප්රඹන් සිඹඹ  25ක් දක්හ ළඩි ප්රශොත්, යප්රට් ජනතහ  

ඩහ ප්රවො ජීන තත්ත්ඹක් රඵහ ප්රදන්න අලය ිළරිළඹ  දයන්න 

යජඹ  පුවනන්භ රළප්රඵනහ. ළඩි ළඩිප්රඹන් ජනතහ  වන 

ප්රදන්න නම් ළඩි ළඩිප්රඹන් ආදහඹභ රඵහ ත යුතුයි. ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත්ලින් අිළ උත්හව දයන්ප්රන් එප්ර   යුතු යන්නයි. 

ඒ වහ වප්රඹෝඹ රඵහ ප්රදන ප්රර ඉලරහ සිටිමින් භප්රේ චන 

කීඳඹ භහප්ත යනහ. 
 

* බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ප්රලනඹ: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட ஆம் : 

* Document tabled: 
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we going to run this country? That is my simple question. 

I do not know, it is left to the Government to decide what 

they are going to do. The Hon. Minister of External 

Affairs has said that he is not accepting the Motion that 

had been brought forward by Geneva.  Okay, that maybe 

the principle laid down by the Government. 

Now, think of the other factor. We are having the 
CHOGM Summit in the month of November. There 
again, we are having a conflict of interest. There are a 
number of countries that have voiced their disagreement 
and said that  this should not be held in Sri Lanka. I am 
not trying to criticize the Government in any way. I am 
only telling you the factual position. Now, as far as this 
issue is concerned, Canada has taken the view that the 
Commonwealth Summit should not be held in Sri Lanka, 
and the Prime Minister, Stephen Harper already issuing a 
warning said that they will boycott the summit if there is 
no progress in Sri Lanka on human rights issue. Bob Rae, 
the Opposition Party Leader of Canada has also said, 
“There is neither truth nor reconciliation after the end of 
the civil war. Ethnic and religious discrimination is 
growing, not decreasing. Attacks on journalists and 
opposition politicians are getting worse and more lethal. 
The abuse of the rule of law is increasing; the 
impeachment of the country‟s Supreme Court Chief 
Justice was a deep abuse of power. The situation has 
escalated to such a large degree that Canada can no 
longer in good conscience attend the upcoming 
Commonwealth Heads of Government Meeting in 
Colombo. The Sri Lankan regime has not earned the right 
to host this international summit, and we urge other states 
to boycott the meeting and push for a change of venue.  
The Commonwealth is too important to allow its business 
to be disrupted by a single rogue member's violation of 
the association's beliefs and values. Canada must work 
with  other member states to create stronger mechanisms 
to deal with governments failing to uphold  the 
Commonwealth's shared commitment to democracy, 
human rights and the rule of law”. 

In the same way, many human rights organizations 
have said, especially the Human Rights Watch has said, 
"A summit in Sri Lanka will cast serious doubts on the 
Commonwealth's commitment to supporting human 
rights, democratic reform, and  fundamental human rights 
enshrined in the Commonwealth Harare Declaration of 
1991.  

Holding the Summit in Sri Lanka  is likely to prove to 
be a major embarrassment  to the Commonwealth  and its 
participants”. In the same way, the  Human Rights Watch 
says that the  Government should not receive the honour 
of  hosting the Commonwealth Conference. They further 
state that “Handing Sri Lanka leadership of the 
Commonwealth at a time when democratic institutions 
are under direct and sustained attack by the Sri Lankan 
Government will be an affront to the victims of rights 
violations in the country and around the 
Commonwealth". 

1471 1472 

නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. D.M. Swaminathan. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

Janaka Bandara to take the Chair? 
 

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනප්රඹන් ඉත් 

වුප්රඹන්, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனற, ரண்தைறகு  ஜரணக தண்டர 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 

[3.32 p.m.] 

 

රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Mr. Presiding Member, I think this morning and for a 

few hours of the afternoon, we heard many interesting 

speeches made by the Government as well as the 

Opposition Members. I think there was a valid point 

made that we, in this august Assembly, should speak 

what factually is correct and we should not divulge 

anything which is incorrect. In the same way, there must 

also be decorum in Parliament: the way we speak in 

Parliament, the way we address the Members, and we 

must uphold the traditions of Parliamentary democracy in 

this country. We have to consider all these factors as 

Parliamentarians for the future wellbeing of this country.  

Primarily when the Hon. Leader of the Opposition 

raised an issue this morning and asked the Hon. Minister 

of External Affairs four questions wherein he mentioned 

and stressed the importance of the LLRC Report and 

what the Indian Government has also informed him after 

his visit to India.  But, unfortunately, the Minister of 

External Affairs gave an extremely vague answer which 

did not contain anything that is fruitful for this country. I 

am extremely sorry to say that we, as Parliamentarians 

are addressing this Assembly but we do not have a clear 

international policy. We are disregarding the international 

community totally. We cannot live like frogs in the well. 

I mean, we cannot just talk in this Parliament about our 

internal problems; without having due respect to the 

foreign affairs and to the international community is, 

really a backward way of thinking.  In fact, I was 

wondering myself what we are talking in this Parliament. 

If we do not accept principles of foreign affairs, how are 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

Yashwant Sinha urged  the Indian Prime Minister, 

Manmohan Singh, to skip the Summit. Addressing a hall 

meeting on the Sri Lankan Tamils issue in Chennai last 

week, Sinha said that India was the pivot of the 

Commonwealth body. “If India does not go there, 

CHOGM  cannot be held", he said. 

I am not trying to  tell that these governments are 

correct. They maybe talking on the fundamental rights 

and the human rights violations in this country.  But, I 

think we have to draw our towers somewhere and come to 

a conclusion  in this situation. We cannot allow this 

country to go on this way. We are not accepting the 

Geneva sanctions, we are not accepting the 

Commonwealth Summit's voice.  Ultimately, how  are we 

going to run this country? Can we run this country alone 

internally among ourselves  with certain powers in the 

world close to us? I do not think that should be  the way 

of running the country and I think this is a complete slur 

as far as democracy of this country is concerned. At the 

same time I wish to ask one pertinent question. The 

Commonwealth Heads of Government Meeting held on 

the 28th and 30th October, 2011 had laid down certain 

principles which the Commonwealth Association has to 

look into. I quote: 
 

"The current procedure for addressing serious or  persistent 

violations of Commonwealth values, other than the unconstitutional 

overthrow of a democratically elected government, should be revised 

as follows.  

 

i. The Secretary-General  should, in the first instance, take 

cognizance of a situation  of concern, be it a significant 

structural deficiency in a democratic institution or a 
serious or  persistent violation of Commonwealth values, 

and raise it with the member state in question, affording it 

an opportunity  to respond, and offering his/her Good 
Offices  to redress the situation;  

 

ii.  The Secretary-General‟s Good Offices engagement with 
the government concerned could include (a) the 

appointment of an  envoy, (b) the offer of advice and 

technical assistance in relevant areas to help redress the 
issues of concern, and (c) consultation with relevant 

regional leaders, with regional and other international 

organizations, as well as other relevant Commonwealth 
bodies; 

 

iii.  The Secretary-General will consult the Chair of CMAG on 

relevant country situations, as required, including where 
his/her Good Offices‟ engagements are active. The 

Secretary-General would, of course, also retain the ability 

to brief and consult the Commonwealth Chairperson-in-
Office on matters under consideration and seek his/her 

intervention as appropriate;” 

Then,  under "relevant considerations", it is stated, I 

quote: 
“There should be closer consultation between the Chair of 

CMAG and the Secretary-General on country situations of 

concern as required, be it to address structural deficiencies in 

democratic institutions or actual violations of 

Commonwealth values;” 

These are the fundamental outlines that have been laid 

down in the Summit of Commonwealth Heads of 

Government Meeting held between the 28th and 30th  of  

October, 2011 which is called "Perth Outcome 

Documents".   

According to this documentation, has the Minister of 

External Affairs really invoked the provisions of this and 

asked the Secretary-General of the Commonwealth as to 

why he has not exercised his rights to safeguard the 

interests of non-violation of  fundamental rights as far as 

the Meeting to be held in November is concerned?  

These are matters that we have to consider very 

carefully. I do not want to go in deeper as we have 

spoken about this matter many a time in this forum. I 

think, ultimately, the Government of Sri Lanka should at 

least adhere to the basic principle that has been laid down 

by the Geneva Resolution: go into the LLRC Report 

which is its own Report. We have mentioned about that 

and about the enforcement of the Thirteenth Amendment 

a number of times in this august Assembly.  If we do this, 

at least, we will have some credibility in the world. 

Otherwise, we are going to face a tremendous target in 

the future of this country, which is going to be fairly 

serious.  

Coming back to the Amendments to the Bill that have 

been proposed by the Hon. Deputy Minister - I must say 

with due respect that he is a very honourable Minister and 

as many speakers have mentioned in this Assembly, he 

has got the experience and powers to carry out the duties 

of a Finance Minister - there is one issue which I have 

brought up.  I have already told this to the Hon. Deputy 

Minister  and I have also discussed this matter with the 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa. But, ultimately, yet the 

position is not clear. With regard to the implementation 

of the 2013 Budget Proposals and the revision of 100 per 

cent tax on transfer of property and prohibition of 

outright transfer of property to foreigners, Mr. M.M.C. 

Ferdinando, Secretary to the Ministry of Investment 

Promotion  by his letter dated 11th March, 2013 addressed 

to the Secretaries of the Ministry of Public 

Administration and Home Affairs, Ministry of Finance 

and Planning  et cetera draws attention to the letter of the 

Director-General of the Department of Fiscal Policy 

dated 28th December, 2012 under Reference No. SP 

06/23/01/03; the Circular No. 12/2012 dated 31st 

December, 2012 issued by the Registrar-General to all 

the Registrars of Land; the joint ministerial paper based 

on the unanimous Cabinet Paper dated 21st February, 

2013; Abstract dated 21st February, 2013 of the Cabinet 

of Ministers; Section 107 of the Notaries Ordinance and 

to Section 117 of the Registration of Documents 

Ordinance. 

Then, he goes on further to say that as per the advice 

of Director- General of Department of Fiscal Policy and 

unanimous decision taken by the Cabinet of Ministers, 

1473 1474 
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foreigners are prohibited from gaining the absolute 

ownership of State-owned and privately-owned lands 

within Sri Lanka. Then, he comes to a  very important 

provision which says that when investment is made 

within Sri Lanka for mixed or domestic development 

projects, the necessity of  exemption of 100 per cent 

stamp duty payable by foreigners on short or long term 

leases with regard to State or privately-owned land has 

been passed under the Finance Act, No. 8 of 2004 and has 

been published in the Government Gazettes Nos. 1386/18 

and 1530/16 dated 30th March, 2005 and 1st of January, 

2008 respectively. Then, some projects are exempted 

from 100 per cent tax.  One is construction of 100 

residential housing units each constructed on land not 

exceeding  10 perches. Then, a project relating to 

infrastructure development or any other development 

determined by the Minister as essential for the economic 

progress of Sri Lanka is exempted provided that the value 

of the said land is met by inward remittances of foreign 

currency and the investment on the project be not less 

than US Dollars 50 million or its equivalent in Sri Lankan 

Rupees. That is perfectly in order. A project for the 

construction and operation of a hospital or a hotel 

provided that the total value of the said land is met by 

inward remittances of foreign currencies and that the 

investment on the project should not be less than US 

Dollars 10 million or its equivalent in Sri Lankan Rupees 

is exempted. So, those were the provisions brought 

forward by this Circular.   

Subsequently, these provisions have not been included 

in the Circular sent to the Land Commissioner General‟s 

Department dated 27th March, 2013.  That has been done 

by the officials of the Ministry of Finance and Planning. 

That Circular does not include these exemptions.  In fact, 

when I spoke to the Hon. Basil Rajapaksa and the Hon. 

(Dr.) Sarath Amunugama, they made it very clear that as 

far as the investments of this country is concerned, they 

are not going to reverse on the decision that was made 

earlier.  But, the Circular that has been sent on 27th of 

March, 2013 to the Land Commissioner General‟s 

Department and Registrar General‟s Department does not 

contain those provisions. This is a ridiculous state of 

affairs.  So, I earnestly request the Hon. Minister of 

Finance and Planning to kindly look into this matter and 

rectify it immediately by issuing a Gazette Notification or 

by publishing a statement in the newspapers and see that 

it does not hinder the progress of your Government or our 

Government's future.  

There are also certain other issues that have been 

brought forward especially in regard to the Powers of 

Attorney Ordinance where you are charging a stamp duty 

of Rs. 1,500.  If you go to search for a document in the 

Registrar General‟s Department it costs you Rs. 500.  

That is just to search for a folio.  Then, to make an 

application for a duplicate copy,  it costs you Rs. 500.   It 

does not matter.  I accept the fact that there should be 

some  revenue coming to the Government.  But, there are 

poor people, people who are notaries who are not 

lawyers, there are people who cannot afford to pay these 

amounts.  Also, there are litigants or  persons who are 

going to purchase a land who may not be in a position to 

pay this amount of money.  Therefore, I think the Hon. 

Deputy Minister, should consider at least reducing certain 

figures that I have mentioned for the benefit of the people 

of this country.    

I do not wish to take any further time to deal with this 

matter.  I brought in one or two important matters which 

the Government of Sri Lanka as well as the Ministers 

should take cognizance of.  I hope at least in future there 

will be a better foreign policy in this country  and we 

respect the international community to the best of our 

ability. 

Thank you. 
 

[අ.බහ. 3.48] 

 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, විප්රල ප්රඹන්භ අද අප්රප් ය   

ඉතහ ළදත් න ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත් කීඳඹක් 

ිළිතඵ හච්ඡහ යන ප්රම් ප්රේරහප්රේ භ  ද චන කීඳඹක් ථහ 

යන්න  අසථහ රළබීභ ළන  භහ තුටු නහ.  

ප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත් තුිතන් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු 

න්ප්රන් ප්රභොක්ද කිඹන හයණඹ ිළිතඵ විප්රල ප්රඹන්භ රු 

ආචහ්ධඹ යත් අමුුභ භළතිතුභහ මලි ඳළවළදිලි කිරීභක් ශහ. 

අප්රප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල වහ ක්රුභම්ඳහදන අභහතයයඹහ 

වළටිඹ  ප්රම් උත්තරීතය ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඇවිලරහ අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් යේදී විප්රල ප්රඹන්භ අධහයණඹ යන්න  ප්රඹදුු 

ක්ප්ර ත්රහ කීඳඹ ඒ  යුතු නීතයනුකර ප්රම් ය  තුශ  ක්රිඅඹහත්භ 

කිරීප්රම් අයමුණින් තභයි ප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 

ඉදිරිඳත් ය තිප්රඵන්ප්රන්.  

අද විරුේධ ඳහ්ධලසප්රත භන්ත්රී තුභන්රහ රුු යහශිඹක් 

ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් විප්රල ප්රඹන් අිළ ප්රත්රුම් න්න ඕනෆ; ඳක් 

ප්රේදඹකින් ප්රතොය ලඳනහ යන්න  ඕනෆ; ඵදු අඹ යන්ප්රන් 

නළති ය  ආ්ධථිඹ  ඉසයව  ඹන්න පුවනන්ද ඵළරිද 

කිඹන හයණඹ. ඒ නිහ අිළ ඹම් ඹම් ඵදු වන රඵහ ප්රදනහ 

හප්රේභ, ඵදු යර යනහ හප්රේභ, ඒ ඒ ක්ප්ර ත්රහර ජනතහ  

ඹම් වනඹන් රඵහ ප්රදනහ හප්රේභ,  යප්රට් ජනතහප්රේ ඹම් 

ප්රො ප්රේ අලයතහ භත, එප්රවභ නළත්නම්  විප්රේශිඹන්ප්රේ 

අලයතහ භත, එප්රවභත් නළත්නම් ංචහයඹන්ප්රේ අලයතහ 

භත අප්රප් යහජය ේතිඳත්තිඹ  එප්රවභත් නළත්නම් අප්රප් ජහති 

ේතිඳත්තිඹ , භහින්ද චින්තනඹ  ඹම් කිසි  ිළටුඳෆභක් වුණත් ඒහ 

ක්රිඅඹහත්භ ශ යුතු තිප්රඵනහ නම් අිළ ඒහ ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ ව අප්රප් ආ්ධථිඹ ලක්තිභත් ය ළනීභ වහ ඒ ඵදු ළඩි 

කිරීභ නුසුදුසුයිද  කිඹන එ ිළිතඵ අිළ හච්ඡහ  ඵඳුන් 

යන්න  ඕනෆ.  

අිළ  වළභ අසථහදීභ දකින ඉතහ ළදත් ප්රදඹක් තභයි 

යප්රට්  ආ්ධථිඹ ලක්තිභත් යන්න, ඒ හප්රේභ අප්රප් ය  දියුු 

යන්න රණන්දු රණයණ යහශිඹක් අයප්රන තිප්රඵනහඹ කිඹන එ.  

උදහවයණඹක් වළටිඹ , එතුශ අඹ භත ඵේද ඳළනවීප්රම්දී, ඒ 

ංප්රලෝධනඹන් කිරීභ තුශදී විප්රල  අධහනඹ ප්රඹොමු යරහ 

1475 1476 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

තිප්රඵන්ප්රන් අප්රප් යප්රට් ං්ධධනඹ  දහඹ න විප්රල ප්රඹන්භ 

ප්රේශීඹ ඉදිකිරීම් ක්ප්ර ත්රහප්රත හප්රේභ ජහතයන්තය එප්රවභත් 

නළත්නම් විප්රේශීඹ ඉදිකිරීම් ක්ප්ර ත්රහඹ යහ භන් යන්න  

පුවනන් විධිඹ  ඒ අලය ඹන්ප්රත්රහෝඳයණ අප්රප් ය   ප්රන්න, ඒ 

යහඳහයර ප්රඹප්රදන අඹ ළනයි.   ඒ අනු ඵවු්ධ, බුලප්රඩෝ්ධ, ඒ 

ඒ ක්ප්ර ත්රහර  අදහශ යන ට්රැළක් ්ධ, එසළප්රේ ්ධ  ළනි ප්රේල 

ිළිතඵ අධහනඹ ප්රඹොමු යරහ තිප්රඵනහ. ඒහ  විලහර ළඹ 

ඵයක් ඹන නිහ ඒ ක්ප්ර ත්රහප්රඹන් ඒ ්ධභහන්තරුප්රෝ ඉත් 

නහ. ඒ හප්රේභ ඒ ක්ප්ර ත්රහප්රත නිඹළලිරහ ඉන්න ට්ටිඹ ඉත් 

නහ. ඒ නිහ ඔවුන් ඒ ක්ප්ර ත්රහප්රතභ යහ ළනීභ වහ ඔවුන්  

ඹම් කිසි ඳසු ඵරඹක් රඵහ දීභ වහ තභයි එළනි රණන්දු අයප්රන 

තිප්රඵන්ප්රන්.  

අද 'ඵර ලක්තිඹ' අප්රප් යප්රට් ප්රඵප්රවවින් ථහ යන 

භහතිහක් ඵ  ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඵර ලක්තිඹ ිළරිභවන 

ඵලේ ඹනහදිඹ ආනඹනඹ කිරීප්රම්දී ඵදු වන රඵහ දීරහ ඒ ිළිතඵ 

ජනතහ උනන්දු යන්න විප්රල ප්රඹන් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ.  

අද භවහ වයිප්රඹන් ථහ ශහ, ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු වහ ව 

ඵේද ිළිතඵ. භභ මුලින් කිේහ හප්රේ ප්රම්හ අප්රප් භහින්ද 

චින්තනඹ  එප්රවභත් නළත්නම් අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න ප්රේර , 

අප්රප් ේතිඳත්තිර  ඹම් කිසි අනුකරතහක් නළති ප්රන්න පුවනන්  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි.  නමුත් අප්රප් යප්රට් භවය ජන 

ප්රොට්ධහ, භවය පුේරඹන් ප්රම්හ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ. ඒ 

හප්රේභ යප්රට් නිදවත් එක් අද ංචහය යහඳහයඹ තුශ අිළ 

ප්රරොකු භනක් ඹන අසථහක්. විප්රේශිඹන් ප්රම් ය   ආහ  

ඳසු ප්රම් ප්රේල  ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ. ප්රම්හ අප්රප් 

කුරුණෆර ඉන්න ප්රනහ  බුකීර  ඹන්න, ළසිප්රනෝ වන්න 

ප්රනොප්රයි. ප්රඳොප්රශොන්නරුප්රේ ප්රනහ , වම්ඵන්ප්රතො  ප්රනහ  

එප්රවභත් නළත්නම් ම්ඵද පුේරඹන්  ඇවිලරහ ළසිප්රනෝ 

වන්න ප්රනොප්රයි. නමුත් ප්රම්   වරු වුු, ප්රභඹ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න ප්රම් යප්රට් ඹම් කිසි ඳළශළන්තිඹක් ඉන්නහ 

නම්, ඒ හප්රේභ විප්රේලලින් ඳළමිප්රණන ඒ ංචහයඹන්ප්රන් ප්රම් 

ප්රප්රයහි උනන්දුක් දක්න අඹ ඉන්නහ නම්, ය ක් වළටිඹ  ඒ 

තුිතන් අඳ  ඳළවළදිලි ආදහඹභක් රඵන්න  පුවනන්භ තිප්රඵනහ 

නම්,  අප්රප් දහචහයඹ, ංසිතිඹ ආයක්හ ය න්නහ භන් ඹම් 

කිසි සීභහන් තුශදී, ඹම් කිසි නීති යහමුන් තුශදී ප්රම්  යුතු 

යනහ හප්රේභ ළඩිපුය ආදහඹභක් රඵහ ළනීප්රම් අයමුණින්  

ඒහ  ඵදු ඳළනවීභ භභ හිතන්ප්රන් කිසිප්ර ත් යදක් නළති ඵයි.  

දළන් ඵරන්න, බුකීරුන්ප්රේ හ්ධක ඵේද රක් ප්රද 

දක්හ ළඩි යනහ. ඒ මුදල අයප්රන අිළ ප්රභොද යන්ප්රන්?  

විදුලිඹ ම්ඵන්ධ ථහ ශහ. ප්රම් යප්රට් විදුලිඹ ඳරිප්රබෝජනඹ 

යන ආහයඹ ළන දළන් අප්රප් යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහත්, 

අප්රප් ව්ධ ද සිලහ භන්ත්රී තුභහත් ථහ ශහ. භභ ඊ ශඟ  ඒ ළන 

ඳළවළදිලි යනහ.  විප්රල ප්රඹන්භ විදුලිඹ ම්ඵන්ධ එතුභන්රහ 

ළරැදි ප්රතොයතුරු යහශිඹක් ප්රම් බහ  ඉදිරිඳත් ශහ. දරිද්රෂතහ 

ප්ර්ධහප්රන් ඳවශ ඉන්න විදුලි ඳහරිප්රබෝගියින්ප්රන් සිඹඹ  

126 බිරක් අඹ යනහඹ කිඹරහ එතුභන්රහ කිේහ. ඒ 

ම්ප්ධණ අතයඹක්. භභ ඉදිරිප්රත දී  ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ, 

රුු හිත ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් බහ  ඳළවළදිලි යන්න. 

භත්ඳළන්ර  අඹ යන ඵදු හප්රේභ භත්ඳළන්ර මිරත් ළඩි 

යරහ තිප්රඵනහ. භහින්ද චින්තනප්රත ප්රඵොප්රවොභ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, "භත  තිත තිඹන්න ඕනෆ, ප්රම් භත්ඳළන්ලින් අප්රප් යප්රට් 

ජනතහ අනිහ්ධඹප්රඹන් මුදහ න්න ඕනෆ"ඹ කිඹරහ. දුප්ඳත්භ  

ඵරඳහන ේධහනභ හධලින් එක් තභයි භත්ඳළන් වහ දුම් 

ළටිර  ජනතහ ඇේඵළහි වීභ. ප්රම්ප්රන් අනිහ්ධඹප්රඹන්භ 

ජනතහ රහ න්න ඕනෆ. වළඵළයි ඒ ප්රනුප්රන් ඇේඵළහි වුු 

ඹම් ිළරික් ඉන්නහ නම් ඔවුන් රහ ළනීභ, ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ තභයි ප්රම් හප්රේ මිර ණන් ළඩි යරහ තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ 

මුදල ප්රඹොදහප්රන අප්රප් යප්රට් ප්රනත් ං්ධධන හ්ධඹඹන් 

යන්න පුවනන්. දළන් යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ කිේහ, 

හන්තහප්රෝ නිදව  ඳසප්ර  භත්ඳළන්ර  ඇේඵළහි ප්රරහ 

ඉන්නහඹ කිඹරහ. භහ හිතනහ, හන්තහප්රෝ අවුරුදු තිව හප්රේ 

දී්ධක හරඹක් තිසප්ර  ේලසනර මිරිකිරහ හි පු නිහ භවය වි  

ඔවුන් ඹම් නිදවක් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තුප්රන් භත්ඳළන් ඳහනඹ 

යන්න ප්රඹොමු වුණහද කිඹරහ. යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ  

ශභයින්ප්රේ ශියත් ේතිපර ළන ප්රඵොරු භතඹක් තභයි ප්රම් 

බහ  ඉදිරිඳත් ප්රශ . දකුප්රණ් ශියත් භත් වීප්රම් ේතිලතඹන් 

ිළිතඵ යවි රුණහනහඹ භළතිතුභහ කිඹපු ම්ප්ධණ අතය 

හයණහ ිළිතඵ ප්රඵොප්රවොභ ඳළවළදිලි අධයහඳන ඇභතිතුභහ 

වළටිඹ  ඵන්දුර ගුණ්ධධන භළතිතුභහ රුු හිත ප්රන වළය 

ඳෆහ. එතුභහ ඉදිරිඳත් යපු ේතිලතඹන්ර ප්රභොන තයම් නිළරැදි 

ආහයඹක් තිප්රඵනහ ද කිඹරහ භහ දන්ප්රන් නළවළ. නමුත් 

හන්තහන් ඒ විධිඹ  ඇේඵළහි ප්රනහ නම් අිළ ඒ ිළිතඵ 

විප්රල ප්රඹන්භ නහටු ප්රන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ජහතිඹ ප්රොඩ නළඟීප්රම් ඵදු 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ිළිතඵ නිමු. ප්රභහිදී 

විප්රල ප්රඹන්භ අධහනඹ ප්රඹොමු යරහ තිප්රඵන්ප්රන් විලඳ විදුලිඹ 

රඵහ ළනීප්රම් යහඳිති වහයි. ිවසථ ස්ධඹ ඵරලක්ති ඳේධති 

ලක්තිභත් කිරීභ වහ ඒහ  අලය උඳයණ, ඒහ  අලය 

යන  ිළ හන් නි්ධභහණඹ ය න්න වන රඵහ දීභ තභයි 

ප්රම් තුිතන් ප්රන්ප්රන්. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඇත්ත භ ප්රම්හ  

විරුේධ ප්රනහ නම් ප්රභොන ඳදනප්රම් ඉරහ ද ප්රම්හ  විරුේධ 

ප්රන්ප්රන් කිඹන ේලසනඹ අිළ  තිප්රඵනහ. විප්රල ප්රඹන්භ අද 

පුන්ධජනනීඹ ඵරලක්තිඹ උත්ඳහදනඹ , එප්රවභ නළත්නම් 

ඵරලක්ති ේ්ධධනඹ  අිළ ඹහ යුතු තිප්රඵනහ. ඒ වළභ ජහති 

අලයතහ ක්භ ඵරහ තභයි ප්රම් ඵදු වන රඵහ ප්රදන්න 

විප්රල ප්රඹන්භ  යුතු යරහ තිප්රඵන්ප්රන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද අප්රප් ජහති විදුලිඵර 

ඳේධතිඹ ත්තහභ අිළ දන්නහ ජර විදුලිඹ, තහඳ විදුලිඹ, ඉන්ධන 

වහ සුශං කිඹන ේබඹන් සිඹලරභ බහවිත යරහ ප්රභහප්රොට් 

3,310 විදුලි ඵරඹක් උත්ඳහදනඹ න ඵ. වළඵළයි ඒ නිසඳහදන 

ඒඹ ිළරිළඹ ත්තහභ  භවය අසථහර අඳ  එඹ ඉතහ 

විලහර මුදරක්. නමුත් අිළ ප්රඵොප්රවොභ ආඩම්ඵයප්රඹන් කිඹන්න 

ඕනෆ, ප්රම් රහඳප්රත විදුලිඹ රඵහ ප්රදන ය ල ත්තහභ අිළ තභයි 

විදුලිඹ ප්ඳහදු යන්ප්රන් නළතු ඳළඹ 24භ විදුලිඹ රඵහ ප්රදන ය  

ඵ  අද ඳත් ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන් කිඹන එ. භවය ය ල ඳළඹ 

ප්රදක් විදුලිඹ ඳනහ. භවය ය ල ඳළඹ වතයක් විදුලිඹ 

ඳනහ. භවය ය ල ඳළඹ අ ක් විදුලිඹ ඳනහ. නමුත් මුවන 

ය  භ විදුලිඹ රඵහ ප්රදන්න පුවනන් තත්ත්ඹ අඳ  උදහ ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. වළඵළයි ඒ ප්රනුප්රන් රුිළඹල 23.70ක් ළනි මුදරක් 

ඒඹ  විඹදම් නහ. ප්රභතුභන්රහ අතය ේහල ශහ 

දරිද්රෂතහ ප්ර්ධහප්රන් ඳවශ ඉන්න ිවසථ ඳහරිප්රබෝගිඹන්  ළඩි 

න විදුලි බිර ළන. ප්රම් ඵරන්න, භහ ශඟ තිප්රඵන ප්රතොයතුරු අනු 

units 0 සි  30 දක්හ ඳරිප්රබෝජනඹ යන ඳහරිප්රබෝගිඹන් 

ේභහණඹ. ඒ කිඹන්ප්රන් ිවසථ විදුලි ඳහරිප්රබෝගිඹන්. ඔවුන්ප්රේ 

ේභහණඹ මිලිඹන 1.1යි. ඒ කිඹන්ප්රන්, රක් 11යි. අිළ වුරුත් 

දන්නහ ප්රම් යප්රට් විදුලිඹ ඳරිප්රබෝජනඹ යන අඹ ඉන්ප්රන් ඳවුල 

රක් 47ක් ප්රවෝ උඳරිභ ලප්රඹන් ත්ප්රතොත් ඳවුල රක් 48ක් 

ඵ. ඒප්රන් units 0 ඉරහ 30 දක්හ, -30  අඩුප්රන්- ඳහවිච්චි 

යන අඹ රක් 11ක් ප්රම් ඇතුප්රශ  ඉන්නහ. ඒ රක් 11  ඹම් 

ළඩි කිරීභක් ශත්, -තභ එප්රවභ ළඩි කිරීභක් යරහ නළවළ.- ඒ 

තුශත් වනඹ රඵහ දීරහ තිප්රඵනහ. මිලිඹන 1,200 

වනහධහයඹක් ඒ ඳවුල රක් 11  ප්රනුප්රන් අප්රප් යජඹ විසින් 

භහසි භව බහණ්ඩහහයප්රඹන් ළඹ යන්න  යුතු  යරහ 

තිප්රඵනහ.  

ඊශඟ  ඵරන්න units 31 ඉරහ 60 දක්හ ව හණ්ඩඹ. ඒ තුශ 

ඉන්නහ ේභහණඹ මිලිඹන 1.3යි. ඒ කිඹන්ප්රන්, රක් 13ක්. 

1477 1478 

[රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය  භවතහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

එතප්රො   එතුභහ කිේප්රේ units 48ක් දක්හ ඳහවිච්චි යන අඹ 

තභයි දරිද්රෂතහ ප්ර්ධහප්රේ ඉන්ප්රන් කිඹරහ. අිළ කිඹනහ, "ඔේ" 

කිඹරහ. නමුත් ඒ ට්ටිඹ ප්රනුප්රන් මිර ළඩි කිරීප්රම්දී සිඹඹ  

126කින් විදුලි බිර ළඩි යරහ නළවළ. ඒ ම්ප්ධණ අතයඹක්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, න මිර ළඩි කිරීම්රදී වුණත් ඒ 

හණ්ඩඹ ප්රනුප්රන් මිලිඹන 1,500 වනඹක් අිළ රඵහ 

ප්රදනහ. ඒ නිහ අිළ ප්රඵොප්රවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ප්රම් රු 

බහ  අතය ේහල යන්න එඳහ කිඹරහ. අප්රප් රු ඵන්දුර 

ගුණ්ධධන භළතිතුභහ කිේහ හප්රේ, ප්රම් උත්තරීතය 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තුයි. ප්රම් අප්රප් ප්රජයසධ භන්ත්රී තුභන්රහ විඳක්ප්රත 

හිටිඹත් දී්ධක හරඹක් ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු නිප්රඹෝජනඹ යපු 

අඹයි. ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  ඇවිලරහ ම්ප්ධණප්රඹන් අතය 

ේතිලත, අතය භත ප්රම් රු බහ තුශදී කිරීභ ිළිතඵ අිළ 

විප්රල ප්රඹන්භ නහටු ප්රනහ. ඒ නිහ අිළ කිඹන්න ඕනෆ විදුලි 

බිර ළඩි යන්න තභ රණයණඹ යරහ නළති ඵ. භවජන 

උඳප්රඹෝගිතහ ප්රොමිප්රම් අනුභළතිප්රඹන් ඹම් ප්රරකින් විදුලි බිර 

ළඩි ප්රශොත්, දළන  ිවසථ විදුලිඹ වහ යජප්රඹන් රඵහ ප්රදන 

වනහධහයඹ මිලිඹන 34,300යි. ඒ මිලිඹන 12,000 දක්හ අඩු 

නහ. නමුත් මිලිඹන 12,000 ේභහණඹක් වනහධහයඹක් 

වළටිඹ  රඵහ ප්රදනහ. ඒ හප්රේභ ආමි සථහන වහ දළන  

මිලිඹන 1,000 වනහධහයඹක් ආණ්ඩු විසින් රඵහ ප්රදනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ ප්රම් න ක්රුභඹ ඹ ප්රත් 

මිලිඹන 1,200 දක්හ ළඩි නහ. ආමි සථහන කිේහභ 

ප්රඵෞේධහමි සථහන ඳභණක් ප්රනොප්රයි. අප්රප් යප්රට් තිප්රඵන 

සිඹලුභ ආමි සථහනර  ඒ වනඹ රඵහ ප්රදනහ. ඒ හප්රේභ 

්ධභහන්ත ලහරහර . අිළ වළප්රභෝභ ථහ යන්ප්රන් 

යහඹඹන් ඇති යන්න ඕනෆ, කුඩහ ්ධභහන්ත ඇති යන්න 

ඕනෆ, ්ධභහන්ත ලහරහ ඇති යන්න ඕනෆ, නිසඳහදනඹ ළඩි 

යන්න ඕනෆ කිඹරහ. එප්රවභ නම් ඒහ  වන රඵහ ප්රදන්න ඕනෆ. 

ඒ වනඹත් යජඹ විසින් රඵහ ප්රදනහ. ඒ ්ධභහන්ත දියුු කිරීභ 

වහ යජඹ භන්න් උයහ න්නහ ේභහණඹ මිලිඹන 26,000ක්. ඒ 

හප්රේභ ප්රවෝ ල ්ධභහන්තඹ ත්ප්රතොත්, අද ංචහය යහඳහයඹ 

දියුු ප්රේදී මුවන යප්රට්භ ප්රවෝ ල ඉදි ප්රනහ. වළඵළයි ආයම්බඹක් 

වළටිඹ  ඒ අඹ  දිරි දීභනහක්, දිරිඹ ලක්තිඹක් රඵහ ප්රදන්න ඕනෆ. 

ඒ ප්රනුප්රන් රුිළඹල මිලිඹන 920ක් ප්රම් අලුත් ක්රුභඹ ඹ ප්රත්ත් 

වනඹක් වළටිඹ  රඵහ ප්රදනහ. ප්රම් අලුත් ක්රුභඹ ඹ ප්රත් මිර 

ණන් වළදුත් භසත වනඹ ලප්රඹන් රුිළඹල මිලිඹන 

40,100ක් රඵහ ප්රදනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. එතප්රො  

භහ කිඹන්න උත්හව ප්රශ  ප්රම් හප්රේ වන රඵහ ප්රදන්ප්රන් 

ප්රොප්රවොභද ඵදු අඹ කිරීම් යන්ප්රන් නළතු කිඹන එයි. 

බුකීරුන්ප්රන් අඹ යන ඵදු ළඩි යන එ, ළසිප්රනෝලින් 

අඹ යන ඵදු ළඩි යරහ ඒ මුදල න්න එ වුද ළයදියි කිඹරහ 

කිඹන්ප්රන්? ඒහ අයප්රන ප්රම් අහිං ජනතහ , ඳළලඳත්ර 

ඉන්න ජනතහ , අප්රප් හප්රේ දුසය ග්රාහමීඹ ේප්රේලර ඉන්න 

ජනතහ  වන රඵහ ප්රදන එ ළයදියි කිඹනහ නම් භහ 

හිතන්ප්රන් ඒ අඹ ප්රේ ප්රේලඳහරනඹ ිළිතඵ ප්රදතහක් හිතරහ 

ඵරන්න ඕනෆ ඵයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ණඹ ළනීම් ම්ඵන්ධ 

ප්රභතුභන්රහ දිගින් දි භ අප්රප් ආණ්ඩු  දළන් ප්රචෝදනහක් එලර 

යනහ. නමුත් අිළ ප්රඵොප්රවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ දශ 

ප්රේශීඹ නිසඳහදිතඹ  අනු 2005 න ප්රො  ප්රම් යප්රට් ණඹඵය 

සිඹඹ  106යි. ඒ සිඹඹ  106 ප්රම් න ප්රො  සිඹඹ  79 දක්හ අඩු 

යරහ තිප්රඵනහ.  

එප්රවභ නළත්නම් කිඹන්න. දශ ප්රේශීඹ නිසඳහදිතප්රත 

ේතිලතඹක් ලප්රඹන් ත්තහභ සිඹඹ  79 දක්හ අඩු යන්න 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහප්රේ නහඹත්ඹ තුශ ප්රම් යජඹ  වළකිඹහ 

රළබිරහ තිප්රඵනහ. නිදවසින් ඳසු හරඹ ත්තහභ, එප්රවභ 

නළත්නම් එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු  හරඹ ත්තහභ ශීඝ්රක ණඹ 

ිළඹවීභක් යරහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රම් හර හනුප්රේයි. ඩිනම් 

භවළලිඹ  ත්ත ණඹත් තභ අිළ ප්රනහ කිඹන එ 

විඳක්ප්රත රු භන්ත්රී තුභන්රහ   භතක් යරහ ප්රදන්න ඕනෆ. 

ප්රරෝප්රත ණඹ රඵහ න්ප්රන් නළති ය ල තිප්රඵනහ නම් ඉතහභ 

සීමිත ංයහකුයි තිප්රඵන්ප්රන්. අද ජඳහනඹ ත්තත් දශ ප්රේශීඹ 

නිසඳහදිතප්රත ේතිලතඹක් ලප්රඹන් සිඹඹ  225 ණඹ අයප්රන 

ති ප්රඵනහ. ප්රොඩහක් ය ල සිඹඹ  ඩහ ඉවශ ේතිලතඹයි 

ඉන්ප්රන්. ණඹ අයප්රන ඒ ය ල විවිධ ං්ධධන යහඳිතිර  

ඹනහ. වළඵළයි අිළ  ප්රඵොප්රවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, අිළ ප්රම් 

ණඹ අයප්රන තිප්රඵන්ප්රන් අප්රප් යප්රට් ජනතහ  ආවහය ඳහන රඵහ 

දීභ වහ ප්රනොප්රයි කිඹහ. අිළ ප්රම් ණඹ රඵහ ප්රන විලහර ත්ම් 

අප්රප් ය   ඇති ය ප්රදන්න  යුතු ය තිප්රඵනහ.  

විප්රල ප්රඹන්භ අද ප්රරොකු ප්රචෝදනහක් ශහ. වම්ඵන්ප්රතො  

යහප්රඹන් එන ආදහඹභ ප්රෝ, භත්තර ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොප්රශන් එන 

ආදහඹභ ප්රෝ, අධිප්රේගී භහ්ධප්රඹන් එන ආදහඹම් ප්රෝ කිඹරහ 

ඇ වහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අිළ එය ප්රම්හප්රඹන් 

රහබ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රන්ප්රන් නළවළ. භහප්රන් ප්රදප්රන් ප්රම්හ  

විඹදම් යපු ම්ප්ධණ මුදර ආඳ ව එනහඹ කිඹරහ කිඹනහ නම් 

ඒ විහිවන ථහක්. එප්රවභ එන්න ඵළවළ. ඒහ අප්රප් යප්රට් 

අනහතඹ  ප්රරොකු ත්භක් ප්රනහ හප්රේභ ිළඹප්රයන් ිළඹය 

අඳ  ඒහප්රඹන් ආදහඹම් රළප්රඵනහ. වළඵළයි අිළ භතක් යරහ 

ප්රදන්න ඕනෆ හයණඹකුත් තිප්රඵනහ. එප්ර  ආදහඹම් රළප්රඵන 

යහඳිති තිප්රඵනහ හප්රේභ අිළ එප්රවභ ආදහඹභක් ප්රනොරඵන 

යහඳිති ණනහක් ප්රම් ය  තුශ ක්රිඅඹහත්භ ය තිප්රඵනහ. 

විප්රල ප්රඹන්භ ප්රභොයවන්ද ජරහලඹ එළනි යහඳිතිඹක් ප්රර 

වන් යන්න පුවනන්. ප්රභොයවන්ද ජරහලඹ අිළ වළදුහ 

කිඹරහ ඒ ජරහලප්රත තුය ටි අිළ ලලිර  ප්රදන්ප්රන් නළවළ. 

අප්රප් ප්රොවි ජනතහ  ඒ ප්රනොමිරප්රතයි රඵහ ප්රදන්ප්රන්. ඒ 

හප්රේභ භහ නිප්රඹෝජනඹ යන කුරුණෆර දිස්රිටක්ප්රත දළදුරු 

ඔඹ යහඳිතිඹ අද අප්රප් යජප්රත මුදල ේතිඳහදන ඹ ප්රත් ඉදි 

යනහ. වළඵළයි දළදුරු ඔඹ ජරහලඹ වදරහ ප්රොවි ජනතහ  ජරඹ 

ටි රඵහ ප්රදන  ප්රො  -ඒ වනඹ රඵහ ප්රදන ප්රො - අිළ ඒ  

මුදරක් ඉලරහ න්ප්රන් නළවළ. ඒ හප්රේභ අනුයහධපුය දිස්රිටක්ප්රත 

ඹහන් ඔඹ යහඳිතිඹ ක්රිඅඹහත්භ යනහ. ඒ හප්රේභ දකුු 

ඳශහප්රත් ප්රප්රවයර යහඳිතිඹ වදරහ තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේ විලහර 

යහඳිති යරහ ඒහප්රඹන් මුදල උඳඹන ආහයප්රඹන් ළඩ 

 යුතු යන්ප්රන් නළවළ. ඒ හප්රේභ අද අතිවිලහර භහ්ධ 

ං්ධධනඹක් ක්රිඅඹහත්භ යනහ. අිළ ඉතහභ තුටින් කිඹන්න 

ඕනෆ, ඊප්රත අතිරු ජනහධිඳතිතුභහප්රේ නහඹත්ප්රඹන් ඳහප්රදනිඹ 

- අනුයහධපුයඹ භහ්ධඹ විිත ශ ඵ. කුරුණෆර ප්රප්රනකු  

අනුයහධපුයඹ  ඹන්න ඳළඹ ප්රද තුනක් ත ප්රනහ. අද විනහඩි 

තිවක්, වතිතසඳවක් ඇතුශත අනුයහ ධපුයඹ  ඹන්න පුවනන් 

හතහයණඹ ඇති යන්න  ඉතහභ ඉවශ භට් ප්රම් භහ්ධඹක් 

ජනතහ අයිතිඹ  ඳත් ශහ. ප්රම්හප්රඹන් ලලි එතු යන්ප්රන් 

නළවළ. ප්රම්හ අප්රප් යප්රට් ජනතහ  ඳවසුම් රඵහ දීභ වහ, අප්රප් 

යප්රට් ආ්ධථිඹ ්ධධනඹ කිරීභ වහ යන යහඳිති. 

අනුයහධපුයප්රත අඹ  කුරුණෆර , ප්රොශම  ඉක්භනින් භන් 

යන්න පුවනන් ඳවසුම් ඇති යරහ තිප්රඵනහ. අප්රප් යප්රට් 

ේහවන ඳේධතිඹ හ්ධඹක්භ යරහ විවිධ නිසඳහදනඹන් 

ජහතයන්තය තරඹ  ඹන අඹ  ඒහ ඉක්භනින් ේහවනඹ කිරීප්රම් 

ඳවසුම් රඵහ ප්රදනහ. එප්රවභ නළතු අිළ මුදල එතු යන 

යහඳිති යන්ප්රන් නළවළ. නමුත් අිළ දන්නහ, භවය ය ල 

අධිප්රේගී භහ්ධලින් ඳභණක් ප්රනොප්රයි වළභ භහ්ධඹකින්භ මුදල 

එතු යන ඵ. අධයහඳනඹත් මුදර  ප්රදන ය ල, ප්රෞයත් 

මුදර  ප්රදන ය ල තිප්රඵනහ. අප්රප් යප්රට් එප්රවභ  යන්ප්රන් 

නළවළ. විප්රල ප්රඹන්භ අප්රප් විඳක්ප්රත රු භන්ත්රී තුභන්රහ ප්රම් 

ිළිතඵ අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න ඕනෆ.  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ හරප්රත විකුණන්න රණයණඹ යරහ 

තිබුු භවජන ප්ර හන් රැක් රඵහ ප්රදන ආඹතන ණනහක් 

අප්රප් යජඹ "භහින්ද චින්තන" ේතිඳත්තිඹ  අනු  ඳත්හ ප්රන 

ඹමින් ජනතහ  වන රඵහ ප්රදනහ. ඒ ආඹතන අඳ  විකුණරහ 

දහරහ භන් යන්න ඳවසුයි. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, රංහ 

1479 1480 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

භනහභන භණ්ඩරඹ, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ, 

නිජ ප්රතල නීතිත ංසථහ විකිය භ ප්රනොප්රයි අප්රප් යජප්රත 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු. ඒ ආඹතන අප්රප් යප්රට් ම්ඳත් වළටිඹ  ඳත්හ 

ප්රන ඹමින් ඒහ තුිතන් ජනතහ  වනහධහය රඵහ ප්රදමින් 

ිළඹප්රයන් ිළඹය ඒ ආඹතන හ්ධඹක්භ ය ඉදිරිඹ  ප්රන 

ඹන්නයි විප්රල ප්රඹන්භ  යුතු ය තිප්රඵන්ප්රන්.  

ඊශඟ  තරුණඹන්ප්රේ රැකිඹහ ේලසනඹ ළන කිේහ. අප්රප් යප්රට් 

තභයි භෆත ඉතිවහප්රත යහජය ප්ර ඹ  එය ළඩිභ ප්රො ක් 

ඵහ ත්ප්රත්. එ ය උඳහධිධහරින් 50,800ක් ඵහ ත්තහ. අිළ 

අවනහ,  ප්රම් හප්රේ එ ය යහජය ප්ර ඹ  ප්රභච්චය ේභහණඹක් 

ඵහ ත්ප්රත් ප්රොයි යප්රට්ද කිඹරහ. ප්රොප්රවොභද ප්රභප්රවභ ඵහ 

ප්රන ළටුප් ප්රන්ප්රන්? 2005 අවුරුේප්රේ අතිරු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ප්රම් ය  බහය නිේදී යහජය ප්ර ප්රත ළටුප් 

වහ විඹදම් ප්රශ  බිලිඹන 175යි. ඒ බිලිඹන 175 ප්රම් න ප්රො  

375 දක්හ ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒ ඵහ ත්තු දරුප්රෝ ශ්රී  රංහ 

නිදවස ඳක්ප්රතද, එක්ත් ජහති ඳක්ප්රතද, ජනතහ විමුක්ති 

ප්රඳයමුප්රණ්ද කිඹරහ ඵළලුප්රේ නළවළ. ප්රම් යප්රට් උඳහධිඹ ත්ත 

උත්, බුේධිභත් තරුණඹහ  අනිහ්ධඹප්රඹන්භ යහජය ප්ර ඹ  

එන්න අසථහ, ප්රදොයඩ විිත යරහ දුන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අඳ  ප්රරොකු අභිප්රඹෝ 

තිප්රඵේදීයි  ඒහ ප්රශ . වළඵළයි අිළ එක්ත් ජහති ඳක්ප්රඹන් 

අවනහ, එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු ඳළළති 2001-2004 

හරප්රත යහජය ප්ර ඹ  කී ප්රදප්රනකු ඵහ ත්තහද කිඹරහ. ඒ 

ළන අප්රප් ඹන්ත රුණහතිර භන්ත්රී තුභහ එතුභහප්රේ ථහප්රේදී 

ේහල යයි කිඹරහ අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ.  

16/01 කිඹන චක්රු ප්රලඹ ප්රනළලරහ යහජය ප්ර ඹ  ඵහ 

ළනීම් නළළත්තුප්රේ නළේද? ඒ අඹප්රන් ඇ වහභ ප්රදන උත්තයඹ 

තභයි, අඳ  තිබුප්රණ් දු්ධර බහණ්ඩහහයඹක්, අඳ  ඒ දු්ධර 

බහණ්ඩහහයඹ එක් ිණ ආ්ධථිඹකුයි තිබුප්රණ් කිඹන එ. 

වළඵළයි එප්රවභ නම් අිළ අවනහ, අය ඵදු වනඹ රඵහ දුන්ප්රන් 

ප්රොප්රවොභද කිඹරහ. එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු ප්රම් යප්රට් ඒ 

තයම් විලහර ිළරි  ඵදු වන රඵහ ප්රදන්න  යුතු ප්රශ  

ප්රොප්රවොභද? ඒ තුිතන් රුිළඹල ප්රෝටි 39,000 විතය ඵදු වන 

රඵහ දීරහ තිප්රඵනහ. ඒ ඵදු මුදල අයප්රන ඕනෆ නම් ජනතහ  

ප්ර ඹ යන්න තිබුණහ. එප්රවභ නළත්නම් භවජන ප්ර හන් 

යන්න තිබුණහ. එප්රවභ යන්න අසථහ තිබුප්රණ් නළේද? 

එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරප්රත භ ඳහය  අඩි 200ක්, 

අඩි 300ක් දුය  ප්රොන්රීමට් දභන්නත් පුවනන්භක් තිබුප්රණ් 

නළවළ. ඒ තභයි ඹථහ්ධථඹ. රැකිඹහ රඵහ දුන්ප්රන්ත් නළවළ; ඵඩු මිර 

අඩු ප්රශ ත් නළවළ; ං්ධධන ළඩ ප්රශ ත් නළවළ; තිප්රඵන ය  

ප්රද  ප්රඵදන්න හභ ගිවිසුම් වරහ ළඩ ිළිතප්රශල ක්රිඅඹහත්භ 

ශහ මික්, ප්රම් යප්රට් තිබුු ප්රඵදුම්හදී එලටීටීඊ ත්රහසතහදඹ 

ඳයහජඹ  ඳත් කිරීභ වහ කිසිඹම් ව ළඩ ිළිතප්රශක් නි්ධභහණඹ 

ප්රශ ත් නළවළ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භභ ඔඵතුභහප්රන් ත විනහඩි 

කීඳඹක් ඉලරහ සිටිනහ. ප්රභොද ප්රම් යප්රට් ප්රේලඳහරනඹ යන 

තරුණයින් වළටිඹ  අිළ ය   ඳණිවුඩඹක් රඵහ ප්රදනහ. අද අිළ 

දකිනහ, භවය ේප්රේලර, භවය සථහනර විවිධ ආමි 

ළ ලු නි්ධභහණඹ යන්න, ඒ හප්රේභ ජහතිහදී ළ ලු නි්ධභහණඹ 

යන්න ඹම් ඹම් ණ්ඩහඹම් උත්හව දයන ඵ. ප්රම් කුභන 

ණ්ඩහඹභක් වුත්; ප්රම් අඹප්රේ ප්රේලඳහරන ද්ධලනඹ ප්රභොක් 

වුණත්; ප්රම් අඹප්රේ ආ්ධථි ඳසුබිභ ප්රභොක් වුණත් ප්රම්හ අිළ 

තයප්රත ප්රවශහ දකිනහ. ප්රභොද ශ්රී  රංහ කිඹරහ කිඹන්ප්රන් 

අවුරුදු 30ක් තිසප්ර  ඵළ  හපු ය ක්. අවුරුදු 50  ඩහ අප්රප් 

යප්රට් ආ්ධථිඹ, අප්රප් භන ආඳස  ගිඹ ය ක්. 1983 දී වන 

ජලිඹ ඇති වුු ප්රරහප්රේ ඳළළති තත්ත්ඹන්අිළ දළක්හ. ඒ නිහ 

ප්රම් තත්ත්ඹන් නළත අප්රප් ය  තුශ ඇති යන්න ඹම් කිසි 

ණ්ඩහඹභක් ප්රවෝ ප්රේලඳහරන ඳක්ඹක් ප්රවෝ ඹම් පුේරයින් 

ප්රවෝ සදහනම් නහ නම් අිළ ඒහ දළඩි ිළිතකුප්රරන් යුතු ප්රවශහ 

දකිනහඹ කිඹන එ භතක් යන්න ඕනෆ.  

 ප්රම් ඊප්රත ප්රඳප්ර්ධදහ දකුු ඉන්දිඹහප්රේ, විප්රල ප්රඹන්භ 

තමිලනහඩුප්රේ ඇති වුු සිේධීන්ර  ඹථහ්ධථඹ ප්රභොක්ද කිඹරහත් 

අිළ ප්රවොන්න් ඵරහ ප්රන හිටිඹහ. ඒ අඹප්රේ ේධහන ප්රචෝදනහ 

න්ප්රන් ප්රදභශ ජනතහ  ප්රම් ආණ්ඩු උදේ යන්ප්රන් නළවළ 

කිඹන එයි; එප්රවභ නළත්නම් ප්රම් ය  තුශ ප්රදභශ ජනතහ  

අලය ඳවසුම් රන්ප්රන් නළවළයි කිඹන එයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, නළ ප්රඟනහිය ඳශහත මුදහ 

ත්තහ  ඳසප්ර  "නළ ප්රඟනහිය නප්රෝදඹ" ආයම්බ යරහ 

නළ ප්රඟනහිය ඳශහත ම්ප්ධණප්රඹන්භ උඩු ඹටිකුරු ශහ. ඒ ඵ 

ඔඵතුභහත් දන්නහ. ඒ ඳශහප්රත් ළඩිරහ තිප්රඵන ඳහරම්, ප්රඵෝක්කු 

වදහ දීරහ ඳහල ප්රනොගිඹ දරුහ ඳහල ඹරහ, ආමි සථහන 

ං්ධධනඹ යරහ නළ ප්රඟනහිය ඳශහත ං්ධධනඹ යන්න 

අලය ඳසුබිභ නි්ධභහණඹ ශහ. උතුරු ඳශහත නිදවස ය ප්රන 

"උතුරු න්තඹ" ආයම්බ යරහ උතුරු ේප්රේලඹ 

ම්ප්ධණප්රඹන්භ ං්ධධනඹ යරහ ඒ ජනතහ  වන රඵහ 

ප්රදන්න  යුතු ශහ.  

ප්රම් දිනර ප්රදභශ ජනතහ ව සිංවර ජනතහ අතය ඹම් කිසි 

ප්රෝරහවරඹක් ඇති කිරීභ වහ විවිධ උඳක්රුභ ක්රිඅඹහත්භ යන 

ඵ අිළ දකිනහ. වළඵළයි අප්රප් යප්රට් ජනතහ  බුේධිභත්. අප්රප් 

වහමුදුරුරුන්  ඳවය ප්රදනහ අිළ දළක්හ. නමුත් ඒ ප්රරහප්රේ 

සිංවර ප්රඵෞේධ ජනතහ ඒ ම්ර ප්රදභශ ජනතහත් එක් 

වජීනප්රඹන් ජීත් වුණහ මික් ඔවුන් එක් ේලසන ඇති ය 

න්න ගිප්රත නළවළ. ඒ නිහ විප්රල ප්රඹන්භ අප්රප් යප්රට් ජනතහ  

අප්රප් ප්රෞයඹ ව සතුතිඹ ඳශ යන්නත් භහ ප්රභඹ අසථහක් 

ය න්නහ.  

ඒ හප්රේභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහප්රේ නහඹත්ඹ ිළිතඵත් 

භභ විප්රල ප්රඹන්භ භතක් යන්න ඕනෆ. විවිධ ආ්ධථි වළර 

වළප්පීම් තිප්රඵනහ. ප්රෝලීඹ ආ්ධථිප්රත විවිධ ේලසන තිප්රඵනහ. 

අද අිළ දන්නහ, යිේප්රත ආ්ධථිඹ ඩහ ළටිරහ තිප්රඵන ඵ. ඒ 

හප්රේභ ග්රීවසිප්රත ආ්ධථිඹ ඩහ ළප්ර නහ. ත ය ල 

ණනහ ආ්ධථිඹ ඩහ ළ ප්ර ේදි ප්රෝලීඹ ආ්ධථිප්රත 

පීඩනඹත් එක් අප්රප් ය  ිළඹප්රයන් ිළඹය ඉදිරිඹ  ඹනහ. ඹම් 

ඹම් අඩු ඳහඩුම් තිප්රඵන්න පුවනන්. වළඵළයි ආ්ධථිඹ ලක්තිභත් 

යමින් ඉදිරිඹ  ඹන භන  සිඹලු ප්රදනහප්රේ වප්රඹෝඹ රඵහ 

ප්රදන්න ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ භතක් යමින් භහ නිවඬ නහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි. මීශඟ  රු ඹන්ත රුණහතිර 

භන්ත්රී තුභහ. 
 

[අ.බහ. 4.10] 

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද විප්රල ප්රඹන්භ ඵදු 

ංප්රලෝධන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් කීඳඹක් ළන ථහ යේදි භ ත් 

චන සලඳඹක් ේහල යන්න රළබීභ ළන භභ ඉතහභත්භ 

න්ප්රතෝ නහ. භප්රේ ප්රරහප්රන් ෆප්රවන ේභහණඹක් ආචහ්ධඹ 

ව්ධ ද සිලහ භන්ත්රී තුභහ ත් දීරහ තිප්රඵන නිහ භභ ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ළන එකින් එ ථහ යන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු 

න්ප්රන් නළවළ.  

1481 1482 

[රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය  භවතහ] 
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්ධතභහන ආණ්ඩුප්රේ ඵදු ව දඩ ේතිඳත්තිප්රඹන් ඵළ  න ප්රම් 

යප්රට් ජනතහ -විප්රල ප්රඹන්භ ම්ඵද උදවිඹ- ආණ්ඩුප්රේ ඵදු 

ේතිඳත්තිඹ ළන කිඹන ප්රේල ිළිතඵ ථහ යන්නයි භභ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන්.  

දළන් ප්රභතළනදි ඇ වහ, ප්රරෝප්රත ප්රොයි ය ද ඵදු වන්ප්රන් 

නළත්ප්රත්; ප්රොයි ආණ්ඩුක්ද ඵදු නළති ප්රන ඹන්න පුවනන් 

කිඹරහ. වළඵළයි අද න්ධහන ආණ්ඩු ඵදු ිළ  ඵදු වරහ තභන්ප්රේ 

ගිනි ප්රඳොලී ණඹ ප්රන්න  ජනතහ ප්රඵලර භ හිය යරහ 

තිප්රඵන ප්රරහප්රේ මිනිසසු අවන්ප්රන් ප්රරෝප්රත ප්රොයි ආණ්ඩුද 

ප්රම් හප්රේ ඵදු වන්ප්රන් කිඹරහයි. 

ප්රම් හප්රේ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ප්රනොප්රඹක් අසථහරදී 

ඩිමුඩිප්රත ප්රම් රු බහ  ප්රනහහ. ඒ ප්රනහපු වළභ ඩිමුඩි 

ඳනත් ප්රටුම්ඳතක්භ ජනතහ ිළ  ඵය ඳ න්න ප්රනහපු ඒහ 

වළටිඹ යි අහනප්රත අිළ දළක්ප්රක්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, විප්රල ප්රඹන්භ අද න ප්රො  

ආණ්ඩු විලහර ගිනි ප්රඳොලී ණඹ උගුර යප්රට් ජනතහ හිය ය 

තිප්රඵනහ. ප්රම් ආණ්ඩු ඵදු වන විධිඹ දිවහ ඵරරහ මිනිසසු 

කිඹනහ, අය සුේදන්ප්රේ හරප්රත තිබුු ඇඟ ඵේදයි,  ඵලු ඵේදයි 

විතයයි තභ වරහ නළත්ප්රත් කිඹරහ. ප්රව  අනිේදහ න ප්රො  

ඵලු ඵේද, ඵශල ඵේද හප්රේ ඒහත් ළ වප්රේ නළත්නම් පුදුභයි 

කිඹරහ මිනිසසු කිඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රම් ආණ්ඩු වළභ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳතක්භ ප්රප්රනන ප්රො  කිඹන්ප්රන්, "ප්රම්හ  ප්රප්රනන්ප්රන් 

ජනතහප්රේ ඹවඳත, උන්නතිඹ ප්රනුප්රන්" කිඹරහයි. වළඵළයි ඒ 

ප්රනහපු  ඳනත් ප්රටුම්ඳත් දිවහ ඵළලුහභ අඳ  ප්රඳනී ප්රොස 

තිප්රඵනහ, ප්රම්හ ප්රනළවිත් තිප්රඵන්ප්රන් එක්ප්රෝ ජනතහ හ 

න්න නළත්නම් යජප්රත ඳළළත්භ ප්රනුප්රන් කිඹන එ. ප්ර  

අ්ධථහධ අයමුදප්රල මුදල ප්රොලරහරහ ප්රේෝඩහහරී විේහභ 

ළටුඳක් වඳුන්හ දීභ වහ ඳසු ගිඹ හරප්රත ප්රඵොප්රවොභ 

ඩිමුඩිප්රත  ඳනත් ප්රටුම්ඳතක් ප්රනහහ අඳ  භතයි. ඒ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ප්රනළලරහත් කිේප්රේ, "අිළ ප්රම් ඳනත්  ප්රටුම්ඳත 

ප්රප්රනන්ප්රන් විප්රල ප්රඹන්භ ළඩ යන ජනතහ , ප්රඳෞේලි 

අංලප්රත ජනතහ  ප්රවො විේහභ දිවිඹක් ත යන්න පුවනන් 

විධිඹ   යුතු යන්න" කිඹරහයි. අන්තිභ  ඒ  විරුේධ 

ප්රප්රශ රහඳප්රත ප්ර යින් ඳහය  ඵළසහ; ටිනහ තරුණ 

ජීවිතඹක් බිලි ත්තහ. අහනප්රත භවජනතහප්රන් නළඟුු දළඩි 

විප්රයෝධඹ භත ආණ්ඩු  සිේධ වුණහ, ඳම්ප්රඳෝරි වරහ ඩිමුඩිප්රත 

ප්රනහපු ඒ ඳනත් ප්රටුම්ඳත වකුශහ න්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, මී  ති කිහිඳඹ  

ඉසප්රලරහත් ප්රඵොප්රවොභ ඩිමුඩිප්රත, වදිසිඹ , ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ම්ේදහඹන් ඳහ අමුඅමුප්රේ උලරංකනඹ යරහ භව රෑ  

භන්ත්රී රුන්ප්රේ ප්රලර  තට්ටු යරහ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 

ප්රනළලරහ ම්භත ය න්න වදපු වළටි අිළ දළක්හ. ඒහයින් 

ඉතිරි වුු ටි තභයි අද ප්රනළවිත් තිප්රඵන්ප්රන්. ඵරන්න, අද ප්රම් 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් අතය තිප්රඵනහ, ඔට්ටු ඇලලීභ වහ සදු ඵදු 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත. භළතියණ හරප්රත ථහ යපු 

විධිඹ , ්ධතභහන ආණ්ඩු ඹ ප්රත් ප්රම්හ ප්රන ඒභක් ළන අඳ  

අවන්න රළප්රේවි කිඹරහ අිළ දහත් හිතුප්රේ නළවළ.  ඵරඹ න්න 

ප්රො  කිේප්රේ භත  තිත තිඹන විධිඹ ළනයි. ඵරඹ න්න 

හරප්රත කිේප්රේ, "ප්රඩොර්ධර  ඩහ යප්රට් ංසිතිඹ, බයත්ඹ, 

අප්රප්භ අඳ  ප්රරොකුයි, ඒ නිහ අිළ ප්රඩොර්ධර   ඹ  ප්රන්න  

 යුතු යන්ප්රන් නළවළ" කිඹරහයි.  ඒ හප්රේභ "ය   රළප්රඵන 

ආදහඹභ  ඩහ අප්රප් දරු ඳයපුය අඳ  ප්රරොකුයි. ඒ නිහ ප්රඩොර්ධ 

ඳසප්ර  ඹන ආණ්ඩුක් ප්රනොප්රයි භහින්ද චින්තන ආණ්ඩු" 

කිඹරහයි ඵරඹ ත්ප්රත්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  අප්රප් යප්රට් දල තුනක් 

තිසප්ර  තිබුු  යුේධඹ අන් ප්රරහ,  එප්රවභ නළත්නම්  

තමුන්නහන්ප්ර රහ වළභ එ භ ථහ යන ප්රම්  යුද ජඹග්රාවණඹ 

අප්රප් වීප්රයෝදහය යණ විරුන් අඳ  උදහ ය දීරහ අවුරුදු 4ක් 

ප්රන්න ත භහඹ විතය හරඹක් තිප්රඵන්ප්රන් කිඹන එ ප්රම් 

ප්රරහ න ප්රො  අිළ දන්නහ. යුේධඹ හරප්රත ආණ්ඩු 

ජනතහ  කිේහ, රුණහය යණ විරුන්  යුේධඹ ඉය 

යන්න ළඳ වීභක් යන්න කිඹරහ. මිනිසසු ඵඩ ළන හිතුප්රේ 

නළවළ. ඵඩ ළන හිතන්න එඳහ, ය  ළන හිතන්න කිඹරහ කිඹහපු 

නිහ මිනිසසු ඒ විධිඹ  හිටිඹහ. වළඵළයි යුේධඹ ඉය ප්රරහ දළන් 

අවුරුදු 04ක් ප්රේප්රන එන ප්රරහයි අිළ ප්රම් ඵදු ළන ථහ 

යන්ප්රන්. අවුරුදු 30 යුේධඹ යණ විරුන් අන් ය දුන්නහභ 

රංහප්රේ කිසිභ ආණ්ඩු  තිබුප්රණ් නළති සුවිප්රල ෂී අසථහක් 

තමුන්නහන්ප්ර රහප්රේ ආණ්ඩු  උදහ වුණහඹ කිඹන එ අිළ 

වුරුත් ප්රත්රුම් ත්තහ.  

නමුත් අද ප්රේදී  ඒ සුවිප්රල ෂී අසථහ  ආණ්ඩු මු වණ දීරහ 

තිප්රඵන විධිඹ ප්රභොක්ද කිඹරහ  අඳ  නහටුප්රන් වුත් භතක් 

යන්න ප්රනහ. යුේධඹ තිබිඹදී, ප්රඩි උණ්ඩප්රඹන් උණ්ඩ ඹ  

තත්ඳයප්රඹන් තත්ඳයඹ  විඹදභ ප්රඳන්හ ජනතහ  කිේහ, ප්රම් යුද 

ජඹග්රාවණප්රඹන් ඳසප්ර  වන ප්රදන වළටි.  නමුත් යුේධඹ තිබිඹදී  

ඩහ අද මිනිසසුන්  අභහරුයි. යුේධඹ හරප්රත මු වණ දුන් ඵඩු 

මිර  ප්රනොප්රයි,  යුද ජඹග්රාවණප්රඹන් අවුරුදු වතය  ඳසප්ර  අද  

මිනිසසුන්  මු වණ ප්රදන්න ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  

ඊප්රත යහ්රිටප්රත තිබුු ඵඩු මිර ප්රනොප්රයි, අද උප්රේ ඩඹ  

ගිඹහභ මිනිසුන්  අවන්න ප්රන්ප්රන්. එභ නිහ තභයි ප්රම් 

ප්රභොප්රවොත න වි  ප්රම් අහධහයණ ඵදුර  එප්රයහි ය  පුයහ භ 

ජනතහප්රන් දළළන්ත විප්රයෝධඹක් ආණ්ඩු  එලර ප්රරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්.    

 
රු අලවහේ ඒ.එච්.එම්. අස්ධ භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එශලු ළන ථහ යන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි? 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එශලු ළනත් ථහ යන්න ඕනෆ. ත ප්රඳොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
රු භන්ත්රී යප්රඹක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ඳරතුරු? 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඳසු ගිඹ දසර එශලු ළන එශලු ප්රොවීන් ථහ ශහ. 

ඔවුන්ප්රේ අසළන්න හධහයණ මිර  විකුණහ න්න ඵළරු 

කුු ප්රොලරඹ  විකුණන්න සිේධ වුණහ; විසි යන්න සිේධ 

වුණහ. ප්රොවි ජනතහ ළන භහ ත ප්රඳොඩ්ඩකින් භතක් යන්නම්.  

ප්රම් යජප්රත ඵදු ඵය නිහ අද ජනතහ  විලහර ජීන ඵයක් 

ඳළ විරහ තිප්රඵනහ. එභ නිහයි, ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ඹ  ඡන්දඹ 

දීපු ජනතහ ඳහ, බුරත් ප්රොශඹ  තියඹ වපු මිනිසසු ඳහ අද 

කිඹන්ප්රන්, ප්රම් ආණ්ඩු න්න දීපු අත ඳහ ෆ ආණ්ඩුක් 

කිඹරහ. ප්රභප්රතක් රක් අිළ දළක්ප්රක්, හභහනයප්රඹන් ඕනෆභ 

ආණ්ඩුක් ඹභක් භක් ඇති මිනිසුන්  ඵදු ඳනන එයි. Taxes 

ළ වප්රේ ධනත් ිළරි යි. වළඵළයි අද කිසි භ අනුම්ඳහකින් 

1483 1484 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ප්රතොය ඳනන ප්රම් වළභ ඵේදක් භ හභහනය මිනිහ , තු 

ම්රුහප්රේ සි  ම්රු ඳන්තිඹ  භ ඵරඳහනහ. ළභන් ටින් 

එ , ගිනි ප්රඳට්ටිඹ  කීඹ ඵේදක් වනහද?  ආ්ධ. ප්රඹෝයහජන් 

භන්ත්රී තුභහ දළන් භභත් එක් ථහ යමින් සිටිප්රත, තු යප්රත 

ඉන්න ම්රුහ ඳරිප්රබෝජනඹ යන ඳහන් ිළටිර  ඵදු වන 

වළටියි. සීනි ටි , ඳරිප්පු කිප්රරෝග්රාෆම් එ , යර ෆලර  ඵදු 

වන ආණ්ඩුක් වළටිඹ  දළන් ප්රම් ආණ්ඩු වංඩු ළහිරහ 

තිප්රඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, දළන් ඵරන්න. ප්රම් වළභ 

ප්රදඹ  භ ඵරඳහන ප්රදඹක් ප්රන් ඉන්ධන මිර. ලුු ළ ප්රත සි  

ආදහවනහහයඹ දක්හ වළභ එ  භ ඉන්ධන මිර ඵරඳහනහ. අද 

ප්රරෝ ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශ  ඉන්ධන මිර එක්. ප්රවොය ඵදු ඳළනවීභ 

නිහ රංහප්රේ මිනිසුන් ඩීල, ප්රඳට්රැල, භූමිප්රතල න්න ප්රො  

වළභ ලී යඹ  භ අසීමිත මිරක් ප්රන්න ඔවුන්  සිේධ ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. ප්රරෝ ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශ  මිර  අනු සිංප්පරුප්රන් 

මිර  ප්රන, රංහප්රේ යහඹ  ඇවිලරහ, යහප්රඹන් ඵඩහ  

ගිහින්, එතළනින් ිළයවුම් වර දක්හ ගිහින්, ිළයවුම් වල 

අයිතිරුප්රේ ප්රොමිස මුදරත් අඩු ශහ  ඳසප්ර  ප්රඳට්රැල ලී යඹ 

මිර රුිළඹල 100ක් ඳභණ නහ. ප්රම් ආණ්ඩු ප්රවොය ඵදු ඳළනවීභ 

නිහ, ආණ්ඩුප්රේ නහසතිඹ වහ දණඹ නිහ, ගිනි ප්රඳොලී ිළඹවීභ  

සිේධ ප්රරහ තිප්රඵන නිහ, දකත නුප්රදනු නිහ ප්රම් අහිං 

මිනිසසු අද ප්රඳට්රැල ලී යඹ  රුිළඹල 162ක් හක්කුප්රන් 

ප්රනහ. ප්රරෝ ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශ  මිර  අනු රුිළඹල 100  

අඩුප්රන් ප්රදන්න පුවනන් ඩීල ලී යඹ  මිනිසසු රුිළඹල 121ක් 

ප්රනහ, ආණ්ඩුප්රේ ප්රවොය ඵදු නිහ. ප්රඵොය ප්රතල ප්රනළලරහ 

රංහප්රේ ිළරිඳවදුප්රේ සිඹඹ  100ක් භ නිසඳහදනඹ යන භූමිප්රතල 

ලී යඹ  මිනිසසු රුිළඹල 106ක් ප්රන්ප්රන් අහධහයණ ඵදු 

නිහයි. අද න ප්රො  ප්රඵොය ප්රතල ඵළයල එ මිර ප්රඩොර්ධ 85 

දක්හ අඩු ප්රරහ තිප්රඵනහ. නමුත් ආණ්ඩුප්රේ නහසතිඹයි, 

දණඹයි, ගිනි ප්රඳොලිඹ  ත් ණඹ ිළඹන්න සිේධ ප්රරහ තිප්රඵන 

නිහයි ඵදු ිළ  ඵදු ඳනරහ ආණ්ඩු අද ජනතහප්රේ ප්රඵලර  භ 

ප්රතොණ්ඩු දභහ තිප්රඵනහ. ප්රම් ප්රතලර ඵදු අඩු යරහ ප්රරෝ 

ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශ  මිර  අනු ප්රදන්න පුවනන්භ තිප්රඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රව , අනිේදහ සිංවර අලුත් 

අවුරුදු නළත  ළඩ අලරරහ අවුරුදු තෆේ වළටිඹ  විදුලි බිර 

ළඩි යන්න ආණ්ඩු ඵරහ ප්රන ඉන්නහ. සිංවර අලුත් 

අවුරුේද  ප්රදන තෆේ වළටිඹ  ඵස හසතු, දුම්රිඹ හසතු ළඩි 

යන්න ආණ්ඩු දත   භළද ප්රන ඵරහ ප්රන ඉන්නහ. ප්රරෝ 

ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශ  ප්රඵොය ප්රතල ඵළයල එ මිර ප්රඩොර්ධ 85 දක්හ 

අඩු වුු ප්රරහප්රේ, ප්රම් ප්රවොය ඵදු ටි අයින් යරහ ප්රරෝ 

ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශ  මිර  අනු ජනතහ  ඉන්ධන දුන්ප්රනොත් විදුලි 

බිර ළඩි කිරීභක් ළන, ඵස හසතු ළඩි කිරීභක් ළන, දුම්රිඹ 

හසතු ළඩි කිරීභක් ළන ථහ යන්න අලය ප්රන්ප්රන්ත් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ජනතහ වළභ දහභ කිඹන 

ථහක් තභයි, ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ඹ ේධහන අ හ ත් 

න්ධහන ආණ්ඩු, ප්රඳයමුු ආණ්ඩු, හභහංශි ආණ්ඩු ඵරඹ  

ඳළමිණිඹහභ ජනතහ  වන ප්රනු  රළබුප්රණ් අවන විතයයි 

කිඹන එ. ඒ  ප්රවොභ උදහවයණඹ තභයි, 1970 - 1977 යුඹ. 

ප්රඳොලු යුඹ, ප්රඳෝලිම් යුඹ ළන කිඹන්න ගිප්රඹොත් භප්රේ හරඹ 

භදි නහ. අද ප්රභොක්ද ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්?  සුඵ අනහතඹක්, 

විසිත අනහතඹක්, ආලසච්ධඹඹක්, ආසිඹහප්රේ ආලසච්ධඹඹ ළන 

ථහ යමින්, ප්රම් න වි  යප්රට් ජනතහ  තරු විසි ප්රන්න ඵදු 

ඵය ඳ හ, දඩ හ ආණ්ඩු ජනතහ හිය යරහ තිප්රඵනහ.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. ඵරන්න, 

අද වහල භළසන් ග්රාෆම් 100 මිර කීඹද කිඹරහ. රුිළඹල 70ක්, 

රුිළඹල 80ක් නහ. අිළ ප්රම් ඵදු ළන ථහ යන ප්රො  ප්රම් 

යප්රට් වහල භළසන් කිප්රරෝග්රාෆම් එ මිර රුිළඹල 800යි. යුේධඹ 

හරප්රත කිේහ, උතුරු නළ ප්රඟනහිය භව මු වප්රදන් 3/4ක් නිදවස 

ය ත්තහභ හරඹන්, වහල භළසන් න හන  ප්රතෝය භහලු 

න වළටි. අද වහල භළසන් කිප්රරෝක් රුිළඹල 800යි.   

ඊශඟ  ඵරන්න. තමුන්නහන්ප්ර රහප්රේ භවහ ඳරිභහණ 

ං්ධධන ප්රඹෝජනහ ක්රුභලින් අද ප්රභොක්ද සිේධ ප්රරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්?  ඒහ  අප්රප් යප්රට් ේභ දහඹත්ඹ රඵහ න්ප්රන් 

නළති චීනප්රඹන්, ඉන්දිඹහප්රන් ේභ දහඹත්ඹ රඵහ න්නහ. 

එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරප්රත ප්රභළනි භවහ ඳරිභහණ 

ං්ධධන ළඩ යනප්රො , ඒ වහ  රංහප්රේ ේභ දහඹත්ඹ 

අයප්රන රංහප්රේ ජනතහප්රේ ඵඩ ිළයවීභ යි  යුතු ප්රශ . ඒ 

හප්රේභ අද නප්රො  විප්රේල ආප්රඹෝජඹන් ය  තුශ  රහ 

ඒභක් දකින්න  නළවළ. විරැකිඹහ  නළති කිරීභ  රැකිඹහ රඵහ ප්රදන 

ං්ධධන යහඳිති ඇති යන්න ආණ්ඩු අප්රඳොප්රවොත් ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. ප්රම් ආණ්ඩුප්රේ ආ්ධථි ේතිඳත්තිප්රත ඇති 

අහ්ධඹක්භතහ නිහත්, විප්රල ප්රඹන්භ ප්රම් ආණ්ඩු අප්රප් ය  

ජහතයන්තය  වදරහ ප්රච්ච ය ක් ඵ  ඳත් ය තිබීභ නිහත් 

යප්රට් ජනතහ දිනඳතහභ විලහර ආ්ධථි අ්ධබුදර  භළදිවත් 

ප්රමින් සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, යප්රට් ජනතහ  ඵත ඳඹන 

ප්රොවි ජනතහ  ප්රච්ච ප්රේ ඵරන්න. අස්ධ භන්ත්රී තුභහ ලින් ඒ 

ළන කිඹපු නිහ භහ දළන් එතළන  එන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඉසප්රලරහභ අිළ වී ළන ථහ යමු. ප්රභොද, එශලු න්ප්රන් 

ඵත්  භඟ ප්රන්.  ප්රොවි ජනතහ  වී වහ රඵහ ප්රදන වති 

මිරක් ළන ඳම්ප්රඳෝරි ළ වහ. අද කිේහ, ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 

ඔක්ප්රෝභ අඹ ළඹ ථහප්රේ දී වන් යපු රුුර  අදහශ 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් කිඹරහ. අඹ ළඹ ථහප්රේ දී තභයි  වී වහ 

රුිළඹල 30, 35 වති මිරක් ළන ථහ ප්රශ ත්. නමුත් අද 

ප්රභොක්ද සිේධ ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්? අද වති මිර  වී ටි  

විකුණහ න්න ඵළරි අතයභළදි  ප්රප්රශන්දන්  කුු ප්රොලරඹ  

වී ටි  විකුණරහ ප්රොවි ජනතහ  හූලර හූලරහ ඉන්න සිදු ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. වී ටි විකුුහ , සිංවර අලුත් අවුරුේද   ශඟ  

ඇවිලරහ වුණත් ඒ ලලි ටි රඵහ න්න ඵළරි ඉන්නහ. ඒ 

ප්රොවි ජනතහ ප්රචක් ඳත් අප්රත් තිඹහප්රන දස ණන් ඵළංකුර 

යසතිඹහදු න වළටි භහධය භන්න් ප්රඳන්නහ. ඉතින් ප්රොවිඹහ යජ 

යනහ, ප්රොවිඹහ නඟහ සිටුනහ කිඹරහ ඵරඹ  ආපු ආණ්ඩු 

අද ප්රොවි ජනතහ යසතිඹහදු යන වළටි අඳ  ප්රම් ඵදු ඳනත් ළන 

ථහ යේදී භතක් යන්න  සිදු නහ.  

අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් යහජය අංලප්රත ඵළංකුර තිප්රඵන තත්ත්ඹ 

ඵරන්න. ප්රතල ංසථහ හප්රේ තළන්ර  ප්රෝටි ණන්, බිලිඹන 

ණන් ණඹ දීරහ අද රංහ ඵළංකු, භවජන ඵළංකු ප්රරොකු 

අදහනභ සිටිනහ. යහජය ඵළංකු ප්රද ඩහ ළ ටීප්රම් අදහනභක් 

අද අඳ  දකින්න  තිප්රඵනහ.  ප්රම් සිඹලුභ ඵය ප්රදප්රෝටිඹක් 

ජනතහප්රේ ය භත ඳ න්න  ආණ්ඩු ක්රිඅඹහ ය තිප්රඵනහ.  

ප්රම් ආණ්ඩුප්රේ ඵහර යහඳිතිලින් දළන් ඇති ප්රරහ තිප්රඵන 

ේතිපරඹ ඵරන්න. ජනතහ භත ගිනි ප්රඳොලී ණඹ ඵය ඳ රහ, 

භවහ ඳම්ප්රඳෝරි වරහ, ත දින 12යි, ත දින 10යි කිඹ කිඹහ  

භහධයලින් ප්රඳන්න ප්රඳන්නහ ඳම්ප්රඳෝරි වරහ විිත යපු 

යහඳිතිර තත්ත්ඹ ඵරන්න. අද තිප්රඵන විදුලි ඵරහහය දිවහ 

ඵරන්න.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභහ, ඔඵතුභහ  නිඹමිත හරඹ අන්.  
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[රු ඹන්ත රුණහතිර  භවතහ] 
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රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අප්රප් රු දඹහසිරි ජඹප්ර ය භන්ත්රී තුභහප්රේ විනහඩි ණනත් 

ඉතිරි ප්රරහ තිප්රඵන නිහ භහ ත විනහඩි ප්රද තුනක් ථහ 

යන්න හිතුහ. එතුභහ ථහ යන්ප්රන් නළවළ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

දඹහසිරි ජඹප්ර ය භන්ත්රී තුභහ අද දින ථහ යන්ප්රන් නළේද? 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුභහ ගිඹහ, එභ අසථහ න්න කිඹරහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රවොයි.  ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
භවය ඵරහහය දිවහ ඵරන්න. අද නප්රො  ඒහ ක්රිඅඹහත්භ 

ව දින ණන  ළඩිප්රඹන් අක්රිඅඹ ව දින ණන ළඩියි.  භවය 

ඵරහහය විදුලිඹ නිඳද ව හය ණන  ඩහ ගිනි ත් හය ණන 

අද නප්රො  ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහ.  

ඊශඟ  ඵරන්න, ප්රේලඳහරන ේතිරඳ පුම්ඵහ ළනීභ වහ 

ඳත්න, ජනතහ  ඔප්රයොත්තු ප්රනොප්රදන නහසතිහය ේද්ධලන 

ම්ඵන්ධප්රඹන් -  දළඹ  කිරුශ හප්රේ ඒහයින් -  අද හ්ධතහ 

න්ප්රන් ප්රභොනහද? ඊප්රත ප්රඳ ප්ර්ධදහ ඳත්තයර හ්ධතහ ප්රරහ 

තිප්රඵනහ භහ දළක්හ, දළඹ  කිරුශ ළඩ  වප්රනන් එ 

හන්තහක් විතයක් රුිළඹල ප්රෝටි ණන ප්රොයභක් යරහ 

අ වප්රරහ කිඹරහ. එක්ප්රප්රනකුප්රේ ප්රොයභක් එච්චය නම්, 

අප්රනක් ඒහ ටිත් එතු ප්රනප්රො  ප්රොප්රවොභ තිප්රඹයිද කිඹරහ 

මිනිසසු දළන් ලඳනහ යනහ. ඉතින් ප්රම් දළඹ  කිරුවන 

ඳළශවීභක්ද, එප්රවභ නළත්නම් ප්රොරුන්  කිරුවන ඳළශවීභ වහ 

යන ප්රේලඳහරන යහඳිතිඹක්ද කිඹරහ  ජනතහ අද ඇත්ත 

ලප්රඹන්භ ථහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, දිනඳතහභ ආණ්ඩු යන්ප්රන් 

ජනතහ ිළ  ඵය ඳ න එයි.  මිනිසසු කිඹනහ, "ප්රඩ්  

ගිප්රඹොත් ඵදු, ඳහය  ඵළසප්රොත් දඩ" කිඹරහ. ප්රම් ආණ්ඩු 

ඹළප්රඳන්ප්රන් ජනතහප්රන් ඵදු ව දඩ අඹ යප්රනයි කිඹරහ අද 

මිනිසුන් ප්රවො  දන්නහ.   

ඒ හප්රේභ ඵරන්න, අද ප්රභොනහද හ්ධතහ ප්රන්ප්රන් කිඹරහ. 

ආණ්ඩු ඳක්ප්රඹන් ප්රභතළන ප්රරොකු තන්දය කිඹනහ. ආණ්ඩුප්රේ 

භහධයප්රඹන් ප්රරොකු ේචහය ළඩ ිළිතප්රශල ප්රන ඹනහ. නිල 

රැලර කිඹනහ. ඒ ප්රභොනහ කිේත් අද අිළ දකින ඹථහ්ධථඹ 

ප්රභොක්ද? ඳත්තය ඵරනප්රො , ේිත්තිර  න් ප්රදනප්රො  

දකින්ප්රන්, ඇප්රවන්ප්රන් ජීත් න්න  ඵළරි   තිඹ  යක්ත් 

දරු ඳවුරක් සිඹ දිවි නහ ළනීභක් ළනයි. 

දස 11ක් ඹළති කුඩහ දරුප්රක් ජීත් යන්න විධිඹක් 

නළති,  ඒ දරුහප්රේ උගුප්ර්ධ හසිඹක් හිය යරහ ඒ දරුහප්රේ 

අම්භහ විසින් ඒ දරුහ භයණඹ  ඳත් යපු වළටි ඊප්රත පුත් ඳත 

ඳශ ප්රරහ තිප්රඵනහ භහ දළක්හ. ඵරන්න, නිදවස අධයහඳනඹ 

තිප්රඵන ය ක් ළන අද අිළ ථහ යනහ. ඳහර   ඉලරපු ලලි 

ප්රනිඹන්න විධිඹක් නළති අලරපු  ත්ත ප්රඳොල ප්රඩි කීඳඹක් 

ප්රවොයම් යපු දරුප්රකු  දඬුම් දීපු වළටි ඊප්රත ප්රඳප්ර්ධදහ පුත් 

ඳත්ර ප්රඳොල ප්රඩි අකුරින් හ්ධතහ වුණහ. ඉතින් ප්රම් ප්රරහ 

ප්රන ප්රො  ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹ ළන අඳ  ප්රඵොක් භ 

දළප්රනනහ. ප්රම් ඹන විධිඹ  ගිහින්  අප්රිුහප්රේ දුප්ඳත් ය ර  අත් 

වුු ප්රේදජන ඉයණභ අප්රප් ය  ත් ප්රම් ආණ්ඩු විසින් උරුභ 

ය ප්රදයිද කිඹන ළඹත් අද ජනතහ  ඇති ප්රරහ තිප්රඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අහන ලප්රඹන් භහ ප්රභභ 

හයණඹත් කි යුතුයි. දළන් එශඹී තිප්රඵන්ප්රන් සිංවර, ප්රදභශ 

අලුත් අවුරුදු භඹයි. තුටු සිනහ වඬ, යඵන් වඬ, ප්රොවුල වඬ 

දතින්භ නළ ප්රඟන හප්රර තභයි අඳ ප්රම් ථහ යන්ප්රන්. 

වළඵළයි ප්රම් ආණ්ඩුප්රේ ඵදු ේතිඳත්තිඹ නිහ, දඩ ේතිඳත්තිඹ නිහ, 

ඵදු ිළ  ඵදු ළසීභ නිහ ජනතහ  ප්රභොක්ද  අද සිදු ප්රරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්? ඒ ප්රොවුල වඬ අභිබහ ගිහින්, තුටු සිනහ වඬ 

අභිබහ ගිහින් ජනතහප්රන් නළ ප්රඟන්ප්රන් විලහර අ ප්රෝනහක්. ඒ 

තභයි ඵඩු මිප්රල අ  ප්රෝනහ; විදුලි බිර ළඩි වීප්රම් අ ප්රෝනහ; ඵස 

හසතු, දුම්රිඹ හසතු ළඩි විප්රම් අ ප්රෝනහ. ප්රම්හ තභයි අද තය 

දිගින්භ අවන්න රළප්රඵන්ප්රන්. අද ජනතහ ලඳනහ යනහ 

සිංවර අලුත් අවුරුේද  තභ යුතුම් ඉ ටු යන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද 

කිඹරහ.  

භත්තර ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ ළන ප්රම් රු බහප්රේ ථහ ශහ.  

ප්රම් භහප්රත, සිංවර අවුරුදු නළත  ඵස හසතු ළඩි ශහභ ඵස 

එප්රක් ඹන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද කිඹරහ ලඳනහ ය ය ඉන්න 

මිනිසුන්  ආණ්ඩු රඳහහිනිප්රඹන් ගුන් ප්රතොටුප්රඳොප්රශ  

ආලසච්ධඹඹ ප්රඳන්නහ. ප්රම්හ ප්රඳන්රහ, යිහරුලින් 

ජනතහප්රේ ේලසන ඹ ඳත් යන්න ඵළරි තත්ත්ඹ  අද ඇවිත් 

තිප්රඵනහ.   

ප්රම් ඵදු ළන ථහ යන ප්රො , අඹ ළප්රත කිඹපු ප්රේල අද 

ක්රිඅඹහත්භ යන්න වදන ප්රො , ජනතහ කිඹන තත් 

හයණඹක් තිප්රඵනහ. ඒ ප්රභොක්ද? උප්ඳළන්න වතිඹ , 

විහව වතිඹ , භයණ වතිඹ  ඳහ දළන් තට්ටු යරහ 

තිප්රඵනහ. මිනිසසු කිඹනහ හදඹක් ඵන්න්න නම් රුිළඹල 

5,000යි, භළරුප්රණොත් රුිළඹල 7,000යි කිඹරහ. භළරුප්රණොත් 

ආදහවනහහයඹ යි, භයණ වතිඹ යි ඹන ණන රුිළඹල 

7,000යි.  දළන් අප්රප් ඳළත්ප්රත් දුප්ඳත් අඹප්රේ භශ ප්රලර  ඹන 

ප්රො , "භයණප්රත ප්රේදනහ මිඹ ගිඹ ඔඵ  ප්රනො ජීත් න 

අඳ ඹ" කිඹරහ   වඟක් ඵළන්ධර වරහ තිප්රඵනහ අිළ දකිනහ. 

දළන් අන්න ඒ තත්ත්ඹ  ළටිරහ තිප්රඵනහ.  

ඊශඟ  ප්රම් හයණඹ ඵරන්න. ිළන් ඳඩිඹ ප්රදන ප්රො , ඒ 

දුප්ඳත් මිනිසුන්  අභතය දීභනහක් වළ ටිඹ  රුිළඹල 150ක් 

ප්රදනහ. ඒ රුිළඹල එසිඹඳණප්රව  දීභනහ න්න ඒ මිනිසසු 

දිවුරුම් ප්රඳත්භක් ප්රදන්න ඕනෆ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, 

ිළන් ඳඩිඹ න්න අහිං මිනිසුන්  ඒ රුිළඹල 150 දීභනහ 

න්න ප්රදන දිවුරුම් ප්රඳත්භ  දළන් රුිළඹල 250ක් ප්රන්න 

ප්රරහ තිප්රඵනහ. අය රුිළඹල 150 දීභනහ න්න රුිළඹල 

250ක් දීරහ දිවුරුම් ප්රඳත්භක් න්න ප්රරහ තිප්රඵනහ. ප්රභප්රවභ 

තත්ත්ඹක් ඹ ප්රත් තභයි අද අඳ ප්රම් විහදඹ  එතු ප්රන්ප්රන්.  

අප්රප් ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රී තුභහ කිේහ උඳහධිධහරින්  යසහ 

දීපු ආහයඹත් කිඹන්න කිඹරහ. භභ එතුභහප්රන් එ ප්රදඹයි 

අවන්ප්රන්.  අවුරුදු ණන  ඳසප්ර  -1994දී- තභයි එතුභන්රහ 

ඵරඹ  ආප්රේ. එතුභන්රහ ඒ ප්රරහප්රේ ආණ්ඩු න්න ප්රො  එ 

උඳහධිධහරිප්රඹකුත් රැකිඹහ වියහිත හිටිඹහද කිඹන එ විතයක් 

ප්රවොඹරහ ඵරන්න කිඹරහ භභ එතුභහ  කිඹන්න ළභළතියි. අප්රප් 

හරප්රත ය  ප්රද  ප්රඵදන්න  යුතු යපු ඒහ ළන එතුභහ 

කිේහ. වළඵළයි භභ එතුභහ  ප්රම් හයණඹ කිඹන්න ළභළතියි. 

1487 1488 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

එතුභහ කිේහ හභ හච්ඡහ, අයහ ප්රම්හ ශහඹ කිඹරහ. අිළ ය  

ප්රදඩ කිරීභ ප්රප්ර  ප්රතත්, එලටීටීඊ එ ප්රදඩ යන්න 

 යුතු ප්රශ  අප්රප් භහ කීඳඹ ආණ්ඩු හරප්රතයි කිඹන එ 

භභ එතුභහ  භතක් ය ප්රදන්න ළභළතියි. එතුභහ ඒ  දන්ප්රන් 

නළත්නම් එතුභන්රහප්රේ ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ප්රත උඳ බහඳති 

ධුයඹක් දයන රුණහ අම්භහන් නිප්රඹෝජය ඇභතියඹහප්රන් ප්රවෝ 

එතුභන්රහප්රේ ආණ්ඩුප්රේ ඉන්න ේඵරප්රඹකුප්රන් ඒ ළන ඩහත් 

ප්රතොයතුරු එතුභහ  දළන න්න පුවනන් කිඹන එ ප්රම් 

අසථහප්රේදී භතක් යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රම් ඵදු ඳළනවීභ නිහ අද යප්රට් 

ඇති ප්රරහ තිප්රඵන තත්ත්ඹ ළන අප්රප් ම්ර මිනිසසු නිතය 

නිතය ථහ යන ප්රේල ළන ප්රඳොඩ්ඩක් වරි ථහ යන්න 

අසථහක් රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහ  සතුතින්ත ප්රමින් භප්රේ 

චන සලඳඹ අන් යනහ.  
 

[අ.බහ. 4.32] 

 

රු  ෆීලික්ස ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ (භහජ ප්ර හ අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு தேலிக்ஸ் ததறர - ெதோக றெமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, එක්ත් ජහති ඳක්ප්රත  

භහධය ේහලතුභහප්රේ ථහප්රන් ඳසප්ර  භ  ථහ යන්න 

රළබීභ ළන න්ප්රතෝ ප්රනහ. එතුභහ භත්තර ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ 

ළන ථහ ශහ. ඊශඟ  ිළන් ඳඩිඹ ළන ථහ ශහ. භභ එතුභහ  

ප්රඳොඩි භතක් කිරීභක් යන්න ඕනෆ. 

රංහප්රේ භත්තර ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ ළන ථහ යන අඹ  

කිඹන්න  හයණඹක් තිප්රඵනහ. රංහප්රේ න්නිප්රේදනඹ 

ම්ඵන්ධප්රඹන්  යුතු යන companies ඳවක්, වඹක් 

තිප්රඵනහ. එටිප්රරහට් තිප්රඵනහ. එඹහ්ධප්ර ල තිප්රඵනහ. 

ඩඹප්රරොේ තිප්රඵනහ. රංහප්රේ ජංභ දුයථන ඳහවිච්චි යන අඹ 

විලහර ංයහක් සිටිනහ. ජංභ දුයථන විලහර ේභහණඹක් 

තිප්රඵනහ. ජනවනඹ ත් ළඩියි. ප්රම් සිඹලුභ ආඹතනර  

භහඹ  ඇදී ඹන මුදලින් Mattala Rajapaksa International 

Airport  එ හප්රේ තත් එක් වදන්න පුවනන්.  ලඳනහ 

යරහ ඵරන්න. දළන් ආ්ධථිඹ ප්රනස ප්රරහ, ය  ප්රනස ප්රරහ. 

තමුන්නහන්ප්ර රහ ප්රනහ විිත ආ්ධථිඹ නිහ තභයි  

"ළසිප්රනෝ" ප්රභවහ  ආප්රේ. "Casino" කිඹන්ප්රන් "cash in, no 

out" කිඹන එ. ඇතුශ  එනහ, එිතඹ  ඹන්ප්රන් නළවළ. ඒ  

තභයි "ළසිප්රනෝ" කිඹන්ප්රන්.  

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ ඵ දන්නහද? 

 
රු ෆීලික්ස ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததறர) 

(The Hon. Felix Perera) 
භභ දන්නහ, භභ දන්නහ. ඉප්රන න්න ඕනෆ නම් එන්න. 

ප්රම්හ ප්රම් ය   ප්රනහප්රේ තමුන්නහන්ප්ර රහප්රේ විිත ආ්ධථිඹ. 

ප්රම් ආ්ධථිඹ නිහ දළන් සිංප්පරු වම්ඵ යන ලලි ේභහණඹ 

අති විලහරයි. ඉසප්රලරහ සිංප්පරු ළසිප්රනෝ ප්රශ  නළවළ, 

ඳසු ඳ න් ත්තහ. දළන් නතය යන්න ඵළවළ. නතය ප්රශොත් 

භළප්රලසිඹහ  ඹනහ. එප්රවභ නළත්නම් ප්රනත් ය   ඹනහ. 

අිළ රහඳ 5ක් වදනහ. ප්රභය   ඳළමිප්රණන ංචහයයින්  ඒ 

අඹප්රේ අලයතහන් පුයහ න්න ඵළරි නම් අඳ  ංචහය 

යහඳහයඹ ඉදිරිඹ  ප්රන ඹන්න ඵළවළ.  ය  ංචහයයින් 

රක් 11ක් ඳභණ එනහ. රක් 25ක් ආප්රොත් එ 

පුේරප්රඹකු  එ ංචහයප්රඹක් එනහ. ඒ අඹ විඹදම් ප්රශොත්, 

-අප්රප් තිප්රඵන අප්රව නිඹ, යදය, දුක් යදය හප්රේ ප්රේල 

 ප්රනොප්රයි- ප්රම් ය  ප්රඳන්රහ, ේද්ධලනඹ යරහ අඳ  ප්රරොකු 

ණනක් වම්ඵ ය න්න  පුවනන්. යහඳහය ක්ප්ර ත්රහප්රත අලුත් 

මර ධ්ධභර  අනුකර ය ක් ප්රවෝ ප්රඳෞේලි යහඳහය ස 

කිරීභ, ප්රනස කිරීභ, diversify කිරීභ ශ යුතුයි. ඒහ 

හභහනයප්රඹන් සහබහවි ප්රේල.  

රු ඹන්ත රුණහතිර භන්ත්රී තුභහ ිළන් ඳඩිඹ ළන කිේහ. 

අිළ නම් ිළන් ඳඩිඹ කිඹරහ කිඹන්ප්රන් නළවළ. අිළ ඒ  කිඹන්ප්රන් 

භවජන ආධහයඹ කිඹරහයි. රුිළඹල 100 ප්රනොප්රයි දළන් රුිළඹල 

1,000ක් ප්රදනහ.  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ වහ මුදල ප්රන් 

යරහ, භහජ ප්ර හ අභහතයහංලඹ වයවහ 214,000  එභ භවජන 

ආධහයඹ රඵහ ප්රදනහ. නමුත් අිළ එඹ  ිළන් ඳඩිඹ කිඹරහ 

කිඹන්ප්රන් නළවළ.  අිළ කිඹන්ප්රන් භවජන ආධහයඹ කිඹරහයි.  අිළ 

ප්රම් හප්රේ  යුතු ප්රොඩක් යනහ.  

 උදහවයණඹක් ලප්රඹන්, 2011 ්ධප්රත මුවන අඳනඹන 

ටිනහභ ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ බිලිඹන 10.9යි. ඒප්රන් 

ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ බිලිඹන 4.4ක් ආප්රේ ඇඟලුම් 

්ධභහන්තලහරහලින්. දළන් තිප්රඵන අලුත්භ ේලසනඹ ප්රභොක්ද 

කිඹරහ දන්නහද? ටුනහඹ ප්රප්රශ රහඳඹ  ප්ර යින් 

20,000ප්රේ අඩුක් තිප්රඵනහ. ඇඟලුම් ්ධභහන්ත ප්ර  

ප්ර විහන් අඩු ප්රරහ. බිඹභ ප්රප්රශ රහඳප්රත 12,000ප්රේ 

අඩුක් තිප්රඵනහ. සීතහ ප්රප්රශ රහඳප්රත 10,000ප්රේ 

අඩුක් තිප්රඵනහ. ප්රවොයණ ප්රප්රශ රහඳප්රත 10,000ප්රේ 

අඩුක් තිප්රඵනහ. ත දුය ත් ප්රම් ක්ප්ර ත්රහප්රත රැඳී සිටිනහද, 

එප්රවභ නළත්නම් ප්රනත් ප්රදඹ  ප්රඹොමු ප්රනහද, එප්රවභත් 

නළත්නම් කුභක් ප්රවෝ ක්රුභප්රේදඹක් වදහ න්නහද? ප්රම් හයණහ 

ළන අිළ ලඳනහ යන්න  ඕනෆ. ඔට්ටු ඇලලීභ වහ සදු ඵදු 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතන් යරහ තිප්රඵන්ප්රන් 

ළසිප්රනෝර  ඵදු ළඩි කිරීභයි. නිම් ප්රනොප්රයි, රහඳ වදරහ 

ඵේද ළඩි යරහ. ප්රනත් ය ර ළසිප්රනෝ වන ප්රනෞහ 500ක් 

විතය මු වප්රේ තිප්රඵනහ. තමුන්නහන්ප්ර රහ දළක්හ ප්රන් ඳසු ගිඹ 

ද 250ක් ඳභණ ප්රදනහ ගින්නක් නිහ විනහල වුණ ආහයඹ. ඒ 

ය ර භහජ ලහරහර ගිනි ප්රිතත් තිප්රඵනහ. අප්රප් යප්රට් එප්රවභ 

නළවළ. ඕප්රන් නම් අප්රප් නයි නශඟනක් ඇති. නඹහ ප්රඳන්නහ, 

ප්රොහ ප්රඳන්න්ප්රන් නළවළ. ප්රම්හ තභයි අිළ යන්ප්රන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] දස  යන්න පුවනන් ට්ටිඹක් ඉලරන්ප්රන්. ඒ තභයි 

ඇත්ත තත්ත්ඹ. භභ තමුන්නහන්ප්ර රහ  කිඹන්න  ඕනෆ,  

තමුන්නහන්ප්ර රහප්රේ ආ්ධථි ද්ධලන, ආ්ධථිඹ ිළිතඵ දයන 

භතිභතහන්තය හරහනුරඳ ප්රනස යන්න  ඕනෆ කිඹරහ. 

විප්රල ප්රඹන්භ දළන් මිප්රඹන්භහයඹ ප්රොඩක් ඉසයව  ගිහින්; 

ඵංේරහප්රේලඹ ඉසයව  ගිහින්. ප්රව තු ප්රභොක්ද, ඒ ය ර 

ේභඹ රහබයි. ඒ ය ර ේභඹ රහබ නිහ අප්රඳන් ගිලි ආ ගිහින් ඒ 

ය ර ේභඹ ඳහවිච්චි යරහ යහඳහය යනහ. යහඳහරිප්රඹක් 

යහඳහය යන්ප්රන් ය  ත්, ජහතිඹ ත් ආදයඹ  ප්රනොප්රයි, 

තභන්ප්රේ මරය ලක්තිඹ ළඩි ය න්න යි. අිළ දළන න්න  

ඕනෆ, භර ප්රනොතරහ ප්රයොන් න්න . භර ප්රනොතරහ ප්රයොන් 

ළනීභක් තභයි අලුත් ළඩ ිළිතප්රශ තුිතන් අිළ යන්න 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන්. විප්රල ප්රඹන්භ ප්රම් ළඩ ිළිතප්රශ 

ප්රවොයි කිඹරහ භභ කිඹන සප්රන් ංප්රලෝධනඹ අනු ප්රොඩනළන්ලි 

ඉදිකිරීභ , භවහ භහ්ධ ඉදිකිරීභ  ව ප්ර හ මරය ප්රප්රශ 

ප්රඳොශ  වන ප්රොඩක් රහ දීරහ තිප්රඵන නිහයි. ඒ හප්රේභ 

භහවන  නිසඳහදනඹ  ව packing materialsර . දළන් packing 

materials ිළ  යටින් ප්රේන වි  ඒ වහ ඹන cost එත් එතු 

ශහභයි අහන මිර රණන්දු න්ප්රන්. ඒ විධිඹ  අහන මිර රණන්දු 

න වි  අිළ ප්රභොනහද යන්න ඕනෆ? ප්රම්හ  වන ප්රදන්න 

ඕනෆ. එප්රවභ නළත්නම් අඳ  competition එ  ඹන්න  ඵළවළ. 
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ප්රප්රශහප්රම් අතිරික්තඹක් නළත්නම් ආනඹන අඳනඹනඹ 

ප්රල ඹ අභ ය න්න ඕනෆ නම් අප්රප් යජඹ හරහනුරපී ළඩ 

යන්න ඕනෆ. විප්රේශිඹන්  ඉඩම් ප්රදනහඹ කිඹහ ප්රභතළන 

කිේහ.   විප්රේශිඹන්  ඉඩම් ප්රදන්න පුවනන්. ප්රොඩනළන්ලරක් 

වළදුහභ වතය න තට්ටුප්රේ ඉරහ ප්රදන්න පුවනන්. ඹ  ප්රො  

අිළ . බිභ අිළ . ඳශමුන, ප්රදන ව තුන්න තට්ටු  අිළ . වතය 

න තට්ටුප්රන් එවහ  ඒ ප්රොලරන්  න්න පුවනන්. ඒහ 

යන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද කිඹහ ප්රවො  අධයඹනඹ ය ඵරන්න. 

වතයන තට්ටුප්රන් එවහ  ඒප්රොලරන්  න්න පුවනන්. 

ඳශමුන,ප්රදන ව තුන්න තට්ටු  අිළ . ඒ තට්ටු තුන නළතු  

වතයන තට්ටු උසහප්රන ඹන්න ඵළවළ. කුල ප්රද නළතු 

ඇවිදප්රන ඹන්න ඵළවළ. අත් ප්රදප්රන් ඇවිද ප්රන ඹන්න 

පුවනන්ද? ඔවනප්රන් ඇවිදින්න පුවනන්ද? ප්රම් හප්රේ ආ්ධථි 

නයහඹන් ය   උචිත න විධිඹ  ඳහවිච්චි යන්න ඕනෆ. ඒ තභයි 

භභ කිඹන්ප්රන්. එශලුර , ඳශතුරුර , ස ප්රනොශ වල 

ව බහණ්ඩ වහ අිළ ළට් ඵදු අඹ යන්ප්රන් නළවළ.  

ළිත ශ ඉත් කිරීභ නිමු. ළිත ශ ඉත් කිරීභ 

ම්ඵන්ධ ඳශහත් බහප්රේ ප්රරොකු ේලසනඹක් ඇති වී තිප්රඵනහ. 

දළන් gully bowsers  නළවළ. වළභ තළනභ ප්රල. එ ශඟ ප්රල 

තිප්රඵනහ. එ ප්රඹක් අප්රනක් ප්ර  ශඟයි.  එභ නිහ ප්රම්හ 

ඹ   හන්දු ප්රනොන විධිඹ  ප්රොන්රීමට් septic tanks දභනහ. 

ිතක් ඳහ ත්ප්රත් නළත්නම් ඳවත් තළනින් ජරඹ රහ ඵසියි 

කිඹන නයහඹ අනු එ තිප්රඹන ඒහ අප්රනක් එ  ඹනහ. ඒ 

නත්හ න්න ඕනෆ. නත්හ න්න නම් ඒහ අඳවයණඹ 

යන්න ඕනෆ. අඳවයණඹ යන්න නම් ප්රම්හ  වන ඕනෆ,  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. ප්රම් gully bowsers ේභහණඹ භදි.  

අිළ ඉන්ප්රන් ජහ ඇර  නය ේප්රේලප්රතයි. අඳ  වදිසිඹක් වුප්රණොත් 

gully bowser එක් න්න waiting list එප්රක් ඉන්න ඕනෆ.  

අප්රනක් එ  boom trucks. ේභඹ අඩු නිහ  වඟක් ප්රදප්රනක් 

 යන්ප්රන් ප්රභොක් ප්රවෝ බහණ්ඩඹක් ප්රනහහභ  boom truck 

එප්රන් උසරහ අයප්රන ඒ තිඹහ න්නහ. කී ප්රදප්රනක් රහ 

දභහ න්නද? ඉසය නම් අලි ඇතුන් රහ දභහ ත්තහ. දළන් ඵළවළ. 

දළන් අිළ යන්න ඕනෆ. ප්රම්හ අිළ  යන්න පුවනන්ද? ඵරන්න 

දියුු ය ර ප්රොප්රවොභද යන්ප්රන් කිඹහ. ඹන්ප්රත්රහෝඳයණ වයවහ 

තභයි ප්රඵො ප්රවෝ ප්රේල යන්ප්රන්. අද ප්රොඹම් ඳන්ප්රනත් 

"භූතඹහ" කිඹන ඹන්ත්රහප්රඹන්. දළන් ම්ේදහඹ ප්රනස ප්රරහ.  අිළ 

ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ නිම් ප්රදනහ. භඩ ප්රෝදහ ත් ර 

ප්රොවිඹහ යජභ  ප්රවොයි කිඹරහයි කිේප්රේ. දළන් "භූතඹහ" තභයි 

ප්රොඹම් ටි ඳන්න උදේ න්ප්රන්. ඔන්න ඵරන්න ප්රරෝඹ 

ප්රනස න වළටි. ඒ ප්රනස වීභ තුශ භර  ප්රනොතරහ ප්රයොන් න්න 

කිඹන ේතිඳත්තිඹ  එන්න ඕනෆ.  

දළන් ළසිප්රනෝර  ඵදු වනහ. තමුන්නහන්ප්ර රහ කිේහ, ඵදු 

අඩු යනහඹ කිඹහ.  ප්රම් ප්රක්  total  එ යි ඵදු වන්ප්රන්. Gross  

එ යි tax  එ වන්ප්රන්. අප්රප් යප්රට් ඵදු ේතිඳත්තිඹ අනු අිළ 

භත  ස තක්ප්ර රුක් ප්රන් යන්ප්රන්. භ  ප්රභච්චයයි. භභ 

ප්රභච්චයයි වම්ඵ යන්ප්රන්, විඹදභ ප්රභච්චයයි කිඹරහ විඹදභ 

ළඩිප්රඹන් ප්රඳන්නුහ. ආදහඹභ අඩුප්රන් ප්රඳන්නුහ. ඳයතයඹ  ඵදු 

ප්රනහ. දළන් එප්රවභ ඵළවළ. ළසිප්රනෝ එ  එප්රවභ ඵළවළ. 

ළසිප්රනෝ එප්රක් ප්රිතන්භ gross  එ  ඵදු වනහ. වළඵළයි, ඵදු 

අඹ ය න්න දළන න්න ඕනෆ. අප්රප්  Income Tax  එප්රක් 

ඉතහභත් ප්රවො අං නිරධහරින් ඉන්නහ ප්රන්. ඒ අඹ ඹරහ 

වරිඹ භ ණන අඹ ය න්න ඕනෆ. භභ කිඹන්ප්රන් ළඩිප්රඹන්භ 

ිළරිමි ඹන්නත් එඳහ කිඹරයි. ඒ  යුත්ත  ළවළනු ඳක්ඹ 

ඹළේප්රොත් ප්රවොයි. ප්රභොද, ිළරිමි ඹළේප්රොත් ළසිප්රනෝ වන්නත් 

පුවනන් ප්රන්.අිළ ප්රම්හ ප්රවො  අධයඹනඹ යරහ තභයි  යුතු 

යන්ප්රන්.  

දළන් බුකී යහඳහයඹ නිමු. නිප්රඹෝජිතඹන් භන්න් යන ඔට්ටු 

යහඳහයඹ වහ න ඵේද රුිළඹල මිලිඹන 2 දක්හ ළඩි ශහ. 

ජීවී රඳහහිනී විහලන ඳවසුම් වහ ප්රඹොදහ ප්රනොන්නහ වි  

අදහශ ඵේද ය  රුිළඹල 25,000 දක්හ අඩු ය තිප්රඵනහ. 

එන එන විධිඹ  ඵේද අඩු යනහ; ළඩි යනහ. ඵඩු මිර ළන 

නම් ප්රොප්රවොභත් ථහ යන්න එඳහ. නිසඳහදනඹ ළඩි වුණහභ 

ඉප්රේභ මිර අඩු  ප්රනහ. මු වප්රදන් භහවන ළඩිපුය වම්ඵ වුණහභ අිළ 

වුරුත් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ, මිර අඩු ප්රනහ. හිඟඹක් ඇති 

වුණහභ තභයි මිර  ළඩි න්ප්රන්. මිර නයහඹ අනු ඒ සිේධ 

ප්රනහ. නමුත්  ප්රොඩක් බහණ්ඩර  සථහය මිරක් නළවළ. අිළ 

ලඳනහ යන්න ඕනෆ, ප්රොයි විධිඹ ද  යුතු යන්ප්රන් කිඹහ.  

ඇප්රභරිහප්රේ යහත්රී  භහජ ලහරහ සිේධීන් ඵරන්න. රහසප්රේහස 

නයඹ  2011 දී ඳළමිණි ංචහයඹන්ප්රේ ංයහ මිලිඹන 39යි. 

අප්රප් රක් 11යි. ඒ කිඹන්ප්රන් මිලිඹන 1.1යි. ඒ නයප්රත මිලිඹන 

39යි. එක් ප්රප්රනක් දශ ලප්රඹන් ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ 500ක්, 

600ක් 1,000ක් විතය විඹදම් යනහ. ඒ ේප්රේලප්රත තිප්රඵන 

ප්රවෝ ල  ේභහණඹ ත්ප්රතොත් සිඹඹ  86ක් 90ක් විතය අවුරුේද 

පුයහ  ංචහයඹන්ප්රන් ිළරී ඉතිරී ඹනහ.    

අප්රප් නම් occupancy  rate එ ඵහිනහ ප්රන්. භවයවි  35 

ප්රනහ. 40 ප්රනහ.  Season එප්රක්දී තභයි ළඩිපුය එන්ප්රන්. 

අප්රනක් ප්රරහ  නිම් තිප්රඵනහ. එතප්රො  price එ අඩු 

යනහ; මිර අඩු යනහ. ප්රම්ප්රක් එප්රවභ ප්රනොප්රයි. ප්රම් 

ඒහහයයි. වළභදහභ සිඹඹ  86ක් ඉන්නහ. ඒ නිහ එප්රව  අඹ 

යන මිරත් ඒහහය මිරක් ඵ  ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ.  

ඊශඟ  alternative energy ඒ කිඹන්ප්රන් ස්ධඹ ඵරලක්තිඹ 

හප්රේ  විලඳ ඵරලක්තිර  ප්රනොප්රඹකුත් වන රඵහ ප්රදනහ. 

අිළ නිසඳහදනඹ යන්ප්රන් ප්රභහ ප්රොට්ස කීඹද? භප්රේ භතප්රත 

වළටිඹ  ප්රභහ ප්රොට්ස 1300ක් විතය ජරප්රඹන් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

යනහ. ඉතිරි ඒහ ප්රොප්රවන්ද? ප්රම් යප්රට් වළභ තළන භ 

electricity ප්රදන්න ඕනෆ නම් අිළ ඒ ඵරලක්තිඹ රඵහ න්න ඕනෆ, 

එක්ප්රෝ ප්රතලලින්, එප්රවභ නළත්නම් ල අඟුරුලින්. එප්රවභ 

නළත්නම් ෆසලින්, එප්රවභ නළත්නම් ඳයභහු ඵරප්රඹන්. 

ඳයභහු ඵරඹ න්න ඵළවළ,  අප්රප් ය  දඳතක් නිහ. ඒ නිහ අඳ  

විලඳ ඵරලක්තිර  ඹන්න සිේධ ප්රනහ. විලඳ 

ඵරලක්තිර  ගිඹහභ LECO එප්රන් ප්රවො ආද්ධලඹක් රඵහ 

ප්රදනහ. භභ LECO එප්රක් ඵළලුහ. ඒප්රක් transmission loss එ, 

ඒ කිඹන්ප්රන් එ ු සි  අප්රනක් ු දක්හ ඹහප්රම්දී ඇති 

න  loss එ, එප්රවභ නළත්නම් ඳහඩු සිඹඹ  12 සි  සිඹඹ  2 

දක්හ අඩු යනහ.  ඒ  ප්රව තු ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රවොප්රයන් 

න්න එයි. ඒහ නළති යනහ. ඒ හප්රේභ දිගින් දි භ 

transformers දභරහ ඒහහරී current එ ප්රදන්න පුවනන් 

විධිප්රත ක්රුභඹක් වදහ න්න ඕනෆ. අිළ ඒ ඳළත්ත  ඹන්න ඕනෆ. 

අඳ  විඹදම් යන්නත් පුවනන්. ආදහඹම් රඵහ න්නත් පුවනන්. 

ආදහඹම් ළඩිප්රඹන් රඵහ ත්තහභ ළඩිප්රඹන් විඹදම් යන්න 

පුවනන්, ළඩිප්රඹන් න්ප්රතෝ ප්රන්න පුවනන්. අප්රන්, අඳ  

ආදහඹභ නළවළයි කිඹරහ උඩ ඵරහ ප්රන හිටිප්රඹොත් කිසි ප්රදඹක් 

නළති ප්රනහ. ඒ නිහ අිළ ප්රම්හ  විරුේධ වුණත්, ඹම් ඹම් ේලසන 

තිබුණත් ප්රභොනහ යන්නද?   

දළන් ඉන්දිඹහ ඵරන්නප්රෝ. ඉන්දිඹහප්රේ ප්රඵොනහ  ණනක් 

අඹ යනහ. ඉන්දිඹහප්රේ ප්රඵොන්න licence එක් ඕනෆ. 

උදහවයණඹක් ලප්රඹන් ත්ප්රතොත් දින  ඉන්දිඹහනු රුිළඹල 5ක් 

ප්රරහ licence  එක් න්න ඕනෆ, ප්රඵොන්න. අවුරුේද  නම් 

ඉන්දිඹහනු රුිළඹල 100ක් ප්රන්න ඕනළ.  වඟක් ප්රදප්රනක් 

licence එ අය ප්රන ඉන්ප්රන්.  සිංප්පරුප්රේ ඵහ්ධ අවුරුදු 

ප්රදප්රන් ප්රද   ප්රන්ප්රේසි යනහ. අප්රප් යප්රට් ජීවිත හරඹ 

තුශභ දීරහ තිප්රඵනහ. දළන් ඒහ supermarketර  න්නහ, රු 

හසුප්රේ නහනහඹක්හය අප්රප් නහඹතුභනි. Supermarketර  

අය ප්රන ප්රභොක්ද යන්ප්රන්?  ඒ ප්රොලරන්ප්රේ ිළරිළටුභ ළඩි 

ය න්නහ. නමුත් එශලුර  tax  නළවළ, අයහ  tax නළවළ, 

ප්රම්හ  tax. නළවළ. නමුත් gross  එ  tax වන්න ඹනහ. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ප්රඵොප්රවොභ ප්රවොයි. ප්රොප්රවන් වරි න්න ඕනෆ. අය ප්රන තභයි 

ආණ්ඩු ප්රන ඹන්න ඕනෆ. ඉසය මුවන ප්රප්රශහභ භ ිළරිළටුම් 

ඵදු ප්රන්ප්රන් නළවළ.  අයහ  අඩු යරහ තභයි ප්රන්ප්රන්. දළන් 

ඒහ ත් එක් ප්රන්න ක්රුභඹ වදරහ තිප්රඵනහ. ඉතින් ප්රම්හ 

ළයදියි කිඹන්න පුවනන්ද කිඹන එ තභයි භ  තිප්රඵන ේලසනඹ. 

ප්රම් ළන තමුන්නහන්ප්ර රහ ප්රවො  ලඳනහ ය ඵරන්න.  

 භභ තත් හයණඹක් කිඹන්න ළභළතියි. ඵරන්න, අිළ 

ඇප්රභරිහ  ඵණිනහ. නමුත් ඒ වරිඹන්ප්රන් නළවළයි කිඹරහ 

භ  ප්රඳෞේලි හිප්රතනහ. අිළ ඇප්රභරිහප්රන් අඳනඹනඹ 

යන බහණ්ඩර ටිනහභ ප්රඩොර්ධ මිලිඹන 2000යි. 

ඇප්රභරිහප්රන් ප්රභවහ  ප්රන්න්ප්රන් ප්රභොනහද? අිළ අඳනඹනඹ 

යනහ, ප්රඩොර්ධ මිලිඹන 2000 බහණ්ඩ. ආනඹනඹ යනහ 

ප්රඩොර්ධ 250 බහණ්ඩ. භභ එදහත් ප්රම් ළන  කිේහ. යුප්රයෝඳහ 

ය ර  අිළ ප්රඩොර්ධ මිලිඹන 3200ක්  ටිනහ ප්රේල අඳනඹනඹ 

යනහ. ආනඹනඹ යන්ප්රන් ප්රඩොර්ධ 2000ක් ටිනහ ප්රේල 

ඳභණයි. ඵ හිය ය ලින් අඳ  ප්රරොකු ප්රප්රශ අතිරික්තඹක් 

තිප්රඵනහ.  අිළ ඉන්දිඹහප්රන් ත්රී වීර්ධ ටි ද,  හ හ ප්රරොරි ද,  හ හ 

ඵස ද, ප්රලරන්ඩ් හවනද, වළභ ප්රේභ ප්රන්නහ. හරි 

ප්රන්නහ. දළන් අන්න වළභ හරිඹක්භ ඉන්දිඹහප්රන් ප්රන්න 

ඒහ ප්රන්. දළන් නම් හන්තහප්රෝ  trouser එ තභයි අන්න්ප්රන්. 

භක් නළවළ. භඟුල ප්රදය  - wedding  එ - අන්න්ප්රන් 

එප්රවභයි. ඒ අන්න ඒහ ප්රන්න්ප්රන් ඉන්දිඹහප්රන්. ඉන්දිඹහ ඒ 

ප්රත්රුම් අය ප්රන තිප්රඵනහ. දහත් ඉන්දිඹහ අිළත් එක් 

තුරු ප්රන්ප්රන් නළවළ. අප්රප් ප්රරොකු අයිඹහ.  එ ේහන්තඹක් 

විතයක් අඳ  ේලසන ඇති යනහ.  ඒ ප්රොලරන්ප්රේ ඡන්දඹ එන 

ප්රතක් විතයයි. ඒ නිහ ඒ එච්චය ප්රරොකු ේලසනඹක් ප්රනොප්රයි 

කිඹන එ භතක් යන්න ඕනෆ.  

ඊශඟ  අප්රප් මු වද ළන ඵරමු. මු වද ළන ඵරේදීත් අිළ 

දන්නහ ඉන්දිඹහත් රංහත් අතය ඳයතයඹ තිබුප්රණ් වළතළප්භ 

20ක් 22ක් හප්රේ දුයක් ඵ. ඒප්රන් බහඹක් අඳ . බහඹක් 

ඉන්දිඹහ . සිරිභහප්රෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ අඳ  ච්චතිේ 

දඳත අය ප්රන දුන්නහ. ඒත් ප්රශ  ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ප්රඹන්.  

ඒ හරප්රත තමුන්නහන්ප්ර රහ තභයි ඉන්දියහ හන්ධි යි, යජිේ 

හන්ධි යි 'ළසසි' 'සහ' කිඹරහ නම් ඳ ඵළරහ ඳශමුළනි 

වියභ ඇති ප්රශ . ඒ වියභ ඇති කිරීප්රම් ේතිපරඹක් 

ලප්රඹන් තභයි අඳ අතය තිබුු මිතුරුභ කිඹන එ අයින් 

ප්රරහ ගිප්රත. 'සිරිභහප්රෝත් ඳයදිනහ. අනුයත් ඳයදිනහ' කිඹන 

නයහඹ ක්රිඅඹහත්භ යන්න ත්තු example එ ප්රභොක්ද? 

ඉන්දිඹහප්රේ ඉන්දියහ හන්ධියි, යජිේ හන්ධියි ඳයේදනහ කිඹන 

එයි. යජිේ හන්ධි  ප්රභප්රව දී ළ වහ. ඒත් යුේධ ප්රශ  නළවළ 

අඳත් එක්. රංහප්රන් ිළරික් ගිහිලරහ භහරදියින ආක්රුභණඹ 

ශහ. ඊ  ඳසප්ර  ඉන්දිඹහ ගිහින් ඒ අඹ  වරහ එශහ දභරහ 

ආඳසු භහරදියින භ බහය දීරහ ගිඹහ. ප්රම්හ දහත් ආක්රුභණඹ 

යන ය ල ප්රනොප්රයි. ඒ අඹ අඳ අලරහ න්න එන්ප්රන් නළවළ. 

එළන්නක් වුභනහප්රන් ඇති යන්න වදනහ. වළඵළයි ප්රනෝ්ධප්රේ 

ය  බඹහනයි. ප්රනෝ්ධප්රේ යප්රට් ආ්ධථිප්රත විලහර අතිරික්තඹක් 

තිප්රඵනහ. ඒ අඹ කිසිභ යුේධඹ  මු වණ දීරහ නළවළ. ඒ අඹ 

ඵරනහ අප්රප් යප්රට් ප්රනත් විධිප්රත ළඩ ිළිතප්රශ වදන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අප්රප් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහප්රේ ේතිඳත්තිඹ අනු අඳ  කිසිභ අළඩක් දහත් 

සිේධ න්ප්රන් නළවළ. අිළ ප්රම් ළන ලඳනහ ය ඵරරහ දළන් අලුත් 

ක්රුභප්රේද වදන්න ඕනෆ. එප්රවභ ක්රුභප්රේද වදේදී වියබහඹ ටි 

ටි අඩු ප්රනහ. ප්රම් ය  ඵරන්න  ංචහයප්රඹෝ එනහ. දළන් 

ළසිප්රනෝහයඹන් ප්රභප්රව   ආහභ ආපු තළනභ ඉන්ප්රන් නළවළ 

ප්රන්. ටික් ඇවිදරහ යරහ ය  ඵරරහ ඹනහ. යප්රට් ඇවිදරහ 

ඵළලුහභ ප්රභොද ප්රන්ප්රන්? "හ! සුන්දය ය ක් ප්රන්. ප්රොශම 

රසණයි ප්රන්. අිළ කිඹපු විධිප්රත ය ක් ප්රනොප්රයි ප්රන් ප්රම්. 

ප්රභප්රව  නචහරි මිනිසසු නළවළ ප්රන්. රසණ  ඇප්රන, ප්රවො  

ඉංග්රීවසි ථහ යන්න පුවනන්, ප්රවො බයත්ඹක්, ංසිතිඹක් 

තිප්රඵන, භනුසභ තිප්රඵන, හිනහ ප්රන මිනිසුන් ිළරික් ප්රන් 

රංහප්රේ ඉන්ප්රන්." කිඹරහ තුටු ප්රරහ ඹනහ. වළඵළයි ඒ වහ 

අිළ ප්රරොකු ේචහයඹක් ප්රන ඹන්න ඕනෆ. බහණ්ඩඹක් විකුණේදී 

ේචහයඹ  කීඹක් විඹදම් යනහද? දළන් ඵරන්න, අප්රප් බහණ්ඩ 

විකුණේදී advertisementර  කීඹක් විඹදම් යනහද කිඹරහ. 

ප්රම් හප්රේ ප්රේලින් අිළ advertisement එකුත් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු 

ප්රනහ. අප්රප් ක්රිඅට් ණ්ඩහඹභ ප්රරෝඹ  ගිහින් දිනරහ ආපු 

වළටිප්රත රංහ  ප්රරොකු advertisement එක් ආහ. 'රංහප්රේ 

ප්රත්' කිේහභ ප්රරොකු advertisement එක් ආහ. ඉතින්, ප්රම්හ 

ළනයි ලඳනහ යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අප්රනක් හයණඹ තභයි value 

addition. ප්රභහි value additionර  ප්රවත් ටිනහභ එතු 

කිරීභ ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රරොකු වනඹක් දීරහ තිප්රඵනහ. භප්රේ 

ආනප්රත තභයි රංහප්රේ solid tyres වදන ප්රරොකුභ ම්වර 

තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ තභයි, ප්රරෝඩ්ස හ්ධ කිඹන ප්රොම්ඳළනිඹ. 

ප්රරෝඹ භ  ඹ්ධ ටි ප්රදන්ප්රන් එතළනින්. ඉසය අිළ යඵ්ධ 

විකුුහ. දළන් යඵ්ධලින් ල  ඹ්ධ වදරහ විකුණනහ. භහ ධීය 

ඇභති විධිඹ  ඉන්න ප්රො  භහවන fillet එක් වදරහ දීරහ කිප්රරෝ 

එ  රංහප්රේ ලලිලින් රුිළඹල 13,000ක්, 14,000ක් විතය 

ත්තහ. භවය වි  රුිළඹල 25,000කුත් ත්තහ කිප්රරෝ එ . 

ඵරන්න ප්රොප්රවොභද කිඹරහ value addition එ. ප්රභහි Value 

additionර  වන දීරහ තිප්රඵනහ. අඳ වුරු ප්රභොනහ කිේත් 

ප්රම් විධිඹ  ආ්ධථිඹ ශභනහයණඹ යන්න රු ඵළසිල 

යහජඳක් භළතිතුභහ  ලක්තිඹක් තිප්රඵනහ කිඹහ භභ හිතනහ. 

ශභනහයණඹ ප්රවොයි. ළඩ ිළිතප්රශ ප්රවොයි. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඉන්නහ. අප්රනක් ඳළත්ප්රතන්, ප්රෝධහබඹ යහජඳක් 

භළතිතුභහත් දළන් ප්රම් ේප්රේල ප්රොප්රවොභ වරි සුන්දය යනහ. 

දළක්භ ආහ හිප්රතනහ. ඒ හප්රේභ, ප්රනොප්රඹකුත් ප්රනොප්රඹකුත් 

ප්රරොකු ප්රවෝ ල වළප්රදනහ. ඒ ප්රවෝ ලර branches තිප්රඵනහ 

ප්රරෝඹ පුයහභ. Shangri-La Hotel Group එප්රක් හභය 5,000ක් 

තිප්රඵනහ ලු. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ, ථහ අන් යන්න.        

 
රු ෆීලික්ස ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததறர) 

(The Hon. Felix Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, භ  තත්ඳයඹක් ප්රදන්න. 

ප්රවෝ ල හභය 5,000ක් තිප්රඵනහ ලු. එතප්රො  ඒ අඹ  පුවනන් 

එප්රව  ංචහයඹන් ප්රභප්රව   එන්න. ප්රභඹ positive විධිඹ  

ප්රවත් ධනහත්භ දකින්න ඕනෆ, වළභ එ භ ෆ වන්ප්රන් 

නළති. ඵඩු මිර ළඩියි, අයහ ළඩියි, ප්රම්හ ළඩියි, අවනඹ 

ළඩියි, යසනඹ ළඩියි කිඹරහ ෆ වනහ. ප්රම් දසර යසනඹ 

ළඩියි කිඹරහ ආණ්ඩු ට් න්න වදනහ. දළන් හරප්රත 

උසණත්ඹ ප්රලසිඹස අංල 35ක් 38ක් විතය ප්රනහ. ප්රම්ත් 

ේලසනඹක්ද ය  , අප්රප් රු යත් අමුුභ ඇභතිතුභනි? රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ හරප්රත BOI එප්රක් සිටිඹහ. ඔඵතුභහ 

ප්රොච්චය ප්රවො  ළඩ ශහද. විඳක්ප්රත භන්ත්රී තුභන්රහ ප්රම්හ 

ළන ථහ ශහ  එතුභහප්රේ ංලඳලින් තභයි තභත් ඔඹ 

ඇඟලුම් ්ධභහන්ත ටි දුන්ප්රන්. ඒහ ප්රවො  භත තිඹහන්න. 

එදහ හි පු ඒ දක්ඹනුත් අද අඳ ශඟ ඉන්නහ. ඒ හප්රේභ, 

භහජහදප්රත ිළතිරුත් අඳ ශඟ ඉන්නහ. ප්රම් මිේ ආණ්ඩුක්. 

ප්රම්  එවහ  ප්රභවහ  ඹන්න ප්රදන්ප්රන් නළවළ. එ ඳළත්ත  

ළඩිපුය ඹේදී අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් අදිනහ. ප්රම් හප්රේ balance 
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[රු ෆීලික්ස ප්රඳප්ර්ධයහ  භවතහ] 
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එප්රක් ඹන ආණ්ඩුක් කිසි ද ළප්ර න්ප්රන් නළවළ කිඹන එ 

භතක් යන්න ඕනෆ. අය එවනහප්රේ ප්රභොක්ප්රදෝ එ ළප්ර න ල 

ඵරහ ඉන්නහ හප්රේ, 'අද ළප්ර යි, ප්රව  ළප්ර යි, අනිේදහ ළප්ර යි' 

කිඹරහ හිතුහ  ආණ්ඩු ළප්ර න්ප්රන් නළවළ. අිළ ප්රම් භන ඹනහ. 

ආ්ධථිඹ ං්ධධනඹ යනහ. තළන  උචිත විධිඹ  ළඩ 

යනහ. ප්රදභශ කිඹභනක් තිප්රඵනහ, එ රිටි ඳහයක් වරහ 

ළයදුප්රණොත් රිටි ඳවයල 1,000ක් වරහත් ඒ තළන ප්රොඹහ 

න්න ඵළවළ කිඹරහ. අිළ දළන් යදින්න රිටි ඳහයල වන්ප්රන් 

නළවළ.       

වරි ඳහප්ර්ධ ගිහිලරහ ඕනෆභ ේලසනඹක් ආහභ ඒ ේලසනඹ 

ශභනහයණඹ යරහ, අ්ධබුද ශභනහයණඹ යරහ භනක් 

ඹන්න අප්රප් ජනහධිඳතිතුභහ  ලක්තිඹ තිප්රඵනහඹ කිඹන එ 

භතක් යමින් භප්රේ චන සලඳඹ අන් යනහ. 
 

[අ.බහ. 4.53] 

 

රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, රු ෆීලික්ස ප්රඳප්ර්ධයහ 

අභහතයතුභහ කිේහ ප්රම් ය   ළරප්රඳන විධිඹ , උචිත විධිඹ  ප්රම් 

යප්රට් ං්ධධන භහ්ධඹ ප්රතෝයහ ප්රන තිප්රඵනහ කිඹරහ. 

 
රු ෆීලික්ස ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததறர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ප්රතෝයහ න්න ඕනෆ කිඹරහ කිේප්රේ. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ප්රතෝයහ ත යුතුයි කිඹරහ කිේහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී තුභනි, දළන් ප්රම් ආණ්ඩු ය   උචිතභ භහ්ධඹ ප්රතෝයහ ප්රන 

තිප්රඵනහ. ඒ තභයි ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹ දියුු කිරීප්රම් ේධහනතභ 

උඳහඹ භහ්ධඹක් වළටිඹ  ශ්රී  රංහ භළහව දඳත හප්රේ ළසිප්රනෝ 

රීමඩහප්රේ මරසථහනඹක් ඵ  ඳත් යන්න; භධයසථහනඹක් ඵ  

ඳත් යන්න; ප්රරෝප්රත ළසිප්රනෝ ප්රක්න්ද්රෂසථහනඹ ඵ  ඳත් 

යන්න  යුතු කිරීභ. ප්රරෝප්රත ඉන්න ේධහන ප්රඳප්රශ  ළසිප්රනෝ 

යහඳහරිඹන් වහ විලහර වන රඵහ දීරහ, යප්රට් තිප්රඵන 

ටිනහභ ඉඩඩම් රඵහ දීරහ ශ්රී  රංහ ළසිප්රනෝ රීමඩහ වහ 

ආ්ධය ඹ සථහනඹක් ඵ  ඳත් යන්න  යුතු යනහ. 

වළඵළයි, ප්රම්  යප්රට් ඳහරනඹ බහය න්න ප්රො  භහින්ද චින්තන 

ඉදිරි දළක්ප්රභන්, භහින්ද චින්තනප්රඹන් භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 

ව එතුභහප්රේ ආණ්ඩුප්රේ ඹන් ප්රම් යප්රට් ජනතහ  රඵහ දුන් 

ප්රඳොප්රයොන්දු තභයි ප්රම් ය  ධ්ධභේවීඳඹක් යනහඹ කිඹන එ.  

ධ්ධභේවීඳඹක් යනහ කිඹරහ ඳහරනඹ බහය ත් යහජඳක් 

ආණ්ඩු, යහජඳක් ඳවුප්රල ආණ්ඩු අද න ප්රො  ේහශිතභ 

ප්රම් ය  ළසිප්රනෝ දීඳඹක් ඵ  ඳත් යන්න සථියහය ිළඹය 

අයප්රන තිප්රඵනහ. එප්රවභ යනහභයි, ඒ අප්රප් ේධහන උඳහඹ 

භහ්ධඹක් කිඹරහ රු යත් අමුුභ ඇභතිතුභහ දිගින් දි  

සථියහය කිඹනහ. එප්රවභ නම් ප්රම් ආණ්ඩු ප්රම් ය  

ධ්ධභේවීඳඹක් යනහද, ඹවඳත් භහ්ධඹන් ඔසප්ර  ප්රම් යප්රට් 

ආ්ධථි ං්ධධනඹ ඇති යනහද, එප්රවභ නළත්නම් ආචහය ධ්ධභ 

ිළිතඵ ටිනහභක් ප්රදන්ප්රන් නළති, ංසිතිඹක් ිළිතඵ 

ඉතිවහඹක් නළති, ප්රරෝප්රත අවුරුදු 150, 200, 250 

ඉතිවහඹක් තිප්රඵන හණිජ භධයසථහන ලප්රඹන් බහවිත න  වදු 

නය යහජයඹන් විසින් අනුභනඹ යන උඳහඹ භහ්ධ අනුභනඹ 

යනහද කිඹන හයණඹ ළන අඳ  දළන් ප්රත්රුම් ළනීභ  

අසථහ ඇවිලරහ තිප්රඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රම් දසර ප්රොශම නයඹ 

අරංහය කිරීප්රම් ළඩ ිළිතප්රශක් ක්රිඅඹහත්භ ප්රනහ. ප්රඳොදු යහජය 

භණ්ඩලීඹ නහඹ මුවන ප්රනොළම්ඵ්ධ භහප්රත ඳත්නහඹ 

කිඹන ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ඇතු ඩිනමින් ප්රොශම නයඹ 

අරංහය යනහ. නයප්රත තිප්රඵන දළන්වීම් පුරු ඩිමුඩිප්රත 

ඉත් යනහ. නයප්රත ඩිජි ල දළන්වීම් පුරු වි යන්න  

ආණ්ඩුප්රේ හිතමිතුයන්  ප්රොන්ත්රහහත් රඵහ දීරහ තිප්රඵනහ. වළඵළයි, 

අප්රප් යප්රට් ප්රේශීඹ යහඳහරිප්රඹෝ ඉතහ අසීරුප්රන් තභන් ය 

ප්රන ඹන දළන්වීම් ්ධභහන්තඹ තුශ ය  ප්රද  

ප්රඳෞේලි සථහන ඵදු අයප්රන, ඒ හප්රේභ තභන්ප්රේ 

ප්ර හදහඹඹන්ප්රන් මුදල අයප්රන, ප්රොන්ත්රහහත් අත්න් යරහ 

තභයි ඒ දළන්වීම් පුරු වි යරහ තිප්රඵන්ප්රන්. කිසිභ අහියඹක් 

නළති, නිසි ේමිතිඹ  තිප්රඵන නීතයනුකර දළන්වීම් පුරු ඳහ 

බුලප්රඩෝ්ධ ඹන්ත්රහ ප්රඹොදරහ ඉත් කිරීප්රම් ඉතහභ නය 

ප්ධහද්ධලඹක් තභයි අද තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රොශම නයඹ රසන 

කිරීභ ප්රවොයි. වළඵළයි, ඩිජි ල දළන්වීම් පුරු වි කිරීභ  තභන්  

හිතත් යහඳහරිඹන් කිහිඳ ප්රදප්රනකු  අසථහ රහ ප්රදමින් 

දළන්වීම් පුරු වයවහ යහඳහය  යුතු යන යහඳහරිඹන් විලහර 

ේභහණඹප්රේ යහඳහය ව ඒ අනු ජීත් න දවස ණනක් 

ප්ර ඹන්ප්රේ ිත්රණඹ සුයක්කතතහ අද ම්ප්ධණප්රඹන් නළති 

යරහ තිප්රඵනහ. ඒ නිහ අද ආණ්ඩු  ේමුතහ ිළිතඵ 

ප්රරොකු ේලසනඹක් තිප්රඵනහ. 

කිහිඳ ප්රදප්රනකුප්රේ   ඹවඳත උප්රදහ, කිහිඳ ප්රදප්රනකුප්රේ 

රහබඹ උප්රදහ,  යප්රට් විලහර ිළරිප්රේ  රැකිඹහ ව  නීතයනුකර 

්ධභහන්ත අනතුය  ඳත් කිරීප්රම්  ේණතහක්  භතු වී 

තිප්රඵනහ.  ඒ හප්රේභ ප්රොශම නයඹ රසන යන අතයතුය  

ප්රොශම නයප්රත කුු මීප්රතො මුලර  ප්රන ගිහින්  දභනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  මීප්රතො මුලප්රල භවහ කුු 

ප්රොඩක් තිප්රඵනහ. දිගින්  දි භ ප්රම්  කුු  ප්රොඩ  විලහර 

ප්රනහ.  ඒ හප්රේභ ප්රරෝප්රත  කුු ශභනහයණඹ ිළිතඵ 

තිප්රඵන  මලි  ේතිඳත්ති ම්ප්ධණප්රඹන්භ  බි ළටිරහ. ඒ 

ිළිතඵච තිප්රඵන ප්රෞය ආයක්කත විධිවිධහන කිසික්  

අනුභනඹ යන්ප්රන් නළවළ. ප්රම්  කුු නිසි  ආහයඹ  

ශභනහයණඹ ය,  ඒහයින් පරේප්රඹෝජන රඵහ ළනීභ  

 යුතු යන්ප්රන් නළවළ.  එක්ප්රෝ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න, 

එප්ර  නළත්නම් ප්රනත්  අමු ද්රෂයඹක් නිසඳහදනඹ  ප්රම්හ ප්රඹොදහ 

න්න පුවනන්.  නමුත් එප්ර  යන්ප්රන් නළවළ.  මීප්රතො මුලප්රල 

කුු ප්රොඩ  නිහ   ද දවස ණනක් අහිං  මිනිසුන්ප්රේ  ජීවිත  

අද අනතුය  ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ; ඒ ේප්රේලඹ තුශ අද 

අේන්නතහක් ඇති ප්රරහ   තිප්රඵනහ; ප්රයෝ බිඹක් ඇති ප්රරහ 

තිප්රඵනහ; ඒ ේප්රේලප්රත ජනතහප්රේ ජීවිත  ඩහ ළටී තිප්රඵනහ. 

ප්රම් දු දිගින් දි භ ඉහ න්න   ඵළරි ප්රොප්රශොන්නහ  

ේප්රේලප්රත ජනතහ  ප්රම් කුු ප්රොඩ  විරුේධ  එමුතු  න් 

යන  අසථහප්රේදී ප්රම් ේලසනඹ  හච්ඡහප්රන් විහ න්න   

තිබුු අසථහ  ආණ්ඩුප්රේ හිතුක්හය,   උේධච්ච  ේතිඳත්තිඹ 

නිහ ම්ප්ධණප්රඹන්භ බි ළටී තිප්රඵනහ.  දළන් අද ප්රභොක්ද 

ප්රරහ  තිප්රඵන්ප්රන්? ආණ්ඩු කිේහභ  ඕනෆභ  ප්රදඹක් යන,  

හිතක් ඳපුක් නළති,   ආණ්ඩු  ප්රඩ් ඹන ප්රඳොලිස නිරධහරින් 

බහවිත  යරහ    මීප්රතො මුලප්රල කුු ප්රොඩ  එප්රයහි  තභන්ප්රේ 

ප්රෞය ආයක්හ ය න්න , තභන්  ජීත් වීභ  ඇති අයිතිඹ 

 ප්රනුප්රන්    න් යන උඳහරුන්  ඵරවත්හයප්රඹන්   

එරන්න    යුතු ය තිප්රඵනහ.  ආණ්ඩු  වමුදහ ඵරඹ 

තිප්රඵනහ;  ප්රඳොලීසිප්රත ඵරඹ තිප්රඵනහ.  ඒහප්රත ඉන්න භවරු  

ආණ්ඩු කිඹන ඕනෆභ  ප්රදඹක් යන්න  සදහනම්.   දුක් වින්න,  

පීඩහ  ඳත් වුු,   ඒ අයණ මිනිසුන්ප්රේ අයිතිහසිම් 

ප්රනුප්රන්  කිසිභ ළරකිලරක් දක්න්ප්රන්   නළවළයි  කිඹන 

හයණඹ  ප්රම්   ක්රිඅඹහදහභඹ තුිතන්  අඳ  ප්රඳනී ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රොශම කුු  

 ප්රොප්රශොන්නහ  අය ප්රන ගිහින්  මීප්රතො මුලප්රල ප්රොඩ වරහ, 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

කිසිභ ශභනහයණඹක්  යන්ප්රන් නළති ප්රම් යන්න ඹන්ප්රන් 

කුභක්ද කිඹන  හයණඹ ළන  අඳ  ේලසන යන්න   සිේධ ප්රරහ 

තිප්රඵනහ.  ඒ හප්රේභ ආ්ධථි ං්ධධනඹ  ළන ථහ යේදී  

එ  තළනක් රසන යරහ  තත්  තළන  මිනිසුන්  දුක් 

ඳ නහ නම් ඒ  ං්ධධනඹක් න්න  ඵළවළ. අඳ දන්නහ, 

භවය හන්තහන්ප්රේ -වළප්රභෝප්රභ ප්රනොප්රයි-  මු වණ දිවහ  

ඵළලු ප්රොත්  මු වණ  ප්රම්ප් යරහ,  ිළන්තහරු යරහ,  ඳහ   ඳහ  

යරහ  වළඩ ය තිප්රඵනහ.  ඉතිරි   අඟඳඟ දිවහ  ප්රඳොඩ්ඩක්  

ඳරිසප්රභන් ඵළලුප්රොත්  ඒ උනන්දු ඇත්ප්රත් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  ප්රොශම නයප්රතත් 

අන්න එප්රවභ තත්ත්ඹක් ඇති ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  ප්රොශම 

නයඹ ඳහ  යනහ.  ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු අ  ඳහ  යනහ;  

රසන යනහ.  වළඵළයි ප්රොශම නයප්රත තිප්රඵන කුු ටි   

මීප්රතො මුලප්රල  අහිං මිනිසුන්ප්රේ හි භත ඳ නහ. එප්රව  

ඉන්න දරුන්  අද  ඳහඩම් යන්න   ඵළවළ.  ප්රයෝ බිඹ ඇති 

ප්රරහ.   වනහ.  ජීත් න්න  ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති ප්රරහ 

තිප්රඵනහ.  එභ නිහ යහජය නහඹඹන්   ප්රොශම රසන යරහ 

ප්රඳන්න්න  ඒ දු අය අහිං මිනිසසු වින්න්න ඕනෆද කිඹන  

ේලසනඹ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ප්රෞය නිප්රඹෝජය 
අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு னலித் றெரரக்க - சுகரர தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
අං ම්ප්ධණයි. බහප්ර  හරහ නළවළ. ප්රඵොප්රවොභ ප්රවො  

තිප්රඵනහ.  ප්රභතුභහ කිඹන එ ළයදියි. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
රසන ප්රන්න  ඕනෆ.  මුවන ලරීයඹභ රසන න්න   ඕනෆ.  

රසන  අන්න්න    ඕනෆ.  රසන  ඳශන්න්න   ඕනෆ.  ඉතිරි 

ඔක්ප්රොභ අරසන   තිඹහ ප්රන, අිළරිසිදු තිඹහ ප්රන මු වණ 

විතයක්  ඳහ  යන භහින්ද චින්තන ආ්ධථි  දළක්ප්රම්  ේලසනඹයි 

අඳ   තිප්රඵන්ප්රන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 රු අමුුභ අභහතයතුභනි,  භභ  ඒ උදහවයණඹ ත්ත එ 

ළන  භහත් එක් අභනහඳ න්න  එඳහ.   ඒ හප්රේ උදහවයණඹක් 

න්න  එ ඒහධිහයඹක් ප්රනොප්රයි.  ඒ ප්රභහි  දකුු ඳළත්ප්රත් 

ඉන්න අඹ  විතයක් තිප්රඵන නිදවක් ප්රනොප්රයි. අඳ ත් ඒ ළන 

ථහ යන්න  පුවනන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,  දළන්  ං්ධධනප්රත ේතිපර    

අප්රප් ජනතහ  රළබිරහ  තිප්රඵනහඹ කිඹහ   ජනහධිඳතිතුභහ ඊප්රත 

වන්  ශහ.  අප්රප් යප්රට් ඳහයර  ්ධධනඹක් තිප්රඵනහ. අඳ 

නළවළයි කිඹන්ප්රන් නළවළ.  අප්රප් යප්රට් ඳසු ගිඹ ය කිහිඳඹ තුශ   

භහ්ධ ඳේධතිප්රත  දියුුක් ඇති ප්රරහ තිප්රඵනහ.   වළඵළයි   

ේධහන ඳහයල දියුු නප්රො  අප්රප් යප්රට් අතුරු ඳහයල ටි  

තභ වරිඹ    දියුු ප්රරහ   නළවළ.  

භහ්ධ ංඥහ වරිඹ  ඉදි ප්රරහ නළවළ. ඒ හප්රේභ අප්රප් යප්රට් 

රිඹළදුයන්  රළප්රඵන පු වු ිළිතඵ ඵළරෑරුම් ේලසනඹක් 

තිප්රඵනහ. අප්රප් යප්රට් රිඹළදුයන්ප්රේ විනඹ ිළිතඵ ඵළරෑරුම් 

ේලසනඹක් තිප්රඵනහ. අප්රප් යප්රට් නීතිඹ, හභඹ ආයක්හ යන 

ප්රඳොලිස නිරධහරින් ඒ නීතිඹ ආයක්හ යන ආහයඹ ළන ප්රරොකු 

ේලසනඹක් තිප්රඵනහ. වළඵළයි අප්රප් ජනහධිඳතිතුභහ   

 
[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ආදයඵය ිළප්රඹකු වළටිඹ  එතුභහ තභන්ප්රේ දරුන්  න් ප්රදන 

ප්රප්රනක්; දරුන්ප්රේ ඹහවනන්  න් ප්රදන ප්රප්රනක්. ඳසු ගිඹ 

දසර ප්රම් යප්රට් රළම්ප්රඵෝගිනිර , ප්රෂයහරිර , ඇස න් 

භහ්ධටින්ර  ඵදු අඩු ශහභ අප්රප් යප්රට් ඳහරන තන්ත්රහඹ  කිට්ටු 

අඹ, ඒ කිට්ටු අඹප්රේ ඹහවනප්රෝ 
 

[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 සුප්රෝඳප්රබෝගී අධිප්රේගී ප්රභෝ ්ධ යථ අයප්රන ආහ. අිළ දන්නහ, 
ය  ඇතුප්රශ  එළනි ප්රභෝ ්ධ යථ සිඹ ණනක් තිප්රඵනහඹ කිඹන 

හයණඹ. වළඵළයි ප්රම් අඹ  ප්රම් ප්රභෝ ්ධ යථ ප්රොශම නයඹ තුශ 

ඳදන්න, ේධහන භහ්ධ තුශ ඳදන්න අද යප්රට් තිප්රඵන නීතිඹ 

අනු වළකිඹහක් නළවළ. භවය ප්රරහ  විවිධ ක්රුභලින්, අයුතු 

ප්රර උඳඹහ ත් ධනප්රඹන් හප්රේභ අයුතු ප්රර අඩු යපු ඵදුර 

වහඹ භත ප්රම් හප්රේ ප්රභෝ ්ධ හ්ධ අයප්රන ආපු, racing cars 

අයප්රන ආපු, ප්රෂයහරි, රළම්ප්රඵෝගිනි, ඇස න් භහ්ධටින් අයප්රන 

ආපු ට්ටිඹ  දළන් අප්රප් ඳහයලර තිප්රඵන ප්රේ සීභහ භදියි. ඒ 

නිහ ජනහධිඳතිතුභහ 
 
[මරහනප්රත අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභන්ප්රේ දරුන් , දරුන්ප්රේ දරුන්  න් දීරහ තිප්රඵනහඹ 

කිඹන හයණඹ අිළ  ප්රඳප්රනනහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ  
(ரண்தைறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, රීති ේලසනඹක්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභහ, රීති ේලසනඹක්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, සථහය නිප්රඹෝ අනු 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ළන වන් යරහ ථහ යන්න ඵළවළ.  

ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ප්රලනඹ  අනු රළම්ප්රඵෝගිනි ප්රන්න්න 

ඵළවළ. එතුභහ කිඹන එ ළරැදියි. ම්ප්ධණ අතයඹක් කිඹන්ප්රන්. 

තමුන්නහන්ප්ර  ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ප්රලනඹ අයප්රන කිඹරහ 

ඵරන්න ප්රෝ අඹ ළඹ ප්රලනප්රත ප්රොතළන ද රළම්ප්රඵෝගිනි 

ප්රප්රනනහඹ කිඹරහ තිප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ? ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ 

ප්රලනඹ අනු පුංචි go-karts විතයයි ප්රප්රනන්න පුවනන්. 

රළම්ප්රඵෝගිනි ප්රන්න්න පුවනන් කිඹරහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රොතළනද 

කිඹරහ තමුන්නහන්ප්ර  පුවනන් නම් කිඹන්න. භභ ඔඵතුභහ  

අභිප්රඹෝ යනහ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල ඇභති වළටිඹ  

ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ප්රලනප්රඹන් රළම්ප්රඵෝගිනි ප්රන්න්න පුවනන් 

කිඹරහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රොප්රව ද කිඹරහ  පුවනන් නම් කිඹන්න 

කිඹරහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී තුභහ, - 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අතය ප්රේල කිඹන්න එඳහ. ප්රම් බහ ප්රනොභඟ ඹන්න 

එඳහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු රලිත් දිහනහඹ නිප්රඹෝජය ඇභතිතුභහ හඩි ප්රන්න. රු 

භන්ත්රී තුභහ, ඒ ප්රො  සථහය නිප්රඹෝර  ඳ වළනියි. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ප්රොප්රවොභද සථහය නිප්රඹෝර  ඳ වළනි ප්රන්ප්රන්? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සථහය නිප්රඹෝර  ඳ වළනියි. ඒ යපු ේහලඹ සථහය 

නිප්රඹෝර  ඳ වළනියි. එභ නිහ එභ ප්රො  වළන්හඩ් 

හ්ධතහප්රන් ඉත් යන්න නිප්රඹෝ යනහ. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ ප්රම් ප්රභොප්රවොප්රත් දයන 

තනතුය  භප්රේ ප්රෞයඹක් තිප්රඵනහ. ඔඵතුභහ  නිප්රඹෝඹක් 

දුන්නහභ ඒ නිප්රඹෝඹ අභිප්රඹෝ යන එ භප්රේ සිරිත ප්රනොප්රයි. 

භහ රඵහ තිප්රඵන පු වු ඒයි. ප්රම් යප්රට් භවය පුේරප්රඹෝ 

ඉන්නහ, ඒ අඹ යප්රට් ජනතහ ළන ලඳනහ යන්ප්රන් නළවළ. 

වළඵළයි තභන්ප්රේ දරුප්රෝ ළන, ඒ දරුන්ප්රේ ඹහවනන්ප්රේ 

උනන්දු ළන, ඔවුන්ප්රේ අයිතිහසිම් ළන උනන්දු න අඹ ඳසු 

ගිඹ හරප්රත රළම්ප්රඵෝගිනි, ප්රෂයහරි, ඇස න් භහ්ධටින් සිඹ 

ණනක් ප්රම් ය   අයප්රන ඇවිලරහ තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ තත් 

 නභ ප්රනොකිඹපු, හභහනය තත්ත්ඹ ඹ ප්රත් රංහ  අයප්රන 

එන්න අසීරු වුු, ප්රභෝ ්ධ යථ විලහර ේභහණඹක් අයප්රන 

ඇවිලරහ තිප්රඵනහ. ඳළඹ  කිප්රරෝමී ්ධ 150 , 200 , 250  

ප්රේප්රඹන් ඹන්න ඒ යථර තිප්රඵන ජඹ ප්රම් යප්රට්  ඵස එප්රක් 

ඹන, ප්රෝච්චිප්රත ඹන අහිං, දුප්ඳත් භගිඹහ  ප්රඳන්න්න, ඒප්රක් 

තිප්රඵන යඹ න්න දළන් අප්රප් යප්රට් තිප්රඵන භහ්ධ නීති 

ළශප්රඳන්ප්රන් නළවළ කිඹන හයණඹ ප්රම් යප්රට් රණයණ න්න 

ඵරධහරින් ලඳනහ යරහ තිප්රඵනහ. අිළ  ප්රඳප්රනනහ, යප්රට් 

විධහඹප්රත උඩ ඉන්න අඹ හප්රේභ විධහඹප්රත ඳවශ භට් ප්රම් 

ඉන්න පුේරප්රඹෝ ප්රම් යප්රට් භහ්ධ නීතිර තිප්රඵන ළදත්භ 

හයණහ ළන රන්ප්රන් නළති ඵ. ප්රම් යප්රට් ජනතහප්රේ 

සුයක්කතතහ උප්රදහ, ඳදියින්ප්රේ සුයක්කතතහ උප්රදහ, 

ප්රේප්රඹන් ඹන්න ඵළරි ත්රී  වීර්ධ ඒප්රක්, ප්රභෝ ්ධ යිරප්රත, 

යත්ප්රත් ඹන මිනිසුන්ප්රේ සුයක්කතතහ උප්රදහත්  තිප්රඵන භහ ්ධ 

නීති හිතුක්හය ප්රර ප්රනස යන්න ඒ අඹ අලය උලඳන්දම් 

ප්රදනහ. ඒ ිළිතඵ ිළඹුරු ඳත් ස යනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රම් යප්රට් භහ්ධ තිප්රඵන්ප්රන් 

sports cars ඳහවිච්චි යන අඹ  විතයක් ප්රනොප්රයි. ප්රම් යප්රට් 

භහ්ධ තිප්රඵන්ප්රන් හභහනය දුප්ඳත් අහිං මිනිසුන් . 

ප්රම් යප්රට් භහ්ධ තිප්රඵන්ප්රන් යත්තප්රත ඹන මිනිසුන් ; 

ප්රභෝ ්ධ යිරප්රත ඹන මිනිසුන් ; ත්රී  වීල යථප්රත ඹන මිනිසුන් . 

අධි ප්රේප්රඹන් ඹන්න ඵළරි වුණත්, තභන්ප්රේ ජීවිතප්රත මලි 

අලයතහර  භන් බිභන් ඹන අහිං මිනිසුන් යි ප්රම් යප්රට් 

භහ්ධ තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ මිනිසුන්ප්රේ සුයක්කතතහ ළන හිතන්ප්රන් 

නළති ප්රම් යප්රට් භහ්ධර ප්රේඹ ිළිතඵ සීභහ ඉත් යන්න 

ප්රප්රනක් ලඳනහ යනහ නම්, -ඉත් කිරීභ ඳළත්ත  දභන්න

- ඒ ලඳනහ යන්ප්රන් ප්රම්  වදු ප්රඳෞේලි සබහඹ න තභන් 

ශඟ, තභන්ප්රේ දරුන්ප්රේ ශඟ, දරුන්ප්රේ ඹහවනන්ප්රේ ශඟ 

තිප්රඵන අධි ප්රේප්රඹන් ඹන්න පුවනන් ප්රභෝ ්ධ යථර යඟ, 

ජඹ ජනතහ  ප්රඳන්න්න ඵළරිභ  තිප්රඵන දුක් ප්රේදනහ 

නිහ විතයයි කිඹරහ ඔඵතුභහ මරහනප්රත ඉන්න ප්රරහප්රේ භහ 

කිඹන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,- 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භ  ප්රභොප්රවොතක් ප්රදනහ නම්,- 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භභ භප්රේ ප්රරහ ප්රදන්ප්රන් නළවළ. රු ඇභතිතුභහප්රේ 

ථහප්රේදී එතුභහ  ිළිතතුරු ප්රදන්න පුවනන්.  

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අිළ අලුත් භහ්ධ ඳේධතිඹක් වදරහ තිප්රඵනහ. 
 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, රු භන්ත්රී තුභහ  ඵහධහ යන්න එඳහ. 

 
 

රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ප්රම් ප්රද න ය කිඹවීප්රම් විහදඹ. එතුභහ ළන කිේහ නම්, 

එතුභහ  භළදිවත් න්න පුවනන්. භභ ප්රවොහහයභ දන්නහ, 

එතුභහ  ප්රෂයහරි ඇත්ප්රත්ත් නළවළ, එතුභහ  ඇස න් භහ්ධටින් 

ඇත්ප්රත්ත් නළවළ, එතුභහ  රළම්ප්රඵෝගිනි ඇත්ප්රත්ත් නළවළ කිඹරහ. 

එතුභහප්රේ දරුප්රෝ ප්රම් හප්රේ ප්රභෝ ්ධ යථ ඳහවිච්චි යන්ප්රන්ත් 

නළවළ. එතුභහප්රේ දරුන්ප්රේ ඹහවනන්  ප්රම් හප්රේ ප්රභෝ ්ධ යථ 

ඇත්ප්රත්ත් නළවළ. ඒ නිහ අධි ප්රේප්රඹන් ඹන්න ප්රේ සීභහ ඉත් 

යන්න කිඹරහ අමුුභ ඇභතිතුභහ ඉලරන්ප්රන් නළවළයි කිඹන 

හයණඹත් අිළ ප්රවොහහයභ දන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි,- 
 

 

රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

න භහ්ධ ඳේධතිඹක් තිප්රඵනහ. ඒ අිළ ිළිතන්න ඕනෆ. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
න භහ්ධ ඳේධතිඹක් තිප්රඵනහ. ේලසනඹ තිප්රඵන්ප්රන් ඒ 

භහ්ධර භන් යන ප්රභෝ ්ධ යිරප්රත ඹන පුේරඹන්ප්රේ,  

ත්රී  වීල යථප්රත ඹන පුේරඹන්ප්රේ, හභහනය හ්ධ යථප්රත ඹන 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

පුේරඹන්ප්රේ, ඒ හප්රේභ ඳදිඹන්ප්රේ ජීවිතර ආයක්හ ළන 

 කිඹන්ප්රන් වුද කිඹන එයි. ප්රම් ඳහයල තිප්රඵන්ප්රන් ඔඹ 

අධි ප්රේප්රඹන් ඹන ප්රභෝ ්ධ යථර ඹන අඹ  විතයද? ඔඹ 

ඳහයල තිප්රඵන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් අහිං දුප්ඳත් ජනතහ  ඹන්න 

ප්රනොප්රයිද? ඕ තභයි ේලසනඹ. ඕ තභයි ප්රම් යජප්රත තිප්රඵන 

අවුර. ඕ තභයි ප්රම් යප්රට් ජනතහප්රේ ේමුතහ ිළිතඵ තිප්රඵන 

ේලසනඹ. ඳහයල වදන්න. ඒ ඳහයලර භන් යන මිනිසුන්ප්රේ 

සුයක්කතතහ තවවුරු යන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හප්රේභ විප්රල ප්රඹන් භහ 

ත එ හයණඹක් කිඹන්න ළභළතියි. ඳසු ගිඹ දසර අප්රප් 

යප්රට් විප්රේලත ේමිඹන් ිළිතඵ විලහර උනන්දුක් ඇති ප්රරහ 

තිබුණහ. ඒ විප්රේලත ේමිප්රඹෝ ප්රඩොර්ධ බිලිඹන වතක්, අ ක් 

හප්රේ ේභහණඹක් අප්රප් යප්රට් ආ්ධථිඹ  එතු යනහ. 

ආණ්ඩුප්රේ විප්රල  දක්භක් නළති වුණත් ප්රම් යප්රට් අභහරු -

දුසය- අසථහර ආ්ධථිඹ අයප්රන ගිප්රත ප්රම් විප්රේලත 

ේමිප්රඹෝ තභන්ප්රේ ජීවිත ඳරිතයහප්රඹන්, රුධියඹ පජහ යරහ, 

දවඩිඹ පජහ යරහ, තභන්ප්රේ ඳවුර ළඳ යරහ ය  ප්රනුප්රන් 

එන ඒ අතිවිලහර මුදල ම්බහයඹ නිහයි. නමුත් ඔවුන්ප්රේ 

අයිතිහසිම් ිළිතඵ යජඹ අද දක්න උනන්දු ඉතහභත්භ අඩුයි. 

ඔවුන්ප්රේ අයිතිහසිම් ිළිතඵ යජඹ අද දක්න ඒ ළඳවීභ 

ඉතහභත්භ අලඳයි. නමුත් යිහරු තිප්රඵනහ. රිහනහ නෆීක් 

භයණ දඬුභ  මු වණ දීපු අසථහප්රේ ඒහ ළන ප්රවොඹහ ඵරන්ප්රන් 

නළති "රිහනහ ප්රන්, ඈත ඳශහත ළවළනු ශභප්රඹක්, ඇඹ 

භළරුණහ  අඳ  ප්රභොද" කිඹන  වදු ඳටු ආලඳඹ භත  වදු හසි 

තහ  යුතු යරහ ඒ දරුහ ප්රේයහ න්න අඳ  ඵළරි වුණහ. ඒ 

ළන අඳ රේජහ න්න අලයයි. වළඵළයි භළයි භහප්රත වත්ළනි දහ 

අඳ ඒ ළන විහදඹක්  ඳත්නහ. ඒ ළන  කි යුතු 

පුේරයින් වුද කිඹරහ එහිදී ප්රවිතදයේ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද ප්රන ප්රො  ඒ හප්රේභ 

ඵයඳතශ තත් ේලසනඹක් භතු ප්රරහ තිප්රඵනහ. එනම් උතුරු 

ප්රොරිඹහප්රේ ව  ප්රන තිප්රඵන ේලසනඹයි. ප්රභොද උතුරු 

ප්රොරිඹහ ඇප්රභරිහ  ව දකුු ප්රොරිඹහ ත්, ඔවුන්ප්රේ මිත්රහ 

ය ර ත් ඹම් ආහයඹ  ආක්රුභණශීලී යන ත්ධජනඹත් 

එක් අද යුද උුසුභක් ඇති ප්රරහ තිප්රඵනහ. අප්රප් ේහ්ධථනඹ 

යුේධඹක් දක්හ ප්රම් ත්ධජනඹ ඹන්න එඳහ කිඹරහයි. වළඵළයි අිළ 

ේහප්රඹෝගි දන්ප්රන් නළවළ, ප්රොතළනින් ප්රභඹ නතය ප්රයිද 

කිඹරහ. ප්රම් ළන අද ප්රරොකු ළ ලුක් භතු ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

දකුු ප්රොරිඹහප්රේ සිටින අප්රප් ේමිඹන් ඔවුන්ප්රේ ආයක්හ 

ළන ඵළරෑරුම් ප්රර ලඳනහ යනහ. ඔවුන් රංහ  දුයථන 

ඇභතුම් දීරහ අවනහ, අිළ ළන ඇත්ත තත්ත්ඹ ප්රභොක්ද, ප්රම් 

ප්රන්න ඹන්ප්රන් ප්රභොක්ද, භහධයර තිප්රඵන රුු ඇත්තද, 

ඹම් ආහයඹ  යුේධඹක් ප්රවෝ ේවහයඹක් ඇති වුප්රණොත් එඹ  

මු වණ ප්රදන ආහයඹ කුභක්ද කිඹන හයණහ ළන.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ හප්රේභ අප්රනක් අත  ත 

ළ ලුක් තිප්රඵනහ. අප්රප් යප්රට් සිටින ඔවුන්ප්රේ ඥහරණන් අප්රඳන් 

විභනහ, ත යුතු ිළඹය කුභක්ද, ඔවුන් රංහ  ප්රන්හ ත 

යුතුද කිඹරහ. යුේධඹක් ඇති වුප්රණොත් ඇති න දුසයතහන් ළන 

ඔවුන් ලඳනහ යනහ. ඒ නිහ දකුු ප්රොරිඹහප්රේ සිටින අප්රප් 

ශ්රී  රහංකි ේමිඹන්  තිප්රඵන තත්ත්ඹ, ඔවුන්  ඇති අනතුය, ඒ 

අනතුප්ර්ධ භට් භ ව ඹම් ආහයඹකින් යුදභඹ තත්ත්ඹක් ඇති 

වුප්රණොත් ඔවුන්ප්රේ ආයක්හ ප්රනුප්රන් යජඹ න්නහ ව ිළඹය 

ිළිතඵ ළඵෆ ප්රරභ ඳළවළදිලි වහ නිලසචිත ිළිතතුයක් රඵහ 

ප්රදන්න  යජඹ  යුතු ශ යුතු තිප්රඵනහ. එප්රවභ නළති අිළ 

 වදු ආයක්හ ළන ඵරහ න්නම් කිඹරහ කිඹන එ ජනතහ 

විලසහ යන්ප්රන් නළවළ. ප්රභොද "අිළ රිහනහ නෆීක් ප්රේයනහ, 

රිහනහ නෆීක් ප්රේප්රයන්න ඹන්ප්රන්, රඵන තිප්රත නිදවස නහ" 

කිඹරහ යජඹ ජනතහ  අතය ේහල ඉදිරිඳත් ශහ.  

අද වුදි අයහබිප්රත විතයක් ප්රනොප්රයි, අප්රනකුත් ය ලරත් 

ඉන්නහ ේමිඹන්ප්රේ ආයක්හ ළනත් දක්න උනන්දු ඉතහභ 

අලඳයි. එළනි තත්ත්ඹක් තුශ ''අිළ ඵරහ න්නම්'' කිඹරහ දකුු 

ප්රොරිඹහප්රේ ඉන්නහ ේමිඹන් ම්ඵන්ධප්රඹන් කිඹන එ 

ඳභණක් ේභහණත් න්ප්රන් නළවළ. ඔවුන් මු වණ දීරහ තිප්රඵන 

අනතුප්ර්ධ තත්ත්ඹ ළන නිසි තක්ප්ර රුක් යරහ, ඔවුන් හප්රේභ 

රංහප්රේ සිටින ඔවුන්ප්රේ ඥහරණන්ද දළනුත් කිරීභ  අලය ිළඹය 

ත යුතු තිප්රඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද ප්රම් ඉදිරිඳත් ශ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ිළිතඵ භහ විප්රල ප්රඹන්භ කි යුතු තත් හයණඹක් 

තිප්රඵනහ. ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කිරීප්රම් ක්රිඅඹහලිඹභ 

ඉතහභ ේහථමි, ඒහප්රත තිප්රඵන මරධ්ධභ පුයහ ඩ යපු, 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ම්ේදහඹඹන්  ප්රනොළශප්රඳන ක්රිඅඹහලිඹක්. අිළ 

ඒහ මී  ලින් ප්රඳන්හ දුන්නහ. ඒ නිහ ඒ ප්රේල ළන නළත 

නළත කිඹන්න භහ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන් නළවළ. නමුත් එ 

හයණඹක් තිප්රඵනහ. එභ එ ේලසනඹක් තිප්රඵනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහප්රන් ප්රම් ප්රභොප්රවොප්රත් වුණත් ප්රම් 

ම්ඵන්ධ ිළිතතුයක් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ. ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් සිඹලරභ අධි ප්රර ේභහද වුු ඵ ඔඵතුභහ 

ිළිතන්න අලයයි. ඒහ අන්තිභ ප්රභොප්රවොප්රත් ඉදිරිඳත් වුප්රණ්. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි,- 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භභ ඔඵතුභහප්රන් ේලසනඹ අවන්නම්. ඔඵතුභහ ඊ  ඳසප්ර  

උත්තය ප්රදන්න.  

ඒ ේභහද වීභ   කි යුතු පුේරප්රඹෝ වුද? නිසි ප්රරහ  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ස යරහ, ඒහ ළට් කිරීභ ආදී  අලය 

යන නීතයනුකර ිළඹය ළනීභ ේභහද යපු පුේරප්රඹෝ වුද? 

එළනි අධි ඵයඳතශ, රේජහ වත ේභහදඹක් ආණ්ඩු  අත් 

යපු ඒ නිරධහරින් ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ න්නහ ිළඹය කුභක්ද 

කිඹරහ ඳළවළදිලි යන ප්රර භහ ඉලරහ සිටිනහ. 

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී තුභනි, එතළන සිේධ වුප්රණ් ප්රම්යි. ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ඔක්ප්රෝභ අිළ Consultative Committtee එප්රක්ත් 

හච්ඡහ යරහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ බහත ශහ. ඒ අසථහප්රේදී  

භප්රේ හිප්රත් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 11ක් ිළිතඵ අභිප්රඹෝ ඉදිරිඳත් 

යරහ තිබුණහ සුප්රිුම් උහවිප්රත. එතප්රො  ප්රභප්රව  තිප්රඵන්ප්රන් pre

-legislative review. ඒ විධිප්රත අභිප්රඹෝක් ඇති වුණ නිහ,  ඒ 

අභිප්රඹෝ  ිළිතඵ රණයණඹ - Determination - එන තුරු අඳ  

ේභහද න්න සිේධ වුණහ. භහ හිතන වළටිඹ  ඒ Determination එ 

අඳ  රළබුප්රණ් දළන  දස ප්රද  විතය ඉසප්රලරහ. ඒ නිහ 

අප්රප් ළඩ හභහනය ිළිතප්රත  ය ප්රන ඹන්න ඵළරි වුණහ. 

හභහනයප්රඹන් ප්රම් හප්රේ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් විලහර ේභහණඹක් 

තිප්රඵන ප්රො  ඒ එක් නළත්නම් ප්රදක් ළන තභයි ඒ විධිප්රත 

අභිප්රඹෝඹක් තිප්රඵන්ප්රන්. නමුත් ප්රම් අසථහප්රේදී වළභ එක් 

ළනභ අභිප්රඹෝඹක් තිබුණහ. ඒයි ේභහද වුප්රණ්. ඒ නිහ භහ 

හිතන්ප්රන් නළවළ, වුරුත් හිතහභතහ ේභහද ශ ඵක්. 
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රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ිළිතතුරු දුන්ප්රන් ප්රේ සධහධියණ 

රණන්දු රළබීප්රම් ඉරහ අද දක්හ ව අවුර ළනයි. ඒ ළන 

ඔඵතුභහප්රේ ඳළවළදිලි කිරීභ ළන භ  ප්රරොකු ේලසනඹක් නළවළ. 

වළඵළයි, ඊ  ඩහ ේලසනඹක් තිප්රඵනහ ප්රන්. ඒ තභයි 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු රැසන අහන තිඹ දක්හ ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ළට් කිරීභ ේභහද වුණහ. ළට් කිරීභ ේභහද වුණහ. 

එප්රවභ ළට් යරහ ඊ  ඳසප්ර  නයහඹ ඳත්රහඹ  ඇතුශත් කිරීභ 

ේභහද වුණහ. නයහඹ ඳත්රහඹත් ේභහද වුණහ. ඊ  ඳසප්ර  අදහශ දප්ර , 

ඒ අදහශ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ඳහ්ධලිප්රම්න්තුප්රේ භන්ත්රී රුන්ප්රේ 

ප්රම්ඹ භත තඵන්න ේභහද වුණහ. ඊ  ඳසප්ර  ඒහ භන්ත්රී රුන්ප්රේ 

ප්රලර  භධයභ යහ්රිටඹත් ඳ ව ප්රරහ ගිහින් දුන්නහ. භවය වි  

ගිහින් දුන්ප්රන්භ නළවළ. එතළනයි  ේලසනඹ තිප්රඵන්ප්රන්. ඔඵතුභහ 

කිඹන ප්රේ සධහධියණ රණන්දු ම්ඵන්ධප්රඹන් ව ේභහදඹත් 

අවුරක්. වළඵළයි ඊ  ලින් වුු ේභහදඹ අනිහ්ධප්රඹන්භ 

නිරධහරින්ප්රේ ේභහදඹක්. ඒ ළනයි භහ ඔඵතුභහප්රන් අවන්ප්රන්. 

එ ළන ඔඵතුභහ  ඳළවළදිලි කිරීභක් නළවළ.  

 
රු (ආචහ්ධඹ) යත් අමුුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඒහ නීතයනුකර ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණහ. ඉන් ඳසප්ර  ඇත්ත 

ලප්රඹන්භ ප්රම්හ නීති ප්රටුම්ඳත් ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු  - Legal 

Draftsman - ඹන්න ඕනෆ. බහහ තුප්රනන්භ ඳරි්ධතනඹ යන්න 

ඕනෆ. ඒ අසථහප්රේදී, හභහනය අසථහ  ඩහ ංප්රලෝධන 

විලහර ේභහණඹක් ආහ. හභහනයප්රඹන් ය  එදිප්රනදහ care and 

maintenance යනහ නම් ංප්රලෝධන අලය නළවළ. නමුත් 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ප්රඹෝජනහලින් 

ප්රනසවීම් මවඹක්භ ප්රඹෝජනහ ශහ. එවි  ඒ ෆභ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත භ ංප්රලෝධන ප්රප්රනන්න අඳ  සිේධ නහ. ඒ 

නිහ භහ  කීභකින් කිඹනහ, කිසිභ අනලය ේභහදඹක් සිේධ 

ප්රරහ නළවළ කිඹරහ. සිේධ ප්රරහ තිප්රඵනහ නම් ඒ  ප්රව තු, 

ප්රම් ක්රුභඹ තුශ අඳ  විලහර ංප්රලෝධන ේභහණඹක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ  සිේධ වීභයි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි රු ඇභතිතුභනි. රු භන්ත්රී තුභනි, 

ඔඵතුභහ  ත විනහඩි ප්රද හරඹක් ඳභණයි තිප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததறர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, රු යත් අමුුභ 

ඇභතිතුභහප්රේ ඳළවළදිලි කිරීභත් එක් භ  තිප්රඵන්ප්රන් 

නහටුක් විතයයි.  

දළන  භහ ණන  ලින් -ප්රනොළම්ඵ්ධ භහප්රත- තිබුු 

වි්ධජන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් විහදප්රඹන් ඳසප්ර , භහ්ධතු භහප්රත 

අහනඹ න තුරු ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් යන්නත්, ඊ  අදහශ 

ිළඹය න්නත් හරඹ ත වීභ  ේලසනඹක් ප්රනොප්රයි කිඹරහ 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ නම්, ්ධතභහන ආණ්ඩුප්රේ හ්ධඹ ඳටිඳහටිඹ 

ේහය ඒ ප්රවො නම්, ප්රම් හප්රේ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 21 

 යුතු ශභනහයණඹ යන්න, ඒහ ිළිතඵ ප්රෞයහන්විත 

යසථහදහඹ ක්රිඅඹහලිඹක් ශභනහයණඹ යන්න  

ළඳවීභක් නළත්නම්  අඳ ඒ ළන නහටු ප්රනහ. ඒ හප්රේභ, 

එප්රවභ වුණහ  භක් නළවළ,  ඳහ්ධලිප්රම්න්තු තුශ අඳ  තිප්රඵන 

ඵරඹ වයවහ අිළ ප්රොප්රවොභ වරි ප්රම්හ ප්රොඩ දහ න්නම් කිඹරහ  

නිරධහරින්  ඔඵතුභහ ඳණිවුඩඹක් ඹනහ නම් ඒ අඳ  

ේලසනඹක් ප්රනොප්රයි. නමුත් ඒ ඳණිවුඩඹ ය   ප්රවොද කිඹරහ 

ඔඵතුභහ වදතින් ලඳනහ යරහ ඵරන්න. භභ හිතන්ප්රන් නළවළ, 

ඔඵතුභහ  ඇත්ත ථහ යන්න වළකිඹහක් තිප්රඵනහ කිඹරහ. 

ප්රභොද, එක්ප්රෝ ඔඵතුභහ ඒ නිරධහරින්  ඕනෆ  ඩහ බඹයි. 

එප්රවභ ප්රනොප්රයි නම් ඔඵතුභහ  ප්රභතළන ේලසනඹක් තිප්රඵනහඹ 

කිඹරහ ප්රඳප්රනන්ප්රන් නළවළ. එළනි ේලසනඹක්  තිප්රඵනහඹ කිඹරහ 

ප්රඳප්රනන්ප්රන් නළති එ ය   ප්රවො  නළති ඵ කිඹමින් භප්රේ 

ථහ අන් යනහ.   
 

[අ.බහ. 5.17] 

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ප්රෞය නිප්රඹෝජය 
අභහතයතුභහ) 
(ரண்தைறகு னலித் றெரரக்க - சுகரர தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි, අද දවල රුප්රේ ප්රම් 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු තුශ TNA  එප්රක් ම්ඳන්දන් භන්ත්රී තුභහ  මුසලිම් 

ජනතහ ළන ථහ ශහ. ඒ ිළිතඵ චනඹක් ථහ යරහ භප්රේ 

ථහ ඳ න් න්න ඕනෆ. ම්ඳන්දන් භන්ත්රී තුභන්රහ අද මුසලිම් 

ජනතහ ළන ථහ යමින් කිඹුල ඳුවන ප්රවශනහ.එදහ 

හත්තන්කුඩි ඳලලිප්රත 123 ප්රදප්රනකු සිකුයහදහ ද ආභ 

කිඹන ප්රො  කහතනඹ ශහ. එදහ ඔවුන් ප්රනුප්රන් ප්රලෝ 

ප්රඹෝජනහක් ප්රප්රනන්න  ප්රවෝ, ඒ ළන චනඹක් ථහ 

යන්න  ප්රවෝ ම්ඳන්දන් භන්ත්රී තුභන්රහ  වළකිඹහක්, 

ලක්තිඹක් තිබුප්රණ් නළවළ. එදහ ේබහයන්ප්රේ අණ  ඹ ත් 

ප්රරහ ප්රඵොප්රවොභ ඹ වත් ඵලු කු ක්ප්රෝ හප්රේ තභයි හිටිප්රත. අද 

එතුභන්රහ මුසලිම් ජනතහ ළන ථහ යනහ. ඹහඳනප්රඹන් 

එශහ දළම රක්ඹක් ඳභණ මුසලිම් ජනතහ තභන්ප්රේ ඇඳුම් ටි 

ප්රඳොලිතින් භලුර දහ ප්රන ප්රම් ඳළත්ත  ආහ. එප්රවභ 

ඉතිවහඹක් තිබුණහ. නමුත් අද එතුභන්රහ මුසලිම් ජනතහ 

ප්රනුප්රන් කිඹුල ඳුවන ප්රවශනහ. අප්රප් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහප්රේ නහඹත්ඹ ඹ ප්රත් අද ප්රම් යප්රට් සිඹලු 

ප්රදනහ භ නිදවප්ර  ජීත් ප්රන්න පුවනන්භක් ඇති ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. මුසලිම් ජනතහ  අද විශිස  ආහයප්රඹන් ජීත් 

ප්රන්න පුවනන්භ රළබිරහ තිප්රඵනහ. ඒ නිහ තභයි එදහ 

විඳක්ප්රත  සිටිමින්  ෆ වරහ  අඳ  ඵහධහ යපු අස්ධ 

භන්ත්රී තුභහ අද ප්රම් ඳළත්ප්රත් ඉන්ප්රන්. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී තුභනි, ඒ තභයි අප්රප් ජඹග්රාවණඹ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී තුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  

දළන් රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනඹ න්නහ 

ඇති.  
 

අනතුරු රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනප්රඹන් ඉත් 
වුප්රඹන්, නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு,  ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்ர அகனற,  குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA  left the Chair, and  

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES   took the Chair. 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එදහ මුසලිම් ආමි  යුතු ඇභති වළටිඹ  එක්ත් ජහති 

ඳක් ආණ්ඩුප්රේ හි පු අස්ධ භළතිතුභහ අද අප්රප් ආණ්ඩුප්රේ 

භන්ත්රී යප්රඹකු වළටිඹ  ඉන්නහ. අිළ ඒ ළන තුටු ප්රනහ. ඒ 

තභයි ප්රම් යප්රට් තිප්රඵන ප්රන.  ජනහධිඳතිතුභහ ඇති ශ ප්රන. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

අප්රප් අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භන්ත්රී තුභහ සදු ළන ථහ ශහ. 

ප්රේ භදහ ජනහධිඳතිතුභහප්රේ ඳහරන හරප්රත තභයි ප්රම් සදු 

රංහ  ප්රනහප්රේ. රු භන්ත්රී තුභනි, ආඳසු වළරිරහ ඵරන්න. 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ආණ්ඩු හරප්රත තභයි  ප්රජෝසිම් රංහ  

ප්රනහප්රේ. අිළ ප්රනොප්රයි. අද ඒහ දන්ප්රන් නළවළ හප්රේ ථහ 

යනහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ   අරණතඹ අභත යන්න ඵළවළ. ඒ 

නිහ ප්රම් ප්රේල දිවහ ළයදි විධිඹ  ඵරන්න එඳහ.  

යහඳහරි  යුතු දියුු ප්රන ප්රො  භහජඹ තුශ විවිධ 

ප්රේල ඇති ප්රනහ. අප්රප් ය   ංචහයඹන් විලහර ේභහණඹක් 

එනහ. ංචහයඹන් යන රීමඩහ  තිප්රඵනහ. ඔවුන්  ඒ ඳවසුම් 

රඵහ ප්රදන්න ඕනෆ. අිළ ප්රම් යන්ප්රන් සදු අන්තුන් සිටින ය ක්  

ඵ  ප්රම් ය  ඳත් යන්න යන ප්රදඹක් ප්රනොප්රයි. 

ආප්රඹෝජප්රඹකු ප්රම් ය   ප්රන එනප්රො , 'ප්රභන්න සදු 

අන්තුන් ඔක්ප්රෝභ ප්රම් ය   ප්රප්රනනහ'' කිඹනහ. එ 

ඳළත්තකින් ආප්රඹෝජඹන් ප්රප්රනන්න කිඹරහ කිඹනහ. ත 

ඳළත්තකින් ආප්රඹෝජඹන් නළවළ කිඹරහත් කිඹනහ. විවිධ 

ක්ප්ර ත්රහර  අදහශ ආප්රඹෝජඹන් ඉන්නහ. එළනි එ 

ආප්රඹෝජප්රඹකු ආහ , ඒ  ළන ළයදි ප්රෝණප්රඹන් 

තමුන්නහන්ප්ර  හප්රේ ඉප්රන ත් භන්ත්රී යප්රඹක් ථහ කිරීභ ළන 

භභ ප්රඵොප්රවොභ නහටු ප්රනහ.  

ඊ ශඟ  එතුභහ යප්රට් නහඹප්රඹක් ළන ථහ යරහ 

රළම්ප්රඵෝගිනි ළන කිේහ. ඔඵතුභහ අඹ ළඹ කිඹන්න. භභ 

අභිප්රඹෝ යනහ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රම් ඳහ්ධලිප්රම්න්තු  

ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළප්රත ප්රොතළනත් රළම්ප්රඵෝගිනි, ප්රෂයහරි 

ප්රන්න්න ඵදු වන දීරහ තිප්රඵනහද කිඹරහ ප්රඳන්න්න කිඹරහ. 

පුවනන්නම් කිඹන්න ප්රොතළනද තිප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ? රීමඩහ තයඟ 

වහ පුංචි ප්රෝහට් විතයයි ප්රන්න්න පුවනන්. ප්රභඹ ළරැදි 

විධිඹ   භහධයර දභමින් ප්රෝහට් ප්රනු  රළම්ප්රඵෝගිනි 

ප්රන්රහ තිප්රඵනහඹ කිඹරහ ළරැදි අ්ධථ ථනඹක් ප්රදනහ, රු 

නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  අද 

එලප්රරන්න ළල නළවළ. ඒ නිහ රළම්ප්රඵෝගිනිප්රතත් එලලිරහ  

ආණ්ඩුක් ිළහිටුන්න තභයි ඒ ප්රොලරන් ඵරන්ප්රන්. නමුත් ඒ 

විධිඹ  ළරැදි භතඹක් ජනතහ  ප්රදන්න එඳහ කිඹරහ අිළ කිඹනහ. 

ඳසු ගිඹ අඹ ළප්රත කිසිභ තළන රළම්ප්රඵෝගිනි ප්රන්න්න  ඵදු 

වන  දීරහ නළවළ.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඉතහභ ප්රවො 

ංප්රලෝධනඹක් තභයි 2003 අං 3 දයන මරය ශභනහයණ 

(කීභ) (ංප්රලෝධන) ඳනත  ප්රන එන සප්රන්. මරය 

ශභනහයණ (කීභ) (ංප්රලෝධන) ඳනත ප්රනළලරහ  වඟක් 

ල. ප්රම් ඳනත ප්රප්රනන ප්රේරහප්රේදී, එදහ යනිල වික්රුභසිංව 

භවත්භඹහ "Regaining Sri Lanka"  කිඹරහ ළඩ  වනක් ඇති 

ය තිබුණහ. ප්රම් යප්රට් යහජය ප්ර ඹ  වුරුත් ඵහ ත්ප්රත් 

නළවළ. 16/1 චක්රු ප්රලඹ  අනු කිසි ප්රප්රනක් ඵහ ත්ප්රත් 

නළවළ.  යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභන්රහ ප්රම් හප්රේ උත් 

හරර  යජප්රත ප්ර ඹහ , භධයභ ඳහන්තිඹහ  අඩු ණන  

ඵඩු ටික් න්න තිබුු ප්රතො එ රැප්රඹන් විකුණරහ දළම්භහ.  

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හප්රේභ රංහ 

ඵළංකු, භවජන ඵළංකු ළනි ඵළංකුර  විප්රේශි මිනිසසු 

ප්රනළලරහ ඒහ ප්රඳෞේලීයණඹ යන්න ිළඹුරුඳත් හ 

ප්රන හිටිඹහ.  නමුත්  අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහප්රේ 

නහඹත්ඹ ඹ ප්රත්  එප්රවභ ප්රේල ප්රරහ නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් අදහශ ප්රොන්ප්රේසි දළමීභ වහයි 2003 අං 3 

දයන මරය ශභනහයණ (කීභ) ඳනප්රත් තුන්න න්තිඹ 

අඳ  ංප්රලෝධනඹ යන්න සිේධ වුප්රණ්. එහි (ඉ) ප්රේදප්රත  ඇඳවීභ 

ම්ඵන්ධ හයණප්රතදී  සිඹඹ  4.5 ේභහණඹක් තභයි වන් 

න්ප්රන්. නමුත් ප්රම් සිඹඹ  4.5 ේභහණඹ අද  ළශප්රඳන්ප්රන් 

නළවළ. ප්රම් ේභහණඹ අද ළඩි ප්රන්න ඕනෆ. ප්රභොද, රු 

නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, යහජය අංලප්රත යහඳහයර  

තභන්ප්රේ ප්රල  ඳත්රහඹ ඇඳඹ  තඵහ නළත්නම් තභන්ප්රේ ත්ම්, 

තභන්ප්රේ ආදහඹම් ප්රඳන්හ අද විප්රේලලින් ණඹ න්න පුවනන්.  

ඒ නිහ  යහජය ආඹතනඹක් වහ, ංසථහක් වහ ඇඳවීභ  

තිප්රඵන ඉඩ ඩ - capacity  එ- ළඩි කිරීභ තභයි ප්රභතළනදී 

සිේධ ප්රන්ප්රන්.  ප්රම් ංප්රලෝධනඹ ඹ ප්රත් ඒ සිඹඹ  4.5 ේභහණඹ 

සිඹඹ  7 දක්හ ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඉතින් ප්රභොක්ද තිප්රඵන 

ප්රන? ප්රම් ඳනත ප්රනහප්රේ 2003. අද ආප්රඹෝජන ේභහණඹ 

විලහර ලප්රඹන් ළඩි ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ  COPE එ 

ළනි මිටු ිළහිටුවීභ තුිතන් දළඩි මරය විනඹක් ඇති ය 

තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ එදහ ඳහඩු රළබ යහජය ආඹතන අද රහබ රඵන 

තත්ත්ඹ  ඳත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. එප්රවභ නම් ඒහප්රත යහප්තිඹ 

වහ ප්රම් සිඹඹ  4.5 අද සිඹඹ  7 දක්හ ළඩි වීභ ඉතහභ 

හප්රරෝචිත ංප්රලෝධනඹක්ඹ කිඹන එ අිළ කිඹන්න ඕනෆ.  

ඊශඟ  2003 අං 3 දයන මරය ශභනහයණ (කීභ) 

ඳනප්රත් 3 න න්තිප්රත (ඊ) ප්රේදඹ ංප්රලෝධනඹ ප්රප්රයනහ.  

එනම් 2006 ජනහරි භ 1න දිනප්රඹන් ආයම්බ න මුදල ්ධඹ 

අහනප්රත මුවන ඵළයම් ඇසතප්රම්න්තු යන රද දශ ජහති 

නිසඳහදිතප්රඹන් සිඹඹ  85 ප්රනොඉක්භන ඵ ත්, 2013 ජනහරි 

භ 1න දිනප්රඹන් ආයම්බ න මුදල ්ධඹ අහනප්රත  සිඹඹ  

60ක් ප්රනොඉක්භ න ඵ ත් වති වීභ. ඒ කිඹන්ප්රන්, 2003 මුල 

ඳනත ප්රප්රනන ප්රො  ඒ ේභහණඹ සිඹඹ  85 සි  සිඹඹ  60 

දක්හ අඩු වීභකුයි තිප්රඵන්ප්රන්. නමුත් රු නිප්රඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි, එදහ තිබුු තත්ත්ඹ ප්රනස. ලින් කිය 

ආහයඹ    යහජය ප්ර ඹ ප්ඳහදු කිරීභ, යහජය ආඹතන විකිය භ, 

යහජය ආඹතන ේතියූකවතයණඹ කිරීභ ළනි ප්රේල ප්රශ  ප්රම් 

හප්රේ දළඩි ප්රොන්ප්රේසි භතයි. නමුත්  අද එප්රවභ ප්රනොප්රයි.  

අතිරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 2005 ප්රම් ය  බහය ත්තහයින් 

ඳසප්ර  ඊ  ඩහ ප්රනස තත්ත්ඹක් ඇති ප්රරහ තිප්රඵනහ. අද 

විරැකිඹහ සිඹඹ  7 සි  සිඹඹ  4 දක්හ අඩු ප්රරහ තිප්රඵනහ. අද 

යහජය අංලඹ විලහර ලප්රඹන් පුවනල ප්රරහ තිප්රඵනහ.  ප්රභොද, අද  

යහජය අංලප්රත විලහර ප්ර  ංයහක්  ඉන්නහ. 

 ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ ප්රනුප්රන් රුිළඹල බිලිඹන 36  
ළඩි ේභහණඹක් අද ප්රන් ය තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ රු 

නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, උතුරු න්තඹ වහ අද 

රුිළඹල මිලිඹන 8,307ක් ප්රම් යජඹ ප්රන් ය තිප්රඵනහ. ඒ 

හප්රේභ රු වු උදහනඹ වහ රුිළඹල මිලිඹන 2,285ක් ප්රන් 

ය තිප්රඵනහ. යජය  නප්රෝදඹ වහ රුිළඹල මිලිඹන 1,735ක් 

ප්රන් ය තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ ඵ හිය නප්රෝදඹ ප්රනුප්රන් 

නළත්නම් ඵසනහහිය ඳශහත ං්ධධනඹ කිරීභ ප්රනුප්රන් රුිළඹල 

මිලිඹන 3,068ක් ප්රන් ය තිප්රඵනහ. එප්රවභ ඵළලුහභ විලහර 

මුදරක්. ඒ හප්රේභ දියින පුයහ තිප්රඵන 14,035ක් ඳභණ න ග්රාහභ 

නිරධහරී ප්රොට්ධහ ං්ධධනඹ  කිරීභ ප්රනුප්රන්, ඒහප්රත ජීත් 

න හභහනය ජනතහප්රේ ආදහඹම් තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ 

ප්රනුප්රන් දිවිනළගුභ යහඳිතිඹ ඹ ප්රත් ේතිඳහදන ප්රන් කිරීභ 

රුිළඹල බිලිඹන 6.5 දක්හ ළඩි ය තිප්රඵනහ. 2000 දී ප්රන් ය 

තිප්රඵන්ප්රන් රුිළඹල බිලිඹන 4.4යි. එඹ  රුිළඹල බිලිඹන 6.5 

දක්හ ළඩි ය තිප්රඵනහ.  ප්රම් විධිඹ  විලහර මුදල ේභහණඹක් 

අද ප්රම් යප්රට් ං්ධධනඹ ප්රනුප්රන් අිළ ආප්රඹෝජනඹ යනහ.   

එදහ - 2003 - දළඩි ප්රොන්ප්රේසි දහරහ, යහජය අංලප්රත ප්ර යින් 

ඵහ න්ප්රන් නළති,  යහජය ආඹතන විකුණරහ  යුතු ශ 

තත්ත්ඹක් ඹ ප්රත්යි අය ලින් වන් ශ ඳරිදි, සිඹඹ  85 සි  

සිඹඹ  60 දක්හ ඒ ණඹ අනුඳහතඹ තිඹහ න්න  යුතු ප්රශ . 

නමුත් අද එප්රවභ ප්රනොප්රයි. අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහප්රේ ආණ්ඩු එදහ ිළහිටුන ප්රො  සිඹඹ  109  

තිබුු ණඹ අනුඳහතඹ අද සිඹඹ  79 දක්හ අඩු ය තිප්රඵනහ. ඒ 

ඹ ප්රත්  ේහප්රඹෝගි  යුතු යන්න තභයි ප්රම් ංප්රලෝධනඹ 

ප්රනළලරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  ප්රම් ප්රද ළයදි ප්රෝණඹකින් ඵරනහ 

නම් ඒ ළයදියි.  යප්රට් දරිද්රෂතහ ඳළත්ප්රතන් ත්ප්රතොත් 2002 ප්රම් 

1505 1506 
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2013 අප්රේ ල 09 

යප්රට් දරිද්රෂතහ සිඹඹ  22.7යි.   2006, 2007 න ප්රො  ඒ 

ේභහණඹ සිඹඹ  15. 2 දක්හ අඩු ප්රරහ තිප්රඵනහ. 2009, 2010 

සි  ප්රම් න ප්රො  එඹ සිඹඹ  8.9 දක්හ අඩු ප්රරහ තිප්රඵනහ.  

දරිද්රෂතහ ඒ විධිඹ  අඩු න ප්රො  ප්රම් ප්රොලරන් අවනහ, 

"ප්රොප්රවොභද ඒ අඩු ප්රන්ප්රන්" කිඹරහ. ඒ හප්රේභ ඒ පුේර 

ආදහඹභ ළඩි නප්රො  අවනහ, "ප්රොප්රවොභද ඒ පුේර 

ආදහඹභ ළඩි ප්රන්ප්රන්" කිඹරහ. එදහ රංහප්රේ  සිඹඹ  74  

ඳභණ රඵහ දී තිබ විදුලිඹ ඳවසුම් අද සිඹඹ  97, 98  දක්හ  ළඩි 

ප්රරහ තිප්රඵනහ. අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ, ප්රම් අවුරුේද 

අහන න  වි  භහ නිප්රඹෝජනඹ යන ෆලර දිස්රිටක්ඹ  

සිඹඹ  සිඹඹක්භ විදුලිඹ ඳවසුම් රඵහ ප්රදන්න.  ඒ අද අිළ 

සිඹඹ  96ක්, සිඹඹ  97ක් දක්හ ප්රනළවිත් තිප්රඵනහ. එභ නිහ 

ඒ යන්න පුවනන්.  

භහ්ධ ඳේධති ළන, ප්රේ සීභහන් ළන අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ 

භන්ත්රී තුභහ ථහ ශහ. අද අධිප්රේගී භහ්ධ ආයම්බ ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. ප්රව , අනිේදහ න ප්රො  ටුනහඹ ඵණ්ඩහයනහඹ 

ජහතයන්තය ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොශ දක්හ ව අධිප්රේගී භහ්ධඹ විිත 

නහ. ඊශඟ  විලඳ භහ්ධ,   යවුම් ඳහය ආයම්බ නහ. ඒ 

හප්රේ දළඩි ං්ධධනඹක් ප්රම් යප්රට් සිේධ නහ. මී  ප්රඳය 

ප්රභඳභණ ආප්රඹෝජනඹන් ප්රම් ය   සිේධ ප්රශ  නළවළ. අන්න 

එළනි දළඩි විලහර ආප්රඹෝජනඹක් එක් තභයි  අිළ ප්රම් සිඹඹ  

80ක් ලප්රඹන් ංප්රලෝධන ප්රප්රනන්ප්රන්. එප්රවභ නළතු ප්රදය 

ප්රන ඹන්න ප්රනොප්රයි. ප්රභඹ ජනතහ දන්නහ.  

අද අිළ හභහජිඹන් ඵහ න්න භ  ඹන ප්රො , ජනතහ 

එඹ  රෆසතියි. ඒ අඹ අඳ  ඵණින්ප්රන් නළවළ. "ප්රම් ය  භ ප්රේයහ 

ත්ත නහඹතුභහ භඟ ප්රම් ය  ඉදිරිඹ  ප්රන ඹන 

තමුන්නහන්ප්ර රහ ළන අිළ තුටු නහ"යි කිඹරහ තභයි ඒ 

ජනතහ ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ප්රත හභහ ජිත්ඹ රඵහ ත්ප්රත්. 

අන්න එභ නිහ ප්රම් ංප්රලෝධනඹ ප්රම් හරඹ  ඉතහ භ ළශප්රඳන 

ංප්රලෝධනඹක් කිඹන එයි භහ කිඹන්ප්රන්, රු නිප්රඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි.  

ඊශඟ  අප්රප් ව්ධ ද සිලහ භන්ත්රී තුභහ කිේහ, සදු ඵේද ළන. 

එතුභහ කිේහ, භළහර සදු ඵදු ලප්රඹන් සිඹඹ  39ක් අඹ 

යනහ කිඹරහ. නමුත් අිළ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, සදු ඵේද 

වළටිඹ  මුවන ආදහඹප්රභන්  සිඹඹ  5ක් න්නහ, ආදහඹම් ඵේද 

වළටිඹ  සිඹඹ  40ක් න්නහ කිඹරහ. එතප්රො  මුවන සදු ඵදු 

ේභහණඹ සිඹඹ  45 දක්හ ළඩි නහ. අප්රප් ව්ධ ද සිලහ 

භන්ත්රී තුභහ භළහර සදු ඵදු ලප්රඹන් සිඹඹ  39ක් අඹ යනහ 

කිඹහ කිඹන ප්රො  අද ඒ සදු ඵේද සිඹඹ  45 දක්හ අඹ යන්න 

 යුතු ය තිප්රඵනහ. එභ නිහ ප්රභභ ංප්රලෝධනඹන් තුිතන් ඩහ 

පරදහයී ඵදු ක්රුභඹක් තභයි වඳුන්හ දීරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  

එක්ත් ජහති ඳක්ප්රත භන්ත්රී තුභන්රහ, එප්රවභ නළත්නම් 

විඳක්ප්රත භන්ත්රී තුභන්රහ අද ප්රඵොප්රවෝ දුය  කිඹන්න ත්ප්රත් ඵදු 

ළනයි. නමුත් ඒ ළන එතුභන්රහ ථහ ප්රශ  නළවළ. භහ හිතන 

වළටිඹ  ප්රම් යප්රට් ආණ්ඩු ශ කිසි භ යජඹක් ඵදු ආදහඹම් නළතු 

ප්රභය  ආණ්ඩු ප්රශ  නළවළ. ඵදු අඹ යන්ප්රන් නළතු සිටිප්රත 

නළවළ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඵදු වන දුන්නහ. අලුත් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ප්රනළවිත් ප්රඵොප්රවෝප්රදනකු ඵදුලින් නිදවස යන්න, 

තභන්  ළශප්රඳන ඳන්තිඹ නිදවස යන්න ඹම් ඹම් ළඩ 

ිළිතප්රශල වඳුන්හ දුන්නහ. නමුත් අිළ එප්රවභ ප්රශ  නළවළ. අප්රප් 

යජඹ ඹ ප්රත් හධහයණ ජනතහප්රන් ඵදු අඹ ශහ. ප්රභොද, ප්රම් 

අඹ යන ඵේද තුිතන් 2005 සි  අද දක්හ ප්රොවිඹහ  ප්රඳොප්රවොය 

වනහධහයඹ රළප්රඵනහ. ඒ ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ යුේධ 

හරප්රතදීත් දුන්නහ; අදත් ප්රදනහ.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි. අනහථ වුරුර රක් 5  ළඩි 

ංයහක් සිටිඹහ. අද ඒ සිඹලු ප්රදනහ භ නළත ඳදිංචි යහ, 

ඔවුන්  අලය ඳවසුම් රඵහ දීරහ, උතුරු නළ ප්රඟනහිය ේප්රේලප්රත 

ඒ අනහථ වුරු ඉත් ය ඹවඳත් භහජඹක් බිහි යරහ 

තිප්රඵනහ. ප්රභන්න ප්රම් තභයි තිප්රඵන ප්රන. රු නි ප්රඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි, මරහනප්රත සිටින ඔඵතුභහ දන්නහ, එදහ 

ේබහයන්ප්රේ ත්රහසතහදඹ තිබුු හරප්රත ව අද උතුරු වහ 

නළ ප්රඟනහිය ේප්රේලඹ ප්රොයි තත්ත්ප්රඹන්ද තිප්රඵන්ප්රන් කිඹන 

එ. ඒ ේප්රේල ං්ධධනඹ කිරීභ වහ අිළ විලහර මුදරක් 

ආප්රඹෝජනඹ යරහ තිප්රඵනහ; ඹ  යරහ තිප්රඵනහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී තුභනි. ඹම් ඵදු ආදහඹභක් ය   

අලයයි. ඒ ඵදු ආදහඹභ ඒ යප්රට් පුයළසිඹන්  දයන්න පුවනන් 

ේභහණඹ  අඹ යන්න ඕනෆ. හධහයණ ඵේදක් තභයි අිළ ඒ 

යහඳහරියින්ප්රන් අඹ යරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි. ඳහරිප්රබෝගි බහණ්ඩ -සීනි ප්රන්න 

පුවනන්, වහල භළසන් ප්රන්න පුවනන්, ළභන් ටින් එ ප්රන්න 

පුවනන්, අර ප්රන්න පුවනන්, බී ලනු ප්රන්න පුවනන්- 

ම්ඵන්ධප්රඹන් අඹ යන ඵේද වළභ ප්රරහප්රේ භ සථිය නළවළ. 

ප්රේශීඹ ප්රොවිඹහ ප්රේයහ න්න අලය න වි , අර ප්රොවිඹහ ප්රේයහ 

න්න අලය න වි  ිළ  යටින් ප්රප්රනන අර වහ අඹ යන 

ඵේද ළඩි යරහ තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ ප්රම් යප්රට් අර හිඟ න 

ප්රො  ඳහරිප්රබෝගිඹහ ආයක්හ යන්න, ඳහරිප්රබෝගිඹහ  ඒ 

වනඹ ප්රදන්න අිළ ඒ ඵේද අඩු යරහ තිප්රඵනහ.  

ප්රම් යප්රට් ප්රභෝ ්ධ යථ ආනඹනඹ ඉතහ ළඩි වුණහ. ප්රභෝ ්ධ යථ 

ආනඹනඹ ළඩි වීභත් එක් රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, 

ඳහප්රන ංචිතඹක් වළටිඹ  අඳ  ප්රඩොරයප්රත ටිනහභ භහන 

ය ප්රන තඵහ න්න ඵළරි වුණහ. එභ නිහ ප්රභොක්ද ප්රශ ? අිළ 

ේහප්රඹෝගි ඒ ප්රභෝ ්ධ යථ ආනඹන ඵේද විලහර ලප්රඹන් ළඩි 

ශහ. ඒ ළඩි කිරීභ ප්රශ  ඇයි? අද ප්රඩොරයප්රත ටිනහභ රුිළඹල 

150ක්, රුිළඹල 160ක් දක්හ ඹයි කිඹරහ කිේහ. නමුත් අද අඳ  

පුවනන්භ රළබී තිප්රඵනහ, විප්රේල ම්ඳත් ළඹ යන්ප්රන් නළතු 

අප්රප් ආ්ධථිඹ තුශ ප්රඩොරයප්රත අඹ ආයක්හ ය න්න. ඒ 

ඇයි? ප්රභෝ ්ධ යථ ම්ඵන්ධප්රඹන් ඹම් ඳහරනඹක්, ඹම් 

ක්රුභප්රේදඹක් අිළ ප්රප්රනන්න ඕනෆ. ඒ ක්රුභප්රේදඹ තුිතන් විලහර 

ලප්රඹන් ගිඹ ඒ විඹදභ අඩු යරහ විනිභඹ ඳහරනඹක් ඇති 

යන්න අඳ  පුවනන්භ රළබිරහ තිප්රඵනහ. ප්රම් විධිඹ  ය   

ළශප්රඳන ඵදු ක්රුභඹක් ස යන්න ඕනෆ.  

ඇප්රභරින් ප්රඩොර්ධ බිලිඹන ණන විප්රේල ම්ඳත් 

ේභහණඹක් අද අඳ  තිප්රඵනහ. ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹ ලක්තිභත් 

ඉදිරිඹ  ඹන ප්රො  අප්රප් ව්ධ ද සිලහ භන්ත්රී තුභහ වළභ දහභ 

කිඹන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් ආ්ධථිඹ ඩහ ළප්ර නහ කිඹන එයි. ඒ 

අය එවනහ ඳසප්ර  ඹනහ හප්රේ ළඩක්. එඹ  ප්රන විලඳඹක් 

නළවළ.  

අද අජිත් පී. ප්රඳ ප්ර්ධයහ භන්ත්රී තුභහ, අප්රප් ජනහධිඳතිතුභහ ළන 

ව දරුන් ළන ථහ ශහ. ඒ වරි. ේලසනඹක් නළවළ. එක්ත් 

ජහති ඳක්ප්රත නහඹඹහ ත්, නිප්රඹෝජය නහඹඹහ ප්රන්න 

ඹන අඹ ත් දරුප්රෝ නළවළ. ඒ අඹ  දරුන් නළති වුණහ   අඳ  

යන්න ප්රදඹක් නළවළ. නමුත් අප්රප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  ප්රවො 

දරුප්රෝ ටික් ඉන්නහ. ඔවුන් ප්රවො  ළඩ යනහ; රීමඩහ 

යනහ; ඒ අලය  යුතු යනහ; ය   ආද්ධලත් විධිඹ  

 යුතු යනහ; යුේධඹ තිබුණ ප්රරහප්රේ යුේධඹ  ගිහින් 

තිප්රඵනහ. අප්රප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ භ ආද්ධලත් 

ිළප්රඹක්. අජිත් පී. ප්රඳප්ර්ධයහ භන්ත්රී තුභනි, ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ  ඒ 

ළන ඊ්ධයහ යරහ ළඩක් නළවළ,  තභන්ප්ර ඳළත්ප්රතන්  

තභන්ප්රේ නහඹත්ඹ වදහ න්නහ මික්.   

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ප්රභභ ඵදු 

ංප්රලෝධනඹන් ප්රම් ය    ළශප්රඳන ආහයඹ  ඉතහභත් ළදත් 

ප්රර සිදු ය ඇති ඵත් වන් යන්න ළභළතියි.  විඳක්ඹ 

විසින්  ළරැදි ණ්ණහඩිඹක් දභහප්රන, ඳක්ග්රාහ ආ ප්රර 

ඊ්ධයහප්රන් ප්රම් ම්ඵන්ධ විප්රේචනඹ කිරීභ ළන භභ නහටු 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

නහ. භහ අහන ලප්රඹන් කිඹන්න  ඕනෆ, රළම්ප්රඵෝගිනි 

ප්රන්න්න  ඳසු ගිඹ අඹ ළප්රඹන් කිසිදු වනඹක් රඵහ දීරහ 

නළවළ කිඹන එ. ප්රභළනි ආලඳලින් ජනතහ ය න්න  ප්රම් 

අඹ ප්රන ඹන ළරැදි ක්රිඅඹහ භහ්ධ ළන භප්රේ ප්රඵොප්රවොභ නහටු 

ේහල යමින් භහ නිවඬ නහ. ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි.  

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  

අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. அன்தடி, 

ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
“ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්ධණ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හය බහ  ඳළරිඹ 

යුතු ඹ.'' [රු  නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர] 
 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva] 

 

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 

[නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

 
Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 

  1 ව 2  න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 
යුතු ඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.  

1ஆம், 2ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 

 
3 න න්තිඹ.- ( ේධහන ේඥප්තිප්රත 3 න 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 3.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 3ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 3.- (Amendment of Section 3 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"7 න ිළටුප්රේ,  24 ව 25 න ප්රප්ිත ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න:   

„2 න න්තිඹ ඹ ප්රත් ඉත් ය ඇති ළඳයුම් ප්රවෝ 
ඳශමු න උඳප්රලනප්රත II න ප්රො  ඹ ප්රත් 
නිදවස ය ඇති ළඳයුම් ඇතුවන' " 

 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

3 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

3 ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 න න්තිඹ.- (ේධහ න ේඥප්තිප්රත 5 න 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.)  
ரெகம் 4.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 5ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 4.- (Amendment of section 5 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
“9 න ිළටුප්රේ,  3 සි  5 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
 ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ආප්රේල යන්න: 
 

„ේඥප්තිප්රත 5 න න්තිඹ, එහි (12) න 
අනුප්රේදප්රත "ඉවශ ටිනහභ විඹ යුතු ඹ." ඹන 
චන ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල 
කිරීප්රභන් ප්රභයින් තදුය ත්' " 

 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
4 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

4ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 10 න 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 5.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 10ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 5.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

 "10 න ිළටුප්රේ,   (1)  14 ව 15 න ප්රප්ිත ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
  දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

'රුිළඹල මිලිඹන ප්රදොශවක් ඉක්භහ ඇත්නම්; 

ප්රවෝ'; 
 

 (2)  26 න ප්රප්ිතඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
   දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

'ප්රව තු ඇත්නම්,  
 

ප්රම් ඳනත ඹ ප්රත් ලිඹහඳදිචි යනු රළබීභ  ඹ ත් 
විඹ යුතු ඹ.' " 
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 (3)  33 ව 34 න ප්රප්ිත ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  
  ඳවත  දළ ක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

'ඉරක්ම් ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  "ඳනප්රත් 2 

න න්තිඹ ඹ ප්රත් ඉත් ය ඇති ළඳයුම් 
ප්රවෝ ඳශමුන උඳප්රලනප්රත 11 න ප්රො           
ඹ ප්රත්' " 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
5 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

5 ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

6  සි  8 දක්හ න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

6ஆம் ரெகத்றலிருந்து 8ஆம்ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 6 to 8, ordered to stand part of the Bill. 

 
9 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 16 න 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.)  
ரெகம் 9.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 16ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 9.- (Amendment of section 16 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

(1) “13 න ිළටුප්රේ, 7 ව 8 න ප්රප්ිත ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළ ක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

„හරඹක් වහ රුිළඹල මිලිඹන තුනක් 
ප්රනොඉක්භන භසත ඵදු අඹ ශ වළකි ළඳයුම් 
ටිනහභක් ඳළති' " 
 

 (2) "14 න ිළටුප්රේ, 14 සි  18 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
 ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ආප්රේල යන්න: 

(ආ) එභ ලිඹහඳදිංචි තළනළත්තහප්රේ ප්රශ 
බහණ්ඩ ප්රතො වහ න ඵදු ඵළන්ඹහ, 
2012 ප්රදළම්ඵ්ධ භ 31 න දින න වි  
අන්ත්ධග්රාවණඹ ප්රනොශ ප්රඹදවුම් ඵදු 
 ේභහණඹ ප්රනොඉක්භවිඹ යුතු ඹ.". ' " 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
9 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

9ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

10 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 21 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 10.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 21ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 10.- (Amendment of section 21 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"15 න ිළටුප්රේ, (1) 8 ව 9 න ප්රප්ිත ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
  දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

„එශප්රමන භහප්රත අන් දින  ඩහ ඳසු 
ප්රනොවී,'  

 

 (2)  13 සි  15 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
  ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
  ආප්රේල යන්න: 

„එළනි ෆභ හ්ධතහක්භ නිලසචිත 
ආිතිප්රඹන් විඹ යුතු අතය, ඒ ආිතිප්රත 
දළක්වීභ  නිඹමිත සිඹලු විසතය එහි 
ඇතුශත් විඹ යුතු ඹ." ' " 

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
10 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

10 ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
11 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 22 න 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 11.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 22ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 11.- (Amendment of section 22 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
  
(1) "16 න ිළටුප්රේ, 22 සි  24 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
 ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ආප්රේල යන්න: 

'(i) ලිනන් ප්රයදි ප්රවෝ තිය ප්රයදි එක් කිප්රරෝ 

ග්රාෆභඹක් වහ රුිළඹල වතිතවයි.' " 

(2) "19 න ිළටුප්රේ,  12 සි  15 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
 ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ආප්රේල යන්න:  

„අරංගුවීභ ප්රව තුප්රන්, 2013 ජනහරි භ 1 
න දින  ඳසු හිමිම් කි ප්රනොවළකි 2012 
ප්රදළම්ඵ්ධ  භ 31 න දින  ඳතින ප්රභභ 
න්තිප්රත' " 

1511 1512 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

11 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

11ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
12  ව 13 න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  

තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

12ஆம், 13ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 12 and 13 ordered to stand part of the Bill. 

 

14 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 25 ඇ 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 14.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 25இ 

ன்தம் தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 14.-  (Amendment of section 25C of the principal enactment.) 

 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
(1)  "23 න ිළටුප්රේ, 29 සි  31  දක්හ ප්රප්ිත  (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද අතුවන) 
 ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

  
„(ආ) (අ) ප්රේදඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල කිරීප්රභන්; 

 
„(ආ)   2006 අං 10 දයන ප්රේශීඹ ආදහඹම් 

ඳනප්රත් XIV න ඳරිච්ප්රේදඹ ඹ ප්රත් 
"නිලසචිත ප්ර හ නියුක්තඹන්" 
ම්ඵන්ධප්රඹන් න වි , ඒ 
ප්ර හනියුක්තඹන්   ප්රවිඹ යුතු ව ද 
2006 අං 10 දයන ප්රේශීඹ ආදහඹම් 
ඳනප්රත් 119 න න්තිප්රත (අ) ප්රේදඹ 
ඹ ප්රත් ඳත්හප්රන ඹන ළටුප් 
ඳ්රිටහප්රේ ිළිතබිඹු න්නහ ව ද දශ 
ඳඩිනඩි; ව' " 

 
(2) "24 න ිළටුප්රේ,  1 සි  4  දක්හ ප්රප්ිත  (ඒ ප්රප්ිත ප්රදද අතුවන) ඉත් 
 යන්න." 

 
"24 න ිළටුප්රේ, 18 සි   26  දක්හ ප්රප්ිත             
(ඒ ප්රප්ිත ප්රදද අතුවන) ඉත් යන්න." 

 
(3) "25 න ිළටුප්රේ,  1 සි  3  දක්හ ප්රප්ිත  (ඒ ප්රප්ිත ප්රදද අතුවන) 
 ඉත්ප්රො   ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ආප්රේල යන්න: 

  

„ඳළන නන්න ප්රවෝ උඳචිත න (යහඳහයඹකින් 
රළප්රඵන රහබඹක් ප්රනොන) රහබඹ  ප්රවෝ 
ආදහඹභ " ඹන චන ආප්රේල කිරීප්රභන්;' " 

  

"25 න  ිළටුප්රේ,  10 සි  15  දක්හ ප්රප්ිත  (ඒ ප්රප්ිත ප්රදද අතුවන) 
 ඉත්ප්රො   ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ආප්රේල යන්න: 

„(ඉ)  එහි (ඌ) ප්රේදඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල 
කිරීප්රභන්:- 

 
„(ඌ) යවහය මුදල  වභහරු කිරීප්රම් 

යහඳහයප්රඹහි මලි ලප්රඹන් 
ප්රඹදී සිටින තළනළත්තකු  ප්රවෝ 
ප්රම් ඳරිච්ප්රේදප්රත අ්ධථහනුකර 
ඹම් "නිලසචිත ආඹතනඹ " ප්රවෝ             
ශ්රී  රංහ භව ඵළංකුප්රේ ලිඹහඳදිංචි 
ප්රනොව එප්රවත් මරය භහභක් 
විසින්  ඳඹනු රඵන ප්ර හර  
භහන ප්ර හ ඳඹන ඹම් 
තළනළත්තකු  උඳදින ප්රවෝ උඳචිත 
න  රහබ ප්රවෝ  ආදහඹම් වළය, 
යවහය මුදල  වභහරු කිරීප්රභන් 
රළප්රඵන (යහඳහයඹකින් රළප්රඵන 
රහබඹක් ප්රනොන) රහබර  ප්රවෝ 
ආදහඹභ ,  

 
ඇතුශත් ප්රම් න්තිප්රත (1) න 
උඳන්තිප්රත නිලසචිත දක්හ ඇති 
ආහයඹ   ණනඹ යන රද ආදහඹභ 
ශුනය ප්රර රනු රළබිඹ යුතු ඹ.' " 

 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
14 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

14ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

15 ව 16 න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

15ஆம், 16ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 15 and 16, ordered to stand part of the Bill. 

 

17 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 25 එ 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 17.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 25  

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 17.-  (Amendment of section 25I of the principal enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"26 න ිළටුප්රේ, 30 න  ප්රප්ිතඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

  'ආයම්බ න දිනප්රඹන් ය ප්රදොශව හරඹක්' " 

  
ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

1513 1514 

[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ  භවතහ] 
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17 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

17ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்கறண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

18 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 26 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 18.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 26ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 

CLAUSE 18.-  (Amendment of section 26 of the principal enactment.) 
 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"28  න ිළටුප්රේ,  (1) 5  න  ප්රප්ිතඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

   'තළනළත්තහ විසින්, ශ්රී  රංහප්රේ නිසඳහදිත 

 බහණ්ඩ'  
 
 (2) '10   න  ප්රප්ිතඹ ඉත් යන්න.' 
 
 (3) '14 සි  19 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 

ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල යන්න: 

 
     „(ii) එභ භහප්රත 16 න දින සි  එභ භහප්රත 

  අහනඹ දක්හ ව හරසීභහ වහ, ඊශඟ 
  භහප්රත 15 න දින ප්රවෝ එදින  ප්රඳය,  

   
   හ්ධතහ ඉදිරිඳත් කිරීභත් භඟ අහන ස 

 කිරීම් ඇත්නම් ඒහ සිදු කිරීභ  ඹ ත් ප්රනු 
 රළබිඹ යුතු ඹ.' " 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

18 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

18ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்கறண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

19 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 28 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 19.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 28ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 19.-  (Amendment of section 28  of the principal enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"29 න ිළටුප්රේ,  14  සි  17 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
 ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල 
 යන්න: 
 

„(අ)  එභ තළනළත්තහ විසින් 2014 භහ්ධතු භ 31 
න දින  ප්රඳයහතු ඔ වප්රේ එභ ප්රප්රශහප්රම් 
ප්රවෝ යහඳහයප්රත ඉඳළයුම් ය ප්රවෝ 
යහඳහයඹ ආප්රඹෝජනඹ කිරීභ ; ව ' "
  

ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
19 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
19ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்கறண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

20 න න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 
යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

20ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 20, ordered to stand part of the Bill. 

 

21 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 67 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 21.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 67ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 21.-  (Amendment of section 67 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"31 න ිළටුප්රේ, 11 ව 12 න ප්රප්ිත ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
 

 'ක්රිඅඹහකිරීභ ප්රවෝ, අසථහප්රෝචිත ඳරිදි, 2 ප්රවෝ 

25ඇ න්ති ඹ ප්රත්' " 
  

ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

21 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

21ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்கறண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

22 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත ඳශමුන 
උඳප්රලනඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 22.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் தொனரம் 

அட்டமமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 22.-  (Amendment of the First Schedule of the  principal 

enactment.) 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

1515 1516 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

 
(1)  "33 න ිළටුප්රේ,  18, 19 ව 20 න ප්රප්ිත ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  
ඳවත  දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
 

 „(XLVI)  රීමඩහ විඹඹ බහය  අභහතයයඹහ 
විසින් අනුභත යනු රළබිඹ වළකි 
ඹම් රීමඩහ ඉේ  ප්රවෝ 
රීමඩහ  අදහශ ක්රිඅඹහහයභ  
වබහගිවීභ වහ ශ්රී  රංහ  
ඳළමිප්රණන  රීමඩප්රඹකු ,' " 

  
(2)  "35  න ිළටුප්රේ,  15 ව 16  න ප්රප්ිත ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

 
„යහඳහයඹක් ය ප්රන ඹනු රඵන ශ්රී  රංහප්රේ 
පුයළසිඹකු න ඹම් පුේරප්රඹකු විසින් ප්රවෝ 
ඹම් විප්රේල රැකිඹහ' " 

 
 "35  න ිළටුප්රේ, 24 සි  28  දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත 

ප්රද ද ඇතුවන)  ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

 
„(ii)  එභ යහඳහයඹ ආයම්බ කිරීභ වහ සකීඹ 

විප්රේල රැකිඹහප්රන් රද ඉඳළයීම් 
ආප්රඹෝජනඹ යන්ප්රන් නම්, 

   

  එභ පුේරඹහ විසින් ඳඹනු රඵන බහණ්ඩ ප්රවෝ 
ප්ර හ.' " 

 
 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

22 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

22ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்கறண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
23 න න්තිඹ.- (වහනිපයණඹ.)   

ரெகம் 23.- (ட்றடரத்ரம்.) 

CLAUSE 23.- (Indemnity.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ.  

 
"35 න ිළටුප්රේ,  29 සි  32 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් 
 ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන  ප්රො  ආප්රේල 
 යන්න: 
 

„රංගු කිරීභ.         23.  2013 ජනහරි භ 1 න 
දිප්රනන් ආයම්බ, ප්රභභ ඳනත 
ම්ඵන්ධප්රඹන් ථහනහඹයඹහප්රේ 
වතිඹ ඔ වප්රේ අත්න ඇති 
 වන් යනු රළබ දිනප්රඹන් අන් 
න ඹම් හරසීභහක් ඇතුශත, ප්රම් 
ඳනප්රත් විධිවිධහන  රහ ඇති ඳරිදි 
එතු ශ අඹ භත ඵදු එතු යන 
ඹම් තළනළත්තකු , නිසි ඵරඹ ඇති 
ක්රිඅඹහ ය ඇති ඵ  රනු රළබිඹ 
යුතු අතය එළනි ඵදු  එතු කිරීභක් 
සිඹලු හ්ධඹ වහ රංගු ප්රර සිදු 
ය ඇති ඵ  රනු රළබිඹ යුතුඹ. 

  එප්ර  වු ද, ඉවත කී 
විධිවිධහන, ඹම් අධියණඹක් විසින් 
ඉවත කී හරසීභහ තුශ දී, ඉවත කී 
ඳනප්රතන් විධිවිධහන රහ ඇති ඳරිදි 
එතු යන රද ඹම් ඵේදක් 
ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රදන රද ඹම් 
රණයණඹක් ප්රවෝ නිඹභඹක් ප්රප්රයහි 
ප්රවෝ ඹම් අධියණඹක් ඉදිරිප්රත 
අන් ප්රනොවී ඳතින ඹම් නඩු 
 යුත්තක් ම්ඵන්ධප්රඹන් ඵර ප්රනො 
ඳෆ යුතු ඹ.' ; 

 

36 න ිළටුප්රේ,  1 සි  11 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් 
 යන්න." 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
23 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
23ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 23 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

  
24 න න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
ේඥප්ති න්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 

වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.  
ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හ්ධතහ යන රදී.  
 

24ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றருத்ங்களுடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

Clause 24, ordered to stand part of the Bill. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  
 

“That the Bill, as amended, be now read the Third time.” 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්,  තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் றருத்ப்தட்டரர தோன்நரம்தொமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநறற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

ජහතිඹ ප්රොඩනළගීප්රම් ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රටුම්ඳත 

ரட்மடக் கட்டிதளப்தைல் ரற (றருத்ம்) 

ெட்டதோனம் 
 NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

 
ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

1517 1518 

[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ  භවතහ] 



2013 අප්රේ ල 09 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන් 

ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ.  
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,  ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
„ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්ධණ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හය බහ  ඳළරිඹ 

යුතු ඹ.'' [රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர]         
,                    
 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

 

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 

[නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றெரபர்  அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 න න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

1ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  1, ordered to stand part of the Bill. 

 

2 න න්තිඹ.- (2009 අං 9 දයන ඳනප්රත් 3 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 2.- (2009ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் இனக்கச் 

ெட்டத்றன் 3ஆம் தறரறமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 2.- (Amendment of section 3 of Act, No. 9 of 2009.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
 

"2 න ිළටුප්රේ,  (1)  10 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳත දළ සප්රන 
ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

    

       „(v)   ශ්රී  රංහප්රේ පුයළසිඹකු න ඹම්   
  පුේරඹකු -' ; 

                  

  (2)  15 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

    

   'විප්රේල මුදල ආප්රඹෝජනඹ යන්ප්රන් නම්' ; 

 
 (3)  18 ව 19 න ප්රප්ිත ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 

දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල   යන්න:  
 

   'පුේරඹහප්රේ ඵේද  ඹ ත් න ිළරිළටුභ 

 නුප්රත එභ පුේරඹහ විසින් භත්ඳළන් ප්රවෝ 
 දුම්ප්රොශ නිසඳහදනඹ වළය ඹම් බහණ්ඩඹක් 
 නිසඳහදනඹ' ; 

 
 (4) 21 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 

දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
 

        'ප්රවෝ එභ පුේරඹහ විසින් ඳඹනු රඵන' ;  ව 
        

   (5) 23 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න:  

 

   'පුේරඹහ හණිජ ප්රභප්රවයුම් ආයම්බ ශ' " ;  

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
2 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
2ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 
3 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත ඳශමුන 

උඳප්රලනඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 3.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் தொனரம் 

அட்டமமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 3.- (Amendment of First Schedule of the principal enactment.) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
"3 න ිළටුප්රේ,  (1)   8 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 

දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
    

     '(ඇ) එහි (xxxvi) අයිතභප්රත 'කිප්රරෝ ග්රාෆම් 

  එ  රුිළඹල  75' ;  ව 
 
  (2)    26 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 

දළක්ප්රන  ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
 

   'ජහතයන්තය  යුත්තක් වහ ආනඹනඹ 

 යන'; 

 
4  න ිළටුප්රේ,   34 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 

දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
 

   '(අ)  (xxvi) න අයිතභප්රඹහි 'යහඹන් 

  වහ ප්රවෝ ගුන්' ; ව 

 
 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
3 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

3ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

4 න න්තිඹ.- (කීප්රභන් මුක්ත කිරීභ.) 
ரெகம் 4.- (ட்றடரத்ரம்.) 

CLAUSE 4.- (Indemnity.) 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
 

"5 න ිළටුප්රේ,  11 න ප්රප්ිතප්රත සි  22 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත 
 ප්රදද ඇතුවන) ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

 
„රංගු වීභ. 4.  2013 ජනහරි භ 1 න 

දිනප්රඹන් ආයම්බ වී ප්රභභ ඳනත 
ම්ඵන්ධප්රඹන් ථහනහඹයඹහප්රේ 
වතිඹ ඔ වප්රේ අත්න ඇති 
 වන් යනු රළබ දිනප්රඹන් අන් 
න හරසීභහ තුශ දී ේධහන 
ේඥප්තිප්රත ිළිතප්රලින්  4 න ප්රවෝ 5 
න න්තිලින් විධිවිධහන රසහ 
ඇති ආහයඹ  අසථහප්රෝචිත ඳරිදි, 
ප්රේශීඹ  ආදහඹම් ප්රොභහරිස - 
ජනයහලයඹහ ප්රවෝ ප්ර්ධගු අධයක් - 
ජනයහලයඹහ විසින් ප්රම් ඳනප්රත් 
විධිවිධහන ළරකිලර  නිමින් 
ණනඹ යනු රළබ ඵදු මුදර ප්රම් 
ඳනප්රත් විධිවිධහන අදහශ න ඹම් 
තළනළත්තකුප්රන් එතු යනු රඵන 
අසථහදී එභ එතු කිරීභ සිඹලු 
හ්ධඹ වහ රංගු ප්රර අඹ යනු 
රළබ ප්රර රනු රළබිඹ යුතු ඹ.  

 
  එප්ර  වු ද, ප්රම් න්තිප්රත 

ඉවතින් ව විධිවිධහන, ඉවත කී 
හරසීභහ තුශ අඹ යන රද ප්රවෝ 
එතු යන රද එභ ඵේද 
ම්ඵන්ධප්රඹන් අධියණඹකින් ප්රදන 
රද රණයණඹ  ප්රවෝ ආඥහ  ප්රවෝ 
අධියණඹ අන් ප්රනොවී ඳතින 
නීති ිතයඹ  ඵරඳහනු ප්රනොරළබිඹ 
යුතු ඹ.' " 

 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

4 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

4ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5 න න්තිඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 
යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

ේඥප්ති න්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 
වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හ්ධතහ යන රදී.  
 

5ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றருத்ங்களுடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

Clause 5,  ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  

“That the Bill, as amended, be now read the Third time.” 
 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්,  තුන්න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் றருத்ப்தட்டரர தோன்நரம்தொமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநறற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

 

මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳත 
றறச் ெட்டதோனம் 

FINANCE BILL 
 

ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන් 

ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 

''ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්ධණ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හය බහ  ඳළරිඹ 

යුතු ඹ.'' -[ රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர] 
 
Resolved: 

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

- [ The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

                                                         

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ  මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 
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1 සි  3 ප්රතක් න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

1ஆம் ரெகத்றலிருந்து 3ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1 to 3, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 න න්තිඹ.- (රංගු කිරීභ ව කීප්රභන් 

මුක්ත කිරීභ.) 

ரெகம் 4.- (தெல்லுதடிரக்குல்.) 

CLAUSE 4.- (Validation and  Indemnity.) 
 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

(1)  "2 න ිළටුප්රේ,  27 න ප්රප්ිතප්රත සි  34 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ප්රප්ිත (ඒ 
 ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

 
„රංගු කිරීභ.        4. 2013 ජනහරි භ 1 න 

දිනප්රඹන් ආයම්බ වී, ප්රභභ ඳනත 
ම්ඵන්ධප්රඹන් ථහනහඹයඹප්රේ 
වතිඹ ඔ වප්රේ අත්න ඇති 
 වන් යනු රළබ දිනප්රඹන් අන් 
න හරසීභහ තුශ දී, ේධහන 
ේඥප්තිප්රත විධිවිධහන රසහ ඇති 
ආහයඹ  ළවළලලු ට්රැක් යථඹක් 
ම්ඵන්ධප්රඹන් අ්ධධ සුප්රෝඳප්රබෝගී 
ේවිත් හ්ධඹ ප්රභෝ ්ධ හවන ඵේද 
අඹ යනු රළබ ප්රවෝ එතු යනු 
රළබ ඹම් තළනළත්තකු ප්රවෝ පුේර 
භණ්ඩරඹක්, නිසි ඵරඹ ඇති ක්රිඅඹහ 
ය ඇති ප්රර රනු රළබිඹ යුතු 
අතය, ඒ ඵදු එතු ය ළනීභ රංගු 
ආහයප්රඹන් යනු රළඵ ඇති වහ 
යන රද ප්රර රනු රළබිඹ යුතු 
ඹ: 

 
  එප්ර  වු ද, ඉවතින් ව 

විධිවිධහන, එභ හරසීභහ තුශ අඹ 
යන රද ප්රවෝ එතු යන රද  
එභ ඵේද ම්ඵන්ධප්රඹන් 
අධියණඹකින් ප්රදන රද 
රණයණඹ  ප්රවෝ ආඥහ  ප්රවෝ 
අධියණඹ අන් ප්රනොවී 
ඳතින නීති ිතයඹ  ඵරඳහනු 
ප්රනොරළබිඹ යුතු ඹ.' ; 

 
(2)  '3 න ිළටුප්රේ,   1 න ප්රප්ිතප්රත සි  5 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ප්රප්ිත (ඒ 
  ප්රප්ිත  ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් යන්න.' " 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments  put, and agreed to. 

 
4 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
4ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  4 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5 සි  9 ප්රතක් න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

5ஆம் ரெகத்றலிருந்து 9ஆம் ரெகம் ம  ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 5 to 9, ordered to stand part of the Bill. 

10 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 18අ, 18ආ 
ව 18ඇ න්ති ඇතුශත් කිරීභ.) 

ரெகம் 10.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றல் 18அ, 

18ஆ ற்ரம் 18இ ன்தம் தறரறவுகமப 

உட்தைகுத்துல்.) 
CLAUSE 10.- (Insertion of sections 18A, 18B, and 18C in the principal 

enactment.) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"5 න ිළටුප්රේ,  (1) 1 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල   යන්න: 

 

    ‘(ඇ)   විප්රේශීඹ ප්ර හදහඹඹන්  ප්රඳය නිමි 

  ප්ර හ' ;  
               

 (2)   '29 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල  යන්න: 

      

    „ංචරනප්රඹහි ප්රනොප්රඹප්රදන, (1) න  
  උඳන්තිප්රත' ; 

 

6 න ිළටුප්රේ,       (3)  1 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල  යන්න: 

   '18ආ. (1) ජහති යහජය බහප්රේ 1978 අං 4 

 දයන' ;  
 (4)   22 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  

ආප්රේල  යන්න: 
 

   '(ඇ)  විප්රේශීඹ ප්ර හදහඹඹන්  ප්රඳය නිමි 

  ප්ර හ' ; 
 7 න ිළටුප්රේ,  (5)  12 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  

ආප්රේල  යන්න: 
 

  „අඳනඹනඹ යන රද බහණ්ඩ ප්රර රහ'  
 

 (6)  16 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල  යන්න: 

 

  ‘ංචරනප්රඹහි ප්රනොප්රඹප්රදන, (1) න  

  උඳන්තිප්රත' ; 
   

 (7)  20 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල  යන්න: 

     '18ඇ. (1) ජහති යහජය බහප්රේ 1978 අං 

4' ; 
   

8 න ිළටුප්රේ,  (8) 6 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල  යන්න: 

  

 '(ඇ)  විප්රේශීඹ ප්ර හදහඹඹන්  ප්රඳය නිමි 

   ප්ර හ' ; 
 

 9 න ිළටුප්රේ,  (9) 2 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල  යන්න: 

 

 „ංචරනප්රඹහි ප්රනොප්රඹප්රදන, (1) න 
 උඳන්තිප්රත ' " 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
10 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

10ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 10 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

 

11  න න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 
යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

11ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  11, ordered to stand part of the Bill. 
 

 
12 න න්තිඹ.- (19අ ව 19ආ ඹන න්ති 

ේධහන ේඥප්තිඹ  ඇතුශත් කිරීභ.) 
ரெகம் 12.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றல் 19அ 

ற்ரம் 19ஆ ன்தம் தறரறவுகமப உட்தைகுத்துல்.) 
CLAUSE 12.- (Insertion of sections 19A, and 19B in the principal 

enactment.) 

 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 
(1) "10 න ිළටුප්රේ,  32 න ප්රප්ිතඹ  ඉක්බිති භ ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
  ඇතුශත් යන්න: 

    

“විනිභඹ ඳහරයඹහ" ඹන්ප්රනන්                  
(423 න අධිහයඹ ව) විනිභඹ 
ඳහරන ඳනත ඹ ප්රත් ිළහිටුන රද 
විනිභඹ ඳහරන ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තුප්රේ 
ේධහනිඹහ අදවස ප්රේ.'; 

 
"ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරයඹහ" 

ඹන්ප්රනන් (236 න අධිහයඹ ව) 
ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) 
ඳනප්රත් 2 න න්තිඹ ඹ ප්රත් 
ඳත්යන රද ආනඹන වහ 
අඳනඹන ඳහරයඹහ අදවස ප්රේ' ; 

 
(2) 11 න ිළටුප්රේ,  10 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
  ආප්රේල යන්න: 

    'ආඥහඳනප්රත් 2 න න්තිඹ ඹ ප්රත් 

   ඳත් යන රද ප්ර්ධගු' ; 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 
12 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

12ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

13 සි  15 ප්රතක් න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් 
වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

13ஆம் ரெகத்றலிருந்து 15ஆம் ரெகம் ம  ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 13 to 15, ordered to stand part of the Bill. 

16 න න්තිඹ.- (1963 අං 11 දයන මුදල 

ඳනප්රත් VI න ප්රො  ඉත් කිරීභ.) 

ரெகம் 16.- (1963ஆம் ஆண்டின் 11ஆம் இனக்க, 

றறச் ெட்டத்றன் VI ன்தம் தரகத்றமண லக்குல்.)  

CLAUSE 16.- (Repeal of Part VI of the Finance Act, No. 11 of 1963) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"13 න ිළටුප්රේ, Vන ප්රො ප්ර  20 න ප්රප්ිතප්රත සි  26 න ප්රප්ිතඹ 
 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
 ඉත් යන්න." 

 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
16 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

16ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

17 න න්තිඹ.- (අරණතඹ  ඵරඳෆභ.) 

ரெகம்17.- (கடந் கரனத்ம உள்படக்கும் தன்.) 

CLAUSE 17.- (Retrospective effect) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"13 න ිළටුප්රේ, 27 ව  28 න ප්රප්ිත  ඉත් යන්න." 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
17 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

17ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
18 න න්තිඹ.- (ළ දුරු කිරීභ.) 
ரெகம்18.- (ங்கமபத் றர்த்ல்.) 

CLAUSE 18.- (Avoidance of doubts) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
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[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ  භවතහ] 
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 "13 න ිළටුප්රේ, (1) 29 ව 30 න ප්රප්ිත ඉත් යන්න." 

"14 න ිළටුප්රේ, (2) 1 න ප්රප්ිත ප්රත සි  6 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ප්රප්ිත 
(ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් යන්න." 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
18 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

18 ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
19 න න්තිඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  

තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

19 ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 19, ordered to stand part of the Bill. 

  

 

උඳප්රලනඹ 
அட்டம 

SCHEDULE 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ. 

 
 "14 න ිළටුප්රේ,  අයිතභ 3 ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල 
 යන්න: 
 

'3. 2000 අං 43 දයන යක්ණ ්ධභහන්තඹ 

     විධිභත් කිරීප්රම් ඳනත.' " 
 
 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
උඳප්රලනඹ ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක්  වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

அட்டம றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ේඥප්ති න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.  

ெட்டரகு ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Enacting Clause ordered to stand part of the Bill.  

දී්ධක නහභඹ 
றரறவுப்ததர் 
LONG TITLE 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, දී්ධක නහභඹ ඉත් ය ඳවත 

දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

 
"1995 අං 16 දයන මුදල ඳනත, 2003 අං 25 දයන මුදල ඳනත ව 
2012 අං 12 දයන මුදල ඳනත ංප්රලෝධනඹ කිරීභ ිළණි ද;  ප්රඵෝ 
යක්ණ ඵේදක් ඳළනවීභ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ ිළණි ද; ඒ වහ 
ම්ඵන්ධ ප්රවෝ ඊ  ආනුහංගි හයණහ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ 
ිළණි ද ව ඳනතකි." 
 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
 දී්ධක නහභඹ ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.  
ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හ්ධතහ යන රදී.  
 

றரறவுப்ததர் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றருத்ங்களுடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

Long Title, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  
 

    "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන් තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் றருத்ப்தட்டரர தோன்நரம் தொமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநறற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ඔට්ටු ඇලලීභ වහ සදු ඵදු (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 
தந், சூரட்ட றறப்தணவு (றருத்ம்) 

ெட்டதோனம் 
BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT) 

BILL 
 

ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන් 

ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ. 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
‟‟ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්ධණ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හය බහ  

ඳළරිඹ යුතු ඹ.''-[ රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர] 
 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala De Silva] 
 

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 

[නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 න න්තිඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

1ஆம் ரெகம்  ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1, ordered to stand part of the Bill. 

 
2 න න්තිඹ.- (1988 අං 40 දයන ඳනප්රත් 2 

න න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 2.- (1988ஆம் ஆண்டின் 40ஆம் இனக்க, 

தந் சூரட்ட றறப்தணவுச் ெட்டத்றன் 2ஆம் 

தறரறறமணத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 2.- (Amendment of Section 2 of the Betting and Gaming Levy 

Act, No. 40 of 1988) 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"1 න ිළටු ප්රේ,  (1)   7 න ප්රප්ිතප්රත සි  12 න ප්රප්ිතඹ දක්හ (ඒ ප්රප්ිත 
ප්රදද ද ඇතුවන) ප්රප්ිත ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න:  

 

1988 අං 40       "2.  2005 අං 9 දයන  
දයන ඔට්ටු ඇලලීභ   ඳනත භන්න් අන්  ය   
ව සදු ඵදු ඳනප්රත්  ංප්රලෝධිත (ප්රභහි මින්භතු  
2 න න්තිඹ   "ේධහන              ේඥප්තිඹ"  
ංප්රලෝධනඹ  ඹනුප්රන් වන්    යනු  
කිරීභ. රඵන) 1988 අං 40 දයන 

ඔට්ටු ඇලලීභ ව සදු ඵදු 
ඳනප්රත් 2 න න්තිඹ 
එභ න්තිප්රත (1) න 
උඳන්තිඹ  ඉක්බිති භ 
ඳවත දළක්ප්රන 
උඳන්ති ඇතුශත් 
කිරීප්රභන් ප්රභයින් 
ංප්රලෝධනඹ යනු 

රළප්රේ"; 

(2)  16 සි  18 න ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් 
ය ඒ ප්රනු  ඳවත වන් ප්රො  ආප්රේල 
යන්න: 

 "ප්රවෝ (ආ) ප්රේදර වන් යහඳහයඹක් ය ප්රන 
ඹහප්රභන් රළප්රඵන දශ එතු භත සිඹඹ  ඳව 
අනුඳහතඹ අනු ව ඵේදක් අඹයනු  රළබිඹ යුතු ඹ."; 

   

(3)  22 සි  24 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත වන් ප්රො  ආප්රේල 
යන්න: 

 

“අඹ භත ඵේද ප්රවෝ 2009 අං 9 දයන ජහතිඹ 
ප්රොඩනළගීප්රම් ඵදු ඳනත ඹ ප්රත් ජහතිඹ 
ප්රොඩනළගීප්රම් ඵේද ප්රවීභ  ඹ ත් ප්රනොවිඹ           
යුතු ඹ."; 

 
(4)  27 සි  29 දක්හ ව ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 

ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන  ප්රො  
ආප්රේල යන්න: 

    

"තළනළත්තකුප්රේ දශ එතු භ  රුිළඹල 
මිලිඹන එ  ළඩි ප්රනොන්ප්රන් නම්  එභ"; 

 

(5)  31 න ප්රප්ිතඹ  ඉක්බිති භ ඳවත වන් ප්රො  
ඇතුශත් කිරීප්රභන්:- 

 

  "(1ආ) (1අ) න උඳන්තිඹ ඹ ප්රත් ඵේද ප්රවීභ  
  ඹ ත් ෆභ තළනළතකු විසින් භ- 
 

(අ)   අදහශ  හ්ධතු අන් වීප්රභන් ඳසු එශප්රමන 
භහප්රත විසි න දින ප්රවෝ එදින  ප්රඳය, එභ 
තළනළත්තහප්රේ දශ එතු ිළිතඵ 
ප්රොභහරිස-ජනයහලයඹහ විසින් නිලසචිත 
නිඹභ යනු රළබිඹ වළකි ඹම් ආිති 
ඳත්රහඹ  අනු ස යනු රළබුහ ව  ද වහ 
එප්ර  නිඹමිත ප්රතොයතුරු ඇතුශත් න්නහ ව ද 
හ්ධතහක් ලිිතත ප්රවෝ විදයත් භහ්ධප්රඹන් 
ප්රොභහරිස-ජනයහලයඹහ ප්රත ඉදිරිඳත් 
යනු රළබිඹ යුතුඹ; ව  

 

(ආ)   එක් එක් භහඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් ව එභ ඵේද 
එභ භහඹ අන්වීප්රභන් ඳසු එශප්රමන 
භහප්රත ඳශමුන තිප්රත ප්රවෝ එභ තිඹ  
ප්රඳය ප්රහ අන් ශ  යුතුඹ. 

 
(1ඇ)  (1අ)  න උඳන්තිඹ ඹ ප්රත් ඵදු ප්රවීභ  ඹ ත් 
ඹම්  තළනළත්තකු, එකී ඵේද ප්රවීභ ඳළවළය වරින අසථහ, 
ප්රම් ඳනප්රත් 4 න න්තිප්රත (2) න, (3) න, (4) න, (5) 
න ව (6) න උඳන්තිර විධිවිධහන අලය ප්රනස 
කිරීම් හිත (1අ) උඳන්තිඹ ඹ ප්රත් ප්රනු රළබිඹ යුතු 
ඵේද ප්රවීභ, ඳළවළය වළරීභ  ම්ඵන්ධප්රඹන් අදහශ විඹ යුතු ඹ.  
  

(1ඈ)     ප්රම් න්තිප්රත හ්ධඹඹ වහ - 

(අ)  "දශ එතු' ඹන්ප්රනන් එභ භහඹ 
ම්ඵන්ධප්රඹන් බුකිරුකුප්රේ යහඳහයප්රඹන් 
ප්රවෝ  සදු යහඳහයප්රඹන් අඹ ය නු රළබ 
ම්ප්ධණ මුදර අදවස ප්රේ. " 

 

(ආ)   " 'අදහශ හ්ධතු' ඹන්ප්රනන් ඹම් ්ධඹ 
ජනහරි භ ඳශමුන දිනප්රඹන්, අප්රේ ල භ 
ඳශමුන දිනප්රඹන්, ජලි භ ඳශමුන දිනප්රඹන් 
ප්රවෝ ඔක්ප්රතෝඵ්ධ භ ඳශමුන දිනප්රඹන් 
ආයම්බ න භහ තුන හරසීභහ අදවස ප්රේ." 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
2 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

2ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

1529 1530 

[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ  භවතහ] 
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3 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිඹ  2අ අලුත් 
න්තිඹ ඇතුරත් කිරීභ.) 

ரெகம் 3.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றல் 2அ 

ன்தம் தைற தறரறறமண உட்தைகுத்ல்.) 
CLAUSE 3.- (Insertion of new section 2A in the principal enactment) 

 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"2 න ිළටුප්රේ,  (1)   4 සි  12 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුලු) 
ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල යන්න: 

                    
         2අ.  (1)  2 න න්තිප්රත 
(1) න උඳ න්තිප්රත වන් 
න ඳරිදි බුකිරුකුප්රේ 
යහඳහයඹ ප්රවෝ සදු යහඳහයඹ ය 
ප්රන ඹනු රඵන ෆභ 
තළනළත්ප්රතක් භ 2013 ජනහරි 
භ 1 න දින ප්රවෝ එදින  ඳසු 
අසථහප්රෝචිත ඳරිදි ප්රම් ඳනත 
ක්රිඅඹහත්භ වීප්රම් දිනප්රත සි  භහ 
ඳව හරසීභහක් ඇතුශත ප්රවෝ 
යහඳහයඹ ආයම්බ කිරීප්රම් දින සි   

                             එක් භක් ඇතුශත ප්රේශීඹ 
ආදහඹම් ඵදු ප්රදඳහ්ධතප්රම්න්තු 
ප්රත ලිඹහඳදිංචි විඹ යුතුඹ. 

    
          (2) නභ, ලිිළනඹ, ලිඹහඳදිංචි 

කිරීප්රම් අංඹ ව ප්රොභහරිස-
ජනයහලයඹහ විසින් රණයණඹ 
යනු රළබිඹ වළකි  ප්රනත් ඹම් 
විසතය ඇතුරත් ලිඹහඳදිංචි කිරීප්රම් 
වතිඹක් ප්රොභහරිස-
ජනයලයඹහ විසින් (1) න 
උඳන්තිඹ ඹ ප්රත් ලිඹහඳදිංචි  
ව ෆභ තළනළත්තකු ප්රතභ 
නිකුත් යනු රළබිඹ යුතුඹ.". 

 

 (2)   "13 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ය ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ආප්රේල යන්න :                

 "(3)  (1)  න උඳන්තිප්රත විධිවිධහන     
      උලරංකනඹ"; 
 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

3 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

3ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

4 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 7 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 4.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 7ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 4.- (Amendment of the section 7 of the principal enactment) 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

"2 න ිළටුප්රේ,  24 සි  26 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුලු) ඉත්ය 
ඒ ප්රනු  ඳවත වන් ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

  

 "න්තිඹ ඳවත වන් ඳරිදි ංප්රලෝධනඹ යනු 
රළප්රේ:- 

 

 (1) "තක්ප්ර රුරු","ප්රොභහරිස 
ජනයහලයඹහ", "නිප්රඹෝජය 
ප්රොභහරිසයඹහ" ව  
"තළනළත්තන්" ඹන ප්රඹදුම්ර අ්ධථ 
නිරඳනඹ ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන අ්ධථ නිරඳනඹ 
ආප්රේල කිරීප්රභන්:- 

   

     "තක්ප්ර රුරු", "ප්රොභහරිස 
ජනයහලයඹහ",  "නිප්රඹෝජය 
ප්රොභහරිසයඹහ" ඹන ප්රඹදුම්ර 
ඒහ  ිළිතප්රිතන් යහඳහය 
ිළරිළටුම් ඵදු ඳනප්රත් 59 න 
න්තිප්රඹන් ඊ  දී ඇති අ්ධථභ 
ඇත්ප්රත්ඹ."  

 
            (2)     "සදු" ඹන චනප්රත අ්ධථ 

නිරඳණඹ  ඉක්බිති භ ඳවත 
දළක්ප්රන අ්ධථ නිරඳණඹ එතු 
කිරීප්රභන්:-" 

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
4 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

4ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 න න්තිඹ.- (රංගුබහඹ ව වහනිපයණඹ.) 
ரெகம் 5.- (தெல்லுதடிரக்குல்.) 

CLAUSE 5.- (Indemnity) 
 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි,  භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

“ 2 න ිළටුප්රේ,  30 සි  34 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුලු) ඉත් 
 ය, ඒ ප්රනු  ඳවත වන් ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

   

"රංගු කිරීභ.  5.  2013 ජනහරි භ 1 න 
දිනප්රඹන් ආයම්බ වී ප්රම් ඳනත 
ම්ඵන්ධප්රඹන් 
ථහනහඹයඹහප්රේ වතිඹ 
ඔ වප්රේ අත්න ඇති  වන් 
යනු රඵන දිනප්රඹන් අන් න 
හරසීභහ තුශ දී ේධහන ේඥප්තිඹ 
ඹ ප්රත් ඵරඹ ප්රදනු රළබ 
ප්රොභහරිස-ජනයහලයඹහ ප්රවෝ 
ඹම් තළනළත්තකු විසින් ේධහන 
ේඥප්තිප්රත 2 න න්තිප්රත  (1අ) 
උඳන්තිඹ ඹ ප්රත් ඹම් 
තළනළත්තකුප්රන් අඹ ය එතු 
යනු රළබ ඵදු මුදර සිඹලු 
හ්ධඹඹන් වහ ප්රම් ඳනත ඹ ප්රත් 
ප්රොභහරිස-ජනයහලයඹහ ප්රවෝ එභ 
තළනළත්තහ විසින් රංගු ප්රර 
ඳනහ එතු ය නු රළබ ප්රර 
රනු රළබිඹ යුතුඹ:  

 
  එප්ර  වු ද, ඉවත කී 

විධිවිධහන එකී හරසීභහ තුශ දී  

1531 1532 

"ඔට්ටු  
ඇලලීභ 
ප්රවෝ සදු 
යහඳහය 
ලිඹහඳදිංචි  
කිරීභ. 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

  
 අඹයනු රළබ ව එතු යනු රළබ 

එභ ඵදු මුදල ම්ඵන්ධප්රඹන් ඹම් 
අධියණඹක් විසින්  නිකුත් යන 
රද ඹම් රණයණඹ  ප්රවෝ ආඥහ  
ප්රවෝ ඹම් අධියණඹ විබහ 
ප්රමින් ඳත්නහ නීති ිතයඹ  
ඵර ප්රනොඳෆ යුතු ඹ." 

  

"3 න ිළටුප්රේ,  1 සි  4 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුලු) ඉත් 
 යන්න." 

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
5 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

5ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

6 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත උඳප්රලනඹ 
ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 6.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றற்கரண 

அட்டமமத் றருத்துல்.) 
CLAUSE 6.- (Amendment of the Schedule to the principal enactment.) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"3 න ිළටුප්රේ  33 න ප්රප්ිතඹ ඉත්ය ඒ ප්රනු  ඳවත වන් 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න:-  

  
 „න ෆභ ්ධඹක් වහ ඔට්ටු ඇලලීප්රම් 
 යහඳහයඹ - ; ' " 
 
"(1)    4 න ිළටුප්රේ, 4 සි  6 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 

 ඉත්ය ඒ ප්රනු  ඳවත වන් ප්රො  ආප්රේල යන්න:-  

(iii)  ජීවී රඳහහිනී විහලන ඳවසුම් බහවිතහ ප්රනොය 

ඳත්හප්රන ඹනු රඵන අසථහ රුිළඹල 
විසිඳන් දවක්' " 

 
 

"(2)   7 න ප්රප්ිතඹ ව 8 න ප්රප්ිතඹ ඹන ප්රප්ිත ප්රදභ ඉත්ය ඒ 
ප්රනු  ඳවත වන් ප්රො  ආප්රේල යන්න:-  

 

'5.  2006 අප්රේ ල භ 1 න දින ප්රවෝ ඉන් ඳසු එප්රවත් 

2013 අප්රේ ල භ 1 න දින  ප්රඳය ආයම්බ න ෆභ 
්ධඹක් වහ ඔට්ටු ඇලලීප්රම්' " 

 
 

"(3)  16 න ප්රප්ිතඹ  ඉක්බිති භ ඳවත වන් ප්රො  ඇතුශත් 
යන්න:- 

 

'6.  2013 අප්රේ ල භ 1 න දින ප්රවෝ ඉන් ඳසු ආයම්බ න 

ෆභ ්ධඹක් වහ ඔට්ටු ඇලලීප්රම්  යහඳහයඹ -  
 

(i)  අනුප්රඹෝජිතඹන් භහ්ධප්රඹන් යනු රඵන වි ,   
- රුිළඹල මිලිඹන ප්රදක්;   

(ii)   ජීවී රඳහහිනී ඳවසුම් බහවිතහ ය 
ඳත්හප්රන   ඹනු රඵන අසථහ,             
- රුිළඹල තුන් රක්ඹක්;   

(iii)   ජීවී රඳහහිනී විහලන ඳවසුම් බහවිතහ 
ප්රනොය ඳත්හප්රන ඹනු රඵන අසථහ, 
- රුිළඹල විසිඳන් දවක්' "; 

 
"5 න ිළටුප්රේ,  3 න ප්රප්ිතඹ ඉත්ය ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
ප්රප්ිතඹ ආප්රේල යන්න:-  
 

'2005 අප්රේ ල භ 1 න දින ප්රවෝ ඉන්ඳසු එප්රවත් 

2013 අප්රේ ල භ 1 න දින  ප්රඳය' " 
 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

6 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

6ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

7 න න්තිඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 
යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

ේඥප්ති න්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 
වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හ්ධතහ යන රදී.  

 

7ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றருத்ங்களுடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

 

Clause 7, ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන් දළන් තුන්න ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ 

ප්රඹෝජනහ යනහ. 
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் றருத்ப்தட்டரர தோன்நரம் தொமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநறற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ඵදු අභිඹහචනහ ප්රොමින් බහ 
(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ரற றன்தொமநதௌட்டு ஆமக்குள 

(றருத்ம்) ெட்டதோனம் 
TAX APPEALS COMMISSION (AMENDMENT) BILL 

 
ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

1533 1534 

[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ  භවතහ] 
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රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, “ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන් 

ප්රදන ය කිඹ විඹ යුතු ඹ” යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ.   

 
 

ේලසනඹ විභන රදී. 

 වඬල අනු "ඳක්" භන්ත්රී න්  ජඹ ඵ නිප්රඹෝජය හය 
බහඳතිතුභහ විසින් ේහල යන රදී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி "ஆம்"  றறனரங்கறற்ர ண குளக்கபறன் தறறத் 

றெரபர் அர்கள் அநறறத்ரர்கள். 
 

Question put.  

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES, having collected 

the Voices, declared that the ―Ayes― had it. 
 
 
 

රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ප්රඵදීභක් අලයයි. 
 

 

 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 43 න සථහය නිප්රඹෝඹ ඹ ප්රත් - ඳක් 105: 
විරුේධ  5 ඹනුප්රන් - ප්රඵදුප්රණ්ඹ. 

 தரரளுன்நம் 43ஆம்  றமனக் கட்டமபப்தடி தறரறந்து: ெரர்தரக 

105;  றரக 5. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 105; 

Noes 5. 
 
 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී. 
அன்தடி,  ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
Bill accordingly read a Second time 
 
 

භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්ධණ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හය බහ  ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' -[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர] 

 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 
 
 

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 

 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
 
 

1 සි  3 ප්රතක්  න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

1ஆம் ரெகத்றலிருந்து 3ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இருக்கறண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

4 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 7 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 4.-(தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 7ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 

CLAUSE 4.- (Amendment of section 7 of the principal enactment.)  
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
"3 න ිළටුප්රේ,  13 න ප්රප්ිතඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න:- 

      

 '(ආ) ප්රභභ න්තිප්රත (1අ) උඳන්තිප්රත  
 විධිවිධහනර  ඹ ත් ආඳසු ප්රනු රඵන,  
 සිඹඹ  විසිඳව  භහන මුදල' " 

 

"4 න ිළටුප්රේ,  13 සි  15 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් 
 ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ඇතුශත් 
 යන්න:- 

      
'7 න න්තිප්රත (1) න උඳන්තිප්රත (අ) ව (ආ) 
ප්රේදර" ඹන චන ව' " 

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

4 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

4 ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 8 න 

න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
ரெகம் 5.-(தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 8ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 5.- (Amendment of section 8 of the principal enactment.)  
 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

"4 න ිළටුප්රේ,  23 සි  35 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් 
 ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල 
 යන්න:-  

 
'ේධහන       5. 2012 අං 4 දයන    ඵදු අභිඹහචනහ  
ේඥප්තිප්රත 8 ප්රොමින් බහ (ංප්රලෝධන) ඳනත         
න භන්න් අන්   ය  ංප්රලෝධිත     ේධහන  
න්තිඹ ේඥප්තිප්රත 8 න න්තිඹ  
ේතිප්රඹෝජනඹ ඉත්ප්රො  ඒ  ප්රනු   ඳවත  දළක්ප්රන      
කිරීභ. ප්රො  ආප්රේල  යන්න:- 
 
  

'අභිඹහචනඹක් 8. (1) ඹම් තළනළත්තකු, 
ඉදිරිඳත් 
කිරීභ වහ (අ)  ඹම් ඵදු, හසතු, 
න හ්ධඹ  අඹකිරීම්,  
ඳටිඳහටිඹ.  ඳළනවීම් ප්රවෝ 
  දණ්ඩන 
  ිළිතඵ ව ඹම් 
 හයණඹක්       

1535 1536 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

 ම්ඵන්ධප්රඹන් 
  ප්රොභහරිස  
  ජනයහලයඹහප්රේ 
  රණයණඹකින්; ප්රවෝ  

    
 (ආ)  (235 න  
  අධිහයඹ ව) 
   ප්ර්ධගු  
  `ආඥහඳනප්රත් 10 
  න න්තිප්රත 
   (1ආ)  
  උඳන්තිඹ 
  ඹ ප්රත් අධයක් - 
  ජනයහලයඹහප්රේ 
  රණයණඹකින්, 
   
 අතිප්තිඹ  ඳත්ප්රේ නම් 
 එභ තළනළත්තහ විසින් 
 අසථහප්රෝචිත ඳරිදි, 
 ප්රොභහරිස - 
 ජනයහලයඹහ  ප්රවෝ 
 අධයක් - 
 ජනයහලයඹහ විසින්  
 ේහල යන රද ප්රව තු 
 තභහ ප්රත රළබුු 
 දිනප්රත සි   දින තිවක් 
 ඇතුශත ඒ ිළිතඵ 
 ප්රොමින් බහ ප්රත 
 අභිඹහචනඹක් ඉදිරිඳත් 
 යනු රළබිඹ වළකිඹ; 
 ප්රවෝ 
 

       (2)  අධයක් -  
 ජනයහලයඹහ ඉවත ආඥහ 
 ඳනප්රත් 10 න න්තිප්රත 
 (1ආ) උඳන්තිප්රත 
 නිලසචිත දක්හ ඇති  
 හරසීභහ තුශ දී  එභ 
 රණයණඹ දීභ   අප්රඳොප්රවොත් 
 න  අසථහ දී එභ  
 තළනළත්තහ විසින්, ඉවත 
 ආඥහ ඳනප්රත්   (1ආ)  
 උඳන්තිප්රත   නිලසචිත 
 දක්හ ඇති   හරසීභහ 
 අහනප්රත   දී ප්රොමින් 
 බහ ප්රත අභිඹහචනඹක්  
 ඉදිරිඳත් යනු  රළබිඹ  
 වළකි ඹ. 
  

      (3)   අභිඹහචනඹක් 
 ඉදිරිඳත්  කිරීප්රම් ආහයඹ 
 ව ආිතිඹ, එළනි  
 අභිඹහචනඹක් විබහ 
 කිරීප්රම්දී ව රණයණඹ  
 කිරීප්රම්දී ප්රොමින්  
 බහ විසින්  අනුභනඹ 
 ශ යුතු  හ්ධඹ ඳටිඳහටිඹ 
 ව ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් 
 ප්රවිඹ යුතු හසතු ඇත්නම් 
 එභ හසතු ප්රොමින් බහ 
 විසින් තත්හ්ධඹ වහ 
 හදනු රඵන රීති භන්න් 
 නිලසචඹ යනු රඵන  
 ආහයඹ  විඹ යුතු ඹ.' " 

"5 න ිළටුප්රේ, 1 සි  7 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් 
 යන්න."  

   

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

5 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

5ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

6 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 9 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

 ரெகம் 6.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 9ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 
CLAUSE 6.- (Amendment of section 9 of the principal enactment.) 

 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳවත වන් ංප්රලෝධන භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"5 න ිළටුප්රේ, 25 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන  
ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
 

             ආප්රේල කිරීප්රභන්;' 
 

(3) එහි (4) න උඳන්තිඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල කිරීප්රභන්: 

 

'(4)  (අ)  7න න්තිප්රත (1) න 
උඳන්තිප්රත (අ) ප්රේදඹ ඹ ප්රත් න 
අභිඹහචනඹක් ම්ඵන්ධප්රඹන්, 
අභිඹහචනඹ ප්රො  ඇත්ප්රත් ඹම් 
තක්ප්ර රු  එප්රයහි ද, එභ 
තක්ප්ර රු යන රද තක්ප්ර රුරු 
ප්රවෝ තත් හ්ධඹඹ වහ ප්රොභහරිස - 
ජනයහලයඹහ විසින්  ඵරඹ ඳයනු 
රඵන ඹම් තළනළත්ප්රතකු; ප්රවෝ 

 

 (ආ)  7න න්තිප්රත (1) න 
උඳන්තිප්රත (ආ) ප්රේදඹ ඹ ප්රත් න 
අභිඹහචනඹක් ම්ඵන්ධප්රඹන්, තත් 
හ්ධඹඹ වහ අධයක් - ජනයහලයඹහ 
විසින් ඵරඹ ඳයනු රඵන ඹම් 
තළනළත්ප්රතකු, 

 

 අසථහප්රෝචිත ඳරිදි, ප්රොභහරිස - 
ජනයහලයඹහප්රේ ප්රවෝ අධයක් - 
ජනයහලයඹහප්රේ රණයණඹ වහ වහඹ වීභ 
ිළණි, එභ අභිඹහචනඹ විබහ යනු රඵන 
ප්රොමින් බහප්රේ විබහ කිරීභ  වබහගි විඹ 
යුතු ඹ.' " 

"6 න ිළටුප්රේ,  11 සි  21 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) ඉත් 
 ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල 
 යන්න: 
 

'(5) එහි (10) න උඳන්තිප්රත "තක්ප්ර රු 
ේතිප්රලෝධනඹ ශ යුතු ඹ. ප්රොමින් බහප්රේ 
රණයණඹ අභිඹහච  ව ප්රොභහරිස - 
ජනයහලයඹහ  ලිිතත දළනුම් දිඹ යුතු ඹ." ඹන චන 
ප්රනු  "තක්ප්ර රු ේතිප්රලෝධනඹ ශ යුතු ඹ." 
ඹන චන ආප්රේල කිරීප්රභන්; 

 

(6) (10) න උඳන්තිඹ  ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්ප්රන 
ප්රො  එතු කිරීප්රභන්:- 

 

 "(11). ප්රොමින් බහප්රේ රණයණඹ 
අහනහත්භ විඹ යුතු අතය, එභ රණයණඹ 
අභිඹහච  ව අසථහප්රෝචිත ඳරිදි, 
ප්රොභහරිස - ජනයහලයඹහ  ප්රවෝ අධයක් 
- ජනයහලයඹහ  දළනුම් දිඹ යුතු ඹ.' " 

 

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
6 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
6ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ  භවතහ] 
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7 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 10 න 
න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

 ரெகம் 7.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 10ஆம் 

தறரறமத் றருத்துல்) 

CLAUSE 7.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 
 
 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳවත වන් ංප්රලෝධන භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ : 

 
"7 න ිළටුප්රේ,  2 න ප්රප්ිතඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

'යනු රඵන දින සි  දින ප්රදසීඹ වළත්තෆක් 
ඇතුශත රඵහ දිඹ'; 

4 ව 5   ප්රප්ිත ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
ප්රො  ආප්රේල යන්න: 

'එප්ර  වු ද, ප්රම් ඳනප්රත් I න උඳප්රලනප්රත I 

න රණයප්රත ප්රවෝ II න උඳ ප්රලනප්රත නිලසචිත 
දක්හ ඇති ඳරිදි ප්රනස ඵදු අඹශ වළකි 
හරසීභහ වහ අදහශ ප්රේ ඹන රුණ ප්රනොතහ 
අදහශ ේඥප්රණන්හි' " 

 

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 
 
7 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
7ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

8 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 11අ අලුත් 
න්තිඹ ඇතුශත් කිරීභ.) 

 ரெகம் 8.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 11அ 

ன்தம்  தைற தறரறம உட்தைகுத்துல்) 
CLAUSE 8.- (Insertion of new section 11A in the principal enactment.) 

 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳවත වන් ංප්රලෝධන භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 

"7 න ිළටුප්රේ, 18 සි  25 දක්හ ව ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රද ද ඇතුවන) 
 ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල 
 යන්න: 

 

'නීති ේලසනඹක් භත         11අ.   (1)   ප්රම් ඳනප්රත් 7   න 
අභිඹහචනහධියණඹ  න්තිප්රත (1) න   උඳන්තිප්රත 
 ප්රත යනු රඵන   (අ)   ප්රේදඹ   ඹ ප්රත්      ප්රොමින් 
අභිඹහචනඹ.'  බහ ප්රත අභිඹහචනඹක් ඉදිරිඳත් 

යන   (ප්රභභ   ඳනප්රත්    මින්භතු 
 "අභිඹහච" ප්රර වඳුන්නු රඵන)  
 තළනළත්ප්රතකු ප්රවෝ ප්රොභහරිස -  
 ජනයහලයඹහ විසින් නීති ේලසනඹක් 

ළන රණයණඹක්' " 

"11 න ිළටුප්රේ,  3 ව 4 ප්රප්ිත ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න: 
 

'(ඇ)  එළනි ඹම් අභිඹහචනඹක් ම්ඵන්ධප්රඹන් එළනි 
ඹම් ලිිතත නීතිඹකින් නිඹමිත ඹම් මුදරක් 
තළන්ඳත් යන ප්රර ප්රවෝ, ඹම් හසතුක් 
ප්රන ප්රර ප්රවෝ ඹම් ඇඳඹක් තඵන ප්රර 
ප්රොභහරිස - ජනයහලයඹහ  නිඹභ යනු 
ප්රනොරළබිඹ යුතු ඹ.' " 

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
8 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
8ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

9 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත  13 න 
න්තිඹ  ේතිප්රඹෝජනඹ කිරීභ.) 

ரெகம் 9.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 13ஆம் 

தறரறம ரற்நலடு தெய்ல் ) 
CLAUSE 9.- (Replacement of section 13 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 
 

" 11 න ිළටුප්රේ,  8 න ප්රප්ිතඹ ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු   ඳවත දළප්රන 
 ප්රො  ආප්රේල යන්න:- 

 

"ඉත් කිරීම්.      13. ප්රභභ ඳනප්රත් 1 න උඳප්රලනප්රත 
1 න  රණයප්රත  නිලසචිත ".  

 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
9 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

9 ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

10 න න්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රත 1 න 
උඳප්රලනඹ  ේතිප්රඹෝජනඹ කිරීභ) 

ரெகம் 10.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 1ஆம் 

அட்டமம ரற்நலடு தெய்ல்) 
CLAUSE 10.- (Replacement of Schedule 1 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
           

1539 1540 



ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

 "11 න ිළටුප්රේ,   II න රණයප්රත  19   සි  21 දක්හ  ප්රප්ිත ( ඒ ප්රප්ිත ප්රද 
 ද ඇතුවන) ඉත් යන්න." 
                                   
"12 න ිළටුප්රේ,  II  න රණයප්රත  3 සි  5  දක්හ ප්රප්ිත (ඒ  ප්රප්ිත ප්රද ද 
 ඇතුවන)  ඉත් යන්න." 
                          
" 12 න ිළටුප්රේ,  II  න රණයප්රත  16 සි  18   දක්හ ප්රප්ිත ( ඒ ප්රප්ිත ප්රද 
 ද ඇතුවන)    ඉත් යන්න." 
                           
" 12 න ිළටුප්රේ,  II   න රණයප්රත  29 ව 30 ප්රප්ිත ඉත් යන්න." 
                             
" 13 න  ිළටුප්රේ,  II   රණයප්රත  3 න ප්රප්ිතඹ ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු   
 ඳවත දළක්ප්රන  ප්රො  ආප්රේල යන්න:-.     

   " 8 න" 
"13  න  ිළටුප්රේ,  II   න රණයප්රත 12 න ප්රප්ිතඹ  ඉත්ප්රො  ඒ ප්රනු   
 ඳවත දළක්ප්රන  ප්රො  ආප්රේල යන්න:- 

                                                      "11 න" 

 

ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

10 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

10 ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
  

11න න්තිඹ,  ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 
යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

11ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 11 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

12 න න්තිඹ.- (අරණතඹ  ඵරඳෆභ) 
ரெகம் 12.- (கடந்கரனத்ம உள்படக்கும் தன்) 

CLAUSE 12.- (Retrospective effect.)  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
                            

"14 න ිළටුප්රේ,  16න ප්රප්ිතඹ  ඉත්ප්රො    ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො   ආප්රේල යන්න:- 

                                  
 "2 න  න්තිඹ , 7 න න්තිප්රත (1) 
න  උඳන්තිප්රත අතුරු" 

 
"14 න ිළටුප්රේ,   24 න ප්රප්ිතඹ  ඉත්ප්රො   ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රේල යන්න:-                               

" ං ප්රලෝධනඹ සිඹලු  හ්ධඹ  වහ 2011 
භහ්ධතු   භ  31   න    දින සි    ඵරහත්භ 
ඳළළති ඵ  රනු රළබිඹ යුතු අතය  
ප්රොමින් බහ විසින්, 2011 භහ්ධතු භ 31 
න දිප්රනන් ආයම්බ ප්රම් ඳනත".  

 
ංප්රලෝධන ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

12 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

12ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

13 න න්තිඹ.-  (අ්ධථ   නිරඳණඹ)    
ரெகம் 13.- (ததரருள்றகரடல்) 

CLAUSE 13.- (Interpretation.) 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
   

"15 න ිළටුප්රේ,  1 සි  9 දක්හ ප්රප්ිත (ඒ ප්රප්ිත ප්රදද ඇතුවන) ඉත් 
 යන්න." 

 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
13 න න්තිඹ, ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
13ஆம் ரெகம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

     
14න න්තිඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  තිබිඹ 

යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
14ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 14 ordered to stand part of the Bill. 

 
 10 න අලුත් න්තිඹ.-(ේධහන ේඥප්තිප්රත 13අ 

න්තිඹ  ඉත් කිරීභ)  
தைற ரெகம் 10.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 

13அ ஆம் தறரறம லக்குல்) 
NEW CLAUSE 10.- (Repeal of section 13A of the principal enactment.)  

 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
       

  " 11 න ිළටුප්රේ, 12 න ප්රප්ිතඹ  ඉක්බිතිභ  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ආප්රේල යන්න:- 

                    

 " ේධහන   10.    ේධහන  ේඥප්තිප්රත  13අ  න්තිඹ   
ේඥප්තිප්රත  ප්රභයින් ඉත් යනු රළප්රේ". 
13 අ   
න්තිඹ   
ඉත්  කිරීභ.  
  
ේධහන   11. ේධහන ේඥප්තිප්රත 13 න්තිඹ    
ේඥප්තිප්රඹහි   ඉක්බිතිභ   ඳවත    දළක්ප්රන      අලුත්       
13අ අලුත්  න්තිඹ  ඇතුශත්    යනු   රඵන අතය,     
න්තිඹ  එඹ  ේධහන  ේඥප්තිප්රත    13අ   න්තිඹ 
ඇතුශත්  ප්රර    ඵරහත්භ  විඹ   යුතු ඹ:- 
කිරීභ.    

1541 1542 

[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ  භවතහ] 
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"අ්ධථ     13අ   ඳද ම්ඵන්ධප්රඹන් 
නිරඳණඹ.    අනයහ්ධථඹක්   අලය 
 වුප්රවොත්  මි, ප්රම්   ඳනප්රත් 

හ්ධඹ වහ - 
                                                                            
"තක්ප්ර රුරු " ඹන්න   

ප්රේශීඹ ආදහඹම් ඳනප්රත්  
එඹ දී ඇති අ්ධථඹභ    

 තිබිඹ  යුතු ඹ:                                                            
 
"ප්රේශීඹ ආදහඹම් ඳනත" 

ඹන්ප්රනන්, 2006 
                                                              අං10 දයන ප්රේශීඹ 
 ආදහඹම් ඳනත ව 
 අලය  ව  උචිත 
 අසථහර දී  1979 
 අං 28 දයන ප්රේශීඹ 
 ආදහඹම් ඳනත ව 2000
 අං 38 දයන ප්රේශීඹ 
 ආදහඹම් ඳනත   ඇතුශත් 
 ප්රේ.".  

 
ඉදිරිඳත් යන රදින්, ඳශමු න ය කිඹන රදී. 
தகரண்டுப்தட்டு தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டது. 

Brought up, and read the First time 

 

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
 රු නිප්රඹෝජය බහඳතිතුභනි, " න්තිඹ දළන් ප්රදන ය 

කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ.  

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

න්තිඹ  ඳනත් ප්රටුම්ඳත  එතු ශ යුතුඹ  ඹන ේලසනඹ 
විභන  රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 10 න අලුත් න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.   

ரெகம் ெட்டதோனத்றல் றெர்க்கப்தடறண்டும் தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

10 ஆம் தைற ரெகம்  ெட்டதோனத்றன் தகுறர க இருக்க றண்டு 

தணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 

New Clause 10, ordered to stand part of the Bill.  

 
 

13 න අලුත් න්තිඹ.-(ළදුරු කිරීභ.) 
தைற ரெகம் 13.- (ங்கமபத் றர்த்ல்) 

NEW CLAUSE 13.- (Avoidance of doubts.)   

 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
           

14 න ිළටුප්රේ,  29 න ප්රප්ිතඹ  ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ඇතුශත් යන්න:- 

 
"ළදුරු  13.  ප්රම් ඳනත භගින් ේධහන ේඥප්තිප්රත 10  
කිරීභ.       න න්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ  

ප්රඳයහතු, 10 න න්තිඹ භගින්  එකී 
න්තිඹ   ඹ  ප්රත් ප්රොමින් බහ ප්රත 
ඳළරුු ඹම් අභිඹහචනඹක් රණයණඹ කිරීභ   
වහ ේධහනඹ ප්රො  තිබ භහ ප්රදොශව 
හරසිභහ ඉකුත් වී තිබුණ ද, ප්රම්   ඳනතින්                                                               
ංප්රලෝධිත ඳරිදි ව ේධහන ේඥප්තිප්රත 10 

න න්තිඹ අනු, එභ අභිඹහචනඹ 
විබහප්රො  රණයණඹ කිරීභ වහ 
ප්රොමින් බහ  ඵරඹ ඇති ඵ ළදුරු 
කිරීප්රම් හ්ධඹ  වහ ප්රභයින් ේහල යනු 
රළප්රේ." 

 
ඉදිරිඳත් යන රදින්, ඳශමු න ය කිඹන රදී. 
தகரண்டுப்தட்டு தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டது. 

Brought up, and read the First time. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු නිප්රඹෝජය  බහඳතිතුභනි, " න්තිඹ දළන් ප්රදන ය 

කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ.  

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳත  එතු ශ යුතුඹ ඹන ේලසනඹ 

විභන  රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
 13 න අලුත් න්තිඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් 

වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.   

ரெகம் ெட்டதோனத்றல் றெர்க்கப்தட றண்டும் தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

13ஆம் தைற ரெகம்  ெட்டதோனத்றன் தகுறர க இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 

New Clause 13 ordered to stand part of the Bill.  

 
 
ේඥප්ති න්තිඹ  ව නහභඹ  ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 

වළටිඹ  තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී.  
ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හ්ධතහ යන රදී.  

ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றருத்ங்களுடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  
 

"That the Bill be now read the Third time." 

 
 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ංප්රලෝධිතහහයප්රඹන්, තුන්න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் றருத்ப்தட்டரர தோன்நரம் தொமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநறற்நப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree to extend the time? 
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ඳහ්ධලිප්රම්න්තු 

රු භන්ත්රී රු  
(ரண்தைறகு உரப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 

 

මරය ශභනහයණ (කීභ) (ංප්රලෝධන) 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

றற தொகரமத்தும் (ததரரப்தை) (றருத்ம்) 

ெட்டதோனம் 
FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) 

(AMENDMENT) BILL 

 
ප්රදන ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 
Order for Second Reading read. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  

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

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ප්රදන ය කිඹන රදී.   

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්ධණ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හය බහ  ඳළරිඹ 

යුතු ඹ.'' -[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர] 
 

Resolved: 

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

-  [The Hon. Nimal Siripala de Silva] 
 

 
හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றெரபர்  அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்] 
 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTES in the Chair.] 

 
1 සි  3 දක්හ  න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  

තිබිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

ේඥප්ති න්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 
වළටිඹ   තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලෝධන   යහිත, හ්ධතහ යන රදී. 
 

 

1ஆம் ரெகத்றலிருந்து 3ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

 ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

ெட்டதோனம் றருத்றன்நற அநறக்மக தெய்ப்தட்டது.   
 

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

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

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  
 

"That the Bill be now read the Third time." 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර තුන්න ය කිඹහ ම්භත 

යන රදී.  

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் தோன்நரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டு 

றமநறற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
 

 
ක්රුප්රභෝඳහඹ ං්ධධන යහඳිති (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත 

தெல்தணுக்க அதறறருத்றக் 

கருத்றட்டங்கள் (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS 

(AMENDMENT) BILL 

 

ප්රදන ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம்  றப்தறற்கரண  கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  

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

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර ප්රදන ය කිඹන රදී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 

''ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්ධණ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු හය බහ  ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' --[රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 

 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர] 
 

Resolved: 

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

-  [The Hon. Nimal Siripala de Silva] 

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTES in the Chair.] 
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1 සි  3 දක්හ  න්ති ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

ේඥප්ති න්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 
වළටිඹ   තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලෝධන  යහිත, හ්ධතහ යන රදී. 
 

1ஆம் ரெகத்றலிருந்து 3ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இருக்க றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

 ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

றண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

ெட்டதோனம் றருத்றன்நற அநறக்மக தெய்ப்தட்டது.   
 

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

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

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  

"That the Bill be now read the Third time." 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුකර තුන්න ය කිඹහ ම්භත යන 

රදී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் தோன்நரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டு 

றமநறற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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ලතළබීභ 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 

 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, "ඳහ්ධලිප්රම්න්තු දළන් 

ල තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ප්රඹෝජනහ යනහ. 

 

 
එලහි ප්රේරහ අ. බහ. 6.30 වුප්රඹන් නිප්රඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ විසින් ේලසනඹ ප්රනොවිභහ ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ල තඵන 
රදී. 

ඳහ්ධලිප්රම්න්තු ඊ  අනුකර, 2013 අප්රේ ල 10 න ඵදහදහ ප. බහ. 
9.30 න ප්රතක් ල ගිප්රතඹ. 

 
அப்ததரளது, தற. த. 6.30 றரகறறடற  குளக்கபறன் தறறத் 

றெரபர் அர்கள் றணர றடுக்கரறனற தரரளுன்நத்ம 

எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம்,  2013  ப்தறல் 10, தைன்கறம தொ.த. 

9.30 றம  எத்றமக்கப்தட்டது 

 
It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 10th April, 

2013. 





 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල : ඳහ්ධලිප්රම්න්තු විහද හ්ධතහර හ්ධක දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ප්රන්හ ළනීභ අලය  
නම් හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල හසතු රු. 2.50කි. ප්රොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි ප්රොඩනළගිලප්රල යජප්රත  ේහලන  හ්ධඹහංලප්රත  අධිහරී  ප්රත  ෆභ  ්ධඹභ  ප්රනොළම්ඵ්ධ           
30 දහ   ේථභ දහඹ  මුදල ප්රහ ඉදිරි ්ධප්රත දහඹත්ඹ රඵහ ප්රන විහද හ්ධතහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිප්රනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉලලුම් ඳත් බහය නු ප්රනොරළප්රේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்மகறன் ருடரந் ெந்ர ரூதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற் 

தெனவு ரூதர 2.50. ருடரந் ெந்ர தொற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறெறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறருபப்தமண, தகரளம்தை 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்றரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் றறக்கு தொன் ெந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட றண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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ේලසනර  හික ිළිතුරරු 
 

ප්රඳෞද්ලි දළනුම් දීප්රභන් ඇසූ ේලසනඹ : 
 භෘද්ධි වනහධහය ප්රනොරළබීභ 
 ප්රදභශ ජනතහප්රේ ේජහතහන්්රි  අතිවාහකමම් 

උලරංකනඹ 
 

ප්රනොඳළමිණීප්රම් අයඹ: 
 රු බීර් වහෂිම් භවතහ 
යේහද ප්රඹජජනහ:  
 ඳහර්ලිප්රම්න්ුර රැසවීම්ර  වබහගිවීභ ළශළක්ප්රන 

අන්දමින් නිහ ප්රජදිකම කිරීභ 
 2013 ප්රඳඵයහරි 07 න දින “ද අතිරන්ඩ්” ව 

“ප්රඩ්ලිනිව්ස” පුත්ඳත් හර්තහ 
 

ප්රඳෞද්ලි භන්ත්රී න්ප්රේ ඳනත් ප්රටුම්ඳත්: 
   ප්රදලප්රතො  භවෂලුල උරභහ අයහබි විදුවර (ංසථහත 

කිරීප්රම්) - [රු එම්.බි. ෂහරුක් භවතහ] - ඳශමුන ය 
කිඹන රදී. 

අන්තර්ත ේධහන රුණු 

தறரண உள்படக்ம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Non-receipt of Samurdhi Benefit  

   Violation of Democratic Rights of Tamil People 
 

LEAVE OF ABSENCE:  

   Hon. Kabir Hashim  
 

PRIVILEGE MOTIONS: 

   Search of House Restraining Participation at Parliament 

Sessions 

   “The Island” and “Daily News” Reports of 7th February, 2013 
 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

   Deltota Mahfalul Ulama Arabic College (Incorporation) – 

[The Hon. M.B. Farook] – Read the First Time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்பௐக்கு ரய்பன றமடள் 
 

ணற அநறறத்ல்பன றணர: 

 சபர்த்ற றரம் றமடக்ரம 

 றழ் க்பறன் ஜணர உரறமள் லநப்தடல் 
 

ரறபைக் அதற: 

 ரண்புறகு பீர் யரறம் 
 

சறநப்புரறமப் தறரமள்: 

      தரரபௐன்நக் கூட்டத்துக்குச் சபபறப்தமத் 

டுக்கும்மறல் வீட்மடச் ரசரமணறட்டம 

      2013 ததப்பைரற 07ஆந் றற " னன்ட்" ற்பொம் 

"தடய்பௌ றபேஸ்" அநறக்மள் 
 

ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்ள்: 

 தல்தரட்ட ஹ்தபல் உனர அபுக் ல்பரற 

(கூட்டிமத்ல்) - [ரண்புறகு ம்.தற. தரபக்] - 
பன்பமந   றப்தறடப்தட்டது 

ප්රද්ශීඹ ආදහඹම්  (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
 ප්රදන ය ව ුරන්න ය කිඹහ ංප්රලජධිතහහයප්රඹන් 

ම්භත යන රදී. 
 

ප්රනොතහරිස  (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
 ප්රදන ය ව ුරන්න ය කිඹහ ංප්රලජධිතහහයප්රඹන් 

ම්භත යන රදී. 
 

ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
 ප්රදන ය ව ුරන්න ය කිඹහ ංප්රලජධිතහහයප්රඹන් 

ම්භත යන රදී. 
 

ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත : 
 ප්රදන ය ව ුරන්න ය කිඹහ   

    ංප්රලජධිතහහයප්රඹන් ම්භත යන රදී.  

உண்ரட்டசறமந (றபைத்ம்) சட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநள் றப்தறடப்தட்டு 

றபைத்ப்தட்டரபொ றமநரற்நப்தட்டது 

 

தரத்ரரறசு (றபைத்ம்) சட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநள் றப்தறடப்தட்டு 

றபைத்ப்தட்டரபொ றமநரற்நப்தட்டது 

 

ஆங்ள் தறவு (றபைத்ம்) சட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநள் றப்தறடப்தட்டு 

றபைத்ப்தட்டரபொ றமநரற்நப்தட்டது 

 

அற்ரநரற த்தும் (றபைத்ம்) சட்டபனம்: 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநள் றப்தறடப்தட்டு  

  றபைத்ப்தட்டரபொ றமநரற்நப்தட்டது  

INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL: 

      Read a Second, and the Third time, and passed as amended  

 

NOTARIES (AMENDMENT) BILL: 

      Read a Second, and the Third time, and passed as amended  

 
REGISTRATION OF DOCUMENTS (AMENDMENT) BILL: 

      Read a Second, and the Third time, and passed as amended  

 
POWERS OF ATTORNEY (AMENDMENT) BILL: 

      Read a Second, and the Third time, and passed as amended  
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ප.බහ. 9.30  ඳහර්ලිප්රම්න්ුර රැස විඹ.ථහනහඹුරභහ  
[රු චභල යහජඳක් භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 

தரரபௐன்நம் ப.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரர்  அர்ள்  [ரண்புறகு சல் ரஜதக்ஷ] 

மனம றத்ரர்ள். 

The Parliament met at 9.30 a.m, MR. SPEAKER [THE 

HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
 

 

ලිිළ ප්රලනහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතපුරභහ ව ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් 
බහනහඹුරභහ ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

பரமத்து அமச்சபைம் தரரபௐன்நச் சமத பல்பைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹුරභනි,  අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන්,  2011 ර්ඹ වහ 

ප්රද්ශීඹ ණඹ ව ංර්ධන අයමුදප්රල හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුම් 

භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

ප්රභභ හර්තහ මුදල වහ ක්ර භම්ඳහදන  යුුර ිළිතඵ 

උඳප්රද්ල හය බහ  ප්රඹොමු ශ යුුර ඹළති භභ ප්රඹජජනහ 

යමි.   

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි,  ඉඩම් වහ ඉඩම් ංර්ධන අභහතපුරභහ 

ප්රනුප්රන්, 2011 ර්ඹ වහ ඉඩම් භළනුම් බහප්රව් හර්ෂි 

හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

ප්රභභ හර්තහ ඉඩම් වහ ඉඩම් ංර්ධන  යුුර ිළිතඵ 

උඳප්රද්ල හය බහ  ප්රඹොමු ශ යුුරඹළති භභ ප්රඹජජනහ 

යමි. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ප්රඳත්ම් 
தக்ள் 
PETITIONS 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු ජන ඵණ්ඩහය ප්රතන්නප්රජන් භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු විභල වීයංල භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ජඹයත්න ප්රවpයත්  භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
රු ප්රඳොන්. ප්රලයහහ භවතහ 
(ரண்புறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
தப சதரரர் அர்ரப, தசங்னடி, ரறக் 

றரர் வீறமச் ரசர்ந் றபை. ரல. ரசணரறரஜரறணது 

தமச்  சர்ப்தறக்றன்ரநன்.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු නහභල යහජඳක් භවතහ -ඳළමිණ නළත.  

 
රු ආචහර්ඹ යත් වීයප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற சத் வீரச) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ළසඵෆ, භහවිත්තය, ප්රවොයණ 

ඳහය, අං 6/10 දයන සථහනප්රඹහි ඳදිංික ඇම්.ඩී. දඹහනන්ද 

භවතහප්රන් රළබුණු ප්රඳත්භක් ිළිතන්මි.  

 
ඉදිරිඳත් යන රද ප්රඳත්ම්  භවජන ප්රඳත්ම් ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹති නිප්රඹජ යන  රදී. 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தக்மபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 

ේලසනර  හික ිළිතුරරු 
றணரக்பௐக்கு ரய்பன றமடள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

වරහත භව ප්රයජවර : ප්රබෞවා ම්ඳත් 

சறனரதம் ததரது மத்றசரமன : ததபற 

பங்ள் 
CHILAW GENERAL HOSPITAL:  PHYSICAL RESOURCES 

 

1958/‟11 

1. රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
 (ரண்புறகு புத்ற தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ප්රෞප අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ - (2): 

(අ) පුත්තරභ දිස්රි ක්ප්රප ිළහි හ ඇවා වරහත භව 
ප්රයජවප්රරහි ප්රම් න වි  ඳවාන ප්රබෞවා ම්ඳත්ර 
ඌනතහන් ප්රවpුරප්රන් ේප්රද්ලප්රප ජනතහ තභ ප්රෞප 
ප්රpහන්  රඵහ ළනීප්රම්දී දළඩි දුසයතහන්  මුහුණඳහන 
ඵ එුරභහ දන්ප්රනහිද? 

1549 1550  



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

(ආ)  (i) වරහත භව ප්රයජවප්රරහි ඳත්නහ අඩුඳහඩු 
ඩිනමින් ම්පර්ණ ය ේප්රද්ලප්රප ජනතහප්රේ  
ප්රෞප ඳවුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ   යුුර 
යන්ප්රන්ද;  

 (ii) ඒ වහ  ප්රම් න වි  ළරුකම් ස ය වාප්රේද; 

 (iii) එප්රp නම්, ඊ  අලප ේවාඳහදන ප්රන්ය වාප්රේද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්රp නම්,  ඒ භන්ද? 

 
சுரர அமச்சமக்ரட்ட றணர:  

(அ) புத்பம் ரட்டத்றல் அமந்துள்ப சறனரதம் ததரது 

மத்றசரமனறல் ற்ரதரது றனவும் ததபற பப் 

தற்நரக்குமந ரர தறரச க்ள் து 

சுரர ரசமமபப் ததற்பொக்தரள்றல் ததபைம் 

ஷ்டங்மப றர்ரரக்குறன்நணர் ன்தம அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) சறனரதம் ததரது மத்றசரமனறல்  றனவும் 

குமநதரடுமபத் துரறர றமநவு தசய்து 

தறரச க்பறன் சுரர சறமப 

ரம்தடுத் டடிக்ம ரற்தரள்ரர; 

 (ii) இற்ர  ற்ரதரது றட்டறடப்தட்டுள்பர; 

 (iii) அவ்ரநரறன், அற்குத் ரமரண றற 

ற்தரடுள் தசய்ப்தட்டுள்பர; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that due to the current shortage of 

physical resources at the Chilaw General Hospital 

situated in the Puttalam District, the people of the 

area face severe difficulties in obtaining health 

services? 

(b) Will he state - 

 (i) whether action will be taken to address the 

shortcomings that exist at the Chilaw 

General Hospital speedily and improve 

health facilities provided to the people of 

that area; 

 (ii) whether plans have been made for that 

purpose by now; and 

 (iii) if so, whether the necessary provisions have 

been allocated? 

(c) If not, why? 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ප්රෞප නිප්රඹජජප 
අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக் - சுரர தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රෞප අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් භහ  

එභ ේලසනඹ  ිළිතුරරු ප්රදනහ.  

(අ) වරහත භව ප්රයජවර භධප යජඹ  ඳයහ ළනීප්රභන් ඳුක 
ප්රයජවප්රල ඹටිතර ඳවුකම් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 
 යුුර කමදු ප්රප්රයමින් ඳතී.  

(ආ) (i) ඔව්. 

 * ගිරන් යථ ුරනක් ඊප්රප ප්රඳප්රර්දහ අිළ රඵහ දුන්නහ. 

වෘද ප්රයජ හඹන ආයම්බ කිරීභ වහ අලප 

ECG ඹන්ත්ර්, Echo ඹන්ත්ර් ආදිඹ රඵහ දීභ  

 යුුර කමදු යමින් ඳවාන අතය, හට්ටුර 

ළඩී බිඳී වාබ ළකමකිිත, ප්රයජගීන්  අලප ප්රයජද 

පුටු, ප්රොොලී ආ ආදිඹ නවීයණඹ ය ඇත. 
 * ප්රයජවර  අලප ෛදප උඳයණ (මිලිඹන 

80ක් ඳභණ ටිනහ) රඵහ දී ඇවා අතය ළබිණි 

භවුරුන්  දරු ේසූවාඹ ආයක්ෂිත කමදු කිරීභ  

අලප උඳයණ රඵහ දී ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

  දළන  ප්රයජවප්රල න ලරපහහය හට්ටු ංර්ර්ණඹ 

ඉදිකිරීභ - construction of new surgical ward 

complex - ව ෛදප හට්ටු ංර්ර්ණඹ ඉදිකිරීභ 

- construction of new medical ward complex - 

ම්ඵන්ධ ප්රඹජජනහ, ජහවා ළරුකම් අංලප්රප 

අනුභළවාඹ වහ නිර්ප්රද්ල රඵහ ළනීභ වහ ඉදිරිඳත් 

ය ඇත. 

 (iii) 2013 ය  ෛදප හට්ටු ංර්ර්ණඹ ඉදිකිරීප්රම් 

- construction of new medical ward complex - 

පහඳෘවාප්රප  යුුර ආයම්බ කිරීභ වහ 

රු:15,000,000.00 ේවාඳහදන ප්රන් ය ඇත. 

(ඇ) ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අුරරු ේලසනඹ ප්රභඹති.  

රු නිප්රඹජජප ඇභවාුරභනි, හයු මීයණ ඹන්ත්ර් -

විප්රලpප්රඹන්භ ලරපහහය ුරශ- හිටිනභ අක්රීනඹ වීප්රම් තත්ත්ඹක් 

ව අලප ේභහණඹ  කමකමලයණඹ වීප්රම් ේලසනඹක් වාප්රඵනහ. 

ප්රභොද, ඒ ළත්ම් කිරීප්රම්දී ඉතහ ළදත්. ඔඵුරභහ  කිඹන්න 

පුළුන්ද ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් න්නහ ක්රිදඹහ භහර් ප්රභොනහද කිඹරහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ ප්රයජවර දිහ ප්රයජවරක් ලප්රඹන් 

වාබිරහ ඳුක ගිඹ ප්රර්දී අප්රේ අභහතපහංලඹ  ඳයහ ත්තහ. එහි 

වාබුණු ලරපහහය ඳවුකම් ඉතහභ ඳළයණිති. ඒප්රක් central A/C 

system එක් වාබුප්රණ් නළවළ. ඒ නිහභ තභති අලුත් ලරපහහය 

ඳද්ධවාඹක් ආයම්බ යන්න අිළ  යුුර යරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

ලරපහහය  යුුර වහ අලප ආහයඹ  එඹ අලුත්ළඩිඹහ 

යරහ ේවාහය වහ ඳහවි්චික කිරීභ   යුුර යනහ. 

 
රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ප්රදළනි අුරරු ේලසනඹ ප්රභඹති.  

ශදරු ඒප්රප හභහනප ශභහ ප්රයජගීන් වහ හප්රේභ 

ඳහචනඹ  බහජනඹ ප්රරහ ඉන්න ශභහ ප්රයජගීන් ත් වාප්රඵන්ප්රන් 

එභ ළකමකිිත ඳද්ධවාඹක්. ඳහචනඹ ළරඳුණු ප්රයජගීනුත් එභ 

ළකමකිිත ඳද්ධවාඹ ඳහවි්චික කිරීභ නිහ ඳහචනඹ ළරඳුණු නළවා 

අප්රනක් ශභහ ප්රයජගීන් ත් තර්ජනඹක්. ඒ  නිහ ඒ ප්රනුප්රන් 

ඹභක් යන්න අභහතපහංලඹ භළදිවත් ප්රරහ වාප්රඵනහද? 

1551 1552 

[රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ] 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, දළන  අිළ හභහනපප්රඹන් යන්ප්රන් 

එළනි ප්රඵජප්රන ප්රයජගීන් එභ හට්ටුප්රව් ප්රනත් ප්රො  තඵහ 

ළනීභත්, ඳහවි්චිකඹ වහ වාප්රඵන ළකමකිිත ඳද්ධවාප්රඹන් ළකමකිිත 

ප්රන් කිරීභත්ඹ. ප්රභොද ළකමකිිත ඳද්ධවා එ  වදරහති 

වාප්රඵන්ප්රන්. හභහනපප්රඹන් ප්රයජගීන් එ ඳළත්ත ඉන්නහ. 

ප්රභොද ප්රඳොඩි ශභති ප්රන්. ප්රඵජප්රන ප්රයජගීන්  එ ළකමකිිතඹක් 

ප්රන් යරහ ඳහවි්චික යන එ තභති යන්ප්රන්. ප්රනභ ඉදි 

කිරීභක් යන්ප්රන් නළවළ, රු භන්ත්රී ුරභනි. 
 

රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ුරන්ළනි අුරරු ේලසනඹ ප්රභඹති. 

ශභහ හට්ටු වහ ව ප්රතභවල ප්රොඩනළගිලප්රල ජර නශ වි 

කිරීප්රම්දී ප්රරහ වාප්රඵන අක්ර මිතහක් නිහ දිගින් දි භ ජරඹ 

හන්දුවීභ ප්රයජවප්රල ප්රොඩනළගිලිර අනහයක්ෂිතබහඹ  හප්රේභ 

එහි ඉන්න ප්රයජගීන් ත් යදයඹක් කිඹරහ දළනුම් දීරහ වාප්රඵනහ. 

ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රවොඹරහ ඵරරහ අභහතපහංලඹ  ඹම් ක්රිදඹහ 

භහර්ඹක් න්න පුළුන්ද? 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ප්රම් අිළ බහය න්න ලින් ඉදි යන රද ප්රොඩනළගිලරක්. 

ඒ නිහ දළන  ඉංජිප්රන්රු අංලඹ වයවහ ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් 

යන්න පුළුන් ප්රද් ළන උඳප්රදස රඵහ න්නහ. ප්රම් 

හභහනපප්රඹන් ප්රයජවලර වාප්රඵන ප්රදඹක්. ප්රභොද  ළකමකිිතත් 

වදන්ප්රන් එභ ප්රොඩනළගිලප්රලභති. ඳහවි්චිකඹත් ළඩිති. එතප්රො  

ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුම් කමදු ප්රනහ. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් අප්රේ 

අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න පුළුන්. 
 

ල ීා දශ දහ භහිතහප්රව් ප්රඳයවළය  : ළඹ ශ මුදර 
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3. රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුුර 

අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ - (2):   

(අ) (i) භවනුය ල ීා දශ දහ භහිතහප්රව් ප්රඳයවළය ඳළළත්වීභ 
වහ ළඹ ශ මුළු මුදර ප්රොඳභණද; 

 (ii) දශ දහ ප්රඳයවළය වහ දශ දහ භහිතහ අයමුදලින් 
විඹදම් ශ මුදර ප්රොඳභණද; 

 (iii) ඒ වහ යහජප ආඹතනලින් රඵහත් මුදර 
ප්රොඳභණද; 

 (iv) මුදල රඵහ දුන් යහජප ආඹතන ව එභ එක් එක් 
ආඹතනප්රඹන් රඵහ දුන් මුදර ප්රොඳභණද; 

 (v) ප්රඳෞද්ලි ආඹතනඹන්ප්රන් රඵහත් මුදර 
ප්රොඳභණද;   

 (vi) මුදල රඵහ දුන් ප්රඳෞද්ලි ආඹතන ව එභ එක් 
එක් ආඹතනඹ රඵහ දුන් මුදර ප්රොඳභණද; 

 ඹන්න ර් 2009  කම  2011  දක්හ හර සීභහ වහ 
හර්ෂි, ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් එුරභහ වන් 
යන්ප්රනහිද? 

(ආ) ප්රනොඑප්රp නම්, ඒ භන්ද? 

தற அமச்சபைம் ததபத் சரசண,  அபல்ள் 

அமச்சபைரணமக் ரட்ட றணர:  

(அ) (i) ண்டி ஸ்ரீ னர ரபறமறன் ஊர்னத்ம 

டத்துற்ரச் தசனறடப்தட்ட தரத்ப் 

தத்தரம ரதன்தமபெம்; 

 (ii) னர ஊர்னத்றற்ர னர ரபறமறன் 

றறத்றபௌபைந்து தசனறடப்தட்ட தத்தரம 

ரதன்தமபெம்; 

 (iii) இற்ர அசரங் றபொணங்பறபௌபைந்து 

ததநப்தட்ட தத்தரம ரதன்தமபெம்; 

 (iv) தம் ங்ற அசரங் றபொணங்ள் ற்பொம் 

குநறப்தறட்ட எவ்தரபை  றபொணத்ரல் ங்ப் 

தட்ட  தத்தரம ரதன்தமபெம்; 

 (v) ணறரர் றபொணங்பறபௌபைந்து ததநப்தட்ட 

தத்தரம ரதன்தமபெம்; 

 (vi) தம் ங்ற ணறரர் றபொணங்ள் ற்பொம்  

குநறப்தறட்ட எவ்தரபை றபொணத்ரல் ங்ப் 

தட்ட  தத்தரம ரதன்தமபெம் 

 2009 ஆம் ஆண்டு தரடக்ம் 2011 ஆம் ஆண்டு 

மறனரண ரன ல்மனறன் ததரபைட்டு பைடரந் 

அடிப்தமடறல் ணறத்ணறர அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state separately, in relation to each year 

during the period from the year 2009 to 2011- 

 (i) the total amount of money spent on 

conducting the Perahera of the Temple of 

the Sacred Tooth Relic in Kandy; 

 (ii) the amount of money spent on Kandy 

Perahera out of the funds of the Temple of 

the Sacred Tooth Relic; 

 (iii) the amount of money received as donations 

from the government institutions for the 

aforesaid purpose; 

 (iv) the names of the Government institutions 

which donated money and the amount of 

money donated by each of those 

institutions; 

 (v) the amount of money received from the 

institutions of the private sector; and 

 (vi) the names of the private sector institutions 

that donated money and the amount of 

money donated by each of those 

institutions ? 

(b) If  not, why? 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹ  

ිළිතුරරු ප්රදනහ. 

1553 1554 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

(අ) (i) භවනුය ශ්රීම දශ දහ භහිතහප්රව් ප්රඳයවළය ඳළළත්වීභ 
වහ ළඹ ශ මුදර 25,053,552.04ති.  

 (ii) දශ දහ ප්රඳයවළය වහ දශ දහ භහිතහ අයමුදප්රරන් 
විඹදම් ශ මුදර රුිළඹල 9,053,552.04ති. 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

2009 කම  2011 දක්හ හර සීභහ වහ හර්ෂි, ප්රන් 

ප්රන් ලප්රඹන් අවරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ  තභති ප්රම් උත්තයඹ දීරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රම් ේලසනප්රඹන් භභ අවරහ වාප්රඵන්ප්රන් 2009 කම  2011 දක්හ 

ර්ප්රඹන් ර්ඹ? 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Breakdown එක් නම් දීරහ නළවළ, උත්තයප්රඹන්. ඔඵුරභහ  
අලප එක් එක් ර්ඹ  ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන්ද? 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔව්. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

උත්තයඹ වාප්රඵනහ. එප්රවභ නම් භභ හරඹක් අයප්රන ඒ 

දන්රහ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් උත්තයඹ ප්රදන්නම්. 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඹ රුිළඹල ප්රදප්රජටි ණන ප්රභොන ර්ඹ ද දන්ප්රන් නළවළ? 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එප්රවභ කිඹරහ නළවළ.  

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ (බුද්ධ ලහන වහ 
ආමි  යුුර නිප්රඹජජප අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் சரசண, 

 அபல்ள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ශඟ එභ ේලසනඹ  ිළිතුරය 

වාප්රඵනහ. 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිප්රඹජජප ඇභවාුරභනි, එප්රවභ නම් ඔඵුරභහ එභ ේලසනඹ  

ිළිතුරය ඉදිරිඳත් යන්න. 

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

රු ථහනහඹුරභනි, අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් භභ එභ ේලසනඹ  ිළිතුරය 

ප්රදනහ. 

2009 ර්ඹ වහ ශ්රීම දශහ භහිතහප්රව් ඇර ප්රඳයවළය 

ම්ඵන්ධ ආධහය ව විඹදම් 

(අ)  (i) රු. 25,053,552.04 (රුිළඹල ප්රදප්රජටි 
ඳණසරක් ඳණසුරන්දවස ඳන්කමඹඳණසප්රදති 
ලත වතයති) 

 (ii) රු. 9,053,552.04 (රුිළඹල අනරක් 
ඳණසුරන්දවස ඳන්කමඹඳණසප්රදති ලත වතයති) 

 (iii) රු. 9,900,000.00 (රුිළඹල අනන රක්ඹති) 

 (iv) රංහ ඵළංකු රු. 4,000,000.00 (රුිළඹල 
වතිතසරක්ඹති) 

   භවජන ඵළංකු රු. 2,500,000.00 (රුිළඹල 
විකමඳන් රක්ඹති.  

   ඇශ ප්රඳයවළය බහයඹ රු. 700,000.00 (රුිළඹල 
වත්රක්ඹති) 

   ශ්රීම රංහ ංචහය භණ්ඩරඹ  

  රු. 2,700,000.00 (රුිළඹල විකමවත් රක්ඹති) 

 (v) රු. 6,100,000.00 (රුිළඹල වළ එක්රක්ඹති) 

 (vi) ප්රොභර්ල ඵළංකු රු. 200,000.00 (රුිළඹල 
ප්රදරක්ඹති) 

  DSI ප්රඳෞද්ලි භහභ රු. 500,000.00 
(රුිළඹල ඳන්රක්ඹති) 

   ඩඹප්රරොේ ප්ර ලිප්රොම් රු. 3,500,000.00 (රුිළඹල 
වාසඳස රක්ඹති) 

  ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ වහ ගුන් ප්රpහ භහභ 
රු.1,000.000.00 (රුිළඹල දරක්ඹති)   

  කමප්රරජන් ප්රජලඩ් සප්ර ජර්ස රු. 700,000.00 
(රුිළඹල වත්රක්ඹති)   

  ප්රරජඩ්ස හර් ප්රඳෞද්ලි භහභ රු. 200,000.00 
(රුිළඹල ප්රදරක්ඹති) 

(ආ) අදහශ ප්රනොප්රව්. 

 2010 ය වහ ශ්රීම දශදහ භහිතහප්රව් ඇශ ප්රඳයවළය 
ම්ඵන්ධ ආධහය ව විඹදම් 

(අ)  (i) රු. 32,907,943.89 (රුිළඹල ුරන්ප්රජටි 
විකමනරක් වත්දවස නකමඹ වතිතසුරනති ලත 
අසූ වතයති) 

 (ii) රු. 9,407,943.89 (රුිළඹල අනවතයරක් 
වත්දවස නකමඹ වතිතසුරනති ලත අසූ නඹති) 

 (iii) රු.15,400,000.00 (රුිළඹල එක්ප්රජටි ඳණසවතය 
රක්ඹති) 

 (iv) රංහ ඵළංකු රු. 4,000,000.00 (රුිළඹල 
වතිතසරක්ඹති) 

1555 1556 
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   භවජන ඵළංකු රු.6,500,000.00 (රුිළඹල 
වළ ඳන් රක්ඹති.  

   ඇශ ප්රඳයවළය බහයඹ  රු.900,000.00 (රුිළඹල 
නරක්ඹති) 

   ශ්රීම රංහ ඉන්වරයන්ස  රු.3,000,000.00 (රුිළඹල 
වාස රක්ඹති) 

   ජහවා ප්රරොතරැති භණ්ඩරඹ   

  රු. 1,000,000.00 (රුිළඹල දරක්ඹති) 

 (v) රු. 8,100,000.00 (රුිළඹල අසූඑක්රක්ඹති) 

 (vi) ප්රොභර්ල ඵළංකු රු. 200,000.00 (රුිළඹල 
ප්රදරක්ඹති) 

   DSI ප්රඳෞද්ලි භහභ  රු. 500,000.00 
(රුිළඹල ඳන්රක්ඹති) 

   ඩඹප්රරොේ ප්ර ලිප්රොම්  රු. 4,000,000.00 
(රුිළඹල වතිතසරක්ඹති) 

  ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ වහ  ගුන් ප්රpහ භහභ 
රු.1,000,000.00 (රුිළඹල දරක්ඹති) 
     

  කමප්රරජන් ප්රජලඩ් සප්ර ජර්ස රු.700,000.00 
(රුිළඹල වත්රක්ඹති)   

  කමංර් ශ්රීම රංහ රු. 100,000.00 (රුිළඹල 
රක්ඹති) 

   භහස ප්රවජලඩින්ස රු.700,000.00 (රුිළඹල 
වත්රක්ඹති) 

(ආ) අදහශ ප්රනොප්රව්. 

 2011 ය වහ ශ්රීම දශදහ භහිතහප්රව් ඇශ ප්රඳයවළය 
ම්ඵන්ධ ආධහය ව විඹදම්  

(අ)  (i) රු. 32,338,044.46 (රුිළඹල ුරන්ප්රජටි 
විකමුරන්රක් වාසඅ දවස වතිතසවතයති ලත 
වතිතස වඹති) 

 (ii) රු. 2,438,044.46 (රුිළඹල විකමවතයරක් 
වාසඅ දවස වතිතසවතයති ලත වතිතසවඹති) 

 (iii) රු.14,400,000.00 (රුිළඹල එක්ප්රජටි 
වතිතසවතයරක්ඹති) 

 (iv) රංහ ඵළංකු රු. 4,000,00.00 (රුිළඹල 
වතිතසරක්ඹති) 

   භවජන ඵළංකු රු. 4,000,000.00 (රුිළඹල 
වතිතසරක්ඹති.) 

   ඇශ ප්රඳයවළය බහයඹ රු. 900,000.00 ( රුිළඹල 
නරක්ඹති) 

   ශ්රීම රංහ ඉන්වරයන්ස  රු.3,000,000.00 රුිළඹල 
වාසරක්ඹති) 

   ජහවා ප්රරොතරැති භණ්ඩරඹ රු. 2,500,000.00 
(රුිළඹල විකමඳන්රක්ඹති) 

 (v) රු.15,500,000.00 (රුිළඹල එක්ප්රජටි 
ඳනසඳන්රක්ඹති) 

 (vi) DSI ප්රඳෞද්ලි භහභ  රු. 500,000.00 
(රුිළඹල ඳන්රක්ඹති) 

  ඩඹප්රරොේ ප්ර ලිප්රොම්  රු. 5,000,000.00(රුිළඹල 
ඳනසරක්ඹති) 

  ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොශ වහ ගුන් ප්රpහ භහභ 
රු.1,000,000.00 (රුිළඹල දරක්ඹති)    
කමප්රරජන් ප්රජලඩ් සප්ර ජර්ස රු.1,500,000.00 - 
(රුිළඹල ඳවප්රශොසරක්ඹති)    

  කමංර් ශ්රීම රංහ රු. 500,000.00 (රුිළඹල 
ඳන්රක්ඹති) 

   යුනිලිර් භහභ රු.2,000,000.00 (රුිළඹල 
විකමරක්ඹති) 

   ප්රනත් එෂස.එම්. රු.1,000,000.00 (රුිළඹල 
දරක්ඹති) 

   ප්රනජලිමිට් ආඹතනඹ රු.2,000,000.00 (රුිළඹල 
විකමරක්ඹති) 

   භළලිඵන් බිසට් රු. 1,500,000.00(රුිළඹල 
ඳවප්රශොසරක්ඹති) 

   නඹනහ පුසඳරතහ ව භහභ රු. 500,000.00 
(රුිළඹල ඳන්රක්ඹති) 

(ආ) අදහශ ප්රනොප්රව්. 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳශමුප්රන්භ කිඹන්න ළභළවාති,  

2007 ර්ප්රප ඉරහ භවනුය ශ්රීම දශදහ භහලිහප්රව් මුදල ිළිතඵ 

හර්තහ ප්රඵෞද්ධ  යුුර ප්රොභහරිසයඹහ ප්රත ඉදිරිඳත් යරහ 

වාබුප්රණ් නළවළ කිඹන හයණඹ.  වි ප්රලpප්රඹන්භ 1931 අං 19 

දයන ප්රඵෞද්ධ විවහය ප්රද්හරම් ඳනප්රත් 36(1) න්වාඹ අනු 

ෆභ අවුරුද්දභ ජනි භ 30ළනි දින වහ ප්රදළම්ඵර් භ 31ළනි 

දින ප්රම් හර්තහ ප්රඵෞද්ධ  යුුර ප්රොභහරිසයඹහ ප්රත ඉදිරිඳත් 

යන්න  ඕනෆ. නමුත් ප්රම් න ුරරුත් ඒහ ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ.  

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
රු භන්ත්රී ුරභහ, - 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රඳොඩ්ඩක් ඉන්න, භහ ේලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ.  

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඒ ළන ප්රනභ ේලසනඹක් අවන්න. ඔඵුරභහ අවරහ වාප්රඵන 

ේලසනඹ  අඳ උත්තය දුන්නහ.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දශදහ භහලිහප්රව් විඹ හිඹදම් ළන ථහ යන්ප්රන් නළවා 

ප්රන ප්රභොනහ ළනද භහ අවන්ප්රන්? 

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඒ ළන ප්රනභ ේලසනඹක් අවන්න.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රභඳභණ මුදරක් රළබුණහභ ප්රම්ප්රන් 

ඹම් කිකම මුදල ේභහණඹක් විඹදම් යරහ, ඹම් කිකම මුදල 

ේභහණඹක් ඉවාරි නහ ප්රන්. ප්රභඹ ණන් වදරහ ඵළලුහභ 

1557 1558 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

රුිළඹල ප්රජටි ප්රදවභහයක් විඹදම් වුණහ  රුිළඹල ප්රජටි 

වතයවභහයක් විතය ඇවිලරහ වාප්රඵනහ. ඉවාන් භහ අවන්ප්රන්, ප්රම් 

අදහශ අප්රනකුත් මුදලර  ප්රභොද ප්රන්ප්රන් කිඹරහති. රු 

ථහනහඹුරභනි,   2007 අවුරුද්ප්රද් ඉරහ දිගින් දි භ දිඹඩන 

නිරප්රම්යඹහ විකමන් අදහශ මුදල ිළිතඵ හර්තහ ඉදිරිඳත් යරහ 

නළවළ කිඹරහ භහ කිඹන්න ළභළවාති. භහ ශඟ ප්රඵෞද්ධ  යුුර 

නිප්රඹජජප ප්රොභහරිසුරභහප්රේ ප්රලන කිහිඳඹක් වාප්රඵනහ.  

ඳනප්රත් 36(3) න්වාඹ අනු ප්රභභ විධි විධහන ඩ යන අඹ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ත වළකි  ඹම් කිකම නීතපනුූලර ක්රිදඹහ භහර්ඹන් 

ිළිතඵ හර්තහ නහ.  ඒ අනු ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ඔහු  

විරුද්ධ දඬුම් යන්න  ඕනෆ. වරි නම් ඔහු  ඒ තනුරය දයන්න 

ඵළවළ.  ඔඵුරභන්රහ ප්රම් ම්ඵන්ධ ප්රන වාප්රඵන ිළඹය 

ප්රභොක්ද කිඹරහ භහ ඔඵුරභහප්රන් අවන්න ළභළවාති.  

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

රු ථහනහඹුරභනි, එඹ ප්රම් ේලසනඹ  අදහශ නළවළ. ප්රනභ 

ේලසනඹක් වළටිඹ  ඉදිරිඳත් ප්රශොත් අඳ  උත්තය ප්රදන්න පුළුන්.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොති, ඒ ළන ප්රොඹහ ඵරන්න.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් accountsර  අනුති භහ ඒ ළන 

ඇහුප්රව්.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

නිප්රඹජජප ඇභවාුරභහ, ඔඵුරභහ අධහනඹ  ප්රඹොමු ය ත් 

ේලසන ළන ප්රොඹහ ඵළලුහභ වරි.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ තභති.   

අනික් හයණඹ ප්රම්ති. "ප්රනජලිමිට්" කිඹන ආඹතනඹ 
මුසලිම් පහඳහරිඹකු විකමන් ප්රභප්රවඹනු රඵන ආඹතනඹක්. ඒ 
ආඹතනප්රඹනුත් දශදහ භහලිහප්රව් ප්රඳයවළය  මුදල දීරහ වාප්රඵනහ.  
බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුුර නිප්රඹජජප අභහතපයඹහ න 
ඔඵුරභහප්රන් භහ ප්රභන්න ප්රම් හයණඹ අවන්න ළභළවාති.  
මුසලිම් ජනතහ ප්රනුප්රන් මුසලිම් පහඳහරිඹනුත් දශදහ 
භහලිහප්රව්  යුුරර  මුදලවදල රඵහ ප්රදනහ.  

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

ඒ ුරටු විඹ යුුර රුණක්.  
 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵුරභහ ප්රඳොඩ්ඩක් ඉන්නප්රජ. ේලසනඹ අවන්න. රු 
ථහනහඹුරභනි, ප්රම් එ එ ප්රpනහ, යහණහ ඵරහඹල,  
අයහ ප්රම්හතින් යන ක්රිදඹහදහභ එක් ඔවුන් ප්රඵෞද්ධහමි 

 යුුරර  ප්රභප්රවභ උදවු යන එ ඇත්ත ලප්රඹන්භ අඳ  
ආදර්ලඹක්. රු නිප්රඹජජප ඇභවාුරභනි, කමංවර ප්රඵෞද්ධතින් ව 
මුසලිම් ආමිතින් අතය ඇවා ප්රමින් ඹන ඩල ඩන, 
CCTV cameraර  ඳවය ප්රදන දළළන්ත, තර්ජනහත්භ 
පහඳහයඹ  විරුද්ධ ඔඵුරභන්රහ ක්රිදඹහත්භ යන ළඩ ිළිතප්රශ 

ප්රභොක්ද කිඹරහ භහ ඔඵුරභහප්රන් අවන්න ළභළවාති.  
 

රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

රු ථහනහඹුරභනි, එළනි ඳළමිණිලි, ප්රචජදනහ රළබුණු වළභ 
අසථහභ අඳ නීතපනුූලර  යුුර ය වාප්රඵනහ. ඉදිරිඹ ත් 
එප්රවභ  යුුර යනහ. නමුත්  ප්රම් ජහවා, ආම්  ප්රේදඹක් 
වළටිඹ  මුළු ය  පුයහභ ප්රන ඹන්න -ේචහයඹ යන්න- ඹම් 
ප්රො   ඕනෆ යනහ. ඒප්රන් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන් 
යජඹ   භඩ ළහිලරක්. ප්රන ක්ර භඹකින් එඹ යන්න ඵළරි වුණහ; 
යුද්ධඹ ිළ  දභරහ යන්න ඵළරි වුණහ. දළන් ප්රම් ආම් ේලසනඹක්. 
ප්රම් එළනි ළඩ ිළිතප්රශක් රු ථහනහඹුරභනි. ඒ නිහ එභ 
ේලසනඹ අදහශ නළවළ.  

 

රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, එුරභහ කිඹන මුහහද ළනති භහ ප්රම් 

ලඳනහ ප්රශp.  
 

රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

වහ, ඒහ මුහහද! ඔඵුරභහ විතයති වරිඹ  තපඹ ේහල 

යන්ප්රන්. 
 

රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රම් ආම් ප්රේදඹ ඇවා ප්රශp ප්රන වුරුත් ප්රනොප්රති. ප්රම් 
ජහතපන්තය කුභන්ත්ර්ණඹ ේවාපරඹකුත් ප්රනොප්රති.  

 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතුරය  අනු අදහශ ේලසනඹ අවන්න. 
 

රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රම් ිළටු ඳසප්රp ආණ්ඩුප්රව් ට්ටිඹ ඉන්නහ; ආණ්ඩුප්රව් අඹ 

තභති ප්රම් ඇවා ප්රශp. ප්රන ප්රන ට්ටිඹ ප්රනොප්රති ප්රම් ඇවා 

ප්රශp. 
 

රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

රු ථහනහඹුරභනි, ේලසනඹ  අදහශ ඳභණති අඳ  රුණු 

ඉදිරිඳත් යන්න  පුළුන් න්ප්රන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

තමුන්නහන්ප්රpරහ තභති ප්රම්හ  උඩ ප්රඩි ප්රදන්ප්රන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රී ුරභහ, තභන්ප්රේ භත ේහල යන්න ඵළවළ, ේලසනඹ 

ඉදිරිඳත් යන්න.[ඵහධහ කිරීභක්] 
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[රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ] 
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රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රඵොදු ඵර ප්රpනහ ංවිධහනප්රප Commander-in-Chief වුද? 

 
රු එම්.ප්රක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.ர..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

 ඔඹ ථහ ප්රනභ රැසවීභක් වාඹරහ කිඹන්න.  
 

රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රැසවීභක් වාඹරහ ප්රනොප්රති, භහ අවන්ප්රන් බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර නිප්රඹජජප ඇභවාුරභහ විධිඹ  ඔඵුරභහප්රන්. 

යප්රට්, කමංවර-ප්රදභශ ේලසනඹ ඉය යරහ දළන් ආප්රඹත් මුසලිම් 

ජනතහත් එක් භයහ න්නති ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  
    

    

ප්රඳොලිස ආයක් වහඹතින්: දීභනහ 
ததரபௌஸ் தரதுரப்பு உறரபர்ள் : 

தரடுப்தணவுள் 
POLICE SECURITY ASSISTANTS: ALLOWANCES 
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4. රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුුර 

අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ -  (3) : 

(අ) ප්රඳොලිස නිරධහරින් භඟ භහන යහජහරිප්රප ප්රඹප්රදන 
ප්රඳොලිස ආයක් වහඹතින්, ශ්රීම රංහ ප්රඳොලිස 
ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර  අනුයුක්ත ප්රpප්රප සථිය ය විශ්රාහභ 
ළටුේ ක්ර භඹ  දහඹ ය ඇවා ඵ එුරභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ)  (i) ප්රඳොලිස ආයක් වහඹතින්ප්රේ ප්රpඹ සථිය 
කිරීභ ප්රඳොලිස ප්රද ඳහර්තප්රම්න්ුරප්රව් ඵහ ළනීප්රම් 
ක්රිදඹහඳටිඳහටිඹ  ඹ ප්රත් කමදු යනු රළබුප්රව්ද; 

 (ii)  ඔවුන්  නිකම නිර ඇඳුභක් ව යහජහරිප්රප 
ප්රඹප්රදන අසථහර ප්රතොයුරරු  වන්  ප්රඳොප්රත් 
යහජහරි හර්තහ කිරීප්රම් අයඹ රඵහදීභ  
 යුුර යන්ප්රන්ද; 

 (iii) ප්රඳොලිස නිරධහරින්  හිමි ළටුේ ර්ධ, රහඳ 
දීභනහ, භන් විඹදම්, දුසය දීභනහ, ඵ හ දීභනහ 
ප්රpඹ සථිය ශ දින කම භ ප්රඳොලිස ආයක් 
වහඹඹන්  ප්රහ වාප්රේද;  

 (iv) එප්රp ප්රහ ප්රනොභළවා නම්, එභ යේහද ඔවුන්  
රඵහදීභ  අලප ිළඹය න්ප්රන්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්රp නම්,  ඒ භන්ද? 

 

தற அமச்சபைம், ததபத் சரசண,  அபல்ள் 

அமச்சபைரணமக் ரட்ட றணர:  

(அ) ததரபௌஸ் உத்றரரத்ர்பௐடன் சரண 

டமறல் ஈடுதடும் ததரபௌஸ் தரதுரப்பு 

உறரபர்ள், இனங்ம ததரபௌஸ் 

றமக்பத்றல் இமக்ப்தட்டு ரசமறல் 

றந்ரக்ப்தட்டு ஏய்வூற சம்தப பமநக்கு 

தங்பறப்புச் தசய்ப்தட்டுள்பதன்தம அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) ததரபௌஸ் தரதுரப்பு உறரபர்பறன் ரசம 

றந்ரக்னரணது ததரபௌஸ் றமக்பத் 

றன் ஆட்ரசர்ப்பு மடபமநறன்லழ் இடம் 

ததற்நர ன்தமபெம்; 

 (ii) இர்பௐக்குப் ததரபைத்ரண சலபைமடமபெம் 

டமறல் ஈடுதடும்ரதரது ல் குநறப்பு 

புத்த்றல் டமக்கு சபபறப்தமப் 

தறற்ரண அதறமபெம் ததற்பொக் 

தரடுப்தற்கு டடிக்ம டுப்தரர 

ன்தமபெம்; 

 (iii) ததரபௌஸ் உத்றரரத்ர்பௐக்கு உரறத்ரண 

சம்தப உர்வு, ன தரடுப்தணவு, தறரச் 

தசனவு, ஷ்டப் தறரச தரடுப்தணவு, இ 

தரடுப்தணவுள் ன்தண ரசம றந் 

ரக்ப்தட்ட றற தரடக்ம் ததரபௌஸ் 

தரதுரப்பு உறரபர்பௐக்கும் தசபத்ப் 

தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (iv) இவ்ரபொ தசபத்ப்தடரறடின் ரற்தடி 

சபமமப இர்பௐக்குப் ததற்பொக் தரடுப்த 

ற்குத் ரமரண டடிக்மமப 

டுப்தரர ன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that Police Security Assistants who 

perform the same type of duties performed by the 

Police Officers have been confirmed in the service 

of Sri Lanka Police Department and made entitled 

to pensions? 

(b) Will he state whether - 

 (i) the confirmation of the service of the Police 

Security Assistants was done in conformity 

to the recruitment procedure of the Police 

Department; 

 (ii) they will be provided with a proper uniform 

and the permission for reporting duties in 

the note book during duty hours be granted 

to them; 

 (iii) salary increments, zonal allowances, 

transport allowances, difficult area service 

allowance and bata, which the Police 

officers are entitled to, have been paid to 

them from the date of confirmation of  

service; and 

 (iv) steps will be taken to grant them those 

privileges, if they have not been paid? 

(c) If not, why?  
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතුරය 

ප්රදනහ. 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) නළත 

 (ii) ප්රභොවුන්ප්රේ තනුරරු භත ඊ  රිරන ඳරිදි නිර 
ඇඳුභක් රඵහ දී ඇත. ප්රඳොලිස ආයක් වහඹ 
නිරධහරින්ප්රේ අධීක්ණ නිරධහරිඹහප්රේ අභිභතඹ 
ඳරිදි වහ වහඹ යහජහරිප්රප සරඳඹ අනු 
ප්රභොවුන් ව  ප්රතොයුරරු  වන් ප්රඳොප්රත් යහජහරි 
හර්තහ කිරීප්රම් අයඹ රඵහ දී ඇත. 

 (iii) නළත. 

 (iv) ප්රඳොලිස ආයක් වහඹ නිරධහරින් ව  
ප්රඳොලිස ඵරතර හිමි ප්රනොන ඵළවින්ද, ප්රභොවුන් 
ේහථමි ප්රpහ ණඹ  අන්තර්ත න ඵළවින්ද 
2009.02.20න දින අං 1589/30 දයන ළට් 
ඳත්ර්ඹ භිනන් ේහිතත ප්රpහ ප්රොමින් බහ 
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීවා ේහය ප්රභොවුන්  හිමි 
යේහද ඳභණක් දළන  රඵහ දීභ  වළකි ප්රව්. එප්රp 
වුද අනුභළවාඹ වහ ඉදිරිඳත් ය ඇවා උස 
වීප්රම් වහ ඵහ ළනීප්රම් ඳටිඳහටිඹ අනුභත වීප්රභන් 
ඳුක ඔවුන්ප්රේ ළටුේ ර්ධ වහ අනිකුත් දීභනහ 
ප්රවීභ   යුුර යනු රළප්රේ. 

(ඇ) ඳළන ප්රනොනිනති. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ඳශමු න අුරරු ේලසනඹ ප්රභඹති. 

රු ඇභවාුරභනි, ප්රඳොලිස ආයක් වහඹඹන් 1998 දී තභති 

ඉසප්රලරහභ ඵහ ත්ප්රත්. යුද භ ප්රප ප්රඳොලිස ප්රpඹ  ඵළඳීභ  

ප්රම් යප්රට් ප්රඵොප්රවජ ප්රදනහ භළිතභක් දළක්ව ප්රභොප්රවොත, 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී රුන් වයවහ ප්රඳොලිස ආයක් වහඹඹන් 

ඵහ ත්තහ. එප්රවභ ඵහ ත්ත 3148 ප්රදප්රනකුප්රන් අද ඉුරරු 

ප්රරහ කමටින්ප්රන් 1466 ප්රදනති. දළන් ඔඵුරභන්රහප්රේ යජඹ ඹ ප්රත් 

ප්රම් අඹප්රේ ප්රpඹ සථිය ශහ , ප්රම් අඹ   ළටුේ ර්ධ නළවළ; 

උස වීප්රම් ක්ර භප්රව්දඹක් නළවළ. ඒ හප්රේභ ංයුක්ත දීභනහ වහ 

දුසය දීභනහ ප්රවීභ ිළිතඵ  ඵයඳතශ ළ ලුක් වාප්රඵනහ. 

විප්රලpප්රඹන්භ යණ විරුන්  රන ප්රම් ආණ්ඩු, යුද භප්රප 

විිතස  ප්රpහක් ශ,  ප්රඳොලිස ආයක් ප්රpහප්රව් අද කමටින 

1466 ප්රදනහ නිතප ප්රඳොලිස ප්රpහ  අන්තර්ග්රාවණඹ යන්ප්රන් 

දහද කිඹරහ භහ ඔඵුරභහප්රන් අවනහ.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භහ ඔඵුරභහ  සුරවාන්ත ප්රනහ. ඔඵුරභහ දළන් ිළිතත්තහ 

ප්රම් යජඹ යණ විරුන්  රන යජඹක් කිඹරහ. ප්රම් ේලසනඹ  

රඵහ දී ඇවා ිළිතුරප්රර් ඉතහ ඳළවළදිලි වාප්රඵනහ, "එප්රp වුද 

අනුභවාඹ වහ ඉදිරිඳත් ය ඇවා උස වීප්රම් වහ ඵහ ළනීප්රම් 

ඳටිඳහටිඹ අනුභත වීප්රභන් ඳුක ඔවුන්ප්රේ ළටුේ ර්ධ වහ 

අනිකුත් දීභනහ ප්රවීභ   යුුර යනු රළප්රේ" කිඹහ. ප්රම් ළටුේ 

ර්ධ වහ දීභනහ ප්රවීප්රම්දී ඹම් ඳරිඳහරනභඹ ක්ර භප්රව්දඹ  අනු 

තභති යන්න ඕනෆ. අිළ  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  ඒ යන්න ඵළවළ. 

දළන  අනුභවාඹ වහ උස වීප්රම් වහ ඵහ ළනීප්රම් ඳටිඳහටි 

ඉදිරිඳත් ය වාප්රඵනහ. ඒහ අනුභත වුණහ  ඳුක ඒ ළටුේ ර්ධ 

ප්රනහ. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇභවාුරභනි, භභ කිව් චන ඳ රහ න්න එඳහ.  

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භහ ඳ රහ න්ප්රන් නළවළ. ඔඵුරභහ  තභති ඳළ ලිරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්.  
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ කිව්ප්රව්, ''යණ විරුන්  රනහ ඹළති කිඹන ආණ්ඩු'' 

කිඹරහ.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

“රනහ ඹළති කිඹන” විතයක් ප්රනොප්රති, “රන” 

ආණ්ඩු.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

දළන් ඔඵුරභහප්රේ උත්තයප්රඹන් ේහල ශහ, ඉන්න කිඹරහ. 
රු ඇභවාුරභනි, ප්රම් අඹ ඵහ ත්ප්රත් 1998 දී. දළන් ඒ අඹප්රේ 
ප්රpහ හරඹ ය 15ක් ප්රනහ.  ඒ අනු දළන් ය 15ක් ඉහ  
වාප්රඵනහ. යුද්ධඹ අන් ප්රරහ අවුරුදු 4ක් ඉහ වාප්රඵනහ. 
ඔඵුරභන්රහ 2006 ප්රර් ප්රවො ළඩක් ශහ. ඒ තභති උඳ 
ප්රඳොලිස - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය එඳහ. ේලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

උඳ ප්රඳොලිස ප්රpහ නිරධහරින් 27,000ක් නිතප ප්රඳොලිස 

ප්රpහ  අන්තර් ග්රාවණඹ ශහ. නමුත් ප්රඳොලිස ආයක් 

වහඹඹන් නිතප ප්රpහ  අන්තර්ග්රාවණඹ කිරීප්රම් ක්ර භඹ ඉබි 

භනින් ක්රිදඹහත්භ ප්රන්ප්රන් ඇති කිඹරහ  භභ අවන්න ළභළවාති.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

නළවළ, නළවළ. එප්රවභ ඉබි භනින් ක්රිදඹහත්භ වීභක් නළවළ. 
යප්රට් ඳරිඳහරනභඹ   යුුර කිරීප්රම් දී ඒ ඳරිඳහරන ්වඹ, නීවා-
රීවා වහ ප්රයගුරහකම අනු  යුුර ශ යුුරති.  ඒ නිහ තභති අිළ 
කිව්ප්රව්, ඒ උස වීප්රම් ඳටිඳහටිඹ අනුභත වීප්රභන් ඳසප්රp ඔවුන්  
ළටුේ ර්ධ ව දීභනහ ප්රනහ කිඹරහ. අප්රන,  යජඹ විකමන් 
ඔවුන්  විශ්රාහභ ළටුේ දීප්රම් තීයණඹක්  අය ප්රන ඔවුන් ඒ ත් 
ඇුරශත් ය වාප්රඵනහ. ඉවාන් ප්රpඹන් 27,000ක් 
ම්ඵන්ධප්රඹන්  යුුර  ශ අඳ  ප්රpඹන් 1000ක් කිඹන එ 
එ්චචය ේලසනඹක් ප්රනොප්රති. නමුත් එඹ ක්ර භත් ශ යුුරති. ආ  
ගිඹහ  - ad hoc  - යන්න පුළුන්භක් නළවළ.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභවාුරභනි, භප්රේ ුරන්ළනි අුරරු ේලසනඹ ප්රභප්රpති. 

විප්රලpප්රඹන්භ,  භ ප්රවජ ිළඹහ අබහඹ  ඳත් වුප්රණොත් ප්රඳොලිස 

ණිසඨ නිරධහරින්ප්රේ ංභප්රඹන් රුිළඹල 20,000ක් 

රළප්රඵනහ. දරුහ ප්රවජ බිරි අබහඹ  ඳත් වුප්රණොත් රුිළඹල 

50,000ක් රළප්රඵනහ.  ඒ හප්රේභ ුරන් ළනි දරුහ  රුිළඹල 
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රක්ඹක් රඵහ ප්රදන  ළඩ  වනකුත් වාප්රඵනහ. නහයහප්රවpන්ිළ  

ප්රඳොලිස ප්රයජවප්රල ඇවා විවිධ ඳවුකම් රළප්රඵනහ. නමුත් ප්රඳොලිස 

ආයක් වහඹ ක්ප්රpත්ර්ඹ  ප්රම් එභ වනඹක්ත් 

රළප්රඵන්ප්රන් නළවළ. ඒ නිහ භභ ඔඵුරභහප්රන් අවන්න ළභළවාති, 

අඩුභ තයමින් ඒ අඹ නිතප ප්රඳොලිස ප්රpහ  අන්තර්ග්රාවණඹ 

යන ප්රතක් - ඔඵුරභන්රහප්රේ යජඹ  අන්තර්ග්රාවණඹ කිරීප්රම් 

ක්රිදඹහලිඹ ක්රිදඹහත්භ යන්න දළන් අවුරුදු 15ක් ගිහිලරහ 

වාප්රඵනහ-  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, වරි. ේලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ අඹ නිතප ප්රඳොලිස ප්රpහ  අන්තර්ග්රාවණඹ යන ප්රතක් 

ප්රම් වන ටි රඵහ ප්රදන්න ඔඵුරභන්රහ  යුුර යනහද?  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එප්රවභ පුළුන්භක් නළවළ රු ථහනහඹුරභනි. ප්රභහි ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ, ප්රඳොලිස ආයක් වහඹ නිරධහරින්ව  

ප්රඳොලිස ඵරතර හිමි ප්රනොන ඵළවින්ද, ප්රභොවුන් ේහථමි ප්රpහ 

ණඹ  අන්තර්ත න ඵළවින්ද ඒ ිළිතඵ ළ ලු වාප්රඵනහ 

කිඹරහ.  ඒ ළ ලු වින්න තභති ඹම් ඹම් උස වීප්රම් ව ඵහ 

ළනීප්රම් ඳටිඳහටි අනුභත කිරීභක් යරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ප්රප්රp 

ප්රතත්, ප්රභොවුන්  තදුය ත් ඹම් ඹම් ප්රද්ල රඵහ දිඹ යුුරද කිඹන 

ේලසනඹ ිළිතඵ භභ ඉදිරිඳත් යන්නම්,- 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභවාුරභහ, තත් අවුරුදු 15ක් න්ප්රන් නළවා ඉක්භනින් 

ඒ අඹ සථිය යන්න. ඒති භහ කිඹන්ප්රන්.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

වරි වරි.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉක්භනින් ප්රඳොලිස ප්රpහ  ඔවුන් අන්තර්ග්රාවණඹ යන්න. 

ඒ  අවුරුදු 15ක් න්න එඳහ. 

 
ර්ගීයණඹ යන රද ඳහල : විසතය 

 மப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தரடசரமனள் : றதம் 
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5. රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

අධපහඳන අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ - (2):  

(අ) (i) ඳුක ගිඹ භහ 7 හරඹ ුරශදී, ප්රභයප්රට් ඳහල 
200  අධි ේභහණඹක් හ දභහ ඇවා ඵත්; 

 (ii)  තත් ඳහල 1,590ක් ළසී ඹෆප්රම් අදහනභ  
රක් ඇවා ඵත්; 

 (iii) ඳහල ර්ගීයණඹ ඹ ප්රත් නවීන ඳවුකම් 
හිත ඳහල ඇවා යන ඵ යජඹ ඳළුකද, 
එළනි එද ඳහරක් ප්රවජ දළ ළනීභ  
ප්රනොවළකි ඵත්; 

 එුරභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) යජඹ විකමන් ර්ගීයණඹ යන රද ඳහල 
ප්රර්ද;  

 (ii) එභ ර්ගීයණඹ ඹ ප්රත් නවීයණඹ ය ඇවා 
ඳහල ංපහ ප්රොඳභණද;  

 (iii) ඉවත ඳහල ර්ගීයණඹ ඹ ප්රත් එක් ඳහර  
ප්රන් යනු රඵන මුදර ප්රොඳභණද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ) නිදවස අධපහඳනප්රප භහන අතිවාහකමම් උඳරිභ ප්රර ද 
දරුන්  රඵහ දීභ  රුකුල න යජප්රප ඳහල ළසී ඹෆභ  
ඉඩ ප්රනොදී ඒහ නවීයණඹ ප්රො  යප්රට් අනහත ඳයපුය 
උප්රදහ රඵහ දීභ   යුුර යනු රඵන්ප්රන්ද ඹන්නත් 
එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඈ) ප්රනො එප්රp නම්, ඒ භන්ද? 
 

ல்ற  அமச்சமக் ரட்ட றணர: 

(அ) (i) டந் 7 ர ரனப்தகுறறல் இந்ரட்டில் 200 

இற்கும் அறரண தரடசரமனள் 

படப்தட்டுள்பண ன்தமபெம்; 

 (ii) ரபம் 1590 தரடசரமனள் படப்தடக்கூடி 

ஆதத்துக்கு உள்பரறபெள்பண ன்தமபெம்; 

 (iii) தரடசரமன மப்தடுத்ல்பறன் லழ் வீண 

சறமபக் தரண்ட தரடசரமனமப 

ற்தடுத்துர அசரங்ம் கூநறபெள்ப 

ரதரறபம், அவ்ரநரண எபை 

தரடசரமனமரதம் ர படிறல்மன 

ன்தமபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) அசரங்த்றணரல் மப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

தரடசரமனள் ரம ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி மப்தடுத்பௌன் லழ் 

வீணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தரடசரமனபறன் 

ண்றக்ம வ்பவு ன்தமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி தரடசரமன மப்தடுத்பௌன் லழ் எபை 

தரடசரமனக்ர எதுக்ப்தடுறன்ந தத் 

தரம வ்பவு ன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இனசக் ல்றறன் சரண உரறமமப 

உர்ந்தட்சம் தறள்மபபௐக்குப் ததற்பொக் 

தரடுப்தற்கு உறரமறன்ந அசரங் 

தரடசரமனள் படப்தடுற்கு இடபறக்ரது, 

அற்மந வீணப்தடுத்ற ரட்டின் றர்ரன 

சந்றறணபைக்குப் ததற்பொக் தரடுப்தற்கு 

டடிக்ம ரற்தரள்ரர ன்தமபெம் அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) over 200 schools of this country were 

closed down during the past 7 months; 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

 (ii) there are another 1590 schools facing 

imminent closure; and 

 (iii) although the Government had stated that 

they would start schools with modern 

facilities under categorization scheme, not a 

single such school can be seen? 

(b) Will he state - 

 (i) the schools that were categorized by the 

Government; 

 (ii) the number of schools that have been 

renovated under the afore-mentioned 

categorization; and 

 (iii) the amount of money allocated for each 

school under the above categorization? 

(b) Will he also state whether action will be taken to 

prevent the closure of Government schools, which 

ensure the maximum enjoyment of equal rights of 

free education for children and to modernize them 

and make them available to posterity? 

(c) If not, why ? 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධපහඳන අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண - ல்ற  அமச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

(අ) (i) රු ථහනහඹුරභනි, ඳුක ගිඹ භහ 07 හර 
ඳරි්චප්රේදඹ ුරශ ඳහල 200ක් ළසී ඹෆභ කිඹන 
හයණඹ කිකමප්රpත් ිළිතත ප්රනොවළකිති. එළනි 
හර්තහක් රළබිරහ නළවළ.  

 ඳහල හ දළමීභක් කිකමප්රpත් කමදු ප්රනොප්රප්රර්. 
ඇතළම් වි  ිතප ංපහ අඩු වීභ භත ඳශහත් 
බහර  අඹත් ඳහල ළසී ඹෆභක් කමදු විඹ වළ.  

 (ii) කිකමදු අදහනභක් නළවළ. භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ප්රම් 
ඇවා ඳරිදි, දළනුභ ප්රක්න්ද්රීහඹ ංර්ධන අයමුණ 
හක්හත් ය ළනීභ වහ වාප්රඵන ඳහල ඳද්ධවාඹ 
ශභහ මිුරරු ඳහල ප්රර පුළුන් තයම් ංර්ධනඹ 
යනහ. කමඹලු ශභහ මිුරරු ඳහල වහ රුිළඹල 
රක් 5 ඵළගින් රඵහ දීරහ ඒ කුඩහ දරුන්ප්රේ ඳහල 
ටි ප්රම් ඳහල නිහඩු භහප්රපදී නඟහ කමටුවීප්රම් 
 යුත්ත ආර්ථි ංර්ධන අභහතපහංලඹ භිනන් 
ේහප්රද්ශීඹ ප්රලම් හර්ඹහර වයවහ  මුළු යප්රට්භ එ 
ය ආයම්බ යරහ වාප්රඵනහ.     

 ඒ නිහ ඒ ේහථමි ඳහල 5,000 ශභහ මිුරරු ඳහල 
ප්රර ප්රොඩ නළඟීභ ආයම්බ යරහ වාප්රඵනහ. 
වනහ ප්රනොප්රති, ළහිරහ වාබුණු ඳහල විෘත 
කිරීප්රම්  යුත්ත ය ප්රන ඹනහ. 

 ඳහල 1,590ක් ළසී ඹහප්රම් අදහනභ  රක් නළත. 
ප්රභභ ඳහල කුඩහ ඳහල වුත් ඒහ භහින්ප්රදජදඹ 
ද්විතීති ඳහල 1,000ක් ංර්ධනඹ කිරීප්රම් 
ළඩ වන ඹ ප්රත් ප්රඳජ ඳහල ප්රර ද්විතීති 
ඳහර  ම්ඵන්ධ ය ප්රන ඇත. ඒහ ංර්ධනඹ 
කිරීභ  අවාරු ජනහධිඳවාුරභහප්රේ අනුග්රාවඹ වහ 
ආර්ථි ංර්ධන අභහතපහංලප්රප වහඹ ඇවා විප්රලp 
ංර්ධන ක්රිදඹහදහභඹක් දිඹත් ය ඇත. ප්රභභ හර්ඹඹ 
ප්රම් න වි  ඉතහ හර්ථ ක්රිදඹහත්භ ප්රව්. 

 අභතය ප්රභභ ඳහල ශභහ මිුරරු ේප්රව්ලඹ ුරිතන් 
ංර්ධනඹ කිරීභ වහ දළන භත්  යුුර ප්රඹොදහ 
ඇවා අතය ජනහධිඳවා හර්ඹහරඹත්, ඳශහත් අධපහඳන 
ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුරත් එක් අභහතපහංලඹ 
ම්ඵන්ධීයණඹ යමින් ප්රභභ ඳහල ංර්ධනඹ 
කිරීභ වහ අලප ළරුකම් ස ය ඒහ 
ක්රිදඹහත්භ යමින් ඳතී. ඉදිරි ර් ඳව ඇුරශත 
ප්රභභ ඳහලර ිතප ංපහ කුඩහ වුත් ංර්ධිත 
ඳහල ප්රර  ප්රොඩ නළඟීභ  වළකි නු ඇත. 

 (iii) භභ ප්රනොදන්ප්රනහිඹ. රු ථහනහඹුරභනි, භක් 
නිහද ඹත් ප්රම් රු බහ  භභ ඉදිරිඳත් ශහ, අඹ 
ළඹ විහදඹ අසථහප්රව්දී "අධපහඳනප්රප න දළක්භ වහ 
ේවාප්රප ිළඹ  වන් 2012" කිඹරහ ම්පර්ණ 
හර්තහක් ඇුරශත් ෘවාඹක්. ඊ  අවාප්රර් ප්රම් 
ිළිතඵ රු භන්ත්රී ුරභහ  දළන ළනීභ වහ 
භහින්ප්රදජදඹ ද්විතීති ඳහල දවක් ේවානිර්භහණඹ 
කිරීභ ඹ ප්රත් ේවානිර්භහණඹ ශ ඳහලර ඡහඹහරඳ 
හිත "භහින්ප්රදජදඹ ද්විතීති ඳහල දවක් 
ේවානිර්භහණඹ කිරීප්රම් ජහවා ළඩ වන" නමින් 
ප්රඳොත් ිළංචක් කමඹලුභ රු භන්ත්රී ුරභන්රහ  ප්රඵදහ 
දුන්නහ. ඊ  අවාප්රර් "ශ්රීම රහංර්ඹ අධපහඳනප්රප 
භෆතහලී ආන උඳනතීන්" කිඹරහ අධපහඳනප්රප ඇවා 
වුණු ප්රනසම් ිළිතඵ ප්රම් රු බහ දළනුත් 
යන්න තත් ෘවාඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. රු 
භන්ත්රී ුරභහ  නළත තහක් ඒ ිළිතඵ 
ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව්දී අධපඹනඹ යන්න  වළකි න 
ඳරිදි රු ථහනහඹුරභහප්රේ අයඹ ඇවා ප්රභභ 
ෘවා ුරනභ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර පුසතහරප්රප තළබීභ වහ 
භභ බහත* යනහ. 

 ඳහල ර්ගීයණඹ ඹනු ප්රනභ ංලඳඹකි. එඹ 
ඳහල නවීයණඹ  ප්රිතන්භ අදහශ න්නක් 
ප්රනොප්රව්. ඳහල නවීන ඳවුකම් හිත ළඩි දියුණු 
කිරීභ වහ භහින්ප්රදජදඹ ද්විතීති ඳහල 1,000ක් 
ය  පුයහ ඉදිකිරීභ අදිඹය 02කින් ක්රිදඹහත්භ ය ඇත. 
ඳශමු අදිඹය  අඹත් ඳහල 409ක් දළන  ශීඝ්ර0ප්රඹන් 
ඉදියමින් ඳතී. ඉන් 06ක් නිභ ය ඇත. කමඹඹ  
90 භට් භ  නිභ ය ඇවා ඳහල ණන 133කි. 
කමඹඹ  75  ඩහ ළඩ නිභ ය ඇවා ඳහල ණන 
110කි. කමඹඹ  50 - කමඹඹ  75 අතය ළඩ නිභ ශ 
ඳහල ණන 130කි. ප්රභභ ඳහල 409භ 2013 ර්ඹ 
ුරශදී නිභ ප්රව්. ප්රදන අදිඹප්රර් ඳහලර ළඩද ප්රභභ 
ර්ඹ ුරශභ ආයම්බ කිරීභ   යුුර ප්රඹොදහ ඇත. 

ප්රභභ ඳහල ුරශ ස ප්රප්රයන භහින්ප්රදජදඹ 
විදපහහයඹ ුරශ ඳවත දළක්ප්රන ඳවුකම් ඇත.   

01. ප්රතොයුරරු තහක්ණ විදපහහය 

02. බහහහයඹ 

03.  ප්රබෞවා විදපහහයඹ 

04. යහඹන විදපහහයඹ 

05. ජී විදපහහයඹ 

06. නළණළ දුයසථ ඉප්රනුම් භධපසථහනඹ 

07. ණිතහහයඹ 

 ප්රභඹ  අභතය 

 න ආදර්ල ේහථමි ඳහල පහඳෘවාඹ ඹ ප්රත් ඳහල 
475ක් ංර්ධනඹ ය කමුක අතිවාඹ  ඳත් ය ඇත. 

1567 1568 

————————— 
*  පුසතහරප්රප තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ] 
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  ශභහ මිුරරු ේප්රව්ලඹ ුරිතන් ඳහල 3080ක් 
නවීයණඹ ය ඇත. 

(ආ) (i) ඳහල ර්ගීයණඹ කිරීප්රම්දී යජඹ ඳවත වන් 
නිර්ණහඹ අනු ඳහල ර්ගීයණඹ යති. 

  1AB - අ.ප්රඳො..(උස ප්රඳශ) විදපහ විඹ ධහයහ 
හිත ඳහල - 735 

  1C - අ.ප්රඳො..(උස ප්රඳශ) රහ/හණිජ විඹ 
ධහයහ හිත විදපහ විඹ ධහයහ ප්රනොභළවා ඳහල - 
2,041 

  Type 2 - අ.ප්රඳො..(හ.ප්රඳශ) දක්හ ඳංවා හිත 
ඳහල - 4,030 

  Type 3 - 8 ප්රශ්රාpණිඹ දක්හ ඳන්වා හිත ඳහල - 
3,125 

 (ii) ප්රභඹ ංලඳ ප්රදකි. නවීයණඹ වහ 
ර්ගීයණඹ කිඹන ංලඳ කමඹලර 2012 කම  
2016 දක්හ ප්රනස ප්රරහ වාප්රඵනහ.  

  ඳහල ර්ගීයණඹ ප්රනත් ංලඳඹකි.  

  ඳහල නවීයණඹ වහ භහින්ප්රදජදඹ ද්විතීති 
ඳහල දවක් වහ ඒ වහ ඵළඳුණු ේහථමි ඳහල 
ජහරඹක් ංර්ධනඹ කිරීප්රම් ළඩ ිළිතප්රශ න 
ආදර්ල ේහථමි ඳහල ංර්ධන ළඩ වන වහ 
ශභහ මිුරරු ඳහල ංර්ධනඹ ඹන ළඩ වන් 
ප්රඹොදහ නී. ප්රම් ිළිතඵ පර්ණ විසතයඹක් (අ) (iii) 
ඹ ප්රත් ඉදිරිඳත් ය ඇත. 

 (iii)  ඉවත (අ) (ii) වන් භහින්ප්රදජදඹ ද්විතීති 
ඳහල ංර්ධන ළඩ ිළිතප්රශ ඹ ප්රත් එක් 
ඳහර  රුිළඹල මිලිඹන 60 ඵළගින් ප්රන් යනු 
රළප්රේ. 

  කුඩහ ේහථමි ඳහල ංර්ධනඹ වහ ද එක් 
ඳහර  රුිළඹල රක් 5 ඵළගින් ඳහල 
1,680  රඵහ දී ඇත. ජනතහ වබහගීත්ඹ ද රඵහ 
ප්රන ප්රභඹ  ඔවුන්ප්රේ දහඹත්ඹ එක් ය එභ 
මුළු ටිනහභ  ළඩිප්රඹන් ංර්ධන  යුුර ඉටු 
ය ඇත. 

(ඇ) ඔව්. 

(ඈ) අදහශ ප්රනොප්රව්. 

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ ප්රම් න ප්රො  ඳහල ඳද්ධවාඹ 
කමඹලුභ ඳවුකම් හිත ස යනහ. විදපහහය, හණිජ 

විදපහහය, බහහහය, ණිතහහය ඇුරශත් භහින්ප්රදජදඹ 
තහක්ණි විදපහහය හිත ඳහල ුරන ඵළගින් ෆභ ේහප්රද්ශීඹ 
ප්රලම් ප්රොට්ඨහඹභ වදනහ. ප්රම් න වි  ප්රම් ය  ුරශ ඳහල 
409 ඉදිකිරීම්  යුුර අන් ප්රමින් ඳවානහ. ඒ 
අධපහඳනඹ  යන දළළන්ත ආප්රඹජජන පහඳෘවාඹක්. ඒ 
දකින් යන්න ඵළවළ. ප්රභොද, ප්රදභවල ප්රොඩනළිනලරක් 
හිත ඳහල 409ක් වදනහ. ඉුරරු ටි වහ රඵන භහඹ ුරශ 
දී ප්ර න්ඩර් ළවීභ යනහ. ප්රම් ර්ඹ අන් න වි  
භහින්ප්රදජදඹ තහක්ණි විදපහහය හිත ඳහල දව ඉදිකිරීප්රම් 

 යුුර නිභ ප්රනහ. ප්රරජ ඵළංකු විකමන් ඒ ඳහලලින් 175ක් 
තනහ ප්රදන්න මරප ේවාඳහදන රඵහ දීරහ ඳශහත් විකමන් ප්ර න්ඩර් 
ළරහ වාප්රඵනහ. ආකමඹහනු ංර්ධන ඵළංකු භ  ප්රඳොප්රයොන්දු 
ප්රරහ වාප්රඵනහ, ත ඳහල 255ක් වහ ප්රම් ජලි භහප්රප දී ඇවා 
ය න්නහ ණඹ ගිවිුකභ ඹ ප්රත් මුදල රඵහ ප්රදන ඵ . ඒ නිහ 
ඳහල ඳද්ධවාඹ න්ප්රන් නළවළ. භභ ඔඵුරභන්රහප්රේ දළනළනීභ 
වහ කිඹන්න ළභළවාති, ප්රභප්රවභ තත්ත්ඹක් වාප්රඵනහඹ 
කිඹරහ.  යප්රට් ප්රව්ත් ංර්ධනඹක් අලුවාන් ඇවා ප්රරහ 
වාප්රඵනහ. දරුප්රජ නයප්රප භධපසථහන ප්රත ඒභ නිහ,  ගිඹ 

අවුරුද්ප්රද් රංහප්රව් එභ දරුප්රක්ත් ඳශමුළනි ප්රශ්රාpණිඹ  

ඇුරශත් ප්රනොව ඳහල 275ක් වාප්රඵනහ. එඹ කමඹඹ  3ක්. එ 
දරුප්රක් ඳභණක් ඳශමුළනි ප්රශ්රාpණිඹ  ඳළමිණි ඳහල 123ක් 
වාප්රඵනහ. එඹ කමඹඹ  1.3ක්. දරුප්රජ ප්රදප්රදප්රනක් ඳභණක් 
ඳළමිණි ඳහල 147ක් වාප්රඵනහ. එඹ  කමඹඹ  1.6ක්. දරුප්රජ ුරන් 
ප්රදප්රනක් විතයක් ඇුරශත්  වුණු ඳහල 181ක් වාප්රඵනහ. කමඹඹ  

1 .9ක්. දරුප්රජ වතය ප්රදප්රනක් විතයක් ඇුරශත් වුණු ඳහල 
210ක් වාප්රඵනහ. කමඹඹ  2.3ක්. දරුප්රජ ඳස ප්රදප්රනක් විතයක් 
ඳශමුප්රනි ප්රශ්රාpණිඹ  ඇුරශත් වුණු ඳහල 223ක් වාප්රඵනහ. 
කමඹඹ  2.4ක්.  දරුප්රජ වඹ ප්රදනහති න ප්රදනහති අතය ංපහක් 
ඇුරශත් වුණු ඳහල 963ක්  වාප්රඵනහ.  කමඹඹ  10.5ක්. 

රු ථහනහඹුරභනි, දරුප්රජ දව ප්රදප්රනක්ත් ඳශමුප්රනි 

ප්රශ්රාpණිඹ  ඇුරශත්  වුප්රණ් නළවා ඳහල 2,123ක් ප්රම් යප්රට් 

වාප්රඵනහ. එභ දරුප්රක්ත් ඳහර   එන්ප්රන් නළත්නම්, අඳ  

ප්රභතළන ථහ යන්න  පුළුන්. අලුප්රතන් භහර් තළනිරහ, 

භංභහත් ඉදි ප්රරහ, දරුන්  ඳහල  ඹන්න  ඳවුකම් රළබිරහ  

ඒ දරුප්රජ සළභළත්ප්රතන් ත කිප්රරජමී යඹක් , කිප්රරජමී ර් 

ප්රදක්  දුය  ඳහර  ඹනහ නම්, අය ඳහ ප්රල දරුප්රජ නළවළ. 

නමුත් ඳහර ඳත්හ ප්රන ඹනහ.  එභ නිහ ිතප ගුරු 

අනුඳහතඹ න්න  ඇතළම් ේප්රද්ලර  ප්රම් ඳහල ඳද්ධවාප්රප ෆභ 

ිතපප්රඹජ ඳස ප්රදප්රනකු භ  ගුරුයප්රඹක් ඉන්නහ. ප්රරජප්රප 

ප්රොප්රවpත් එප්රවභ ිතපප්රඹජ ඳස ප්රදප්රනක් ඵරහ න්න  

ගුරුයප්රඹක් වාඹන්ප්රන්  නළවළ. යප්රට් ගුරු අනුඳහතඹ 17: 1ති. ප්රම් 

තත්ත්ඹ නිහ අප්රේ  ය ප්රට් ගුරු අනුඳහතඹ 5:1  ප්රරහ වාප්රඵනහ. 

එභ  නිහ   ප්රභළනි  තත්ත්ඹන් ිළිතඵ -ඳවාන ඹථහර්ථි  

තත්ත්ඹන් ිළිතඵ-  උඳප්රද්ල හයබහප්රව් දී  වහ 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ුරශ  හ්චඡහ යන්න  උදව් යන්න ඹ  කිඹහ 

දරුන්ප්රේ නහභප්රඹන් භහ  ඉලරහ කමටිනහ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ඳශමුප්රනි අුරරු ේලසනඹ 

ප්රභඹති.  ප්රම් ේලසනප්රප (අ)(i)  දුන්  ිළිතුරප්රයන්  රු ඇභවාුරභහභ 

කිව්හ, ඳහල ේභහණඹක් හ දභහ නළවා ඵ. එප්රp නම් ප්රම් 

අවුරුදු වත ුරශ ප්රොඳභණ ඳහල ේභහණඹක්ද හ දභහ   

වාප්රඵන්ප්රන් කිඹහ භහ අවන්න  ළභවාති.  
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්ත්රී ුරභනි,  " ඳුක ගිඹ භහ 7 හරඹ ුරශදී " කිඹරති  

ඔඵුරභහ ේලසනප්රඹන් අහ වාප්රඵන්ප්රන්.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

"අවුරුදු වත හරඹ ුරශදී" කිඹහති භභ අහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

ප්රභහි වන් ය වාප්රඵන්ප්රන් " භහ වත හරඹ ුරශදී" 

කිඹරහති.  
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ තභති, ඳුක ගිඹ භහ වත ුරශ ඳහල 36ති වරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්. ඊ  ඉසප්රලරහ ටි භභ ඳුක ගිඹ ථහප්රව්දී - 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භභ හිතන වළටිඹ  ඒ printing mistake  එක්. "ඳුක ගිඹ 

අවුරුදු වත හරඹ ුරශ" කිඹරහති භභ ේලසනඹ අවරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්.  
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

අවපු ේලසනඹ  ඳභණක් උත්ත ය දුන්ප්රනොත් ඇවා.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඳහල ළසීභ ිළිතඵ ම්පර්ණ ද විහදඹක් වාබුණහ. භභ 

ඒ ිළිතඵ කමඹලු දත්ත කිව්හ. භභ ඒ දත්ත ටි ප්රඳොතක් ප්රරත් 

මුද්රිණඹ ය ප්රදන්නම්. ප්රභොද, කිකමදු පරදහයී ප්රනොන ේලසන 

කිරීභක් ප්රම් යන්ප්රන්. ඳහල ළසී ඹහභ ළන ඔඵුරභන්රහ ද 

විහදඹක් ඉලරහ කමටිඹහ. භභ කමඹලු දත්ත, රුණු හයණහ කමඹලර 

ප්රනළලරහ වළන්හඩ් හර්තහ  ඇුරළු යමින් කිව්හ. භභ 

නළතත් ඒ මුද්රිණඹ ය ප්රදන්නම්.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රභුරභහ ේලසනඹ වරිඹ  අප්රඵජධ ය 

ප්රන නළවළ. ඇභවාුරභහ වළභ වාසප්රpභ අවන්ප්රන්, "ශභති එක් 

ප්රනහති, ප්රදන්නහති ඉන්ප්රන්, ප්රභොක්ද යන්ප්රන්?" කිඹරහති.  

ප්රම් ඳහල ළසී ඹෆභ  ප්රවpුර තභති රු ථහනහඹුරභනි, 

අලප ඳවුකම් ප්රනොභළවා වීභ. ගුරුරු  නළවළ. ඒ ඳහලර  

අලප ඳවුකම් ප්රනොභළවා වීභ නිහ තභති ප්රම් ඳහල ළසී 

ඹන්ප්රන්; හ දභන්න  කමදු ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගුරුරු නළත්ප්රත් ප්රොප්රවpද?  ඉතහ ටිනහ  ප්රොඩනළිනලි 

වාප්රඵනහ. එන්න ඹන්න, ප්රඳන්න්න.  ඒහප්රප කමඹලු ඳවුකම් 

වාප්රඵනහ. නමුත් ඒ දරුප්රජ එන්ප්රන් නළත්නම් ප්රභොද 

යන්ප්රන්?  භහජප්රප විවිධ ප්රවpුර යහිතඹක් වාප්රඵනහ, දරුප්රක් 

ඳහර  එන්න. ඒ නිහ තභති  පුළුල ඳවුකම් හිත  

ආර්ණීඹ  ප්රර නවීන ඳහල ස යන්ප්රන්. එන්න ඹන්න, 

ප්රඳන්න්න.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භභත් ඒභ තභති කිඹන්ප්රන් රු ථහනහඹුරභනි. 

ප්රදභවුිළප්රඹජ  දරුන් ඳහර  දභනහ, ප්රම් කමඹලු ඳවුකම් 

වාප්රඵනහ නම්.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කමද්ධි න්න එඳහ. එප්රවභ ප්රන්ප්රන් නළවළ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

අධපහඳනඹ ප්රවො නම්, ගුරුරු ඉන්නහ නම්, ප්රොඩනළිනලි 

වාප්රඵනහ නම්, ඳවුකම් වාප්රඵනහ නම් දරුකු ඳහර  

ඇුරශත් යනහ.   

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එප්රවභ ප්රන්ප්රන් නළවළ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ප්රම් කිකමක් නළවා නිහ තභති ඒ ඳහලලින් දරුන් අතින් 

යන්ප්රන්. ඉවාන් ප්රම් ප්රත්රුම් න්න ඵළරිද?  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එප්රවභ ප්රන්ප්රන් නළවළ. ප්රම් කමද්ධිඹක් අයප්රන ථහ 

යන්ප්රන්. යප්රට් භසතඹ න්න. ප්රම්හ ළන ඳර්ප්රපණ යරහ, 

භසතඹ අයප්රන ථහ යන්න.  

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රදභවුිළඹන් අහිමි දරුන්ප්රේ ශභහ 

නිහඹක් වාප්රඵනහ, ම්ඳව දිස්රි ක්ප්රප භ.  ඒ ශභතින් ටි 

ඳහර  එනහ කිඹරහ, ශභතින්  800ක් කමටිඹ ඳහප්රල කමඹලුභ 

ශභතින් ටි ප්රනත් ඳහලර  ගිඹහ. එ ශ භප්රඹක්ත් දළන් 

නළවළ.  ප්රවpුර හධඹ තභති ප්රදභවුිළප්රඹජ ප්රනොභළවා ශභතින් ඒ 

ඳහප්රල කමටීභ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභවාුරභනි, ප්රභොක්ද ඳහර? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රම් විහදඹක් ප්රනොප්රති. දළන් ේලසන අවනහ, ේලසනර  

ිළිතුරරු ප්රදනහ.    

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹුරභනි, අභහතපුරභහභති ප්රභඹ විහදඹක් ඵ  

ඳත් ය න්න වදන්ප්රන්.  

භප්රේ ප්රදප්රනි අුරරු ේලසනඹ ප්රභඹති. දළන් ඇභවාුරභහ කිඹන 

විධිඹ  ප්රොඩනළිනලරක් වළදුහ ,  එප්රවභත් නළත්නම් laboratory   

එක් වළදුහ  ඒ අවානවීන ඳහරක් ප්රන්ප්රන් නළවළ. ඒ  ත 

ප්රඵොප්රවජ ඳවුකම් පුයහ ලිඹයුුර වාප්රඵනහ.  ඔඹ කිඹන විධිප්රප 

කමඹලු ඳවුකම් හිත ඳහල ර්ඹක් වදරහ වාප්රඵනහද කිඹන 

එති භ  අවන්න ඕනෆභ වාබුප්රණ්.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ වදරහ වාප්රඵන ංපහ ප්රම් ප්රඳොප්රත් වාප්රඵනහ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ප්රභුරභහ කිඹනහ,"ප්රම් ප්රොඩනළිනලර වදන්න ප්රභ්චචය 

හරඹක් ඹනහ", "ප්රම් ප්රොඩනළිනලර  ප්රභ්චචය හරඹක් 

ඹනහ" කිඹරහ.  
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රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඇස ප්රඳප්රනන ඕනෆභ ප්රප්රනකු  ඵරහ 

න්න ම්පර්ණ ිළන්තූයත් එක් භභ කිහිඳ තහක් ඉදිරිඳත් 

ශහ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

එප්රවභ නවීන ඳවුකම් හිත ඳහල ර්ඹක් වදරහ 

වාප්රඵනහද? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳහල 59ක් විෘත යරහ වාප්රඵනහ. 409ක් වදනහ. ප්රොශම 

දිස්රි ක්ඹ ුරශ විෘත යපු කමඹලු ඳහල ටි  ඵරන්න- 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභවාුරභනි, ඔඵුරභහ ප්රොඩනළිනලරක් ප්රවජ ප්රදක් දීරහ 

තභති ඔඹ කිඹන්ප්රන්, 59ක් වදරහ වාප්රඵනහ. 400 ණනක් 

වදනහ කිඹරහ.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රභුරභහ ඉතහභ අතප ේහලඹක් ප්රන් 

යන්ප්රන්.  
 

රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභවාුරභනි, ඔඵුරභහප්රේභ දත්ත ආශ්රාප්රඹන් තභති භහ ප්රම් 

කිඹන්ප්රන්. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳරිණ laboratory එ වදන ප්රො  ඳරිණ ගුරුරු 
1,000ක් ඵහ ත්තහභ, විදපහ, ණිත ගුරුරු 1,000ක් ඵහ 
ත්තහභ, ඉංග්රී්කම බහහ ිළිතඵ ගුරුරු 1,000ක් ඵහ ත්තහභ, 
භහන ම්ඳත් ප්රදන ප්රො , ප්රබෞවා ම්ඳත් ප්රදන ප්රො  ප්රභුරභහ 
ප්රම් ප්රභොක්ද කිඹන්ප්රන් කිඹරහ භ  ප්රත්ප්රයන්ප්රන් නළවළ. ඔඵුරභහ 
එන්න භප්රත් එක් ඹන්න. අිළ ප්රදප්රදනහ ඹවළුප්රජ ප්රන්. අිළ ඹමු. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොති. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභවාුරභනි, එතප්රො  භහ ඔඵුරභහප්රන් අවන්න 

ළභළවාති- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ුරන්ළනි අුරරු ේලසනඹ අවන්න. 

රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ප්රවොති.  

රු අධපහඳන ඇභවාුරභනි, යජප්රඹන් විලහර විඹදභක් දයරහ, 

ප්රොඩනළිනලි වදරහ දීපු ප්රම් හප්රේ ඳහල විලහර ංපහක් ඳුක 

හ දභහ වාප්රඵනහ. භහ නිප්රඹජජනඹ යන කුලිඹහිළටිඹ 

ආනප්රපත් වාප්රඵනහ. ඒහ දළන් වයක් රගින සථහන ඵ  ඳත් 

ප්රරහ. ඒහප්රප විදපහහයර තභ උඳයණ ඳහ වාප්රඵනහ. 

ප්රම්හ  ඔඵුරභහ න්නහ ක්රිදඹහ භහර් ප්රභොනහද කිඹහ භහ අවන්න 

ළභළවාති. තභ ිළඹය අයප්රන නළවළ. 
 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුණහයරහ ඳහර  ගිහින් ඵරන්න.  
 
 

රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ඇභවාුරභනි, ගිහිලරහ, ඵරරහති ප්රම් කිඹන්ප්රන්. 
 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, තමුන්නහන්ප්රp ඉන්න ේප්රද්ලඹ විතයක් 

ප්රනොප්රති රංහ කිඹන්ප්රන්. තමුන්නහන්ප්රpප්රේ භළවායණ 

ප්රොට්ඨහඹ ුරශ දියුණු ඳහල විලහර ංපහක් වාප්රඵනහ. 

ඒහ  ඳවුකම් රඵහ දීරහ වාප්රඵනහ. ශභහ මිුරරු ඳහලර ප්රම් 

අප්රේpල භහප්රප වදනහ. ඒ වදන තළන්ර  ඔඵුරභහ ඹන්න.  
 

 

රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ප්රජටි ණනක් විඹදම් යරහ වදරහ, ඳුක හ දභහ වාබුණු 

ගුරු භධපසථහනඹක් ළන භහ විකමන්භ ඔඵුරභහ  ප්රඳන්හ දීරහ, 

ඔඵුරභහ ගිහින්- 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ගුරු භධපසථහනඹ විෘත ශහ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ரண்புறகு அறன றரஜ் ரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඒ විෘත ප්රශp අිළ ප්රඳන්හ දුන්නහ  ඳසප්රp.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඇවා. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අලුප්රතන් ළබිනට් ඳ්රි හක් ඉදිරිඳත් යරහ එභ 

භධපසථහනඹ ඳශහත් බහ  බහය ප්රදනහ,  ඳශහප්රත් ේප්රඹජජනඹ 

වහ.  
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6. රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ප්රෞප අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ - (2) :  

(අ) (i) අඟුනප්රොශඳළරළස දිහ ප්රයජවප්රරහි ඳත්නහ 
දළඩි ප්රබෞවා වහ භහන ම්ඳත් හිඟඹ ප්රවpුරප්රන් 
ේප්රද්ලප්රප ජනතහ විලහර ළ ලු රැ  මුහුණඳහ 
ඇවා ඵත්;  

 (ii) ප්රභහි ප්රොඩනළිනලි කිහිඳඹක් ේවාංසයණඹ 
ප්රනොකිරීභ ප්රවpුරප්රන් අත්වළය දභහ ඇවා ඵත්; 

 එුරභහ  දන්ප්රනහිද?  

(ආ) (i) අඟුනප්රොශඳළරළස දිහ ප්රයජවර  අලප 
ඳවුකම් ඩිනමින් රඵහ දීභ වහ ළරුකම් ය 
වාප්රේද; 

 (ii) ඒ වහ අලප ේවාඳහදන ප්රන්ය වාප්රේද; 

 (iii) එ ප්රp නම්, ප්රයජවප්රල ේවාංසයණ  යුුර 
ආයම්බ  යන දිනඹ ප්රර්ද;  

 ඹන්න එුරභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද?  

(ඇ) (i) එභ ප්රයජවප්රල ඳවාන ප්රp ඌනතහ 
ප්රොඳභණද ඹන්න වඳුනහ ප්රන වාප්රේද; 

 (ii) ඒ අනු එක් එක් අංලඹ වහ ඳත්නහ ප්රp 
පුයේඳහඩු ංපහ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් 
ප්රොඳභණද; 

 (iii) එභ පුයේඳහඩු ිළයවීභ   යුුර  යන දිනඹ 
ප්රර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද?        

(ඈ) ප්රනොඑප්රp නම්,  ඒ භන්ද? 

 
சுரர அமச்சமக் ரட்ட றணர:  

(அ) (i) அங்குணுதரனததனஸ்ம ரட்ட மத்ற 

சரமனறல் றனவுறன்ந டுமரண ததபற 

ற்பொம் ணற ப தற்நரக்குமந ரர  

தறரச க்ள் தன தரரற தறச்சறமணமப 

றர்தரண்டுள்பணர் ன்தமபெம்; 

 (ii) இங்கு சறன ட்டிடங்ள் பொசலமக்ப்தடர 

ரத்ரல் மறடப்தட்டுள்பதன்தமபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) அங்குணுதரனததனஸ்ம ரட்ட மத்ற 

சரமனக்குத் ரமரண சறமபத் துரறர 

ங் றட்டறடப்தட்டுள்பர; 

 (ii) இற்குத் ரமரண றற ற்தரடுள் 

எதுக்ப்தட்டுள்பர; 

 (iii) அவ்ரநரறன், மத்றசரமனறன் பொ 

சலமப்பு ரமனள் ஆம்தறக்ப்தடும் றற 

ரது 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) இவ்மத்றசரமனறல் றனவும் ஊறர் 

தற்நரக்குமந வ்பவு ண 

இணங்ரப்தட்டுள்பர; 

 (ii) அன் தறரம் எவ்தரபை துமநறபபள்ப 

ஊறர் தற்நறடங்பறன் ண்றக்ம 

தவ்ரநர வ்பவு; 

 (iii) இவ்தற்நறடங்மப றப்புற்கு டடிக்ம 

ரற்தரள்பௐம் றற ரது 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the people in the Angunakolapelessa area 

are greatly inconvenienced owing to the 

severe dearth of physical and human 

resources in the Angunakolapelessa district 

hospital; and 

 (ii) a number of buildings of this hospital has 

been abandoned due to lack of repair? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether it has been planned to provide the 

Angunakolapelessa District Hospital with 

the required facilities soon; 

 (ii) whether required provisions have been 

allocated for that purpose; and 

 (iii) if so, the date on which the reconstruction 

activities of the hospital will be started? 

(c) Will he state - 

 (i) whether the shortage of employees 

prevailing at this hospital has been 

identified; 

 (ii) accordingly, the number of vacancies that 

exist in each division separately; 

 (iii) the date on which arrangements will be 

made to fill those vacancies? 

(d) If not, why? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි,  ප්රෞප අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් 
භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතුරය ප්රදනහ. 

(අ) (i) අඟුනප්රොශඳළරළස දිහ ප්රයජවප්රල ප්රම් න වි  
ම්ඳත් හිඟඹක් ප්රනොභළත. 

 (ii) ඳළයණි ප්රොඩනළිනලි ප්රනු  න ප්රොඩනළිනලි  
ඉදිය ඇවා අතය ඉතහ ඳළයණි ප්රොඩනළිනලි 02ක් 
බහවිතඹ  ත ප්රනොවළකි තත්ත්ඹ ඳතී. 

(ආ) (i) 2012 ර්ඹ  අදහශ ළරුකම් දළන  කමදු යනු 
රළඵ ඇත. 

 (ii) ඔව්. රුිළඹල මිලිඹන 15ති. 
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 (iii) දළන  ආයම්බ ය ඇත. 

(ඇ) (i) දළන  ප්රp ඌනතහක් ප්රනොභළත. 

 (ii) 

 (iii) ප්රභභ ය ුරශ රඵහ දීභ  නිඹමිතඹ. 

(ඈ) ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අුරරු ේලසනඹ. 

රු නිප්රඹජජප ඇභවාුරභනි, දළන් ඔඵුරභහ වන් ශහ, ඉතහ 

අඵරන් තත්ත්ප්රප ප්රොඩනළිනලි ප්රදක් වාප්රඵනහඹ කිඹරහ. ඒ 

ප්රොඩනළිනලි ප්රද ප්රනු  න ප්රොඩනළිනලි ප්රදක් රළබුප්රණොත් 

තභති ඒ ප්රයජවප්රල හර්ඹක්භතහ ළඩි ප්රන්ප්රන් කිඹරහ ඔඵුරභහ 

ිළිතන්නහද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

දළන  ඒ ඳළරැණි ප්රොඩනළගිලි අතින් යරහ වාප්රඵනහ. 2012 

ර්ප්රපදී ඒ ළරුකම් වදරහ වාප්රඵනහ. මිලිඹන 15 ේවාඳහදන 

ේවාංසයණ  යුුර වහ ප්රන් යරහ වාප්රඵනහ.  

 
රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ප්රදළනි අුරරු ේලසනඹ ප්රභඹති. 

අඟුණුප්රොශඳළරළස ප්රයජවර අතිවා වම්ඵන්ප්රතො  දිස්රි ක්ඹ ත්, 

උුරරු භළද ඳශහත ත් ඵරඳහ වාප්රඵන කුඩු ප්රයජගීන්ප්රේ 

ේලසනඹ  අභහතපහංලඹ ප්රම් න ප්රො  අයප්රන වාප්රඵන අලුත්භ 

ක්රිදඹහ භහර්ඹ ප්රභොක්ද?  

 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ප්රම් තමුන්නහන්ප්රpප්රේ ඳළත්ත  න්න ඹන්න එඳහ. කුඩු 

ප්රයජගීන්ප්රේ ේලසනඹ උුරරු භළද ඳශහප්රත්ති වාප්රඵන්ප්රන්. 

 

 
රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, නළවළ. වම්ඵන්ප්රතො  දිස්රි ක්ඹ ත් ඵරඳහරහ 

වාප්රඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහප්රේ දිස්රි ක්ඹ ත් 

ඵරඳහරහ වාප්රඵනහ.  

 
 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳුක ගිඹ දසර ථහක් වාබුණහ, 

විලහර ලප්රඹන් වාප්රඵනහ කිඹරහ. උුරරු භළද ඳශහත ත්ප්රතොත් 

රක් 12 ඳභණ ජනවනඹකුති ඉන්ප්රන්. හභහනපප්රඹන් දළන  

අප්රේ දත්ත අනු 14,786ක් තභති ප්රයජගීන් ඉන සප්රන්. ඒ උුරරු 

භළද ඳශහප්රත් මුළු ජනවනප්රඹන් 1.6ක්. ප්රම් විලහර ලප්රඹන් 

ප්රඳන්න්න භහධප ුරිතන් උත්හව යනහ. නමුත් ප්රම් වහ 

ප්රෞප අභහතපහංලඹ වළටිඹ  අලප ිළඹයඹන් ප්රන වාප්රඵනහ.  

 
 
රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, නිප්රඹජජප ඇභවාුරභහ කිඹන විධිඹ  

ප්රම් උුරරු භළද  නම් ඵරඳහන්ප්රන් උුරරු භළද  ජරඹ රළප්රඵන 

ේධහන ජර මරහශ්රාඹ තභති භවළලි ඟ. භවනුය දිස්රි ක්ප්රප 

ප්රොවහප්රොඩ කුණු ප්රොඩ ුරිතන් භවළලි  ඟ  එුර ප්රන කුඩු 

වුණු CFL bulbsර ඊඹම් ප්රම් හයණඹ ප්රප්රයහි -ප්රම් කුඩු 

ප්රයජඹ ප්රප්රයහි- ඵරඳහනහඹ කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් ප්රම් ළන 

කිකමභ ඳර්ප්රපණඹක් කමදු ප්රරහ නළවළඹ කිඹරහ කිඹනහ. 

ප්රොවහප්රොඩ කුණු ප්රොඩ වයවහ එුර ප්රන දළළන්ත කුඩු වුණු 

CFL bulbsලින් එුර ප්රන යදිඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් රු 

අභහතපුරභහප්රේ අධහනඹ ප්රඹොමු යනහද? ප්රම් ළන වුරුත් 

ඳරීක්ණඹක් යරහ නළවළ. නමුත් ඳරීක්ණඹක් ප්රශොත් ප්රම් 

ේඵර ප්රවpුරක් ප්රන්න පුළුන් කිඹරහති භතඹ. ප්රම් ළන 

ප්රවොඹරහ ඵරනහද? 

 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අඳ  අදහශ නළවළ. අදහශ අංලඹ  රුණු හර්තහ යන්න 

පුළුන්. 

 
 
රු බුද්ධි ඳවායණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කුඩු ප්රයජඹ  අදහශ නළවා ලු. 

1577 1578 

  ඇවා විඹ වළකි 
පුයේඳහඩු ංපහ 

ෛදප නිරධහරි 05 

දන්ත ලරප ෛදප 01 

ලිඹහ ඳදිංික වහය ෛදප 00 

ප්රවද හර්ඹ භණ්ඩරඹ 15 

ෛදප යහඹනහහය හර්මි විදපහඥ 01 

ඖධ ංප්රඹජජ 02 

ංර්ධන වහය 01 

ඳවුල ප්රෞප ප්රpහ නිරධහරි 04 

ප්රයජවල උඳසථහඹ 05 

අයක්ළමි 00 

හභහනප ම්රු 05 

ඉකමන ඹන්ත්ර් ක්රිදඹහරු 00 

නීඳහයක් ම්රු 09 

ප්රවද (I ප්රශ්රාpණිඹ) 01 

රිඹළදුරු 01 

ප්රයජවල ඕර්කමඹර් 01 

භවජන ප්රෞප යහඹනහහය ිතලිළ 01 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

කමවිල ආයක් නිරධහරින් : ප්රpඹ සථිය කිරීභ 

சறறல் தரதுரப்பு அபனர்ள் : ரசமறல் 

உபொறப்தடுத்ல் 

CIVIL SECURITY OFFICERS : CONFIRMATION OF SERVICE 

 

2330/‟12 

7. රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුුර  

අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ - (3):   

(අ) (i) ශ්රීම රංහ ප්රඳොලිස ප්රpහ  වඹවීභ වහ 

2006.08.02 දින අං 16/1395/206/052 දයන 

අභහතප භණ්ඩර තීයණඹ  අනු කමවිල ආයක් 

ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර සථහඳනඹ ය ඇවා ඵත්; 

 (ii)  යුදභඹ හතහයණඹක් ඳළවා අසථහප්රව්දී, ජහවා 

ළදත්භක් ඇවා උත්රදී ව විවිධ ආඳදහ 

අසථහන්හිදී කමවිල ආයක් නිරධහරීන් පර්ණ 

ළඳවීප්රභන්  යුුර ය ඇවා ඵත්;  

 (iii) කමවිල ආයක් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර විකමන් 

2009.12.15 ළනි දින නිකුත් ශ චක්ර ප්රලප්රඹහි 

2009.10.31 ළනි දින  අණ්ඩ දින 180 

ප්රpහ හරඹක් පුයහ ඇවා නිරධහරීන්ප්රේ ප්රpඹ 

ඩිනමින් සථිය යන ඵ  වන් ය ඇවා 

ඵත්; 

 එුරභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) දළන  කමවිල ආයක් ප්රpප්රප නියුුර හර්ඹ 
භණ්ඩරඹ ප්රොඳභණද;  

 (ii) එභ ප්රpප්රප විවිධ ප්රේpත්ර්ර ප්රpඹ යන එක් 
එක් නිරධහරීන්  දළන  ප්රනු රඵන ෛදනි 
ළටුඳ ප්රොඳභණද; 

 (iii) ෛදනි ළටුඳ  ප්රpඹ යන ඉවත 
ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුරප්රව් ප්රpතින්ප්රේ ප්රpඹ සථිය 
ය, සථිය ළටුේ තරඹ ිළහිටුහ යජප්රප 
නිරධහරීන්  හිමි කමඹලුභ යේහද රඵහදීභ  
 යුුර යන්ප්රන්ද; 

 (iv) ඒ වහ තන හර සීභහ ප්රර්ද;          

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්රp නම්,  ඒ භන්ද? 

 

தற அமச்சபைம், ததபத் சரசண,  அபல்ள் 

அமச்சபைரணமக் ரட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்ம ததரபௌஸ் ரசமக்கு உவுற்ர 

2006.08.02ஆம் றற 16/1395/206/052ஆம் 

இனக் அமச்சமத் லர்ரணத்றற்கு அம 

சறறல் தரதுரப்புத் றமக்பம் ரதறக்ப் 

தட்டுள்பது ன்தமபெம்; 

 (ii) பெத் சூல் றனற ரனத்றல், ரசற 

பக்றத்துறக் மதங்ள் ற்பொம் 

தல்ரபொ அணர்த் சந்ர்ப்தங்பறல் சறறல் 

தரதுரப்பு அபனர்ள் பூ அர்ப்தறப் 

புடன் தசற்தட்டுள்பரர்ள் ன்தமபெம்; 

 (iii) சறறல் தரதுரப்புத் றமக்பம் 

2009.12.15ஆம் றற தபறறட்டுள்ப 

சுற்நநறக்மக்கு அம 2009.10.31ஆம் 

றறன்பொ தரடர்ச்சறர 180 ரட்ள் 

ரசமம பூர்த்ற தசய்துள்ப அபனர்மபச் 

ரசமறல் உபொறப்தடுத்துரக் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்பது ன்தமபெம் 

அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ற்ரதரது சறறல் தரதுரப்புச் ரசமறல் 

ஈடுதட்டுள்ப தறரட்தடரகுற வ்பவு 

ன்தமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி ரசமறன் தல்ரபொ துமநபறபம் 

டமரற்பொறன்ந எவ்தரபை அபனபைக்கும் 

ற்ரதரது தசபத்ப்தடுறன்ந ரபரந்ச் 

சம்தபம் வ்பவு ன்தமபெம்; 

 (iii) ரபரந் சம்தபத்றற்கு ரசமரற்பொறன்ந 

ரற்தடி றமக்ப ஊறர்மபச் ரசமறல் 

உபொறப்தடுத்ற றமனரண சம்தப றமனறல் 

மத்து அசரங் ஊறர்பௐக்கு உரறத்ரண 

சன சறநப்புரறமமபபெம் ததற்பொக் 

தரடுப்தற்கு டடிக்ம ரற்தரள்ரர 

ன்தமபெம்; 

 (iv) அற்கு டுக்கும் ரனமமந 

ரதன்தமபெம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Civil Security Department has been 

established as per Cabinet decision 

No.16/1395/206/052 dated 02.08.2006 

to assist the Sri Lanka Police Service; 

 (ii) Civil Security Officers have acted with total 

commitment when a war situation 

prevailed, at ceremonies of national 

importance and in various disaster 

situations; and 

 (iii) it has been stated that the officers who had 

completed 180 days of uninterrupted 

service by 31.10.2009 would be 

confirmed speedily as per the Circular 

issued by the Civil Security Department on 

15.12.2009? 

(b) Will he state - 

 (i) the number employed in the Civil Security 

Service at present; 

 (ii) the daily wages paid to each category of 

officers currently serving in various fields 

of that service; 

1579 1580 
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 (iii) whether measures will be taken to confirm 

the employees of the aforesaid Department 

who are serving for daily wages, place them 

on a permanent salary scale and grant them 

all the privileges that public officers are 

entitled to; and 

 (iv) the time frame required for that? 

(c) If not, why? 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතුරය 

ප්රදනහ.  

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) කමවිල ආයක් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර භිනන් 
2009.12.15 දින චක්ර  ප්රලඹක් නිකුත් ය 
ප්රනොභළත. 

(ආ) (i) වාසඅ  දවස ඳන්කමඹඹක් ඳභණ. (38,500)  

 (ii) තනුරය                    ෛදනි දීභනහ/ ළටුේ (රු)  

  දිස්රි ක් නිරධහරි  530.00 

 නිඹහභ  485.00 

 උඳ නිඹහභ  445.00 

 කමවිල ආයක් බ තින්  405.00 

  මී  අවාප්රර් යහජප ඳරිඳහරන චක්ර ප්රල අනු 
ඉවත ෛදනි ළටුඳ  කමඹඹ  15 දීභනහක්ද, 
ළඩ යන දින  රුිළඹල 220 ජීන විඹදම් 
දීභනහක්ද ප්රනු රළප්රේ. 

 (iii) කමවිල ආයක් හභහජිඹන්ප්රේ ප්රpඹ සථිය 
ය විශ්රාහභ ළටුේ හිමිභ රඵහ දීභ වහ ඉදිරිඳත් 
ශ අභහතප භණ්ඩර ංප්රද්ලඹ අභහතප භණ්ඩරඹ 
විකමන් 2012 අප්රජසුර භ 08 දින අනුභත ය 
ඇවා අතය, ඒ අනු ඉදිරි  යුුර කමදු යමින් ඳතී. 

 (iv) අදහශ චක්ර ප්රල වහ අලප උඳප්රදස විශ්රාහභ ළටුේ 
අධපක් ජනයහල විකමන් නිකුත් ශ ඳුක විශ්රාහභ 
ළටුේ ප්රඹජජනහ ක්ර භඹ ක්රිදඹහත්භ නු ඇත. 

(ඇ) ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අුරරු ේලසනඹ. රු 

ජනහධිඳවාුරභහ අඹ ළඹ ථහප්රව්ත් ේහල ශහ, කමවිල ආයක් 

ප්රpතින්ප්රේ ප්රpහ අඹ කිරීභක් වළටිඹ  විශ්රාහභ අතිවාඹ රඵහ 

දී වාප්රඵනහ කිඹරහ. අඹ ළඹ ථහප්රව් වඹන ිළටුප්රව් ඒ වන් 

ප්රරහ වාප්රඵනහ. නමුත් කමවිල ආයක් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර 

නිකුත් යන "ඉඳිඩ" ඟයහප්රව් වන් නහ,  -ඒ 

ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුරප්රව් ඟයහක්-  "විකම ය ප්රpහ හරඹක් 

ම්පර්ණ කිරීප්රභන් ඳුක ඔවුන්  විශ්රාහභ අතිවාඹ රඵහ ප්රදනහ -

භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" කිඹරහ. රු ඇභවාුරභනි, 

ප්රොන්ප්රද්කම වියහිත විශ්රාහභ ළටුේ අතිවාඹත්, නිතප ප්රpහ  

අන්තර්ග්රාවණඹ කිරීභකුත්, නිතප ළටුඳකුත් රඵහ ප්රදනහ කිඹරහ 

ජනහධිඳවාුරභහ කිඹනහ. එතප්රො  කමවිල ආයක් 

ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර කිඹනහ, විකම යක් ම්පර්ණ යන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ ප්රම් විශ්රාහභ ළටුේ අතිවාඹ රඵහ ප්රදන්න. භභ ඔඵුරභහප්රන් 

අවන්න ළභළවාති, අද කුලී ආ ළඩක් යන පුද්රඹහ ත් රුිළඹල 

900  ළඩි ෛදනි දීභනහක් රළප්රඵන ප්රභොප්රවොත ප්රම් යප්රට් 

යණ විරුන් 38,000  දින ළටුඳ වළටිඹ  රුිළඹල 405 

ප්රෝචචභකින් රන්ප්රන් ඇති කිඹරහ. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ප්රෝචචභක් ප්රනොප්රති, රු භන්ත්රී ුරභනි. ප්රම් යප්රට් යහජප 

ක්ප්රpත්ර්ප්රප ළටුේ රඵහ දීප්රම් ඹම් ක්ර භප්රව්ද ව භට් ම් වාප්රඵනහ. 

අද යහජප ප්රpඹකුප්රේ ළටුඳ ත්ප්රතොත් ඒ වහ භහන 

ිළිතප්රශ  තභති ප්රම් ළටුඳත් ස ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ප්රම් 

අඹ  ළඩ යන දින   රුිළඹල 220 ජීන විඹදම් දීභනහකුත් 

රඵහ ප්රදනහ. එතප්රො  රුිළඹල වඹකමඹ ණනක් නහ. ඒ  

ත කමඹඹ  15ක් එුර නහ. ඒ නිහ ඔඵුරභහ වළභ ප්රද්භ 

ප්රෝචචභක් ප්රර අඳවහප්රඹන් රන්න එඳහ.  ප්රම් 38,000 

ප්රනුප්රන් විශ්රාහභ ළටුේ රඵහ දීභ වහ අභහතප භණ්ඩර 

න්ප්රද්ලඹ ඉදිරිඳත් යරහ වාප්රඵනහ. ඔඵුරභහ  ප්රම් ිළිතඵ 

දළන න්න ඕනෆ නම් ඊශඟ යහජප ආයක් වහ නහරි 

ංර්ධන  යුුර ිළිතඵ උඳප්රද්ල හය බහ  එන්න.  

ඒ අභහතප භණ්ඩර ංප්රද්ලඹ අද ප්රනළලරහ නළවළ. ඒ 

ඟයහප්රව් ප්රම් ඟයහප්රව් වාප්රඵන ප්රද්ල ප්රනොප්රති, අභහතප 

භණ්ඩරඹ තීයණඹ යන ප්රද් තභති ක්රිදඹහත්භ ප්රන්ප්රන්. ඒ 

අභහතප භණ්ඩර ංප්රද්ලඹ ප්රනළලරහ ඒ ළන ඔඵුරභහ දළනුත් 

යන්නම්. ඒ ළබිනට් ඳ්රි හ දළන් ප්රම් ලිිළප්රොනුප්රව් නළවළ. ඒ 

නිහ ඔඵුරභහ උඳප්රද්ල හය බහ  ඇවිලරහ එතළනදී ඒ 

ළන ේලසන යන්න. එතප්රො  ඔඵුරභහ  ප්රම් ිළිතඵ ඩහත් 

විසතය දළන න්න පුළුන්. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභවාුරභනි, උඳප්රද්ල හය බහ රැස ප්රනහ නම් 

භභ එන්නම්. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රැස ප්රනහ.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵුරභහ කිඹන්න අහනඹ  රැස වුප්රණ් දහද කිඹරහ. 

ඇත්ත භ යහජප ආයක් උඳප්රද්ල හය බහ භහ 

ණනකින් රැස ප්රරහ නළවළ. ඒ ඔඵුරභහත් දන්නහ. භප්රේ 

ප්රදන අුරරු ේලසනඹ ප්රම්ති. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රදන අුරරු ේලසනඹ ප්රටිප්රඹන් අවන්න.   

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභවාුරභනි, යුද්ධප්රපදී විිතස  හර්ඹ බහයඹක් ශ 

38,000ක් ව ප්රම් කමවිල ආයක් අංලප්රප යණ විරුන්  අද බහය 

දීරහ වාප්රඵනහ වයක් දක්න්න, ඌරු ප්රොටු ඵරහ න්න, 

1581 1582 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

කුකුශන් ඵරහ න්න, එළුන් ඵරහ න්න, ප්රඩොල ඳන්න, අලි 

ළ ල වදන්න, අලි එශන්න. භහ ඔඵුරභහප්රන් අවන්න 

ළභළවාති, යණ විරුන්  රනහඹ කිඹන ංප්රව්දී ආණ්ඩු 

38,000ක් ව ප්රම් කමවිල ආයක් ක්ප්රpත්ර්ප්රප නිරධහරින්   

අභිභහනත් විධිඹ  ළරර්භ ආයම්බ යන්ප්රන් දහද කිඹරහ. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භහ ඉතහභත් නහටු ප්රනහ ඔඵුරභහප්රේ ේහලඹ ිළිතඵ. 

ඔඵුරභහ අද ප්රම් යප්රට් ඳශු ම්ඳත් ක්ප්රpත්ර්ඹ දියුණු කිරීභ 

අභහනඹ  රක් යනහද කිඹහ භහ අවන්න ළභළවාති.  ඳශු 

ම්ඳත් ක්ප්රpත්ර්ප්රප යහජහරිර ප්රඹප්රදන අඹ, ෘෂිර්භහන්තප්රප 

ප්රඹප්රදන අඹ, ප්රොඩනළිනලි ෆදීප්රම් නියත න ජනතහ ඔඵුරභහ  

අභහනඹ  රක් යනහ.  

 
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රොඩනළිනලි ළන භහ කිව්ප්රව් නළවළ.  භහ ප්රම් කිඹන්ප්රන් 

ඇත්ත. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අද ඇත්ත ලප්රඹන්භ ල අලි 

ේලසනඹක් වාප්රඵනහ. එප්රවභ නම් ඒ අලි ළ ල ෆදීභ  ඒ අඹ 

ප්රඹදවීප්රම් වාප්රඵන යද ප්රභොක්ද? රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් 

යප්රට් ජනතහ  අලප ප්රpඹක් රඵහ දීභ   යුුර යන ප්රො  

එුරභහ ඒ අභහනඹ  රක් යනහ. අිළ විලසහ යනහ, ඒ 

අඹප්රන් ප්රම් ය   ඹම් ආහයඹ ප්රpඹක් රඵහ න්න ඕනෆඹ 

කිඹහ. ප්රpඹ අලප ප්රොතළන ද, එතළන  අප්රේ යණ විරුන් 

ළභළත්ප්රතන් ගිහිලරහ ඒ ප්රpඹ කිරීභ  සූදහනම් ප්රරහ ඉන්නහ. 

රු භන්ත්රී ුරභනි, භහ ඔඵුරභහප්රන් ඉලරහ කමටිනහ, ඔවුන්  

අභන් යන්න එඳහ කිඹරහ. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භප්රේ ුරන්න අුරරු ේලසනඹ. රු ඇභවාුරභනි, භහ ඒ අඹ 

අභහනඹ  රක් ප්රශp නළවළ. ඔඵුරභහ ප්රඳොඩ්ඩක් කමවිල ආයක් 

ක්ප්රpත්ර්ප්රප නිරධහරින් එක්  ථහ ය ඵරන්න, ඒ අඹ 

ළභළත්ප්රතන්ද ප්රම් ප්රpහ යන්ප්රන් කිඹරහ. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අනිහර්ඹප්රඹන්භ ඒ අඹ ළභළත්ප්රතනුති ඒ ප්රpහ යන්ප්රන්. 

නළත්නම් අස ප්රරහ ඹන්න එඳහඹළ. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භප්රේ ුරන්න අුරරු ේලසනඹ. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය යන්න ප්රදන්න ඵළවළ? ඊශඟ ේලසනර  ඹන්න 

හරඹ ඕනෆ. 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් කමවිල ආයක් ක්ප්රpත්ර්ප්රප 

නිරධහරින්  ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුරප්රන් කිඹහ වාප්රඵනහ, ළභළවා නම් 

තභන්  සඹං රැකිඹහරත් නියත ප්රන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ 

ප්රවො ප්රදඹක්.  

ඒ කිඹන්ප්රන් තභන්ප්රේ ළභළත්ත අනු සඹං රැකිඹහ  යුුර 

කිරීභ ප්රවො ප්රදඹක්. වළඵළති ප්රම් සඹං රැකිඹහප්රව් නියත න 

ප්රො  ඒ ප්රොලප්රරජ භහකම රුිළඹල 5,000ත්, රුිළඹල 7,000ත් 

අතය මුදරක් කමවිල ආයක් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර  ඵළය යන්න 

ඕනෆ. භහ ඔඵුරභහප්රන් අවන්න ළභළවාති, ප්රම් යප්රට් භහතිම් 

ම්භහන ආයක්හ යපු කමවිල ආයක් ක්ප්රpත ීප්රප නියත වී 

කමටින 38,000ක් නිරධහරින්  සඹං රැකිඹහ යන්න කිඹරහ 

ඔවුන්ප්රන් වළභ භහඹභ රුිළඹල 5,000ත්, රුිළඹල 7,000ත් 

අතය යහජප තහන්්රි  ේඳභක් අඹ කිරීභ හධහයණද කිඹරහ. 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඹම් හර්ඹඹක් ප්රනුප්රන් යහජප 

බහයඹක් ප්රවජ මුදරක් යජඹ  අඹ ය ළනීභ ේඳභක් ඵ  ඳත් 

න්ප්රන් නළවළ. "ේඳභ" කිඹන චනප්රප අර්ථ නිරඳණඹ ප්රම් 

භන්ත්රී ුරභහ ප්රනොදළනීභ ළන - 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵුරභහ ිළිතන්නහ, එප්රවභ මුදරක් අඹ යනහ කිඹරහ.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මුදල අඹ කිරීභක් ප්රනොප්රති. ඹම් ආදහඹභක් උඳඹනහ නම් 

ඹම් මුදරක් ප්රන්න ඕනෆ. දළන් ෛදපයප්රඹක් ඹම් ආදහඹභක් 

උඳඹනහ නම් ඒ ප්රනුප්රන් ඹම් කිකම මුදරක් ප්රන්න ඕනෆ. ඒ 

විධිඹ  ඹම් යහජප නිරධහරිප්රඹක් ඹම් හර්ඹඹ ප්රඹප්රදනහ නම් - 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ආදහඹම් ඵද්දක්?  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඉංජිප්රන්රුයප්රඹක්, architect ප්රප්රනක් අභතය ළඩක් 

යනහ නම් ඒප්රන් ඹම් මුදරක් යජඹ  ළනීභ යජප්රප ම්ේදහඹ 

වහ මුදල ප්රයගුරහකමඹක්. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵුරභහ ිළිතන්නහ, යණ විරුන්ප්රන් රුිළඹල 5,000ත්, 

රුිළඹල 7,000ත් අතය මුදරක් අඹ යනහඹ කිඹරහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොති. 8න ේලසනඹ  ඹනහ.  

1583 1584 

[රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ] 
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යහජප ඖධ නීවාත ංසථහ : විභර්ලන නිරධහරි 
அசரங் ஐடக் கூட்டுத்ரதணம்  : புனணரய்வு 

உத்றரரத்ர்  
STATE PHARMACEUTICALS CORPORATION: 

INVESTIGATION OFFICER  

2384/‟12 

8. රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ප්රෞප අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ - (2):  

(අ) (i) යහජප ඖධ නීවාත ංසථහප්රව් ංචහ ප්රවජ 
අක්ර මිතහ විභර්ලන  යුුර වහ  විභර්ලන 
නිරධහරිප්රඹකු ඳත් ය වාප්රේද; 

 (ii) එප්රp නම්, ඔහු ඳත් යන රද දිනඹ ප්රර්ද; 

 (iii) එභ ඳත්වීභ කමදු ශ ඵරධහරිඹහ වුරුන්ද; 

 (iv) එභ නිරධහරිඹහ  භහකම ප්රනු රඵන ළටුඳ, 
දීභනහ ව හිමි න අප්රනකුත් ඳවුකම්  ප්රර්ද; 

 (v) ඳත් ශ දින කම  ප්රම් දක්හ එභ නිරධහරිඹහ විකමන් 
විභර්ලනඹ ය ඇවා ංචහ ප්රවජ අක්ර මිතහ 
ප්රර්ද; 

 (vi) ඒහ ම්ඵන්ධප්රඹන් න්නහ රද ක්රිදඹහභහර් 
ප්රර්ද; 

 (vii) ඔහුප්රේ ප්රpහ හරඹ අන් න දිනඹ ප්රර්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ආ) ප්රනො එප්රp නම්,  ඒ භන්ද? 

சுரர அமச்சமக் ரட்ட றணர:  

(அ) (i) அசரங் ஐடக் கூட்டுத்ரதணத்றன் 

ஊல்மப அல்னது பமநரடுமப  

புனணரய்வு தசய்ற்ர புனணரய்வு 

உத்றரரத்ர் எபைர் றறக்ப்தட்டுள்பரர 

ன்தமபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், அர் றறக்ப்தட்ட றற 

ரதன்தமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி றணத்ம ரற்தரண்ட அறரரற 

ரதன்தமபெம்; 

 (iv) ரற்தடி உத்றரரத்பைக்கு ரரந்ம் 

தசபத்ப்தடும் சம்தபம், தரடுப்தணவுள் 

ற்பொம் உரறத்ரகும் மண சறள் 

ரமதன்தமபெம்; 

 (v) றறக்ப்தட்ட றற தரடக்ம் இன்பொம 

இந் உத்றரரத்ரல் புனணரய்வு தசய்ப் 

தட்டுள்ப ஊல்ள் அல்னது பமநரடுள் 

ரமதன்தமபெம்; 

 (vi) அம தரடர்தர ரற்தரள்பப்தட்டுள்ப 

டடிக்மள் ரம ன்தமபெம்; 

 (vii) இது ரசமக்ரனம் படிவுக்கு பைம் றற 

ரதன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked  the Minister of Health : 

(a) Will he state - 

 (i) whether an Investigation Officer has been 

appointed for investigating the frauds and 

malpractices that have taken place in the 

State Pharmaceuticals Corporation; 

 (ii) if so, the date on which he was appointed; 

 (iii) the person in authority who made the 

aforesaid appointment ; 

 (iv) the salary and allowances paid to the 

aforesaid officer monthly and the other 

facilities which that officer is entitled to; 

 (v) the frauds and malpractices investigated by 

the aforesaid officer from the date of 

appointment up to now; 

 (vi) the action taken in relation to those frauds 

and malpractices; and 

 (vii) the date on which his period of service will 

end? 

(b) If not, why? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රෞප අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් භහ 

එභ ේලසනඹ  ිළිතුරය ප්රදනහ. 

(අ) (i) නළත. 

 (ii) අදහශ ප්රනොප්රව්.   

 (iii) අදහශ ප්රනොප්රව්.   

 (iv) අදහශ ප්රනොප්රව්.   

 (v) අදහශ ප්රනොප්රව්.   

 (vi) අදහශ ප්රනොප්රව්.   

 (vii) අදහශ ප්රනොප්රව්.   

(ආ) ඳළන ප්රනොනඟී. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

අුරරු ේලසන ප්රටිප්රඹන් අවන්න. 
 

රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, යහජප ඖධ නීවාත ංසථහප්රව් 

විභර්ලන  යුුර වහ විශ්රාහමි නිරධහරිඹකු ඵහ ප්රන රුිළඹල 

100,000 දීභනහකුත් ප්රනහ. භහ දන්ප්රන් නළවළ, එුරභහ  ප්රම් 

ිළිතුරය ප්රොප්රවන්ද රළබුප්රණ් කිඹරහ. භහ ශඟ වාප්රඵනහ, ඔහුප්රේ 

කමඹලුභ ඳඩි විසතය.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, යහජප ඖධ නීවාත ංසථහප්රව් 

බහඳවා ප්රවාන් රද හර්තහ අනු යහජප ඖධ නීවාත 

ංසථහප්රව් ංචහ ප්රවජ අක්ර මිතහ විභර්ලන  යුුර වහ විභර්ලන 

නිරධහරිඹකු ඳත් ය ප්රනොභළවා ඵ වන් නහ.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ශඟ ඔහුප්රේ ඳඩි හර්තහක් 

වාප්රඵනහ ප්රන්.  

1585 1586 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

එප්රවභ නම් ඒ ඳඩි හර්තහ රු නිප්රඹජජප අභහතපුරභහ  

ඵරන්න ප්රදන්න. 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එඹ නිප්රඹජජප අභහතපුරභහ දන්ප්රන්ත් නළවළ. එුරභහ කිඹන්ප්රන් 

ප්රන ිළිතුරයක්ද දන්ප්රන් නළවළ. යහජප ඖධ නීවාත ංසථහ - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතුරය දුන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් අවන්න ප්රදඹක් වාප්රඵනහ 

නම් අවන්න. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එප්රවභ ළරැදි හර්තහක් එහ වාප්රඵනහ නම් ඒ ළන ප්රොඹහ 

ඵරන්න පුළුන්. 

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රනත් ේලසන වාප්රඵනහ නම් අවන්න කිඹහ 

රු ථහනහඹුරභහ කිව් නිහ ප්රදන අුරරු ේලසනඹ භහ 

අවන්නම්. නිප්රඹජජප අභහතපුරභහ විධිඹ  ඔඵුරභහ  භහ ප්රම් 

හයණඹ භතක් යන්න ළභළවාති. ප්රම් න ප්රො  ිළිතහ 

ප්රයජවප්රල ප්රඵප්රවත් ර් 17ක් නළවළ. භහ ප්රම් ම්ඵන්ධ ප්රෞප 

අභහතපහංලප්රප ප්රලම්ුරභහ ත් ථහ ශහ. ඒ හප්රේභ ිළිතහ 

ප්රයජගින් ම්ඵන්ධප්රඹන් යන iodine treatment එ වහ 

ප්රඳොප්රයොත්ුර ප්රලනප්රප 2016 භහර්ුර භහඹ දක්හ ප්රයජගින් 

ඉන්නහ.භ   වමු වුණු ප්රයජගිඹහ  2016 භහර්ුර භහප්රප තභති  

iodine treatment එ යන්න පුළුන් ප්රන්ප්රන්.   

ප්රම් ේවාහය කිරීභ වහ හභය ප්රදති ිළිතහ ප්රයජවප්රල 

වාප්රඵන්ප්රන්, රු ථහනහඹුරභනි. වාඹ  ප්රයජගීන් 40ක් 

එනහ. අ  ප්රදනහ ති ේවාහය යන්න පුළුන්භ වාප්රඵන්ප්රන්. 

ඉවාන් ඇත්ත ලප්රඹන්භ හ  වරි එභ ප්රයජඹ වළදුප්රණොත් එප්රවභ, 

අවුරුදු ප්රදක් ත ප්රද්දි ඒ භනුපඹහ භළරිරහ ඹනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය ඳුක ථහ යන්න. ේලසනඹ අවන්න.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නිප්රඹජජප ඇභවාුරභහප්රන් භහ අවන්න ළභළවාති, 

ඔඵුරභන්රහ ශඟ ප්රභඹ  විඳුභක් වාප්රඵනහද කිඹරහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අද දින අහ වාප්රඵන ේලසනඹ  නම් ප්රභඹ අදහශ නළවළ. නමුත් 

භහ ඔඵුරභහ  ිළිතුරරු ප්රදන්නම්. එප්රවභ ඖධ හිඟඹක්  

ඳවාන්ප්රන් නළවළ. භවය අසථහර ඖධ ඇණවුම් කිරීප්රම් අඩු 

ඳහඩු ඳවානහ. අවා විලහර ටිනහභක් ඇවා ඖධ අිළ ප්රයජගීන්  

රඵහ ප්රදනහ. භවය ඖධ රුිළඹල රක් වතයක්, වතයවභහයක් 

ඳභණ ප්රනහ. නමුත් අිළ ඒහ ප්රයජගීන් වහ රඵහ ප්රදනහ, රු 

ථහනහඹුරභනි. භවය අසථහර එභ ඖධ ඇණවුම් කිරීප්රම් 

ේභහදඹන් ව ළඳයීප්රම් ේභහදඹන් නිහ අඩු ඳහඩු ඇවා නහ. 

නමුත් 2016 ය න ප්රතක් ඔඹ අඹඩින් ේවාහයඹ වහ ල 

ත යන්න අලපතහක් නළවළ. දළන  භවයභ ිළිතහ 

ප්රයජවප්රල න හට්ටු ංර්ර්ණඹක් වදන්න ඉතහ විලහර මුදල 

ේභහණඹක් ළඹ යරහ අිළ ඒ  යුුර යප්රන ඹනහ. ප්රම් 

ිළිතහ ප්රයජගීන් ප්රනුප්රන්  ප්රවො ප්රpහක් රඵහ දීභ වහ  අිළ 

විලහර මුදරක්  ළඹ යනහ.   

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, අහන ලප්රඹන් රු නිප්රඹජජප 

ඇභවාුරභහ  භහ කිඹනහ, රුණහය ඔඵුරභහ ිළිතහ ප්රයජවප්රල 

අධපක්ුරභහ  දළන් එිතඹ  ගිහිලරහ ථහ යරහ අවන්න, ප්රභොන 

තයම් ප්රඵප්රවත් ංපහක් - ප්රඵප්රවත් ර් 17ක් - අඩුද කිඹරහ. 

එප්රවභ නළද්ද, එප්රවභ නළත්නම් ඔඵුරභහ රුණහයරහ ේහලඹක් 

යන්න භභ ළරැදි වනක් ශහ කිඹරහ. ඒ හප්රේභ අඹඩින් 

ේවාහයඹ ම්ඵන්ධප්රඹනුත්  ඔඵුරභහ කිව්හ, එප්රවභ ල ත 

වීභක් කමදු න්ප්රන් නළවළ ති කිඹරහ.  භ  වමු වුණු ප්රරඩහ  2016 

භහර්ුර භහඹ  න ුරරු රළතිසුරප්රව් ඉන්නහ. ඔඵුරභහ ප්රම් දළන් 

එිතඹ  ගිහිලරහ ිළිතහ ප්රයජවප්රල අධපක්ුරභහ  ථහ යරහ ඒ 

ළනත් අවන්න. එුරභහ "එප්රවභ නළවළ" කිඹරහ කිව්ප්රොත් භභ ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී ප්රභන් අද ඉලරහ අස ප්රනහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵුරභහ ඉලරහ අස ප්රන්න අලපතහක් නළවළ.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රභතළන අතපඹ කිඹන්න ළඩක් නළවළ ප්රන් රු 

ථහනහඹුරභනි.  භභ ප්රම් ඇත්ත ථහ කිඹන්ප්රන්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අිළ ප්රයජගීන්  ේවාහය යන්න  සීමිත ම්ඳත් ේභහණඹක් 

ුරිතන් තභති අසීමිත මුදල ේභහණඹක් ළඹ යන්ප්රන්.  

 
රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, අතපඹ  කිඹන්න එඳහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 අතපඹ කිඹන්ප්රන් නළවළ.  අතපඹ කිඹන්න අලපතහක් 

නළවළ.  
 

රු දඹහකමරි ජඹප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசறநற ஜரச) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එප්රවභ නම් භභ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී ප්රභන් ඉත් ප්රනහ.  

අතපඹ කිඹරහ ප්රත්රුභක් නළවළ.  
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு னபௌத் றசரரக்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඉවාන් එප්රවභ ඹභක් වාප්රඵනහ නම් අිළ ඒ ළන ප්රොඹහ ඵරහ 

 යුුර යන්නම්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

එුරභහ ළදත් හයණඹක් ළනති  අධහනඹ ප්රඹොමු  ප්රශp.  ඒ 

ළන ප්රොඹහ ඵරන්න.  

 
ඳහල ශමුන්  නිර ඇඳුම් ප්රයදි : විසතය 

தரடசரமன ரர் சலபைமடத் துற: றதம் 
UNIFORM MATERIAL FOR SCHOOL CHILDREN : DETAILS 

2468/‟12 

9.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
 (ரண்புறகு ற பைரரக்) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අධපහඳන අභහතපුරභහප්රන් ඇසූ ේලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) ඳහල ශමුන්  නිර ඇඳුම් වහ ප්රයදි රඵහ දීභ 
ආයම්බ යන රද දිනඹ ප්රර්ද;  

 (ii) එභ ළඩ වන ආයම්බ යනු රළබුප්රව් ප්රයකු 
විකමන්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද?         

(ආ) 2011 ව 2012 ර්රදී, 

 (i) ඉවත ළඩ වන ුරිතන් ේවාරහබ රළබ කමුකන් 
ංපහ ප්රොඳභණද;  

 (ii) එභ ළඩ වන දවහ ප්රන් යනු රළබ මුදල 
ේභහණඹ ප්රොඳභණද;  

 (iii) එභ ළඩ වන වහ තප ලප්රඹන් ළඹ ශ 
මුදල ේභහණඹ ප්රොඳභණද; 

 ඹන්නත් එුරභහ වන් යන්ප්රනහිද?        

(ඇ) ඳහල නිර ඇඳුම් වහ රඵහ ප්රදන ප්රයදි ර් ප්රද්ශීඹ 
නිඳදව ඒහද; ප්රනොඑප්රp නම්, ආනඹනඹ ශ ඒහද ඹන්න 
එුරභහ ප්රභභ බහ  දන්න්ප්රනහිද?  

(ඈ) ප්රනොඑප්රp නම්,  ඒ භන්ද? 
 

ல்ற அமச்சமக் ரட்ட றணர:  

(அ) (i) தரடசரமன ரர்பௐக்கு சலபைமடத் துற 

ங்குல் ப்ரதரது 

ஆம்தறக்ப்தட்டதன்தமபெம்; 

 (ii) ரரல் அத்றட்டம் 

ஆம்தறக்ப்தட்டதன்தமபெம் 

 அர் கூபொரர? 

(ஆ) ரற்தடி இத்றட்டத்றற்ர 2011 ற்பொம் 2012ஆம் 

ஆண்டுபறல், 

 (i) ன்மததபொம் ரர்பறன் ண்றக்ம 

ரதன்தமபெம்; 

 (ii) ஆண்தடரன்பொக்கு எதுக்ப்தட்ட தரம 

ரதன்தமபெம்; 

 (iii) உண்மறரனர தசனறட்ட தரம 

ரதன்தமபெம்; 

 தவ்ரநர அநறறப்தரர? 

(இ) தரடசரமனச் சலபைமடக்ர ங்ப்தடுறன்ந துற 

மள் உள்ரட்டில் உற்தத்ற தசய்ப் 

தட்டமபர அல்னது இநக்குற தசய்ப் 

தட்டமபர ன்தம இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்?  

 

asked  the Minister of Education:  

(a) Will he state - 

 (i) as to when providing of uniform materials 

to school children was started; and 

 (ii) by whom that programme was started? 

(b) Will he also state, in the year 2011 and 2012 - 

 (i) the number of students benefited by the 

programme; 

 (ii) the amount of funds allocated to this 

programme; and 

 (iii) the actual amount spent on this programme? 

(c) Will he inform this House whether  materials 

given for school uniforms are locally produced or 

imported? 

(d) If not, why? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතුරරු ප්රදනහ.  

(අ) (i) 1993 ර්ප්රප දී.  

 (ii) ප්රභභ ළඩ වන ම්ඵන්ධප්රඹන් අභහතප 
භණ්ඩර ංප්රද්ලඹ එ  මුදල ඇභවා ප්රර 
අවාරු ජනහධිඳවා යණකමංව ප්රේpභදහ භළවාුරභහ 
විකමන් අභහතප භණ්ඩරඹ ප්රත ඉදිරිඳත් ය ඇත.  

(ආ) (i)     2011 ර්ප්රප දී - 3,972,983 

  2012 ර්ප්රප දී - 3,996,531 

 (ii) 2011 ර්ප්රප දී -  රුිළඹල මිලිඹන 1,595 

  2012 ර්ප්රප දී - ඇසතප්රම්න්ුරත ේවාඳහදන 
ේභහණඹ  - රුිළඹල මිලිඹන 1600 

  භවහ බහණ්ඩහහයප්රඹන් රඵහත් අවාප්රර් 
ේවාඳහදන - රුිළඹල මිලිඹන   203  

  මු.ප්රය 66 භිනන් රහ ත් ේවාඳහදන එුර                              
- රුිළඹල මිලිඹන 437 

  එුර රුිළඹල මිලිඹන 2240 

 (iii) 2011 ර්ප්රපදී - රුිළඹල 1,363,871,832.77 

  2012 ර්ප්රපදී - රුිළඹල 2,214,068,012.67* 

  * ප්රභභ මුදර ඳවත ඳරිදි ළඹ ය ඇත. 

    2011 ර්ඹ වහ - රුිළඹල    148,747,557.17 

    2012 ර්ඹ වහ - රුිළඹල 1,517,680,959.62 

    2 0 1 3 ර්ඹ වහ - රුිළඹල     
547,639,495.88 

    එුර රුිළඹල  2,214,068,012.67 
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(ඇ) 2011 ර්ප්රපදී - 100%ක් ප්රද්ශීඹ නිසඳහදිත ප්රයදිිළිත 
ප්රඵදහ වරින රදී. (එප්රවත් ළඳයුම්රුන් ර  ප්රව්රහ  
ප්රයදි රඵහ දීභ  අප්රඳොප්රවොත් වීභ භත නිඹමිත හරඹ 
ුරශදී නිර ඇඳුම් ප්රයදි ප්රඵදහ දීභ  ප්රනොවළකි වුණි.) 

 2012 ර්ප්රපදී - 50%ක් ආනඹනඹ ශ ප්රයදිිළිත න අතය 
50%ක් ප්රද්ශීඹ නිඳදන ප්රයදිිළිත බහවිත යන රදී. 

           20%ක් ඉදිරි ර්ප්රප ේභහදඹන් අභ ය ළනීභ වහ 
ආයක්ෂිත ප්රතොඹන් ලප්රඹන් ඳත්හ ළනීභ  ආනඹනඹ 
යන රදී. ප්රභභ ප්රතොඹ අභහතපහංලඹ විකමන් දළන  
ඔරුප්රොඩත්ත ඵ ඩහ ංර්ර්ණප්රප ඵඩහ ය ඇවා අතය 
අවා දුසය ඳහලර දරුන් වහ රඵහ ප්රදන අභතය නිර 
ඇඳුම් ට් රඹ වහ ප්රභභ ආයක්ෂිත ප්රතොඹ බහවිත 
කිරීභ  ප්රඹජජිත ඇත. ේවාරහීනන් ංපහ ව ළඹ ව 
මුදල ේභහණඹ ඇමුණුප්රභහි දළක්ප්රව්. ඇමුණුභ බහත* 
යමි. 

(ඈ) අදහශ ප්රනොප්රව්.  
 

*බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   சதரபீடத்றல் மக்ப்தட்ட இமப்பு : 

   Annex tabled: 

 
ඳහල නිර ඇඳුම් ම්ඵන්ධ ේවාරහීනන් ංපහ වහ ළඹ ව 

මුදර :  
 

 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற பைரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 සුරවාති, රු ඇභවාුරභනි. ප්රභළනි ළඩ ිළිතප්රශක් ප්රන 

ඹන්න රුිළඹල මිලිඹන 4,800ක් ළඹ නහඹ කිඹරහ අධපහඳන 

අභහතපහංලඹභ ඇසතප්රම්න්ුර ය වාප්රඵනහ. ප්රම්ප්රක් අර්ථ ථනඹ 

න්ප්රන් ඔඵුරභන්රහ මුළු ය  භ නිර ඇඳුම් ප්රයදි ප්රදන්ප්රන් නළවා 

ඵති. ඒ හප්රේභ ඔඵුරභහත් භභත් නිප්රඹජජනඹ යන ප්රොශම 

දිස්රි ක්ප්රප කමඹඹ  40  විතය ප්රම් ඳහල නිර ඇඳුම් ප්රයදි 

රළබිරහ නළවළ. අනික් ඳළවාරත් ප්රම් හප්රේභ ප්රද්ල ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. ඔඵුරභන්රහ ප්රන් ය වාප්රඵන මුදල ුරිතන්භ ඔේපු 

ප්රනහ, ය  පුයහභ ප්රම් ළඩ ිළිතප්රශ ප්රන ඹන්ප්රන් නළවළ 

කිඹරහ. ඇති එප්රවභ යන්ප්රන්?  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ ේථභ තහ  තභති ප්රම් අවන්ප්රන් භසත ශ්රීම රංහ ුරශ 

ප්රභන්න ප්රම් ප්රම් තළන්ර  නිර ඇඳුම් ප්රයදි රළබිරහ නළවළඹ 

කිඹරහ. ඔඵුරභහ භ  විසතයඹක් දුන්ප්රනොත් රංහප්රව් ප්රභන්න ප්රම් 

ඳහර  -අනුයහධපුයප්රප, ප්රඳොප්රශොන්නරුප්රව්, අම්ඳහප්රර්, ආනභඩුප්රව් 

ලප්රඹන්- නිර ඇඳුම් ප්රයදි රළබිරහ නළවළ කිඹරහ- 

ර්ඹ ේවාරහීනන් 
ංපහ 

ඳහල නිර ඇඳුම් වහ 
ළඹ ව මුදර රුිළඹල 
මිලිඹන (බහණ්ඩහහය 
මුද්රි ත  වන් අනු) 

1998 4,136,029  1,988 

2001 4,187,146 1,910 

2009 3,864,824 1,259 

2011 3,972,983 1,363 

2012 3,996,531 2,214 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற பைரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ප්රොශම දිස්රි ක්ප්රපත් නිර ඇඳුම් ප්රයදි රළබී නළවා ඳහල 

වාප්රඵනහ.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵුරභහ ප්රොශම දිස්රි ක්ප්රප ඒහ ප්රනොරළබුණු ඳහල 

ිළිතඵ විසතය ටි භ  ප්රදන්න. භ  පුළුන් ඒ ිළිතඵ අඳක්ඳහත 

ඳරීක්ණඹක් යන්න. භසත ශ්රීම රංහප්රව් කමඹලුභ දරුන්  නිකම 

ර , ප්රම් නිර ඇඳුම් ප්රඵදහ දීප්රම්  යුත්ත ගිඹ ර්ප්රපදී නිභ 

ශහ කිඹරහ තභති භ  කමඹලු හර්තහ රළබී වාප්රඵන්ප්රන්. එප්රp 

ප්රනොන තළනක් වාප්රඵනහ නම් ඔඵුරභහ රුණහය භ  ඒ 

විසතය ඉදිරිඳත් යන්න. භභ ඒ ළන ම්පර්ණ ඳරීක්ණඹක් 

යනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற பைரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති රු ඇභවාුරභනි.  

ඔඵුරභහප්රේ දත්තරභ කිඹහ වාප්රඵනහ ප්රම් ප්රනුප්රන් 

රුිළඹල මිලිඹන 2,400ක් ඹනහඹ කිඹරහ.  එතින් මිලිඹන 

1,300ක් තභති ළඹ ය වාප්රඵන්ප්රන්.  ප්රම් ළඩ ිළිතප්රශ වරිඹ   

හර්ථ ප්රරහ නළවළ කිඹරහ එතින්භ ඔඵුරභහ දළනුත් ප්රනහ 

ප්රන්ද? ඔඵුරභහ  භභ ඒ ඳහල ිළිතඵ විසතය ප්රදන්නම්.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ප්රම් ර්ප්රප ප්රන් ප්රරහ වාප්රඵන මුදල ේභහණඹ- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற பைரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ කිඹන්ප්රන් ඇසතප්රම්න්ුර ය වාප්රඵන මුදරත්, ළඵෆ 

භට් භ  විඹදම් ය වාප්රඵන මුදරත් ළනති. ප්රභොද භවය 

ප්රරහ  මුදල ඇභවාුරභහ ප්රම් රු බහ  ඇවිත් කිඹනහ 

ප්රභන්න  ප්රභඳභණ ලලි ප්රන් ය වාප්රඵනහඹ කිඹරහ. ඊ  

ඳසප්රp අඳ ඳරිපය ඇසතප්රම්න්ුර ඵළලුප්රොත් ඒප්රක් කමඹඹ  

50ක් ඳරහ ඒ මුදර පුනයහර්තන විඹදම්ර  දභරහ වාප්රඵනහ. 

ඒ නිහ තභති භභ අවන්ප්රන්, ප්රභළනි ළඩ ිළිතප්රශක්- 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී ුරභනි, 2012 ර්ප්රප නිර 

ඇඳුම් ප්රයදි වහ ප්රන් යපු ඇසතප්රම්න්ුරත ේවාඳහදන 

ේභහණඹ රුිළඹල මිලිඹන 1,600ති. නමුත් අඳ මිලිඹන 2,214ක් 

විඹදම් ය වාප්රඵනහ. එතප්රො  ඇසතප්රම්න්ුර ශ ේභහණඹ  

ඩහ ළඩි මුදල ේභහණඹක් නිර ඇඳුම් රඵහ දීභ වහ රඵහප්රන 

වාප්රඵනහ. ඒ   බහණ්ඩහහයප්රඹන් රඵහ ත් අවාප්රර් ේවාඳහදන 

ව  මුදල ප්රයගුරහකම 66 භිනන් රඵහ ත් අවාප්රර් ේවාඳහදන 

ලප්රඹනුති.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී ුරභනි, දළන් ුරන්න අුරරු 

ේලසනඹ අවන්න. 

1591 1592 

[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற பைரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ුරන්න අුරරු  ේලසනඹ ප්රභඹති. 
ප්රම් නිර ඇඳුම් ප්රයදි ය  පුයහ වාප්රඵන වළභ ඳහර භ රළබිරහ 
නළවළ හප්රේභ, ජනහරි භහප්රප 1ළනි දහ රළප්රඵන්න වාප්රඵන ප්රද් 
භහර්ුර භහප්රප ඹම් තළන්ර  රළබිරහ වාප්රඵනහ කිඹරහ තභති 
හර්තහ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ප්රම් ප්රයදි ආනඹනඹ යන්ප්රන් 
චීනප්රඹන්. ප්රද්ශීඹ නිසඳහදඹහ ආයක්හ යනහ කිඹන ආණ්ඩු 
තභ චීනප්රඹන් ප්රයදි ප්රනළලරහති ප්රම්  යුත්ත යන්ප්රන්. අඳ  
ප්රම්  යුත්ත යන්න පුළුන් විිතස  ණප්රප  ර්භහන්තලහරහ 
රංහප්රව් වාප්රඵනහ. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ළයදිති රු භන්ත්රී ුරභහ. ප්රභභ ප්රයදි ආනඹනඹ කිරීභ 
ිළිතඵ ළබිනට් අනු හය බහක් විකමන් 2012 ර්ප්රපදී 
තීන්දුක් ත්තහ,  ඒහ ර  ප්රව්රහ  ප්රනොරළබීභ නිහ කමඹඹ  
50ක් ප්රද්ශීඹ නිසඳහදතින්ප්රනුත් කමඹඹ  50ක් යහජප හණිජ 
විවිධ නීවාත ංසථහ භිනනුත් ආනඹනඹ ශ යුුරති කිඹරහ. ඊ  
ඳුක දළන් ප්රද්ශීඹ නිසඳහදතින් කිඹහ වාප්රඵනහ, දළන් ඔවුන්ප්රේ 
නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහ, ඒ අනු ර  
ප්රව්රහ  ඳඹන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ අනු ළබිනට් භණ්ඩරඹ 
විකමන් රු යත්නකමරි වික්ර භනහඹ අභහතපුරභහප්රේ ේධහනත්ප්රඹන් 
ප්රනභ ළබිනට් අනු මිටුක් දහරහ වාප්රඵනහ, ප්රම් ධහරිතහ 
ළඵළවින්භ ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහද කිඹහ ප්රොඹහ ඵරහ, කමඹඹ  
100භ ප්රද්ශීඹ නිසඳහදතින්  වදන්න  පුළුන් නම් එඹ ඔවුන්  
ඵහය දීභ වහ. දළන් ප්රයදි ිළිත, ඳහවන් ඹනහදිඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් 
ප්රනභ අභහතපහංලඹක් ිළහිටුරහ වාප්රඵනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභවාුරභහ, ප්රටිප්රඹන් ිළිතුරරු ප්රදන්න. 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ තභති අධපහඳන ප්රpහ අභහතපහංලඹ. එහි ළබිනට් 
අභහතපුරප්රභක් කමටිනහ. එුරභහ ඉතහ හර්ඹක්භ ප්රර ඉදිරි 
ර්ප්රපදී යජඹ ප්රනුප්රන් ඒ  යුත්ත ක්රිදඹහත්භ යරහ ප්රදනහ 
ඇවා.  

 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොති, ප්රදන  ඹ. 

ේලසන අං 2-2201/11' - (3), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ற பைரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ේලසනඹ අවනහ. 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිප්රන්රු ප්රpහ, නිහ වහ 
ප්රඳොදු ඳවුකම් අභහතපුරභහ ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹ  ිළිතුරය 
දීභ වහ වා ප්රද හරඹක් ඉලරහ කමටිනහ. 

 

ේලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිප්රඹජ යන රදී. 
றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

මී ශඟ  සථහය නිප්රඹජ 23(2) ඹ ප්රත් ේලසනඹ, රු අනුය 

දිහනහඹ භවතහ. 

 
ප්රඳෞද්ලි  දළනුම් දීප්රභන් ඇසූ ේලසනඹ 

ணற அநறறத்ல் பன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
භෘද්ධි වනහධහය ප්රනොරළබීභ  

சபர்த்ற றரம் றமடக்ரம 
NON-RECEIPT OF SAMURDHI BENEFIT  

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, සථහය නිප්රඹජ 23(2) ඹ ප්රත් ප්රභභ 

ේලසනඹ ඉදිරිඳත්  කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ ඔඵුරභහ  

ප්රඵප්රවවින්භ සුරවාන්ත  ප්රනහ. භෘද්ධි වනහධහයඹ 

ප්රනොරළබීභ නිහ භෘද්ධිරහීනන් ඳත් කමටින තත්ත්ඹ ිළිතඵ 

ප්රභභ රු බහප්රව් අධහනඹ ප්රඹොමු කිරීභ  භහ අප්රේක්හ යනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, දිතිප්රන් 1,583,961ක් ව අඩු 

ආදහඹම්රහීන භෘද්ධි වනහධහය රඵන ජනතහ  භහ 05  

ආන්න හරඹ කම  භෘද්ධි වනහධහයඹ රඵහ ප්රනොදීභ නිහ 

ඔවුන් අවාලඹ පීඩහ  ඳත් කමටින ඵ ඳුක ගිඹ දහ ජනභහධප භිනන් 

ප්රවිතදයවු ය වාබුණහ. හභහනපප්රඹන් අදහශ භහප්රප 01ළනි දහ 

කම  අදහශ මුදල භෘද්ධි ඵළංකු ංභඹ භිනන් ප්රවිඹ යුුර 

වාබුණහ. නමුත් 2012 ප්රනොළම්ඵර්, ප්රදළම්ඵර්, 2013 ජනහරි, 

ප්රඳඵයහරි, භහර්ුර වහ අප්රේpල භහර  අදහශ මුදල නිකම ඳරිදි 

ේවාරහීනන් ව  භෘද්ධි ඵළංකු භිනන් ප්රහ වාබුප්රණ් නළවළ. 

ප්රම් ඵ ජනභහධප, ප්රද්ලඳහරන ඳක්, ෘත්තීඹ මිවා විකමන් 

ප්රඳන්හ දීප්රභන් අනුරරු ආණ්ඩු 2012 ප්රනොළම්ඵර්, ප්රදළම්ඵර් 

වහ 2013 ජනහරි භහර  ඳභණක් අදහශ භෘද්ධි වනහධහය 

මුදල භෘද්ධි ඵළංකුර  ඹහ ඇවා ඵ ේකමද්ධ යනු රළබුහ. 

එප්රp වුද එඹද භෘද්ධිරහීන ජනතහ  ප්රභප්රතක් නිකම 

ආහයප්රඹන් රළබී ප්රනොභළවා ඵද හර්තහ ප්රනහ. එප්රpභ 

ප්රඳඵයහරි, භහර්ුර වහ අප්රේpල භහ ිළිතඵ ප්රම් න ප්රතක් කිකමදු 

වනක් කමදු වී නළවළ. භහ ුරනක් ඒහ රළබිරහ නළවළ, රු 

ථහනහඹුරභනි. 

භෘද්ධි වනහධහය ප්රනොරළබීභ ප්රවpුරප්රන් භෘද්ධිරහීන 

ජනතහ විලහර දුසයතහ  ඳත් කමටින ඵ අමුුරප්රන් කි 

යුුර නළවළ. ප්රම් දුසයතහ භෘද්ධිරහීනන් විකමන් ප්රම් ප්රpප්රප 

නියුුර භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරින් ව  ේහල ශ අතය එභ 

ළ ලුප්රව් අතයභළදිඹන් ඵ  ඳත් වීභ  ඔවුන්  කමදුවහ. රු 

ථහනහඹුරභනි, භෘද්ධිරහීනන් ප්රම් ේලසනඹ අවන්ප්රන් ප්රම් 

ඉන්න භෘද්ධි නිඹහභ භවත්භඹහප්රන්. ඔවුන් ප්රම්ප්රක් අතයභළදි 

ළ ලුහයඹන් ඵ  ඳත් ප්රරහ කමටිනහ. ඒ නිහ එභ නිරධහරින් 

නිප්රඹජජනඹ යන ෘත්තීඹ මිවාර  ප්රභභ ේලසනඹ ය   

ප්රවිතදයවු කිරීභ  කමදු වහ. එප්රවභ වුණහභ ඒ අඹප්රේ ෘත්තීඹ 

මිවාර  ප්රම් ිළිතඵ රුණු ඉදිරිඳත් කිරීප්රම් අතිවාඹක් 

වාප්රඵනහ. ඒ අනු 2013.03.17න  දින භෘද්ධි ංර්ධන 

නිරධහරි ංභඹ විකමන් ප්රම් ඵ ප්රවිතදයවු යනු රළබුහ. 

ප්රප්රp වුද ආණ්ඩු වහ භළදිවත් වී භෘද්ධිරහීනන්  

වනහධහය ප්රවීභ   යුුර කිරීභ ප්රනු  භෘද්ධි ප්රනොරළබීභ 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ිළිතඵ ය   ේහල ශ ෘත්තීඹ මිවාර  භර්දනඹ ළනු 

රළබුහ. ප්රභභ ළ ලු ම්ඵන්ධප්රඹන් භහධප භිනන් රුණු 

අනහයණඹ යන රද භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරින්ප්රේ ංභප්රප 

ේධහන ප්රලම් චහභය භද්දුභළුප්රේ භවතහ එභ ේහලඹ භහධප 

ප්රත රඵහ දීභ ප්රවpුරප්රො ප්රන ළඩ තවනභ  රක් ය 

වාප්රඵනහ. ශ්රීම රංහ භෘද්ධි අධිහරිප්රප අධපක් ජනයහල 

ආර්.පී.බී. වාරකමරි භවතහප්රේ අත්නින් යුුර /අධි/2/14//

ඵ/1/81 දයන 2013.3.21 න දින ලිිළඹ බහත* යනහ. 
 

එහි වරි අපරු එක් තභති වාප්රඵන්ප්රන්. "ළඩ තවනම් කමටින 

හරඹ ුරශ භහප්රේ පර් අයඹක් ප්රනොභළවා ඔඵ ඳදිංික 

සථහනප්රප ප්රනක් ප්රනොශ යුුරඹ"කිඹහ එහි වා ප්රඵනහ. ළඩ 

තවනම් යනහ විතයක් ප්රනොප්රති. ඒ හරඹ ුරශ ඳදිංික සථහන 

ප්රනස යන්නත්  ඵළවළ. ශ්රීම රංහ භෘද්ධි අධිහරිප්රප අදහශ 

නිරධහරි භවත්රුන් අපරු තීන්දුප්රන් ප්රදන්ප්රන්. රු 

ථහනහඹුරභනි, ප්රභතළන ඔවුන්ප්රේ අතිවාහකමම් -ෘත්වාභඹ 

අතිවාහකමම්- ිළිතඵ ළ ලුක් ඇවිත් වාප්රඵන්ප්රන්. එභ 

නිරධහරින් තභන්ප්රේ ෘත්වාඹ  අදහශ තභන්  භුර වී වාප්රඵන 

ළ ලු ඉදිරිඳත් ශහ  ඳුක ඔවුන්  භර්දනඹ ඇවිත් වාප්රඵන්ප්රන්. 

රු ථහනහඹුරභනි, ඕනෆභ ිළිතත් ෘත්තීඹ මිවාඹක් ප්රත 

ආඹතන ංග්රාවඹ භිනන් රඵහ දී ඇවා ේවාඳහදන භත තභන්  ඵරඳහ 

ඇවා ආඹතනි ළ ලු ම්ඵන්ධ භහධප ප්රත රුණු 

අනහයණඹ කිරීභ අිළ ඕනෆ තයම් දළ වාප්රඵනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් විධිප්රප ේලසනඹක් නම් වාප්රඵන්ප්රන්, 

ෛදපරුන්  ප්රෞප ළ ලු ළන ථහ යන්නත් ඵළරි 

ප්රනහ. යවි ආචහර්ඹරුන්  ඔවුන්ප්රේ ළ ලු ළන ථහ 

යන්නත් ඵළරි ප්රනහ.  අප්රේ යප්රට් ගුරුරුන්  ඔවුන්ප්රේ ළ ලු 

ළන ථහ යන්නත් ඵළරි ප්රනහ.  

ඒ අනු භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරි ංභඹ  ඒ අතිවාඹ වාබිඹ 

යුුර වුත්, ආර්ථි ංර්ධන අභහතපහංලඹ ඹ ප්රත් එභ අතිවාඹ 

ේඳහදු ය ඇවා ඵ ප්රභභ ළඩ තවනභ භිනන් භනහ ප්රඳන්නුම් 

ප්රප්රයනහ.  

ඳුක ගිඹ දහ ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් ම්භත ය ත් "දිවි නළඟුභ" 

ඳනත අනු, ඒ නිරධහරින්  ප්රතොයුරරු දීභ තවනම් ඵ  න්වා 

ඇුරශත් ය වාබීභ ප්රභහිදී අඳ  කමහිඳත් ප්රනහ. "දිවි නළඟුභ" 

ඳනත  ප්රම් රුණු ඇුරශත් ප්රශp ඇති කිඹන එ දළන් වරි 

ඳළවළදිලිති. ඒ රුණු තභ ළට් ය ප්රනොවාබිඹදීත්  භර්දනඹ 

ල ඇවාභ ඳළමිණ ඇවා ඵ ප්රභභ කමදු වීප්රභන් ප්රඳනී ඹනහ.  

ප්රභභ තත්ත්ඹ ුරශ භෘද්ධිරහීනන්  මින් ඉදිරිඹ  ේභහදඹකින් 

ප්රතොය ේවාරහබ ප්රවීභ   යුුර ශ යුුර ඵත්, ඒ ඵ ය   

ප්රවිත ශ ෘත්තීඹ මිවා ප්රලම්යඹහප්රේ ළඩ තවනභ ඉත් 

කිරීභ   යුුර ශ යුුර ඵත් ප්රභභ රු බහ  ප්රඹජජනහ ය 

කමටිනහ.  

ප්රභභ තත්ත්ඹ ුරශ ඳළන නිනන ඳවත ළ ලුර  ිළිතුරරු 

අදහශ අභහතපයඹහ විකමන් ප්රභභ රු බහ වමුප්රව් තඵනු ඇතළති 

අප්රේක්හ යනහ.  

(1) 2013 අ ප්රේpල දක්හ හිඟ මුදල හිත භෘද්ධිරහීනන්ප්රේ 
ේවාරහබ රඵහ දීභ   යුුර යන්ප්රන් දහද?  

(2) ළඩ තවනභ  රක් ඇවා ෘත්තීඹ මිවා ප්රලම්යඹහප්රේ 
ළඩ තවනභ ඉත් කිරීභ   යුුර යන්ප්රන්ද? ළඩ 
තවනභ  අභතය ඔහු  එභ ඳදිංික ේප්රද්ලප්රඹන් ඵළවළය 
ඹන්න එඳහඹ කිඹහ නිප්රඹජ නිකුත් යන්න භෘද්ධි 
අධපක් ජනයහලයඹහ  වාප්රඵන ඵරඹ ප්රර්ද?  

ප්රම්හ  ිළිතුරරු දළන න්න ළභළවාති. ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති, 

රු ථහනහඹුරභනි.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් ිළිතඵ අදහශ අභහතපහංලප්රඹන් 

එහ වාප්රඵන රුණු අනු, 2013 භහර්ුර භ දක්හ භෘද්ධි 

ේවාරහීනන් වහ ප්රවිඹ යුුර කමඹලුභ ේවාරහබ දිස්රි ක් 

ප්රලම්රුන් භිනන් ේහප්රද්ශීඹ ප්රලම්රුන් වයවහ භෘද්ධි 

ඵළංකු ප්රත නිදවස කිරීභ  ිළඹය ප්රන ඇවා ඵ ේහල 

යනහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රදළම්ඵර්, ජනහරි, ප්රඳඵයහරි ඹන භහ ුරන ව භහර්ුර, 

අප්රේpල භහ ප්රද වාප්රඵනහ.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

2013 භහර්ුර භ ේවාරහබ ද හිත 2012 ප්රනොළම්ඵර්, 

ප්රදළම්ඵර් ව 2013 ජනහරි වහ ප්රඳඵයහරි ඹන භහ වහ ප්රම් 

න වි  රුිළඹල මිලිඹන 5865 මුදරක් නිදවස ය ඇත. 2013 

අප්රේpල භහඹ වහ නිදවස කිරීභ  නිඹමිත මුදල ේභහණඹ 

රුිළඹල මිලිඹන 1163කි. ඒ මුදල 2013 අලුත් අවුරුද්ද  ප්රඳය 

කමඹලු භෘද්ධි ඵළංකු ප්රත නිදවස කිරීභ   යුුර සූදහනම් ය 

ඇවා ඵ හර්තහ ය ඇත.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

2013 අප්රේpල දක්හ?  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔව්. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒහ ඔඵුරභහ බහ  ඉදිරිඳත් යන රුණු. ප්රවොති.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ෘත්තීඹ අතිවාහකමම් ිළිතඵ වහ අතිවාහකමම් දිනහ 

ළනීප්රම් අයමුණින් පුත් ඳත්ර  නිප්රව්දන නිකුත් කිරීභ  

ෘත්තීඹ මිවා ප්රලම්යඹකු ලප්රඹන් චහභය භද්දුභළුප්රේ 

භවතහ  ේවාඳහදන ළරසී වාබුණත්- 

1595 1596 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරප්රප තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2013 අප්රේpල 10 

2012 ර්ප්රප ප්රනොළම්ඵර් ව ප්රදළම්ඵර් භහර  අදහශ 

භෘද්ධි වනහධහය මුදල නිකුත් ප්රනොයන ඵ  හදප වහ 

ද්ප්රව්වත ේහල යමින් යජප්රප ේමු ළඩ  වන් නිර්දඹ 

ප්රර විප්රව්චනඹ යමින්  යුුර කිරීභ නිහ ආඹතන ංග්රාවප්රප 

විධිවිධහනර  ඹ ත් ඔහු  එප්රයහි විනඹහනුූලර  යුුර 

කිරීභ  අලප ිළඹය ප්රන ඇත. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් ෘත්තීඹ මිවාඹ 

ප්රලම්යඹකුප්රේ ේලසනඹක්. ප්රනොළම්ඵර් ව ප්රදළම්ඵර් හරඹ 

ුරශ භෘද්ධි වනහධහය රඵහ දුන්ප්රන් නළවළ කිඹහ එුරභහ යපු 

ේහලඹ හදපති කිඹරහ ඇභවාුරභහ කිඹනහ නම් ඒ ළරැදිති. 

එුරභහ යපු ේහලඹ තපඹක්. ප්රභොද, භෘද්ධි වනහධහය රඵහ 

දීරහ වාබුප්රණ් නළවළ. ඔවුන්ප්රන් තභති භෘද්ධිරහභින් අවන්ප්රන්, 

''ඇති වනහධහය රඵහ ප්රදන්ප්රන් නළත්ප්රත්'' කිඹරහ.  
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති.    

හදප වහ ද්ප්රව්වත ේහල යමින් යජප්රප ේමු ළඩ 

 වන් නිර්දඹ ප්රර විප්රව්චනඹ- 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රභොනහ වරි කිඹන්නත් එඳහඹළ.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

යහජප නිරධහරිඹකු  යජප්රප ළඩ  වන් ිළිතඵ විප්රව්චනඹ 

කිරීප්රම් අතිවාඹක් නළවළ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එුරභහ කිව්ප්රව් භෘද්ධිඹ දුන්ප්රන් නළවළ කිඹන එ විතයති. 

රු ඇභවාුරභනි, එුරභහ කිඹන්ප්රන්, ප්රම් භහ ප්රදප්රක් භෘද්ධි 

වනහධහයඹ රළබුප්රණ් නළවළ කිඹරහති. එුරභහප්රන් භෘද්ධිරහභින් 

ඒ ළන අවන නිති එුරභහ එප්රවභ කිඹන්ප්රන්. එප්රවභ නම්, ඒ 

ප්රොප්රවොභද නිර්දඹ විප්රව්චනඹක් න්ප්රන්? භහ ශඟ වාප්රඵනහ ඒ 

පුත් ඳත් හර්තහ. ඒ නිර්දඹ විප්රව්චනඹක් න්ප්රන් ප්රොප්රවොභද?  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එඹ ඳරීක්ණප්රපදී-  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ප්රදොසතය භවත්රු ප්රරඩහ  කිව්ප්රොත් ඉසිළරිතහප්රල ප්රඵප්රවත් 

නළවළ කිඹරහ, ඒත් නිර්දඹ විප්රව්චනඹක් ප්රනහද?  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභවාුරභහ ිළිතුරය රඵහ ප්රදන්න.  

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එඳභණති රු ථහනහඹුරභනි.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතුරය එඳභණති.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

උත්තයඹක් නළවළ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතුරය රඵහ දුන්නහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ ේලසනඹ  දීපු උත්තයඹ හධහයණ 

නළවළ. අදහශ රු ඇභවාුරභහත් නළවළ ප්රභතළන.    

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අභහතපහංලප්රඹන් රළබුණු ිළිතුරය තභති භහ කිප්රඹව්ප්රව්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

මීශඟ , රු ආර්. ම්ඳන්දන් භන්ත්රී ුරභහ.  
 

 

II 

ප්රදභශ ජනතහප්රේ ේජහතහන්්රි  අතිවාහකමම් 
උලරංකනඹ  

 றழ் க்பறன் ஜணர உரறமள் லநப்தடல் 
VIOLATION OF DEMOCRATIC RIGHTS OF TAMIL PEOPLE  

 
රු ආර්. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Thank you Mr. Speaker for granting me permission to 

raise this matter of urgent public importance under 

Standing Order No. 23(2). 

On Saturday, 30th March 2013, a mob of around 50 

persons who came in a procession along the A-9 Highway 

carrying the National Flag attacked a meeting held at the 

Tamil National Alliance Office of  the Hon. S. Shritharan 

MP in Kilinochchi by throwing rocks and concrete stones. 

In addition to  the Hon. S. Shritharan, MP,  the Hon. S. 

Senathirajah, MP,  the Hon. E. Saravanapavan, MP and  

the Hon. M.A. Sumanthiran, MP, were present there at 

that time. The Members of Parliament were engaged in 
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meeting with about 100 residents of Killinochchi relating 

to matters of concern to the Tamil people. This attack 

took place in the presence of the Kilinochchi Police, who 

did nothing to prevent it, and resulted in injuries to 13 

persons and extensive damage to property. This attack 

was recorded on video and photographs and the persons 

involved are easily identifiable. However, not one person 

has been arrested in relation to this violence up to date, 

despite the presence of the police on the scene while the 

attack took place. In fact, one assailant apprehended by 

those present at the meeting was identified to be an 

officer of the Criminal Investigation Department - CID - 

of the Sri Lankan Police. He was handed over to the 

Deputy Inspector-General of Police who arrived at the 

scene later, but was released shortly thereafter. Two 

others, who were similarly caught in the act and handed 

over to the Police, were also promptly released. 

This is not the first time such attacks have been 

carried out on TNA meetings. On 16th June, 2011, army 

personnel in full uniform attacked a TNA local authority 

election meeting at Alaveddy in Jaffna, at which five 

Members of Parliament were present. Although the 

assailants were in uniform and identifiable, to date no one 

has been arrested in relation to that incident. More 

violence was unleashed against the people the day before 

the local authority elections at that time, particularly, in 

the Kilinochchi and Mullaitivu Districts. Army personnel 

went house to house and confiscated National Identity 

Cards and the Polling Cards of the people and warned 

them not to vote for the TNA. I made a complaint to the 

Commissioner of Elections with full particulars and 

consequently some of those people were able to vote and 

the TNA emerged victorious. During the Eastern 

Provincial Council Election, several acts of intimidation, 

undue influence, misrepresentation, bribery and other 

malpractices were committed by persons inclusive of 

security intelligence personnel supporting the ruling 

party. 

These matters were brought to the notice of the 

President, the Commissioner of Elections, the Inspector-

General of Police and other authorities. However, no 

tangible action that could erase the impact of such 

misdeeds and ensure a free and fair election was taken 

raising grave doubts in regard to the independence and 

integrity of the electoral, police and public service 

authorities entrusted with the duty of conducting 

elections. Several other meetings and rallies were also 

similarly disrupted and more recently, on 15th February, 

2013, military intelligence personnel disrupted a hunger 

strike by the Tamil people at the Durgai Amman Temple 

premises at Tellippallai, which was also attended by the 

Leader of the Opposition. There too, persons who were 

arrested by the police were released by the army who 

intervened.  

Mr. Speaker, you will observe that the common 

feature of all these attacks is that they have been carried 

out by or with the connivance of the security forces and 

the police and even though the assailants were 

identifiable, no arrests have been made. These are also 

carried out under the watchful eyes of the police. This is 

clearly indicative of the complicity of the authorities.  

The most recent attack was in the early hours of the 

morning on 3rd April, 2013, on the Kilinochchi 

distribution office of the "Uthayan" newspaper by armed 

assailants. Of the four staff injured, one is in a serious 

condition. Property has also been damaged. The attack 

took place when a vehicle carrying copies of the 

newspaper for distribution arrived at the Kilinochchi 

office. This incident is the latest in a series of brutal 

attacks against the "Uthayan" staff in the last few months. 

In December 2012, the Editor Mr. T. Premananth was 

hospitalized after military officers and plain-clothes 

policemen beat him repeatedly while he was covering a 

protest at the University of Jaffna. In January this year, an 

"Uthayan" employee who was distributing newspapers in 

Valvettithurai was attacked by four armed men who also 

torched his motorbike. The victim was admitted to 

hospital with a fractured arm. No arrests have been made 

in relation to any of these attacks. "Uthayan" is an 

independent newspaper that publishes news, perhaps not 

palatable to the Government. This demonstrates the lack 

of media freedom and the threat to freedom of expression 

in the country now.  

These attacks on the democratic rights of the Tamil 

people of the freedom of association, freedom of opinion 

and freedom of expression in the North and the East are 

clearly carried out with the active support, sanction and 

collusion of the Sri Lankan Government. They are a vain 

and counterproductive attempt to suppress and persecute 

the Tamil people for their political aspirations. We call on 

the Sri Lankan Government to immediately cease the 

violence directed against the Tamil people. We reiterate 

that to prevent a non-recurrence of the past, Sri Lanka 

must expeditiously commence a meaningful and genuine 

process of reconciliation based on the ascertainment of 

the truth, ensuring justice and providing adequate 

reparations for the victims of violations committed by all 

parties.  

Mr. Speaker, you may recall that some weeks ago I 

met you in your Chambers with my Colleague, the Hon.  

Sumanthiran, Member of Parliament, and we raised with 

you the position relating to the Hon. Shritharan, Member 

of Parliament and his Kilinochchi political office. This 

was the same office that came under attack on the 30th of 

March this year. You were kind enough to invite the IGP 

to your Chambers and the Hon. Sumanthiran and I met 

the IGP in the Chambers. We told the IGP that we did not 

want confrontation in this area. We wanted the Hon. 

Shritharan, who is a Member of Parliament representing 

that area, to be able to function with freedom.  

Two persons arrested, Mr. Ponnambalam 

Lakshmikanthan and Mr. Arunachalam Velamaligithan, 
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are still in custody. They have not been released. The 

police personnel attached to the Hon. Shritharan’s office 

were removed. They have not been restored yet.  

I would like to make an appeal on the Floor of the 

House,  particularly after you  intervened, Mr. Speaker,  

to the Inspector-General of Police to ensure that these 

police personnel are put back on duty at the office of the 

Hon. Shritharan as is normally done in the case of all 

Members of Parliament and that these persons who have 

been taken into custody be released because they have not 

been charged in court. One does not know why they have 

been taken into custody. These persons must be released. 

In fact, I am informed that some preparations are 

being made by some service personnel in Kilinochchi to 

attack the Hon. Shritharan’s office tomorrow. Some 

preparations are already afoot. I want to bring that to the 

notice of you, Mr. Speaker, on the Floor of this House 

because this type of thing should not be allowed to 

continue. Members of Parliament must be in a position to 

function independently and fearlessly in the electorates to 

which the people have returned them. I would appeal to 

you to kindly intervene in this matter. 

Thank you very much, Mr. Speaker.  

 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அமச்சபைம் ததபத் 

சரசண,  அபல்ள்  அமச்சபைம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු ථහනහඹුරභනි, අප්රේ මිත්ර් ම්ඳන්දන් භළවාුරභහ 

ඉදිරිඳත් යන්ප්රන් කිලිප්රනෝචික ේප්රද්ලප්රපත්, ඊ  කිට්ටු 

 ේප්රද්ලරත් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන ුකළු රඵර තත්ත්ඹන් 

ම්ඵන්ධති. ඇත්ත භ භූමි ේභහණඹත්, ජනවන ේභහණඹත් 

අනු ඵළලුප්රොත් ඒ විධිප්රප යදය ඉතහභ අඩුප්රන්භ වාප්රඵන 

ේප්රද්ලඹ තභති ඹහඳනඹ ේප්රද්ලඹ. භභ එුරභහ  කිඹනහ, ඕනෆභ 

ප්රප්රනකු රහ ඒ කමද්ධීන් ළන ඳරීක්හ ය ඵරන්න කිඹරහ. 

ජනවනඹ ව භූමි ේභහණඹ අනු රංහප්රව් අනික් ේප්රද්ල එක් 

ඵරන ප්රො  ඉතහභ අඩුප්රන් කමද්ධීන් ඇවා න ේප්රද්ලඹක් තභති 

ඹහඳනඹ ේප්රද්ලඹ.  

 ෆභ අසථහදීභ ටීඑන්ඒ එප්රක් ඳභණක් ප්රනොප්රති අප්රේ 

ප්රද්ලඳහරන ක්ප්රpත්ර්ප්රප ප්රඵොප්රවජ ප්රදප්රනකු උත්හව යන්ප්රන් 

ප්රභොනහ වරි කමද්ධිඹක් ඇවා වුණහභ, නීවා විප්රයජධී ක්රිදඹහක් කමදු 

වුණහභ ඒ  ප්රඳොලී ආකමඹ ළරැදිහයප්රඹජ වළටිඹ ත්, වමුදහ 

ළරැදිහයප්රඹජ වළටිඹ ත් ප්රඳන්නුම් යන්නති.  විඳක්ප්රප අඹත් 

ඒ විධිඹ  ප්රඳන්න්න  උත්හව යනහ. ළඩි ලප්රඹන් 

ප්රඳොලී ආකමඹ ළන ඒ විධිඹ  ථහ යනහ.  ඇත්ත ලප්රඹන්භ 

ප්රඳොලී ආකමඹක් නළවා අිළ  ක්රිදඹහ යන්න  පුළුන්ද කිඹරහත් අිළ 

ලඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ. ප්රඳොලී ආකමඹක් ඕනෆ නළද්ද කිඹන 

හයණඹත් ඳරීක්හ ය ඵරන්න ඕනෆ. ප්රඳොලී ආකමප්රප, කමඹඹ  

කමඹඹක්භ නිළයදි මිනිසුක ඉන්නහ කිඹරහ භහ කිඹන්ප්රන් නළවළ. 

ඔවුන් අතය ළරැදි යන අඹත් ඉන්න පුළුන්. ඒ මුළු ණ්ඩහඹභ 

දිවහ ඵරන ප්රො  ඒ අතය කමඹඹ  එක් ප්රප්රනක් ප්රද න්ප්රනක් ඒ 

හප්රේ ළරැදි යන අඹ ඉන්න පුළුන්. ප්රඳොලී ආකමප්රප ඉන්නහඹ 

කිඹරහ ඔවුන් යවත් ප්රරහත්, ප්රජහන් ප්රරහත්, ෘදහහමී 

ප්රරහත්, අනහහමී ප්රරහත් නළවළ. ඔවුනුත් හභහනප මිනිසුකති. 

ඔවුන්ප්රේ ිකත්ත ලක්වාප්රප වළටිඹ  ළරැදි ටික් යන්නත් ඉඩ 

වාප්රඵනහ. පර්ණ ලප්රඹන් ප්රඳොලී ආකමඹ වරිති කිඹරහ භහ කිඹන්ප්රන් 

නළවළ. එප්රවභ වාප්රඹන්න පුළුන්. අඳ අතයත් එළනි අඹ ඉන්න 

පුළුන්. ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ඇුරප්රශp වුණත් ඒ විධිප්රප අඹ ඉන්න 

පුළුන්. මුළු භහජප්රපභ තත්ත්ඹ ඒති. මුළු ප්රරජප්රපභ වළටි 

එප්රවභති. අිළ ප්රඳොලී ආකමඹත් එක් මිත්ර් ක්රිදඹහ යන්න වුභනහ 

යන්ප්රන් අප්රේ ආයක්හ වහති. අිළ  න්ප්රතජප්රඹන් 

යදයඹක්, හිරිවළයඹක් නළවා ජීත් වීභ  ඔවුන්ප්රේ ප්රpඹ 

වුභනහ යනහ. ප්රරජ ප්රපභ ප්රඳොලී ආකමඹක් වාප්රඵන්ප්රන් ඒ නිහති. 

යුද වමුදහක් වාප්රඵන්ප්රන් ඒ ජහවාඹ , ඒ යජඹ  විරුද්ධ විලහර 

ලප්රඹන් අයශහරි තත්ත්ඹක් ඇවා ප්රනහ නම් ඒ  මුහුණ 

ප්රදන්නති. ප්රම් තත්ත්ඹ වළභ ය භ වාප්රඵනහ. වළභ ය  භ 

ප්රඳොලී ආකමඹත්, යුද වමුදහත් අලපති. භවය තළන්ර දී ශ්රීම රංහප්රව් 

ප්රඳොලී ආකමඹ ළරැදි ය වාප්රඵන ඵ අිළ  ප්රඳප්රනනහ. අිළ ඒ නළවළ 

කිඹරහ කිඹන්ප්රන් නළවළ. නමුත් ම්ඳන්දන් භළවාුරභහ ඉදිරිඳත් 

යපු හයණහර වළටිඹ ,  ඒ කමඹලුභ ප්රද්ර  අදහශ   පුද්රතින් 

ප්රඳොලී ආකමඹ විකමන් අත් අඩංගු  අයප්රන වාප්රඵනහ. අත් අඩංගු  

අයප්රන ඒ අඹලුන් උහවිඹ ත් ඉදිරිඳත් ය වාප්රඵනහ. විඳක් 

නහඹුරභහත් වබහගි වුණු ඒ ප්රජවිප්රල උත්ඹ අසථහප්රව් 

ඇවා වුණු රඵරඹ නිහ ඒ අඹත් උහවිඹ  ඉදිරිඳත් ය 

වාප්රඵනහ. ප්රඳොලී ආකමඹ තභන්   අතිවා යහජහරිඹ ඉටු ය වාප්රඵනහ. 

එප්රවභ ඉටු යන අතය නීවාප්රප වළටිඹ  ප්රඳොලී ආකමඹ  ඵරඹක් 

වාප්රඵනහ, ඹම් කිකම ප්රප්රනකු අවාන් හභහනප තත්ත්ප්රප 

කමද්ධිඹක් වුණහ නම් අහද ය ඹන්න. ඒ හප්රේභ ප්රඳොලී ආකමඹ  

පුළුන්භ වාප්රඵනහ, ඔහු අත්අඩංගු  අයප්රන කමඹලු  යුුර 

 වන් ය ප්රදය ඹරහ උහවිප්රප නඩු ඳයන්න. 

ඊශඟ  ප්රඳොලී ආකමඹ  පුළුන්භ වාප්රඵනහ, ඒ පුද්රඹහ   ඊ   

ඩහ ළඩි ළරැද්දක් ය වාප්රඵනහ නම් උහවිඹ  ඉදිරිඳත් 

යන්න. උහවිඹ ඔහු  remand  යනහ.  Remand  යරහ 

ආප්රඹත් උහවිඹ  ඉදිරිඳත් ශහතින් ඳසප්රp , ඔහු   ඇඳඹක් දීරහ 

එිතඹ  ඹන්න ුකදුුකද කිඹහ රහ ඵරහ  ුකදුුක නම් ඇඳඹක් 

ප්රදනහ. ඔහු එිතඹ  ඹන්න  ුකදුුක නළත්නම් ඔහු එහිභ යනහ. 

ප්රම් හභහනප තත්ත්ඹක්. ඒ  ඕනෆභ ප්රප්රනක් දන්නහ.  

අප්රේ නීවාඥුරභන්රහ ප්රම්හ දන්නහ. එුරභන්රහ ප්රම් විධිඹ   ක්රිදඹහ 

යරහ වාප්රඵනහ. ඒ අනු ප්රඳොලී ආකමඹ ප්රම්   යුත්ත වරිඹහහය 

ක්රිදඹහත්භ ය  වාප්රඵනහ.  ඒ දින හනු භහ දළන්  ඔඵුරභහ  

ඉදිරිඳත් යන්නම්. ඒ හප්රේභ ප්රම් හප්රේ හයණඹකුත් ඉදිරිඳත් 

ය වාප්රඵනහ:  

"Army personnel went house to house and confiscated 

National Identity Cards and the Polling Cards of the people 

and warned them not to vote...". 

භළවායණඹක් කිඹන එ තභ  ශඟ ඳහතත් ඇත්ප්රත්  

නළවළ. ප්රභොද ප්රම් දළන්භ ඉරහ ඳ න් ත්තහ ද?  භළවායණඹක් 

වාප්රඹන ඵ ළට් යරහ nominations   දුන්නහ   ඳසප්රpති ප්රම් 

කිඹන්න   වාබුප්රණ්. ප්රම්  කිව්හ ල ළඩිති. ප්රභ්චචය 

ප්රව්රහනින් කිව්හභ වුරුත් විලසහ යන්ප්රන් නළවළ.    දළන්භ 

භ ප්රම් ඳ න් ත්තහද කිඹරහ ති හිතන්ප්රන්. Nominations  දීරහ 

පුද්රප්රඹජ ඉදිරිඳත් වුණහ   ඳසප්රp  ප්රම් ේහල ශහ නම් 

අඳ ත් හිප්රතනහ,  ප්රම් ඇත්තක්ත් ද කිඹහ.  ප්රම්හ  දළන්භ භ 

සූදහනම් ප්රනහඹ කිඹහ තභති මිනිසුක ලඳනහ යන්ප්රන්.  

ප්රභොද, ඳයහජඹක් ප්රඹ; එප්රවභ ප්රනහ නම්,  දළන්භ භ කිඹහ 

වාබුණහභ කිඹන්න  පුළුන්, "භභ අල හරප්රප  කම භ   ප්රම් 

කිඹහ ප්රන ආහ, ඒති අඳ ඳළයදුප්රණ්. නළත්නම් අඳ  දිනන්න  

වාබුණහ"ඹ කිඹහ. ල ඇවා කිඹහ වාබුණහ ඹති කිඹන්න  

උත්හවඹක්  යනහ ත්ද කිඹහ හ ත් හිප්රතන්න  ඉඩ 

වාප්රඵනහ.  භභ එප්රවභ හිතන්ප්රන් නළවළ. ඳත්තයර ප්රම් ගිඹහභ 

අප්රේ භන්ත්රී රුන් ,  ිළ සතය අඹලුන්  එප්රවභ හිතන්න  ඉඩ 

වාප්රඵනහ. ඒ  නිහ ඒ ල ළඩිති කිව්හ.   ත ටික් ල 

ගිහින්  කිව්හ  නම් ප්රවොති.  
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

නළ ප්රඟනහිය ඳශහප්රත්   ඹහඳනඹ ේප්රද්ලඹ  ඩහ යදය  ටික් 

ළඩිප්රඹන් වාප්රඵනහ.  නමුත් රංහ භ ළන ඵරනප්රො    ඒ 

ප්රනස තත්ත්ඹ වාප්රඵනහ. එප්රp නම්,  හිතන සන  වාප්රඵන්ප්රන් 

ඹහඳනප්රප   ේප්රද්ලප්රප ජනතහ හුඟක් ප්රවොති කිඹන එති. ඒ 

ප්රොලප්රරජ  ළඩිප්රඹ රඵර ඇවා ය න්ප්රන් නළවළ.  

රු ථහනහඹුරභනි,  රංහප්රව් අප්රනක් තළන්ර ඵළලු ත්  

ප්රද්ලඳහරන ලප්රඹන් අප්රේ ඳක්ර - යු.එන්පී ඳක්ප්රප, ශ්රීම රංහ 

නිදවස ඳක්ප්රප- නළත්නම් ආණ්ඩු ඳක්ප්රප, විරුද්ධ ඳක් ප්රප අඹ 

ප්රම්  විධිප්රප රඵර ඇවා ය න්නහ. එප්රවභ  නළවළ කිඹහ අඳ 

කිඹන්ප්රන්  නළවළ.  ප්රම්හප්රේ තත්ත්ඹන් ඇවා වී වාප්රඵනහ.  

උහවිර  ගිහින් වාප්රඵනහ.  ඒ ඒ ඳක්රභ අඹත් ප්රම් 

තත්ත්ඹන් ඇවා ය න්නහ. ප්රම් භළවායණ ක්ර භඹ අනු  

තභන්ප්රේභ ඳක්ප්රප අඹ අතයත් රඵර ඇවා ය න්නහ. ඒ 

හප්රේ තත්ත්ඹන් ඇවා ප්රරහ උහවිර  ඹනහ. භයහ න්නහ; 

ව න්නහ. එළනි තත්ත්ඹන් වාප්රඵනහ. 

එප්රවභ නළවළ කිඹරහ අිළ කිඹන්ප්රන් නළවළ. එප්රවභ කමද්ධ න 

අසථහත් වාප්රඵනහ. නමුත් ඒ කමඹලරභ යජඹ  නතය යන්න 

පුළුන් ප්රද්ල ප්රනොප්රති. රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ 

කිඹනහ හප්රේ යජඹ  පුළුන්භ වාප්රඵන්ප්රන් වුණු කමද්ධිඹ 

අයප්රන ඔහු  දඬුම් කිරීභ, අහද කිරීභ ආදී ප්රද්ල ක්රිදඹහත්භ 

කිරීභ ඳභණති. නමුත් ඊ  ඩහ ලඳනහ ය ඵරන්න වුභනහ 

යන්ප්රන් එළනි කමද්ධීන් ප්රන්න ඉසප්රලරහ ජනතහප්රේ කමුරම් 

ඳළුරම් හධහයණ විධිඹ , ිතස  විධිඹ , උස විධිඹ  ස ය 

ළනීභති. ඒ තත්ත්ඹ අඩු ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් අප්රේ ආමි 

තත්ත්ඹන් ඳවශ  ඵළසීභ නිහති. ආමි තත්ත්ඹන් ප්රඳොඩි 

හරප්රප ඉරහභ වරිඹහහය අප්රඵජධ යන්න  ළඩ ිළිතප්රශක් 

ස යනහ නම් ඒ අඹප්රේ ිකන්තන ලක්වාඹ නිළයදි ප්රනහ. 

එතප්රො  එළනි අඩු ඳහඩුම් අඩු ප්රනහ. ළරැදි ප්රනොයන 

නිළයදි ප්රප්රනක් ප්රභප්රරො  උඳදින්ප්රන් නළත. ළරැදි යන්ප්රන් 

නළවා ප්රප්රනකු ප්රභප්රරො උඳදින්ප්රන් නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. 

අඳ  ඒ ිළිතන්න කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵනහ. ආණ්ඩු  

පුළුන්භ වාප්රඵනහ කමදු න ළරැදි නිළයදි යන්න. ඒ අනු 

ආණ්ඩු ක්රිදඹහ යරහ වාප්රඵනහ. කමද්ධිඹ වුණහ  ඳසප්රp ක්රිදඹහ 

යරහ වාප්රඵනහ. ඒ නිහ ඊ  ප්රඳය අිළ ප්රම්හ ළන ලඳනහ ය 

ඵරහ ජනතහ  හධහයණ විධිඹ  ජීත් වීභ  වුභනහ යන 

ඳරියඹ ව වළඟීම් රඵහ දීප්රම් උත්හවඹක් විඳක්ඹත්, ආණ්ඩු 

ඳක්ඹත් ඒ හප්රේභ ආමි ලප්රඹනුත් ක්රිදඹහත්භ යනහ නම් 

කමදු න ුකළු ළරැදි හුඟහක් දුය  අඩු යන්න පුළුන් ප්රනහ. 

අවුරුදු 30 ීනණ යුද්ධප්රඹන් ඳුක ත්භන් යජඹ ත්ර්සතහදී 

ග්රාවණප්රඹන් ඹ ත් වාබ උුරරු නළ ප්රඟනහිය ේප්රද්ල වහ එහි 

ප්රප්රන ජනතහප්රේ ඹටිතර ඳවුකම් ව ජන ජීවිතඹ ඳභණක් 

ප්රනො ආයක්හ තය කිරීභ වහ විධිභත් ළඩ ිළිතප්රශක් 

ක්රිදඹහ  නංහ ඇත. ප්රභභ උත්තරීතය බහ විකමන් දළන ත යුුර 

රුණක් නම් අවුරුදු 30 යුද්ධඹ ඳළළවා අසථහප්රව්දී උුරරු වහ 

නළ ප්රඟනහිය ප්රඳප්රදසර විසූ ජනතහ එලටීටීඊ ංවිධහනප්රප 

ීනණඹ  වහ තහඩන පීඩනර  ඹ ත් ජීත් වහ ඳභණක් ප්රනො 

මිනී භළරුම්, භං ප්රොලරෆම්, අයණ ශමුන් ඳළවළය ළනීම්, 

ප්රද්ඳශ වහ ඉඩම් ඩම් ඵප්රරන් ත්ර්සතහදී  යුුර වහ රඵහ 

ළනීම් ආදී ම්ප්රල්චඡ ක්රිදඹහන් ද ඹ ත් කමටි ඵති. අහනහ  

ප්රභන් ප්රභළනි කමදුවීම් භහධප භිනන් ප්රවජ එ  වාබ 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව්දී ප්රදභශ ජහවා න්ධහන භන්ත්රී රුන් විකමන් 

ප්රවජ ප්රවිතදයව් ප්රනොකිරීභ හධයණද? එලටීටීඊ ංවිධහනප්රප ඕනෆ 

එඳහම් භත එදහ ක්රිදඹහ ශ ප්රදභශ ජහවා න්ධහනඹ කිකම 

විප්ර ත් එලටීටීඊ ංවිධහනප්රප ම්ප්රල්චඡත්ඹ  විරුද්ධ  යුුර 

ප්රනොයන රදී. එන් ීනණ තත්ත්ඹ ජීත් ව ජනතහ අද 

ඔවුන්ප්රේ ජන ජීවිතඹ ප්රොඩ නළඟීභ  භවත් ේඹත්නඹක් දයමින් 

කමටින ඵ ප්රනොඅනුභහනඹ. 

ප්රභභ ේඹත්නඹ  ත්භන් යජඹ ජහවා ආම් ප්රේදඹකින් 

ප්රතොය, ඔවුන්ප්රේ භහජ, ආර්ථි, ප්රද්ලඳහරන තත්ත්ඹන් වහ 

ජීත් වීභ  ුකදුුක ආයක්හහරී ඳරියඹක් ඇවා කිරීප්රභහිරහ භවඟු 

හර්ඹඹ නියත වී කමටී.  

භභ ඊප්රප ථහ යන ප්රො  කිව්හ, ඒ ේප්රද්ලප්රප 80,000 

මුසලිම් ජනතහක් කමටිඹහ කිඹරහ. ඒ කමඹලු ප්රදනහ එප්රරව්හ. 

භවය අඹ  ඳළඹ විකමවතප්රයන් එිතඹ  ඹන්න කිව්හ. ඉවාන් 

ඵරන්න, ඒහ ළන ප්රම් බහප්රව් තමුන්නහන්ප්රpරහ ථහ ප්රශp 

නළවළ ප්රන්? [ඵහධහ කිරීභක්] ථහ යන්න වාබුණහ ප්රන්. "ුකළු 

ජහවාඹක් වළටිඹ  ඉන්න මුසලිම් ජනතහ  ප්රභප්රවභ යනහ. 

ඒ  අිළ විරුද්ධති, ආණ්ඩුප්රන් ඒ අඹ ආයක්හ යන්න" 

කිඹරහ ඉලලුප්රව් නළවළ. ඒහ කමඹලරභ ළන දළන ත්ප්රත් 

ප්රඵොප්රවජ හරඹ  ඳුක.  

ප්රභළනි ඳුකබිභක් භත ප්රොඩනළ ප්රඟන ඳරියඹ විවිධ 

පුද්රඹන්, ආඹතන වහ ංවිධහන හුප්රදක්භ තභ ප්රඳෞද්ලි 

ප්රභන්භ ප්රද්ලඳහරන අභිභතහර්ථඹන් මුදුන් ඳමුණුහ ළනීභ 

වහත්, ප්රඳෞද්ලි ව ප්රද්ලඳහරන හකම රඵහ ළනීභ වහත් 

හභහනපප්රඹන් කමදු න අඳයහධ අවා ලප්රඹජක්වාප්රඹන් හුහ දක්මින් 

ප්රභභ යජඹ ව ආයක් වමුදහන් අඳවුක  ඳත් කිරීභ  ක්රිදඹහ 

කිරීභ තයප්රප ප්රවශහ දළකිඹ යුුරඹ.  

අිළ එප්රවභ කිඹන්ප්රන්, එ ළරැද්දක් ශ පුද්රප්රඹකු  

"ප්රභඹහ ප්රවොයහ" කිඹරහ වළභ දහභ කිව්හභ, ඔහු හිතනහ, "භ  දළන් 

වළභ දහභ ප්රවොයහ කිඹරහ කිඹනහ ප්රන්. භභ ප්රවොයභභ යන්න 

ඕනෆ" කිඹරහ. ඒ චන ුරිතන් ඔහු ෛධර්ඹත් ප්රනහ, ඒ ප්රද් 

යන්න. නමුත් එක් දක් ප්රවොයභක් ශහ  ඳසප්රp, "නළත 

ප්රභප්රවභ යන්න එඳහ, ප්රභප්රවභ යන එ ප්රවො නළවළ, ප්රම් 

ළයදි ළඩක්" කිඹරහ අහද ප්රශොත් ඔහු ඒ යදින් මිප්රදනහ.  

අිළ වළභ දහභ "ප්රඳොලී ආකමඹ ප්රම් විධිඹ  යනහ, ප්රම් ළයදි 

යනහ"  කිඹරහ කිව්හභ ප්රඳොලී ආකමප්රප ප්රවො මිනිවහත් නය 

ප්රප්රනකුප්රේ තත්ත්ඹ  ඳත් න්න  ඉඩ වාප්රඵනහ. ඒ තභති 

හභහනප ප්රභොශඹ සබහඹ. ඒ නිහ භභ ඔඵුරභන්රහ  

ආයහධනහ යනහ; ඉලලී ආම් යනහ, ඒ විධිප්රප  ළයදි යන 

පුද්රඹන් ඉන්නහ නම් ඒ පුද්රඹන් ප්රිතන්භ ඉදිරිඳත් 

යන්න, "ප්රභන්න ප්රභඹහ ප්රම් විධිඹ  යනහ"  කිඹරහ. 

එතප්රො  යජඹ  පුළුන්, ඔහු  දඬුම් යන්න, නළත්නම් ඔහු 

ප්රpප්රඹන් අතින් යන්න ප්රවජ අලප ප්රදඹක් යන්න. එප්රවභ 

නළුර ප්රඳොදු ලප්රඹන් මුළු ංවවාඹ භ කිව්ප්රොත් එතින් ඒ තයම් 

ප්රවො තත්ත්ඹක් ඇවා න්ප්රන් නළවළ. ප්රභන්න ප්රම්ත් 

ලඳනහ  න්න කිඹරහ භභ ප්රඵොප්රවොභ ඕනෆමින් ඉලරනහ.  

තද,  අඳ යප්රට් පසථහ  අනු ප්රභභ බහප්රව්දී දිවුයහ 

ප්රඳොප්රයොන්දු ව  ඇතළම් භන්ත්රී රු ඹම් හර හනුරදී ප්රභභ 

බහ  ඳළමිණීභ ත්, විප්රද්ලත වීභ ත් එලටීටීඊ නහඹ 

ේබහයන්ප්රේ අයඹ ත් ඵ ප්රනොයවකි. එලටීටීඊ ංවිධහනඹ 

යුදභඹ ලප්රඹන් ක්රිදඹහත්භ න අධිප්රප ප්රභභ ඳහර්ලසඹන් 

එලටීටීඊ භතහද ය  ුරශ ඳභණක් ප්රනො ප්රභභ බහ ුරශද 

ඳළවායවීභ  උත්හව ශ ඵ කිඹනු ළභළත්ප්රතමි. එලටීටීඊ 

ංවිධහනඹ යුදභඹ ලප්රඹන් ඳයහජඹ ය,  ඔවුන් විකමන් ළිළය ව 

ජහවාහදප්රප බීජඹන් මුලිනුපු හ දභහ, කමඹලු ජහතීන්, ආම් අතය 

වජීනඹ ඇවා යලී ආභ  ප්රභභ යජඹ  යුුර රහ ඇවා ප්රභන් 

අසථහදී එභ තත්ත්ඹන් අඩඳණ ප්රො  නළතත් ජහවාහදප්රප 

බීජ පුයමින්, නළතත් එලටීටීඊ භතහදඹ ඳළවායවීභ  ඇතළම් 

ඳහර්ලසඹන්  යුුර කිරීභ නහටු  රුණකි. එලටීටීඊ 

ංවිධහනප්රඹන් ඵළ  ෆ අහිං ප්රදභශ ජනතහ කිකමප්රpත් ප්රභභ 

තත්ත්ඹ අනුභත ප්රනොයන ඵත්, ප්රභභ ඳහර්ලසඹන් ිළිත 

ප්රනොන්නහ ඵත් ඉතහ ප්රවොඳින් ිළිතබිඹු ප්රමින් ඳතී.    

එලටීටීඊ එ  ම්ඵන්ධ වුණු තරුණ තරුණිඹන් ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  ප්රනහහ. ඒ ප්රොලරන් ඉන්දරහ, ඒ 

1603 1604 

[රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ] 
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ප්රොලරන්  ප්රඳන්නුහ, ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් ළඩ ිළිතප්රශ ප්රප්රයන 

වළටි. ඒ හප්රේභ ඳුක ගිඹ දසර ඔවුන් අම්බුළුහ  ගිඹහ; 

නුයඑිතඹ  ගිඹහ. භභ ඔවුන්ප්රන් ඇහුහ,"ඇති ප්රභප්රවභ ය 

ත්ප්රත්, ප්රම් ඹප්රp  අඹ ප්රභප්රවභ යන්න ප්රවො නළවළ ප්රන්ද? 

තභන්  ජීත් න්න පුළුන් විධිඹක් ඵරහ න්න ඕනෆ ප්රන්ද?" 

කිඹරහ. එතප්රො  ඔවුන් කිව්හ, "ඵප්රරන් අඳ  ඵළ ප්රන්න කිව්හ. 

අිළ ප්රභොනහ යන්නද?" කිඹරහ. හභහනපප්රඹන් ඒ ශභති කමංවර 

දන්නහ අඩුති. "What to do?"  කිඹරහ ඒ  ප්රොලරන් කිව්හ. 

"ன்ண தசய்றநது? என்பொம் தசய் னரது." කිඹරහ කිව්හ. 

"අඳ  ප්රභොනහත් යන්න පුළුන් භක් නළවළ, අඳ  එප්රවභ 

ඹන්න වුණහ?" කිඹරහ කිව්හ. ඵරන්න, ඒ තරුණ ශභති, 

හභහනපප්රඹන් දහත් ඒ හප්රේ ප්රදඹ  ඹන්න ළභළවා 

ප්රන්ප්රන් නළවළ. තරුණ ශභති ඉප්රන ප්රන තභන්ප්රේ තත්ත්ඹ 

වදහ න්න තභති උත්හව න්ප්රන්. නමුත් එලටීටීඊ එප්රන් ඒ 

අඹ ඵරවත්හයප්රඹන් ඵහ ප්රන වාප්රඵනහ. ඒ අඹ  දළන් 

යජප්රප යසහල දුන්නහ, යුද වමුදහ  ඵහ ත්තහ. එප්රවභ 

යරහ ඒ අඹ ප්රවො මිනිුකන් ඵ  ඳත් යරහ ඒ අඹ  ඉදිරිඹ  

ඹන්න ළඩ ිළිතප්රශක් දළන් ස ය ප්රන ඹනහ. ඳළයණි, 

ප්රඵොප්රවොභ ප්රවො ංසෘවාඹක් වාප්රඵන ද්රිවිඩ ජනතහ ප්රරජප්රප 

දියුණු ජහවාඹක්. අිළ නළවළ කිඹන්ප්රන් නළවළ. ඒ ප්රොලරන්ප්රේ 

ආභ, ංසෘවාඹ, බපත්ඹ ප්රඵොප්රවොභ ප්රශ්රාpසඨති. ුකළු ිළරික් 

තභති ඒ තත්ත්ඹ  ඒප්රොලරන් ඇදරහ න්ප්රන්. 

ප්රදභශ ජහවා ංධහනඹ විකමන් ය ප්රන ඹනු රඵන 

ප්රනොප්රඹකුත් පහඳහයඹන් ුරශ අහිං ප්රදභශ ළකමඹන්ප්රේ මලි 

අලපතහ ප්රවජ ඔවුන්ප්රේ අභිරහඹන් ිළිතබිඹු ප්රනොයන අතය, 

අහිං ප්රදභශ ළකමඹන් මුශහ ය ඔවුන්  නළතත් ජහවාහදි 

අයශඹ  ඇද දළමීභ ත්, ඒ භිනන් ප්රද්ලඳහරන ලප්රඹන් 

ඉදිරිඹ  ඹෆභ ත් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න ඵ ප්රවොඳින් ප්රඳන්නුම් 

ප්රප්රර්. ප්රභභ තත්ත්ඹ ුරශ උුරරු නළ ප්රඟනහිය ප්රඵොප්රවජ ප්රදභශ 

ළකමඹන් ප්රදභශ ජහවා ංධහනඹ ේවාක්ප්රpඳ යන තත්ත්ඹක් 

භුර ඇවා ඵ ර්භ  ළභළත්ප්රතමි. එප්රභන්භ ප්රදභශ ජහවා 

ංධහනඹ ුරශද ප්රනොප්රඹක් භතහදී ළටුම් ඳවාන අතය එකිප්රනහ 

ඳයඹමින් ඊශහම් භතහදඹ ඩහ තීව්රම ප්රර ේදර්ලනඹ කිරීභ ුරිතන් 

ඔවුන්ප්රේ ේවාරඳඹ නංහ ත වළ ඹන ඳටු අයමුණ ුරශ එභ 

ංධහනප්රප ප්රනොප්රඹකුත් ඳහර්ලසඹන් ක්රිදඹහ යනු රඵති. එඵළවින් 

ප්රදභශ ජහවා ංධහනඹ ුරශභ අබපන්තය ළටුම් ඇවා ඵ ප්රඳප්රන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, රු ආර්. ම්ඳන්දන් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

භන්ත්රී ුරභහ ප්රන වළය දක්න රද ප්රනොප්රඹකුත් කමදුවීම් ිළිතඵ 

ඳරීක්ණ  යුුර කමදු ප්රමින් ඳවාන අතය 2013 භහර්ුර 30න 

දින කමදුවීප්රම්දී උද්ප්රකජඹන් ිළරික් කිලිප්රනෝචික ප්රදභශ ජහවා 

ංධහනප්රප ඳක් හර්ඹහරඹ ඉදිරිප්රප ඳළළවා රැසවීභ  ලමුල 

ේවහය එලර ය ඇවා අතය, ප්රදඳහර්ලසප්රපභ ිළරිස විකමන් ලමුල 

ේවහය එලර ය ළනීභ නිහ ප්රඳොලී ආකමඹ භළදිවත් වීප්රභන් කමද්ධිඹ 

භථඹ  ඳත් ය ඇත. ප්රභභ කමදුවීභ ිළිතඵ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

භන්ත්රී  රු ශ්රීමතයන් භවතහ විකමන් කිලිප්රනෝචික ප්රඳොලී ආකමඹ  ඳළමිණිලි 

ය ඇවා අතය, ඒ ිළිතඵ මලි රුණු බී 171/2013 දයන නඩු 

අං භිනන් කිලිප්රනෝචික රු අධියණඹ ප්රත ඉදිරිඳත් කිරීප්රභන් 

ඳුක ළඩිදුය ඳරීක්ණ  යුුර කමදු ප්රමින් ඳවාන අතය, 2013 

භළති 13න දින නළතත් ඳරීක්ණප්රප ේවාඹ කිලිප්රනෝචික 

අධියණඹ ප්රත දළනුම් දීභ  නිඹමිත ඇත. උහවිඹ  ඉදිරිඳත් 

යරහ දළන් ක්රිදඹහ ය ප්රන ඹනහ. එුරභන්රහප්රේ හිප්රත් 

වාප්රඵන්ප්රන්, ඒ ළන කිකමක් ප්රශp නළවළ කිඹරහති. 

එප්රභන්භ 2013 අප්රේpල භ 03 න දින කිලිප්රනෝචික 

යදිප්රඵජක්කු වන්දිප්රප ිළහි හ වාබ උදඹන් පුත් ඳත් හර්ඹහරඹ  

නහඳුනන පුද්රඹන් ණ්ඩහඹභක් විකමන් ඳවය දී ඇත. ප්රම් කමදුවීභ 

ඵළඳි උදඹන් පුත් ඳත් හර්ඹහරප්රප ආරුමුන් ප්රඳොන්නයහජහ 

විකමන් 2013 අප්රේpල භ 03 න දින කිලිප්රනෝචික ප්රඳොලී ආකමඹ  

ඳළමිණිලි ය ඇවා අතය, ඒ ිළිතඵ මලි රුණු බී 176/2013 

දයන නඩු අංඹ භිනන් කිලිප්රනෝචික රු අධියණඹ ප්රත 

ඉදිරිඳත් කිරීප්රභන් ඳුක ළඩිදුය ඳරීක්ණ  යුුර කමදු ප්රමින් 

ඳතී. 2013 ජුනි 27 න දින නළතත් ඳරීක්ණප්රප ේවාඹ 

කිලිප්රනෝචික අධියණඹ ප්රත දළනුම් දීභ  නිඹමිත ඇත. ඒ අනු 

ප්රභභ කමදුවීම් ිළිතඵ කිකමදු ිළඹයක් ප්රන ප්රනොභළවා ඵ  යන 

ප්රචජදනහ ේවාක්ප්රpඳ යන අතය, ප්රභභ කමදුවීම් ව ප්රනොප්රඹකුත් 

ඳළයණි කමදුවීම් ඹහ ප්රො  එභ කමදුවීම් අතය ඇවා හදප 

වම්ඵන්ධඹ ිළිතඵ ම්ඳන්දන් භන්ත්රී ුරභහ විකමන් යන 

ේහලඹන් නිළයදි ප්රනොන ඵ  ර්ප්රභන් කිඹනු ළභළත්ප්රතමි. 

එප්රභන්භ ප්රනොප්රඹකුත් අසථහන්හිදී පුද්ලි, විරුද්ධ 

ණ්ඩහඹම් අතය ළටුම් ප්රභන්භ විරුද්ධ ප්රද්ලඳහරන ණ්ඩහඹම් 

අතය ළටුම් ඉතහ ලිහිල වමුදහ අංල ප්රත ඵළය කිරීප්රම් ේඹත්නඹ 

ළඩිදුය ත් ිළිතකුප්රරන් යුුර ප්රවශහ දකිමු. යුද වමුදහ ප්රම්හ  

වබහගි න්ප්රන් නළවළ. නමුත් වමුදහන් ම්ඵන්ධති කිඹරහ 

එුරභන්රහ කිඹනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, කමඹලු ජහතීන් භිනන් රඵහ ඇත්තහ ව 

නිදව ව ත්ර්සතහදඹ වමුලින්භ ඳයහජඹ කිරීප්රම් ජඹග්රාවණඹ 

ඉහ දයහ ත ප්රනොවළකි ප්රද්ශීඹ ව විප්රද්ශීඹ ඵරප්රව්ඹන් 

භඟ එක්වී ශ්රීම රංහ භහතහ  විරුද්ධ ප්රද්ල ප්රද්රිජහි තභත් 

එලටීටීඊ ංවිධහනප්රප නපහඹ ඳත්ර්ඹන්  අනුූලර ප්රදභශ ජහවා 

ංධහනඹ  යුුර යන ඵ ඉතහ ඳළවළදිලිඹ. හභඹ  රළදි ඵහුතය 

ප්රදභශ ජනතහ ප්රදභශ ජහවා ංධහනඹ විකමන් ප්රන ඹන ප්රභභ 

ප්රද්ල ප්රද්රිජහි ළඩ ිළිතප්රර ප්රප්රයහි රකිරී ඇවා ඵත්, ඔවුන්ප්රේ 

ක්රිදඹහ රහඳඹ  විරුද්ධ ක්රිදඹහ යන ඵත්, ප්රභභ උත්තරීතය 

බහප්රව් කමඹලු ප්රදනහ ව ශ්රීම රංහප්රව් ඉදිරි අභිෘද්ධිඹ  භනහ ළඳ 

වීප්රභන්  යුුර යන කමඹලු ප්රදනහ දළන ත යුුර රුණකි.  

අහන ලප්රඹන් භභ කිඹන්න ළභළවාති, අප්රේ හිතත් රු 
ආර්. ම්ඳන්දන් භන්ත්රී ුරභහ ත්, ඒ හප්රේභ TNA එ ත් ප්රම් 
හප්රේ කමද්ධීන් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵනහ නම් අිළ එුර ප්රරහ 
හ්චඡහක් ඳත්මු කිඹරහ. ඇති ප්රම් හප්රේ තත්ත්ඹක් ඇවා 
ප්රන්ප්රන්, ප්රඳොලී ආකමඹ ප්රභප්රවභ යරහ වාප්රඵනහද කිඹරහ ුකවද 
හ්චඡහක් යජඹත් එක් යන්න පුළුන්. එළනි ුකවද 
හ්චඡහක් ුරිතන් ඒ ේප්රද්ලර ජීත් න ප්රඳොදු භව ජනතහ  
හධහයණ, බප්රඹන් ළප්රන් ප්රතොය න්ප්රතජප්රඹන් ජීත් 
ප්රන්න ක්රිදඹහ යමු. ඒ අිළ ප්රදප්රොලරන්  ප්රභන්භ කමඹලු 

ප්රදනහ භ අතිවා හර්ඹඹක්. යජඹ  අතිවා ේධහන හයණඹක්. 
විඳක්ඹ ත් අතිවා හයණඹක්. ඒ නිහ  අිළ ප්රම්හ ළන තයප්රවන්, 
ෛයප්රඹන්, ප්රක්ර ජධප්රඹන්, ප්රනොඉකමලප්රරන් ක්රිදඹහ යනහ , 
ථහ යනහ  ඩහ අය විධිප්රප ුකවද හ්චඡහක් යරහ ඒහ 
ක්රිදඹහත්භ යනහ නම් ප්රවොති කිඹරහති භභ ලඳනහ 
යන්ප්රන්. ඒ ුරිතන් තභන්ප්රේ ප්රද්ලඳහරන දර්ලනඹ අතින් 
යන්න කිඹරහ භභ කිඹනහ ප්රනොප්රති. ප්රද්ලඳහරන දර්ලන 
වාප්රඵන්න ඕනෆ. ඒහ ප්රඵොප්රවොභ ළදත්. ඒ ප්රද්ලඳහරන දර්ලනඹ 
ආයක්හ යමින් ජනතහ  ුකවද ජීත් ප්රන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් අිළ ඇවා ය න්න උත්හව යමු කිඹන එ ේහල 
යනහ. භප්රේ මිත්ර්ප්රඹක් වළටිඹ  රු ආර්. ම්ඳන්දන් භන්ත්රී ුරභහ 
ඒ හප්රේ ලඳනහ යති කිඹරහ භභ හිතනහ. එප්රවභ ලඳනහ 
යරහ අිළ ප්රදප්රොලරන්භ හධහයණ තත්ත්ඹක් ඇවා ය න්න 
උත්හව යමු කිඹරහ ේහල යමින් භභ නිවඬ ප්රනහ. 
ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. 
 

රු යනිල වික්ර භකමංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසප්රප 
නහඹුරභහ) 
(ரண்புறகு றல் றக்றசறங் - றர்க்ட்சற பல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 
ප්රදඳළත්ප්රතන්භ භප්රේ නභ වන් වුණු නිහ භභ ප්රම් හයණඹ 

වන් යන්න ඕනෆ. ප්රතලිේිළප්රරති කමද්ධිඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

නඩුක් ළන නම් ප්රභතළන වන් වුප්රණ් නළවළ. ඇත්ත 
ලප්රඹන්භ භභ එතළන  වබහගි වුණහ, ඳරහලි ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ 
ළන විඳුභක් රඵහ ප්රදන්න. ඒ ප්රොලප්රරජ විඳුභක් ඉදිරිඳත් 

ශහ. එතළන ඇවා වුණු කමද්ධිප්රපදී ප්රඳොලී ආකමඹ එ පුද්රප්රඹකු අත් 
අඩංගු  ත්තහ. වමුදහ භළදිවත් ප්රරහ ඔහු නිදවස යන්න 
කිඹරහ එතළන  ඵරඳෆම් ශහ. ත පුද්රප්රඹකු වමුදහ වුය  
දිව්හ. ඔහු ප්රඳොලී ආකමඹ  බහය දුන්ප්රන් නළවළ. ප්රඳොලී ආකමප්රඹන්  ප්රනභ 
අඹ ඹළව්හ. ප්රඳොලී ආකමඹ  ළඩ  යුුර යන්න අසථහ රළබුප්රණ් 
නළවළ. භභ දළක්හ, යුද්ධ වමුදහප්රව් නිරධහරින් කිහිඳ ප්රදප්රනක්. 
වමුදහප්රව් අිළ දන්නහ අඹත්  හුඟක් ඉන්නහ. ප්රවොඹරහ ඵළලුහභ 
ආයංික වුප්රණ් වමුදහප්රව් හභහනප ණ්ඩහඹම් ප්රම්  ම්ඵන්ධ 
වුප්රණ් නළවළ කිඹරහති. කමවිල ඇඳුමින් ප්රනභ ණ්ඩහඹභක් වාඹහ 

ප්රන ඉන්නහ. ඒ අඹ ප්රේයහ න්නති ක්රිදඹහ ප්රශp. වමුදහප්රව් අඹ 
කිඹන එ භභ ිළිතන්නහ. ප්රභොද ඒහ ක්රිදඹහත්භ යන්ප්රන් 
ප්රම්ජර් ජනයහල භහින්ද වුරරුකමංව. භභ ඔක්ප්රජභ රුණු එදහ 
දුන්නහ. ඒ ළන විබහඹක් තභ කමදු ප්රරහ නළවළ. වමුදහප්රව් භවය 
අඹ  බඹක් වාප්රඵනහ, ප්රම්ජර් ජනයහල වුරරුකමංවති, එලටීටීඊ 
නහඹ ප්රක්පීති අිළ ඔක්ප්රජ භ විරුද්ධ වන්න එනහද කිඹරහ. 
දළන් වාප්රඵන විධිඹ  එලටීටීඊ නහඹ ප්රක්පීති, ප්රම්ජර් ජනයහල 
වුරරුකමංවති ප්රනභ ළඩ වනක් ප්රන ඹනහ; භභ දන්ප්රන් 
නළවළ, TNA එප්රක් අඹ භයන්නද, එප්රවභ නළත්නම් භ  විරුද්ධද 

කිඹරහ. එලටීටීඊ එප්රන් TNA එප්රක් නහඹඹන් ණනහක් 
භළරුහ. ප්රොප්රවොභ වරි ප්රම් වුණු කමද්ධිඹ ළන ප්රවොඹරහ ඵරන්න. 
එතප්රො  ඒහ නළවා ප්රනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ ඹහඳනඹ  ඹන ප්රො  අඳ  
ආයක්හ ප්රදන්න ඕනෆ. ප්රඳොලී ආකමඹ  බහය ප්රදන්න ඕ යන්න. 
ප්රභො ද ප්රම්ජර් ජනයහල වුරරුකමංව ඒහ  ම්ඵන්ධ න්ප්රන්? 
අප්රනක් අඹ කිඹනහ, අිළ ප්රම්  ම්ඵන්ධඹක් නළවළ, ප්රම් 
ප්රභතළනින් වුප්රණ් කිඹරහ. ඒ ප්රොලරන් නහටු වුණහ, ඒ වුණු 
කමද්ධිඹ ළන.    

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොති. 

 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ දසර   ථහක් වාබුණහ, විඳක් නහඹුරභහත් එක් 

ගිඹ ට්ටිඹ තභති ප්රම් රඵරඹ ඇවා ප්රශp කිඹරහ. භභ හිතන්ප්රන් 

නළවළ, ඒ ඇත්තක් කිඹරහ. ඔඵුරභහ දන්නහ-  

 
රු යනිල වික්ර භකමංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භභ එක් ගිප්රප ප්රඳොලී ආකමප්රප අඹ විතයති. ප්රනත් වුරුත් 

ගිප්රප නළවළ. වුරු වරි කිව්හ නම් භහත් එක් ගිඹ ට්ටිඹ ශහ 

කිඹරහ රු ථහනහඹුරභනි, ඒ ප්රොලරන් ළන්න. රු 

අභළවාුරභහ  හර්තහක් ආහ කිඹරහ කිව්හ. භභ එක් 

වුරුත් ගිප්රප නළවළ. එක්ත් ජහවා ඳක්ප්රප 

භන්ත්රී යප්රඹක්ත් ගිප්රප නළවළ. වුරුත් ගිප්රප නළවළ. භභ එතළන 

ජනතහ එක් හිටිඹහ. එතළන හි පු ප්රම් භන්ත්රී ුරභහ ඒ ළන කිඹති. 

භහ එක් වුරුත් ගිප්රප නළවළ. එතළන ඉන්නහ, ප්රම්ජර් ජනයහල 

වුරරුකමංව. භභ බඹ නළුර ප්රම් බහප්රව්දී ඒ කිඹනහ. ඔඵුරභහ  

වුරු වරි කිව්හ නම් ඔහු නම් යන්න. රු අභළවාුරභනි, 

ඔඵුරභහ එතළන හිටිප්රප නළවළ.  

රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
වුරු වරි ේචහයඹක් ඇවා ශහ. භවය වි  ඔඵුරභහ  

විරුද්ධ ප්රන්න ඇවා. ඒ භභ දහත් විලසහ යන්ප්රන් 

නළවළ. නමුත් ඒ හප්රේ ථහක් තභති කිව්ප්රව්. 
 

රු යනිල වික්ර භකමංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ේචහයඹක් ප්රනොප්රති. රු අභළවාුරභනි, රුණහයරහ ඒ 

ථහ ඉලරහ අස ය න්න. ඔඵුරභහප්රේ ඔඹ තනුරය ඔප්රවොභ 

නළවා ය න්න එඳහ. භභ ගිප්රප විරුද්ධ ඳක්ප්රප නහඹඹහ 

වළටිඹ ති. භභ ගිප්රප නළවළ, යඑන්පී එප්රක් නහඹඹහ වළටිඹ .  
 

රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔඵුරභහ හප්රේ ප්රප්රනක් ඳශමුළනි තහ  එතළන  

ගිහිලරහ ඒ ප්රොලරන් එක් ප්රඵොප්රවොභ ුකවද  යුුර ශහ. 

ඒ  තයව  යපු ළඩක් කිඹරහ භතඹක් වාබුණහ. ඒති භභ 

කිව්ප්රව්. 
 

රු යනිල වික්ර භකමංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භ  ප්රම්ජර් ජනයහල වුරරුකමංව ළන ේලසනඹක් නළවළ. භ  

වමුදහප්රන් ආපු ආයංිකඹති භභ කිඹන්ප්රන්. භ  ආයංික වුප්රණ් 

එලටීටීඊ එප්රක් ප්රක්පී එක් වාප්රඵන ම්ඵන්ධ ඹ එතළන  එනහ 

කිඹරහ. TNA එප්රන් ආප්රව් නළවළ. ඒ කමද්ධිඹ ඇවා ප්රන ප්රො  

TNA එප්රක් ට්ටිඹ හිටිඹහ. භප්රනජ ප්රන්න් හිටිඹහ. එතළනදී 

ප්රඳොලී ආකමඹ අත් අඩංගු  ත්ප්රත් වුද?  

අන්න ඒ අවන්න අභළවාුරභනි. TNA එප්රක් 

එක්ප්රප්රනක්ද, භප්රනජ ප්රන්න්ප්රේ එක්ප්රප්රනක්ද, වික්ර භඵහහු 

රුණහයත්නප්රේ එක්ප්රප්රනක්ද? යඑන්පී එප්රක් වුරුත් එතළන 

හිටිප්රප නළවළ. ඳසප්රp තභති භභ the Hon. (Mrs.) Maheswaran 

ප්රනභ වම්ඵ වුප්රණ්. ඒ නිහ ඒ පුද්රඹහ වුද කිඹරහ 

ප්රඳොලී ආකමප්රඹන් අවන්න. ඇති ඒප්රොලරන් ප්රම් ප්රද් ප්රශp කිඹරහ 

අවන්න. එඳභණති භහ ප්රම් බහප්රව් කිඹන්ප්රන්. ප්රන ේචහයඹක්  

නළවළ. 
 

රු ආර්. ම්ඳන්දන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Sir, there are photographs and videos of what 

happened. We can hand them over to the Hon. Prime 

Minister. But, of course, it has become a habit of the 

Government to reject all videos and photographs. 

Therefore, you will not act upon them.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

නිරධහරිප්රඹකු ිළිතඵ රු භන්ත්රී යප්රඹක් ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව්දී 

ඹම් ඳළමිණිලරක් ප්රශොත් රුණහයරහ ඒ ළන ප්රොඹහ ඵරහ 

 යුුර යන්න කිඹරහ ඉලරහ කමටිනහ.  

ඊශඟ  ප්රනොඳළමිණීප්රම් අයඹ ිළිතඵ ප්රඹජජනහ. 

ෆලර දිස්රි ක් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී  රු බීර් වහම්ම් භවතහ 

ිළිතඵ නිහඩු ප්රඹජජනහ රු ප්රජජන් අභයුරං භවතහ විකමන් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

1607 1608 

[රු  යනිල වික්ර භකමංව  භවතහ] 
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ප්රනොඳළමිණීප්රම් අයඹ : රු බීර් වහම්ම් 
භවතහ 

ரறபைக் அதற : ரண்புறகு பீர் 

யரறம் 

LEAVE OF ABSENCE: HON. KABIR HASHIM  

 
රු ප්රජජන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, ඳවත වන් ප්රඹජජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"ශ්රීම රංහ ේජහතහන්්රි  භහජහදී ජන යජප්රප ආණ්ඩුක්ර භ පසථහප්රව් 66 

(ඊ) පසථහ ඹ ප්රත් ෆලර දිස්රි ක් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී  රු බීර් වහම්ම් 

භවතහ  2013 අප්රේpල 09ළනි දින කම  භහ 3 හරඹක් ුරශ ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් 

රැසවීම්ර  ප්රනොඳළමිණ කමටීභ  අය දිඹ යුුර ඹ." 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් රැසවීම් 
தரரபௐன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් ප්රඹජජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"අද දින විකමය ඹෆප්රම්දී ප්රභභ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 2013 අප්රේpල භ 23 ළනි 

අඟවරුහදහ අ. බහ. 1.00 න ප්රතක් ල තළබිඹ යුුර ඹ."  

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

යේහද ප්රඹජජනහ 
சறநப்புரறமப் தறரமள் 

PRIVILEGE MOTIONS 

 

I 
 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර රැසවීම්ර  වබහගිවීභ ළශළක්ප්රන 
අන්දමින් නි ප්රජදිකම කිරීභ 

 தரரபௐன்நக் கூட்டத்துக்குச் சபபறப்தமத் 

டுக்கும்மறல் வீட்மடச் ரசரமணறட்டம 
SEARCH OF HOUSE RESTRAINING PARTICIPATION AT 

PARLIAMENT SESSIONS 
 

 

රු ප්රජජන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් ප්රඹජජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී  රු ඳහලිත යංප්ර ඵණ්ඩහය භවතහ විකමන් තභන්ප්රේ 

යේහද ඩවී ඇවා ඵ  2013 ප්රඳඵයහරි භ 19 ළනි දින ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් 

දී භුර යන රද රුණු, සථහය නිප්රඹජ අං 127 ඹ ප්රත් යේහද ිළිතඵ 

හය බහ  ප්රඹොමු ශ යුුර ඹ." 
 

රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 

විකමන් සථිය යන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 2013 ප්රඳඵයහරි 07න දින"ද අතිරන්ඩ්" ව 

"ප්රඩ්ලිනිව්ස" පුත් ඳත් හර්තහ  
2013 ததப்பைரற 07ஆந் றற " னன்ட்" ற்பொம் 

"தடய்பௌ றபேஸ்" அநறக்மள் 
 "THE ISLAND" AND "DAILY NEWS" REPORTS OF 7TH 

FEBRUARY 2013  
 

රු ප්රජජන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් ප්රඹජජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද කමලහ භවතහ විකමන් 

තභන්ප්රේ යේහද ඩවී ඇවා ඵ  2013 ප්රඳඵයහරි භ 7 ළනි දින 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් දී භුර යන රද රුණු, සථහය නිප්රඹජ අං 127 ඹ ප්රත් 

යේහද ිළිතඵ හය බහ  ප්රඹොමු ශ යුුර ඹ." 

 

රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
විකමන් සථිය යන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ප්රඳෞද්ලි භන්ත්රී න්ප්රේ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් 
ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்ள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ප්රදලප්රතො  භවසෂලුල උරභහ අ යහබි විදුවර 
(ංසථහත කිරී ප්රම්) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

தல்தரட்ட ஹ்தபல் உனர அபுக் ல்பரற 

(கூட்டிமத்ல்) சட்டபனம் 

DELTOTA MAHFALUL ULAMA ARABIC COLLEGE 

(INCORPORATION) BILL 

 

රු එම්.බි. ෂහරුක් භවතහ 
(ரண்புறகு ம்.தற. தரபோக்) 

(The  Hon. M. B. Farook) 

Hon. Speaker, I move, 

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Deltota 

Mahfalul Ulama Arabic College”. 

1609 1610 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 
විකමන් සථිය යන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ේලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රිණඹ කිරීභ  නිප්රඹජ යන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිප්රඹජඹ ඹ ප්රත් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත බුද්ධ ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතපුරභහ ප්රත 
ඳයන රදී. 

 
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பமந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றமனக்ட்டமப இன. 47(5) இன்தடி ததபத் சரசண, 

 அபல்ள்  அமச்சபைக்கு 

அநறக்ம தசய்ப்தடுற்ரச் சரட்டப்தட்டது. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 

 

ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 
ප්රටුම්ඳත 

உண்ரட்டசறமந (றபைத்ம்) சட்டபனம் 

INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL 

 
ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹජඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்ரண ட்டமப ரசறக்ப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[ප.බහ. 11.16] 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතපන්තය මරප 

වප්රඹජගිතහ අභහතප ව මුදල වහ ක්ර භම්ඳහදන නිප්රඹජජප 

අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத -  சர்ரச றற 

கூட்டிமப்பு அமச்சபைம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்சபைம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)  

රු ථහනහඹුරභනි,  අග්රාහභහතපුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි  යුුර අභහතපුරභහ  ප්රනුප්රන් භහ "ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් 

(ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්රදන ය කිඹවිඹ යුුර ඹ"ති  

ප්රඹජජනහ යනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, අද භභ ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ප්රනොතහරිස (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, 

ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, 

ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඹන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් වතය ප්රදළනි ය විහදඹ වහ ඉදිරිඳත් යනහ. 

තමුන්නහන්ප්රpරහ දන්නහ ඊප්රප අිළ විහදඹ  රක් යපු  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ව අද අිළ ප්රම් හ්චඡහ යන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් කමඹලරභ ඳුක ගිඹ අඹ ළඹ ප්රලනප්රප ඉදිරිඳත් යපු 

ප්රඹජජනහ ක්රිදඹහත්භ කිරීභ නීතපනුූලර කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් 

යන ඒහ කිඹරහ.  

විප්රලpප්රඹන්භ ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ප්රො ස ප්රද  

ප්රඵදන්න පුළුන්. එක් ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත. අප්රනක් ුරනභ එනම්, ප්රනොතහරිස (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත, ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ව ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

එ ප්රො ක් වළටිඹ  න්න පුළුන්.  

ඳශමුප්රන්භ භභ ඒ ප්රද, ුරන, වතය කිඹන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ළන ථහ යන්නම්. ප්රම්හ ඉතහභ යර,  මිර -අඹ 

කිරීභ- ංප්රලජධනඹ කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් යන රද ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත්. ඒ  එභ ප්රවpුර දීර්ක හරඹක් -ප්රඵොප්රවජ වි  

අවුරුදු 30ක්, 35ක්- ංප්රලජධනඹ ප්රනොවුණු ඒ හසුර ඹහත්හලී ආන 

කිරීභ  -නතන මරප ංයණඹ වහ න්න්දනඹ යරහ ඒ හසුර 

ළඩි කිරීභ - ත් තීයණඹක්. 

ඒ දළන් ක්රිදඹහත්භ නහ. නමුත් යජඹ  ව විප්රලpප්රඹන් 

අවාරු ජනහධිඳවාුරභහ   නීවා අංලප්රඹන් ව එක් එක් ෘත්තීඹ 

අංලලින් ඹම් ඹම් ප්රඹජජනහ රළබී වාප්රඵනහ, ප්රම්හ ංප්රලජධනඹ 

යන්න කිඹරහ. භවය අසථහරදී අප්රේ රු භන්ත්රී ුරභන්රහ 

ඳහ ප්රඳන්හ දී වාප්රඵනහ, ඒහතින් දුේඳත් ප්රො සර , භවය 

අඹ  ේලසන ඇවා ප්රන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ නිහ අද අිළ ප්රම් 

ම්භත ශත් නළත යක් ප්රම් ළන විභර්ලනඹ යරහ -

ෛනවා ප්රවpතූන් නිහ අද ප්රම් ම්භත යන්න 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ-  ඹථහ හරප්රපදී ඒ ඉලලී ආම් ිළිතඵ අඳ 

ප්රවොඹහ ඵරහ භවය ඒහ  ංප්රලජධනඹ යන්න ප්රම් රු බහ  

ප්රප්රනන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ.  
 

රු ප්රජජන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ කිඹන්ප්රන්, ප්රම්ප්රක් විධිවිධහන තභ ක්රිදඹහත්භ ප්රන්ප්රන් 

නළවළ කිඹන එද? 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. දළන භත් ප්රම් අඹ ළඹ ප්රලනඹත් එක් 

ජනහරි ඳශමුළනි දහ ඉන් ක්රිදඹහත්භ නහ.  නමුත් අද 

විහදප්රපදී ඉදිරිඳත් න රුණුත් රහ ඵරහ ඳුක ඒ අනු 

ංප්රලජධනඹ යන්න පුළුන්. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! නිප්රව්දනඹක් ඉදිරිඳත් යන්න වාප්රඵනහ.  

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  යුුර ිළිතඵ හය බහප්රව් රැසවීභක් 2013 

අප්රේpල භ 10න ඵදහදහ, එනම් අද දින ප්රඳය රු 11.30  භහප්රේ 

නිර හභයප්රපදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවින් එඹ  ඳළමිණ වබහගි 

න ප්රර රු භි භන්ත්රී න් කමඹලු ප්රදනහ  ප්රභතින් දළනුම් දීභ  

ළභළත්ප්රතමි.  

ප්රම් අසථහප්රව්දී රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභහ 

මරහනඹ  ඳළමිප්රණනහ ඇවා.  
 
අනුරරු ථහනහඹුරභහ මරහනප්රඹන් ඉත් වුප්රඹන්, 

නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභහ [රු මුරුප්රේුක චන්ද්රිකුභහර් භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, சதரரர் அர்ள் அக்றரசணத்றணறன்பொ 

அனர, குழுக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்  [ரண்புறகு 

பபைரசு  சந்றகுரர் ]  மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ඒ රුණ භහ ඉදිරිඳත් 

ප්රශp,  අහන හසුර ිළිතඵ අඳ අනහතප්රප ප්රනස වීභක් 

යන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න නිහති. ඒ නිහ ප්රම්හ ප්රනස 

ප්රනොයන හසුර වළටිඹ  ලඳනහ යරහ දීර්ක හ්චඡහක් 

කිරීභ අලප නළවළ.   ප්රභහිදී ළඩිප්රඹන්භ අධහනඹ ප්රඹොමු 

ප්රන්ප්රන් ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ළනති 

කිව්ප්රොත් වුරුත් එඹ  එඟ ප්රව්වි. ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් තභති 

විප්රලpප්රඹන්භ ඳුක ගිඹ අඹ ළඹ ප්රලනප්රපදීත් ළඩි අධහනඹ 

ප්රඹොමු වුප්රණ්.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ඊප්රප භහ ඳළවළදිලි ශ 

වළටිඹ  යජප්රප ේවාඳත්වා අනු ඹම් ඹම් ඵදු ඳනනහ හප්රේභ 

අසථහනුූලර  ඳවාන ඹම් ඹම් ඵදු ප්රනස යනහ; භවය 

අසථහරදී  ම්පර්ණප්රඹන්භ ඵදු අතින් යනහ;  තත් 

අසථහරදී ඒ අඹ යන ේවාලතඹ අඩු යනහ. ඒ කිඹන්ප්රන් 

ඒ  concession එක් ඇුරශත් යනහ. ප්රම් ආදී ලප්රඹන් 

නියන්තයප්රඹන්භ  ආර්ථිඹ ක්රිදඹහත්භ න වළටිඹ   අඳ  අලප 

ඉව්ර  ඒ ප්රඹොමු යන්න ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ඳනත ුරශ වාප්රඵන 

ඵරතරත් අඳ ඳහවි්චික යනහ. අන්න ඒ ඳුකබිප්රභන් තභති  අඹ 

ළඹ ප්රලනප්රප ඉදිරිඳත් ශ ඹම් ඹම් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර ඉටු ය 

ළනීභ  ප්රම් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් යන්ප්රන්. 

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ඒ හප්රේභ ඳුක ගිඹ ර් 

කිහිඳඹ ුරශ අඳ ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර විභර්ලනඹ  

රක් යරහ විලහර ේවාංවිධහනඹ  ප්රඹොමු ය වාප්රඵන ඵ භහ 

කිඹන්න ඕනෆ.  අලප ප්රp ංපහ ඵහ ප්රන වාප්රඵනහ. ඒ 

හප්රේභ අලප තහක්ණි ප්රභරම් ප්රොඩක් රඵහ ප්රන 

වාප්රඵනහ. ජහතපන්තය වප්රඹජඹ භත අඳ විප්රලpඥතින් 

ප්රනළලරහ එහි වාප්රඵන ක්ර භප්රව්ද ප්රොඩක් දුය  ප්රනස ය 

වාප්රඵනහ. යජප්රප ගිණුම් ිළිතඵ හය බහප්රව් ඉන්න රු 

භන්ත්රී රුන්  භත ඇවා, ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුරප්රව් 

ේධහන විධහඹ නිරධහරිනිඹ ඇවිලරහ ඳළවළදිලි ශහ, ප්රොති 

ප්රොති විධිඹ ද ප්රම් ේවාංවිධහනඹ කමද්ධ ප්රන්ප්රන් කිඹන එ 

ළන.  ත ටි හරඹකින් න තහක්ණඹ ප්රඹොදහ ප්රන ප්රම් 

ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර නවීයණඹ යන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද කිඹරහත් 

එුරමිඹ ඳළවළදිලි ශහ.  ප්රම් ඒ ේවාංවිධහනප්රප එ ප්රො ක් 

වළටිඹ ත් අඳ  රන්න පුළුන්. ප්රභොද, භවය තළන්ර 

ceiling එ ළඩි යරහ  යුුර කිරීභ ුරශ හුඟක් දුය  අතයභළද 

වාප්රඵන ලිිළප්රොනු අර්භණප යන්න පුළුන්.  ඒ හප්රේභ ඒ 

අලප ප්රො සර  අප්රේ අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න පුළුන්. 

ප්රභභ ංප්රලජධනර ඳයභහර්ථ ප්රභොනහද කිඹහ භහ කිඹන්න 

ළභළවාති. 2011 ප්රර් කම  කමදු ශ ඵදු ේවාංසයණ තදුය ත් 

පුළුල කිරීභ, කුඩහ ව භධපභ ඳරිභහණ පහඹ වහ ඳවුකම් 

ළඳයීභ, යජඹ ප්රනුප්රන් ජනතහ  ප්රනොමිරප්රප ඳඹන 

ප්රpහර ිළරිළඹ අඩු කිරීභ, ණඹ ුකරැකුම් ඳත් වහ යජප්රප 

ඵළඳුම්යර ආප්රඹජජන දිරි ළන්වීභ, අධපහඳන අභහතපහංලඹ 

ඹ ප්රත් න විඹ භහරහ  අනු රහබ රළබීභකින් ප්රතොය අධපහඳන 

ප්රpහ ඳඹන ඳහල වහ ඳවුකම් ළරසීභ, හඵනි 

ප්රඳොප්රවොය නිසඳහදනඹ, ප්රඵදහ වළරීභ වහ අප්රශවිඹ ේර්ධනඹ කිරීභ 

ව පුනර්ජනන ඵරලක්වා නිසඳහදනඹ දිරි ළන්වීභ වහ ආදහඹම් 

ඵදු ප්රවීප්රභන් නිදවස කිරීභ ප්රභභ ංප්රලජධනර ඳයභහර්ථති. ඒ 

විධිඹ  ඹම් ඹම් ක්ප්රpත්ර්ර දළන  වාප්රඵන ඵදු, එක්ප්රජ අප්රවජකම 

යරහ වාප්රඵනහ, එප්රවභ නළත්නම් අඩු යරහ වාප්රඵනහ.  

ප්රම් රු බහප්රව් දළන ළනීභ වහ ඒහතින් කිහිඳඹක් 

ඉදිරිඳත් යන්න භහ ළභළවාති. එක් තභති, renewable energy. 

ඒ කිඹන්ප්රන් විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ කිරීප්රම් විලඳ භහර්. තහඳ 

ක්ර භඹ, ේලිරිසීඩිඹහ ළනි ප්රද්ල ඳහවි්චික යරහ තහඳ ඵරඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ, සූර්ඹ ඵරප්රඹන්  විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ ආදී 

විලඳ භහර්ර  ව විප්රලpප්රඹන් භ ුකළු වහ භධපභ 

ඳරිභහණප්රප ජර විදුලි ක්ර භර  වනහධහය ළඳයීභ ඳුක ගිඹ අඹ 

ළඹ ප්රලනප්රප වාබුණු එක් ඳයභහර්ථඹක්. එහි අලපතහ අද 

තමුන්නහන්ප්රpරහ  ප්රවො  අප්රඵජධ ය න්න පුළුන්. ප්රභොද, 

ප්රරජ ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp ප්රතල මිර ව අනහත ප්රප ල අඟුරු 

මිර උ්චචහචනඹ  න ප්රො  -ඉවශ  වහ ඳවශ  ඹන ප්රො - 

ප්රඵොප්රවජ වි  අඳ  විතයක් ප්රනොප්රති, ප්රම් අමුද්රිප නිසඳහදනඹ 

ප්රනොයන ය ර , ඒ ය ර ආර්ථිඹ  ඉතහ භ අභහරු 

තත්ත්ඹ  මුහුණ ඳහන්න කමද්ධ නහ.  

රංහප්රව් අඳ  විප්රලpප්රඹන් ේලසන කිහිඳඹ  මුහුණ ඳහන්න 

කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵනහ. එ ේලසනඹක්  තභති ප්රතල මිර ළඩි වීභ. 

ඒ හප්රේභ ඉයහනඹ  ම්ඵහධ ඳළනවීභ නිහ අඳ  අලප 

ේභහණඹ  ප්රතල න්න ඵළරි ප්රරහ වාබීභ. ඒත් එක් 

ම්ඵන්ධිතති අප්රේ refinery එ. අප්රේ ප්රතල ිළරිඳවදු ස 

යරහ වාප්රඵන්ප්රන් ඉයහනප්රප ප්රතල ිළරිඳවදු යන්නති. ඒහ අඳ  

ප්රනස යන්න කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵනහ. Fossil fuels භත භ රැඳිරහ 

විදුලි ඵරඹ  නිසඳහදනඹ යන්න අඳ හප්රේ ය ර  කමද්ධ ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. නමුත් ඒ ඉතහ භ අදහනම් තත්ත්ඹක්. ආර්ථිඹ 

ළන අිළ නිතය-නිතය විහද යනහ.  ඊ  අදහශ  විවිධ භහතෘහ 

ළන අිළ ප්රම් බහප්රව් හ්චඡහ යනහ.  ඒ ළ ලු අඳ  විතයක් 

ප්රනොප්රති වාප්රඵන්ප්රන්.  දියුණු න ප්රරජඹ භ මුහුණ ප්රදන ප්රරොකු 

ේලසනඹක් තභති, ප්රම් ප්රනස න ප්රතල මිර  මුහුණ ප්රදන්ප්රන් 

ප්රොප්රවොභද කිඹන එ.  ඒත් depletable resource එක් කිඹන 

එ අභත යන්න ප්රවො නළවළ. දළන  භළද ප්රඳයදි වාප්රඵන 

ප්රතල නිධි වුණත් ත අවුරුදු 15ක්, 20ක් ඳභණති ඳවාන්ප්රන් 

කිඹහ ඒ ප්රොලප්රරජ ේහල යනහ.  

එභ නිහ අිළ ප්රභොක්ද යන්ප්රන්? අනිහර්ඹප්රඹන් විලඳ 

ඵරඹ -තමුන්නහන්ප්රpරහ හිතන විලඳ ඵරඹ ප්රනොප්රති- 

නිඳදවීප්රම් අලපතහ අඳ  වාප්රඵනහ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇලර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

2010 දී ප්රතල වම්ඵ වුණහ කිව්හ ප්රන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

2010 දී ප්රනොප්රති, 1957 දීත් කිව්හ ප්රතල වම්ඵ වුණහඹ 

කිඹරහ. වළභ ප්රරහප්රව් භ ප්රරොකු ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුරක් වාප්රඵනහ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇලර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ආණ්ඩු තභති කිව්ප්රව්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉවාන් ඔඵුරභන්රහත් අත් පුඩි ළහුහ. අිළ කමඹලු ප්රදනහ භ අත් 

පුඩි ළහුහ. වළඵළති ඒ තත්ත්ඹ භහ  ඔඵුරභන්රහ  කිඹන්න ඕනෆ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇලර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ත භ නළවළ ප්රන්. 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ත භ ප්රතල වම්ඵ වුප්රණ් නළවා වුණහ  ත භ ඒ ප්රව්ණ ය 

ප්රන ඹනහ.   

අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර ප්රනහ, ඒ ප්රව්ණ හර්ථ ප්රති 

කිඹරහ. අද ඳත්තප්රර් ඵරන්න. ප්රම් ප්රව්ණ යන  "ප්රඹහන්" 

කිඹන ප්රොම්ඳළනිඹ අද කිඹනහ, ඒප්රොලරන් යහජසතහන්ර 

ප්රතල නිධි ප්රොඹහප්රන වාප්රඵනහ කිඹරහ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇලර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵුරභහප්රේ අයඹ ඇවා භහ කිඹන්ප්රන්. වළභ තළනභ ප්රතල 

වා ප්රඵනහ. වළඵළති ප්රතල වාප්රඵන්ප්රන් ප්රඳොප්රශොප්රව් හුඟක් ඹ . 

ඒහප්රප ළනීම්ර  ඹන විඹදභ තභති ේලසනඹ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

අඳ  රළප්රඵන ආයංික අනු, රංහප්රව් ප්රතල වාප්රඵන්ප්රන් 

ප්රඳොප්රශොප්රව් හුඟක් ඹ . ලිබිඹහප්රව් ප්රතල වාප්රඵන්ප්රන් ප්රඳොප්රශො 

භට් භ  ආන්න.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ඇත්ත. 

 
රු රක්සභන් කිරිඇලර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහ ළනීභ රහබති. අප්රනක් එ, 2010 දී ප්රන් 

තමුන්නහන්ප්රpරහ කිව්ප්රව් ප්රතල ප්රඳප්රනන්න වාප්රඵනහ කිඹරහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ කිඹන ප්රදඹ  භහ විරුද්ධ න්ප්රන් නළවළ. ප්රතල මිර 

නිඹභ කිරී ප්රම් දී විවිධ ප්රවpතූ ඵරඳහනහ. ප්රතල උඩ  අයප්රන 

ප්රප්රශහම් කිරීභ  ඹන විඹදභ එ ළදත් හධඹක්. නමුත් ඒ 

කමඹලුභ ේලසන වාප්රඹද්දීත් අඳ   තභත් අසථහ වාප්රඵනහ. එඹ 

නළවළ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. අිළ විතයක් ප්රනොප්රති, 

තමුන්නහන්ප්රpත් දන්නහ ඇවා, ඒ blocks  වදරහ වාප්රඵන වළටිඹ  

අප්රේ  blocks ර  ආන්න blocks වාප්රඵන්ප්රන් ඉන්දිඹහප්රව් ඵ. 

ඒ භහභ ඒ ඳර්ප්රපණ යප්රන ඹනහ. ඒ විතයක් ප්රනොප්රති, 

තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ ඳහරන හරප්රපත් ප්රභොයප්රොඩ භළවාුරභහප්රේ 

භළදිවත්වීප්රභන් Norwegian  ට්ටිඹක් ප්රන්රහ ඳර්ප්රපණ 

යරහ වාප්රඵනහ. ඒ නිහ අඳ   ම්පර්ණප්රඹන්භ  කිඹන්න ඵළවළ,  

ප්රතල  රඵහ න්න ඵළරි ප්රති කිඹරහ. වළභ ය ක්භ අද ඒ ළන 

ප්රොඹරහ ඵරනහ. අද  ප්රරජ කමවාඹභ විලහර ලප්රඹන් ප්රනස 

ප්රව්ප්රන ඹනහ.  

තමුන්නහන්ප්රp  භභ හයණහ ප්රදක් විතයක්  කිඹන්නම්. අද  

ිළලිපීනප්රප, චීනප්රප  මුහුදුර ළටුම් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් ඇති? 

විඹට්නහභඹ එක් කිඹනහ,  චීනඹ ත එක් කිඹනහ, ජඳහනඹ 

තත් එක් කිඹනහ. ප්රම් පුංික දඳත් අතිවා ය ළනීභ  විලහර 

 නක් කමදු ප්රනහ. එප්රවභ ප්රන්ප්රන් ඒ  දඳත්ර ටිනහභ ත් 

ඩහ ඒහ ඹ   ප්රතල වාප්රඵන නිහ. ඒ එක්.  

ප්රදළනි හයණහ ඵරන්න. අද රංහත්  geopoliticsර  

ම්ඵන්ධ ප්රරහ වාප්රඵනහ. අද "Foreign Affairs" කිඹන  

ඟයහප්රව් ජහතපන්තය ඳර්ප්රපණ  ිළිතඵ වන් ප්රනහ. 

"Breakout Nations" කිඹන ප්රඳොප්රත් ප්රභොක්ද කිඹන්ප්රන්?  

ඉන්දිඹහ, චීනඹ, ඇප්රභරිහ කිඹන ප්රම් ය ල අතය වාප්රඵන 

විලහර තයඹ ුරශ චීනඹ  වාප්රඵන ප්රරොකුභ ඵහධඹ තභති ප්රතල 

නළවාභ. ඒ  ප්රොලරන්  කිඹනහ,  ප්රතල ප්රන ඹන භහර්ඹ 

අලරහන්න පුළුන් -  ග්රාවණඹ ය න්න පුළුන් - තළන් 

ප්රදක් ළන. එක් වම්ඵන්ප්රතො . අප්රනක් එ Strait of 

Malacca . ඉවාන් ප්රම් ඳවාන තත්ත් ඔක්ප්රජභ ප්රනසප්රව්න 

ඹනහ. ඒ නිහ අිළ ප්රොඩක් අලුවාන් ලඳනහ යන්න  ඕනෆ. අය 

ඳයණ විධිඹ  1940 ණන්ර, 1950 ණන්ර ඳන්වාප්රප 

ඉප්රන ත් භූප්රජරඹ අනු අද අඳ  ය  විනිලසචඹ යන්න 

ඵළවළ; ප්රරජඹ විනිලසචඹ යන්න ඵළවළ. ප්රම් ප්රදඳළත්ප්රත්භ  ඉන්න 

අිළ න දළනුභ අනු  යුුර යන්න ඕනෆ. භභ ඊශඟ  

කිඹන්නම් අිළ ඒ න දළනුභ රඵහ න්න ප්රෝචචය වන ප්රදනහද 

කිඹරහ.  

විප්රලpප්රඹන් අද චීනඹ ව ජඳහනඹ ප්රතල අර්බුදඹ  මුහුණ 

ප්රදනහ. රු භන්ත්රී ුරභහ  කිඹන්න ඕනෆ,  චීනඹ  ඹන, ජඳහනඹ  

ඹන ඒ ෆභ ප්රතල ඳුරක්භ ඹන්ප්රන් වම්ඵන්ප්රතො  වයවහ ඵ. 

ඒ නළවළ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ඒ මුහුද වයවහ තභති ඹන්ප්රන්. 

අද මුළු ප්රරජප්රපභ වාප්රඵන sea lanesලින් ුරප්රනන් ප්රදක් 

ඹන්ප්රන් වම්ඵන්ප්රතො  වයවහ. තමුනහන්ප්රpරහ ඒහ ළන ලඳනහ 

යරහ වාප්රඵනහද? ප්රනළලරහ කිඹන්න, Ruchir Sharma's  

“Breakout Nations”  කිඹන ප්රඳොත. අද ප්රරජප්රප වාප්රඵන sea 

lanes ඔක්ප්රජභ එුර ශහභ, ළඩිප්රඹන්භ ඳහවි්චික න්ප්රන් භළද 

ප්රඳයදි ඉන් චීනඹ  ව ජඳහනඹ  වම්ඵන්ප්රතො  වයවහ ඹන 

ප්රතල භහර්ඹති. ඒහ දළනන්න. ඉප්රන න්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ, ඉවාන් යහඹක් නළවා ප්රම්හ යන්න ඵළවළ ප්රන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] bunkering  යන්න ඵළවළ ප්රන්. [ඵහධහ කිරීභක්] යහඹත් 

එභ ළරළසභ  ම්ඵන්ධ නහ.  

 
රු රක්සභන් කිරිඇලර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තභ නළවළ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ප්රවො බුද්ධිභත් භන්ත්රී යප්රඹක්. 

රුණහයරහ අං කිඹන්න, ඹම් කිකම ආප්රඹජජනඹකින් 

ඳසප්රp ප්රොති යප්රට්ද ඊශඟ අවුරුද්ප්රද්භ ේවාපර රළප්රඵන්ප්රන් 

කිඹරහ. ප්රම්හ භධප හලී ආන ව දීර්ක හලී ආන ආප්රඹජජන. 

තමුන්නහන්ප්රp හිතනහද ඳයහක්ර භඵහහු යජ්ජුරුන් වදපු ළව් නිහ, 

ඊශඟ අවුරුද්ප්රද් එ ඳහය භ අසළන්න ළඩි වුණහ කිඹරහ?  

භවළලි පහඳහයඹ ආයම්බ ශ  හරප්රප  කමද්ධ ප්ර්චච ප්රද්ල 

ඔඵුරභහ ප්රවො  දන්නහ ප්රන්.   

භවළලි පහඳහයඹ ආයම්බ යන ප්රො  ර් ප්රදප්රනක් ඒ  

විරුද්ධ වුණහද? රු රක්සභන් කිරිඇලර භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ  

ඵ දන්නහ ප්රන්ද? ඊරිඹප්රොලර භවත්භඹහ ප්රඳොතක් ලිව්හ 

භවළලි පහඳහයඹ හර්ථ න්ප්රන් නළවළ කිඹරහ. රක්සභන් 

කිරිඇලර භන්ත්රී ුරභහ ඒ ඵ ප්රවො  දන්නහ. ඒ  විරුද්ධ 

ප්රරොකු පහඳහයඹක් ප්රන ගිඹහ. ප්රදොසතය එස.ඒ. වික්ර භකමංව 

භළවාුරභහ ලිිළ ලිව්හ ඒ ප්රභජඩ ළඩක්ඹ කිඹරහ. ලඔඹ 

පහඳහයඹ වදන ප්රො  ප්රදොසතය එස.ඒ. වික්ර භකමංව භළවාුරභහ 

කිව්හ, ප්රම් අවුරුදු ප්රදකින් silt ප්රනහ, ළප්රවනහ කිඹරහ.  

ඒ විධිප්රප විප්රව්චන වාබුණහ. ප්රම් ේජහතන්ත්ර්හදී  ය ර එප්රවභ 

විප්රව්චන  වාප්රඵනහ.  "ප්රම් ළඩ යන්ප්රන් නළවළ, අවස 

ඹහත්ර්හප්රව් කුරුලප්රරජ වළේප්රඳති,  ල ළප්ර නහ" ආදී ප්රද්ල 

කිඹනහ.  ඒහ හභහනප ප්රද්ලඳහරන විචහය.   

The “Three Gorges” කිඹන ප්රරජප්රප විලහරතභ dam එ 

ව විදුලිඵර පහඳෘවාඹ ළන තමුන්නහන්ප්රpරහ දන්නහද? ඒ 
වදන ප්රො  වළභ ප්රදනහභ ඊ  විරුද්ධ වුණහ. භ  භතති, TV 
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එප්රක් වාබුණු හ්චඡහදී ඒ චීන ඇභවායඹහප්රන් ප්රප්රනක් 
ඇහුහ, "ඔඵුරභහ දන්නහද, ප්රම් ළ නිහ රක් ප්රදක් මිනිසුක 
ඹ  ප්රනහ, ඒ අඹ   ප්රදන උඳප්රද ප්රභොක්ද?" කිඹරහ. චීන 
ඇභවාුරභහ කිව්හ, "භභ ඒ ඔක්ප්රො භ පීනන්න ඉප්රන න්න 
කිඹරහ උඳප්රදස ප්රදනහ." කිඹරහ.  ඒ කිඹන්ප්රන් ඒ අඹ එතළනින් 

ඹන්ප්රන් නළත්නම් පීනන්න ඉප්රන න්නඹ කිඹන එති.  එළනි 
තීයණ අයප්රන තභති ඹටිතර ඳවුකම් දියුණු යන්න ඕනෆ. ඒ 
පහඳහයඹ නිහ මිනිසුක මිලිඹන ණන  ප්රල අත ඇයරහ 
ඹන්න කමදු වුණහ. නමුත් අද the "Three Gorges"  dam එ  ප්රොති 
තයම් දියුණුද? භභ හිතන්ප්රන් එස.බී. දිහනහඹ ඇභවාුරභහ ත් 
භත ඇවා, එුරභහත් ගිහින් ඒ ඵළලුහ. අඳ ජනහධිඳවාුරභහත් 
එක් ගිහින් ඒ ඵළලුහ. ඒ තභති අද ප්රරජප්රප වාප්රඵන 
විලහරතභ dam එ ව ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන ඵරහහයඹ. 
ඒ හප්රේ තීයණ න්න කමදු ප්රනහ.  කුරුලප්රරක් වළේප්රඳනහ, 

නළත්නම් වුප්රරක් එනහ කිඹරහ ප්රම්හ නත්න්න ඵළවළ ප්රන්. 
තීන්දු න්න ඕනෆ. රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, අඳ ප්රම් 
ඵදු වන රඵහ ප්රදන්ප්රන් ඹම් කිකම ඉව්  ඹන්නති.   ප්රභභිනන් 
ප්රොති ප්රොති ඒහ ද වන දීරහ වාප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ ඔඵුරභන්රහ 
ප්රවො  ලඳනහ ය ඵරන්න.  

ලින් භභ කිව්ප්රව් renewable energy ළනති.  අනික් එ 
තභති, organic fertilizer. අඳ වළභ ප්රදනහභ ිළිතන්නහ,  
සබහවි ප්රඳොප්රවොය ර් - organic fertilizer කිඹන ප්රදඹ- 
වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. අද අඳ කමඹලු ප්රදනහභ ප්රම් ේලසනඹ  මුහුණ 
ප්රදනහ.  කුඩු ප්රයජඹ ළන ප්රම් රු බහප්රව් ර් ළයඹක් ේලසන 
අවරහ වාප්රඵනහද? අද උප්රද්ත් බුද්ධි ඳවායණ භන්ත්රී ුරභහ ඒ ළන 
ඇහුහ. ප්රම්හ ප්රරොකු ේලසන. එුරභහ කිව්හ,- [ඵහධහ කිරීභක්]  රු 

රක්සභන් කි රිඇලර භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ ඹන්ප්රන් නළවා භභ 
කිඹන ප්රදඹ ප්රඳොඩ්ඩක් අවරහ ඹන්න. ඔඵුරභන්රහප්රේ බුද්ධි 
ඳවායණ භන්ත්රී ුරභහ කිව්හ,  කුඩු ප්රයජඹ වළදිරහ වාප්රඵන්ප්රන් 
ප්රොවහප්රොඩ ේප්රද්ලප්රප කුණු දභන නිහඹ කිඹරහ. ඒ විලසහ 
යන්න පුළුන්ද? අඳ ුරන් ප්රදනහභ ප්රොවහප්රොඩ ේප්රද්ලඹ ළන 
දන්නහ ප්රන්, රු වාස අත්තනහඹ භන්ත්රී ුරභනි. ඉවාන් 
ප්රොවහප්රොඩ  කුණු දළම්භහභ මුළු යජ ය  භ කුඩු ප්රයජඹ 
වළප්රදනහද? අද එුරභහ කිව්ප්රව් ඒති. ඒ වුණත් අඳ ඒහ ළන 
ප්රොඹහ  ඵරන්න ඕනෆ. අඳ ඒ ඳර්ප්රපණ යන්න ඕනෆ. ඒ 
ඳර්ප්රපණ යන්න ඊ  අලප හතහයණඹ වදන්න ඕනෆ; 

ඳවුකම් ප්රදන්න ඕනෆ.  

අද අප්රේ විලසවිදපහර දිවහ ඵරන්න. භභ අංභ ප්රභන්න ප්රම් 

හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. අඳ වළභ ප්රදනහභ ිළිතන්න ඕනෆ, එස.බී. 

දිහනහඹ භළවාුරභහ උස අධපහඳන ඇභවා ලප්රඹන් ඳත් වුණහ  

ඳසප්රp, අප්රේ උස අධපහඳනඹ නළත යක් ඳර්ප්රපණ ව දළනුභ 

ිළිතඵ ප්රක්න්ද්රිසථහන ඵ  ඳත් ප්රරහ වාප්රඵන ඵ.  

සී.ඩේලිව්.ඩේලිව්. න්නන්ය භළවාුරභහ  ඳසප්රp අප්රේ යප්රට් 

අධපහඳනඹ  ළඩිප්රඹන්භ ප්රpඹක් ප්රශp එස.බී. දිහනහඹ 

භළවාුරභහඹ කිඹරහ භභ අංභ ේහල යනහ. ප්රභොද, අඳ 

ඉදිරිඹ ළන හිතන නිහ.  අඳ දළන් සී.ඩේලිව්.ඩේලිව්. න්නන්ය 

භවත්භඹහප්රේ ප්රවො ථහ යන්ප්රන් ඇති? එුරභහ ඉදිරිඹ ළන 

හිතපු නිහති. එදහ එුරභහ ඡන්දප්රඹන් ඳළයදුණහ. එුරභහ  ඵළණ්ණහ. 

සී.ඩේලිව්.ඩේලිව්. න්නන්ය භළවාුරභහ එදහ ඡන්දප්රඹන් ඳයහජඹ 

වුණහ. නමුත් අද ප්රභොද කිඹන්ප්රන්? ඒ ඳයහජඹ යපු අඹභ අද 

එුරභහ  ේවාභහ වදනහ; ිළිතභ වදනහ. එස.බී. දිහනහඹ 

භළවාුරභහ භප්රේ ප්රජරඹහ. ඒ නිහ භභ එස.බී. දිහනහඹ භළවාුරභහ 

ළන ආඩම්ඵයප්රඹන් ථහ යන්න ඕනෆ. එුරභහත් ඉදිරිඹ ළන 

ලඳනහ යනහ. අප්රේ ජනහධිඳවාුරභහත් ඊප්රප කිඹහ වාප්රඵනහ, 

ධනහත්භ හිතන්න, ඉදිරිඹ ළන හිතන්නඹ කිඹරහ. අඩුඳහඩුම් 

වාප්රඵනහ නම් අිළ වදහ නිමු. [ඵහධහ කිරීභක්] ඵන්දුර ගුණර්ධන 

ඇභවාුරභහප්රත් ආහක් වාප්රඵනහ; ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුරක් 

වාප්රඵනහ. අඳ උදවු යන්න ඕනෆ.  [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. භභ 

ථහ යන්ප්රන් අය ඉදිරි දළක්භ ළනති.  අන්න ඒ විධිඹ  තභති අඳ 

ප්රම් ප්රඹජජනහ දිවහ ඵරන්න ඕනෆ.   

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, දළන් භභ කිව් එ 

හයණඹක් තභති, renewable energy. ඒ කිඹන්ප්රන් ඵරලක්වා 

අංලඹ. අනික් එ organic fertilizer. ඒ හප්රේභ ුකළු වහ භධප 

ඳරිභහණ ආප්රඹජජතින්ප්රේ ේලසන; ඒ අඹ  ප්රදන වන ිළිතඵ; 

ඒ කමඹලරභ ප්රම් ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රත් 

වාප්රඵනහ. අප්රේ තත් අයමුණක් වාප්රඵනහ. දළන් රංහප්රව් හුඟක් 

අඹ  අප්රේ යප්රට් ිළහිටීභ අනු ිළ  ය ලින් ඵඩු ප්රනළවිත්, 

නහමි ලප්රඹන් අප්රේ භූමි බහඹ  ආත් ිළ   ඹන්න 

නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්. ඒ ආහයඹ  ප්රනළලරහ ආඳුක ිළ  

යන බහණ්ඩර  අිළ ප්රරොකු ඵදු දළම්ප්රභොත් ඒ පහඳහරිතින් 

අප්රේ ය   එන්ප්රන් නළවළ. තමුන්නහන්ප්රpරහ දන්නහ ඇවා, 

ඕරන්දඹ හප්රේ තළන්ර, Amsterdam හප්රේ තළන්ර ණු 

හි රහ තභති ඒ අඹප්රේ harbour  එ වදරහ වාප්රඵන්ප්රන්. භභ 

ඇවළ  දළරහ වාප්රඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹ , ඒ අඹ දුම් ප්රොශ 

ඒ ඵඩහර  ප්රනළලරහ, -භූමි බහඹ ත් ඇවිලරහ නළවළ. 

මුහුප්රද් වාප්රඵන ඵඩහර  ප්රනළලරහ- එතළනදී නිසඳහදනඹ 

යරහ ආඳුක විකුණනහ. ඒහ extraterritorial.  අප්රේ නීවා ඹ ප්රත් 

අද වාප්රඵන විධිඹ  ඒ පහඳහරිතින් ප්රභොනහ ප්රවජ ප්රනහප්රොත් 

ඵදු වන්න ප්රනහ. අිළ ප්රම් ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත භිනන් එඹ ප්රනස යරහ වාප්රඵනහ. ඒ අඹ රංහ  

ඵඩු ප්රනළලරහ, රංහප්රව්දී නිසඳහදනඹ යරහ, ඒ බහණ්ඩර 

අඹ ළඩි යරහ ඒ කමඹලුභ බහණ්ඩ ිළ  ඹනහ නම් අිළ ඒ අඹ  

වනඹක් ප්රදනහ. ප්රම් විධිඹ  ප්රම් අඹ ළඹ ප්රලනඹ ුරිතන් 

ප්රඳොප්රයොන්දු වුණ ප්රනොප්රඹක් විධිප්රප වන විලහර ේභහණඹක් 

වාප්රඵනහ. ඒහ එකින් එ අිළ අද තමුන්නහන්ප්රpරහ  ඉදිරිඳත් 

යරහ  වාප්රඵනහ. ඹම් ේලසනඹක් වාප්රඵනහ නම් ඒහ ළන 

ඳළවළදිලි කිරීභක්  යන්න පුළුන්. ප්රම් ෆභ ඳනත් ප්රටුම්ඳතභ 

ඳයභහර්ථඹ න්ප්රන් ප්රම් ඵදු ක්ර භඹ ුරිතන් පුළුන් තයම් න 

දළක්භක් අනු, න ඉව්  ඹමින් ජනතහ  වන ප්රන 

ඒභති. විප්රලpප්රඹන් භභ අධහනඹ ප්රඹොමු යනහ research and 

development ම්ඵන්ධප්රඹන්. අප්රේ  රු භන්ත්රී ුරභන්රහ 

ිළිතන්නහ ඇවා, ය ක් ආර්ථි ලප්රඹන් දියුණු  න්ප්රන්, 

නිසඳහදන ලප්රඹන් දියුණු න්ප්රන් ප්රවpුර ප්රදක් නිහඹ කිඹරහ. 

එක් තභති Cost of Production. අිළ ප්රොඳභණ ථහ ශත් 

බහණ්ඩ නිසඳහදනප්රපදී මිර ළඩි වුප්රණොත්, -විදුලිඹ ප්රනුප්රන් 

ප්රන්න පුළුන්. ඳඩි නඩි ප්රනුප්රන් ප්රන්න පුළුන්, ේහවනඹ 

ප්රනුප්රන් ප්රන්න පුළුන්, ඳරිඳහරනඹ ප්රනුප්රන් ප්රන්න  

පුළුන්- අප්රේ බහණ්ඩඹ තයහරී තත්ත්ඹ  එන්ප්රන් නළවළ. ඒ 

එ හයණඹක්. අිළ විප්රව්චනඹ යන වි  ප්රනොප්රඹක් විධිඹ  "අය 

වනඹ ප්රදන්න ඕනෆ, ප්රම් වනඹ ප්රදන්න ඕනෆ" කිඹරහ කිඹනහ. 

ඒ ප්රවොති. 

 
නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභහ 
(குழுக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Give me one more minute, Sir. අිළ ඒ යන්න ඕනෆ COP 

එ- Cost of Production  එ- තයහරී තත්ත්ඹ වාඹහ 

ප්රනති. ප්රදප්රනි හයණඹ තභති ඳර්ප්රපණ,  research and 

development. වළභ ක්ප්රpත්ර්ප්රපභ අලුත් ප්රද්ල ප්රොඹරහ අප්රේ 

නිසඳහදනඹ ුරිතන් අප්රනක් අඹ අබිබහ ඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් 

ඇවා යන්න ඕනෆ. භභ එදහ අව ප්රන හිටිඹහ, අප්රේ රු එස.බී. 

දිහනහඹ භළවාුරභහප්රේ ථහප්රව්දී එුරභහ ඉතහභ ආඩම්ඵයප්රඹන් 

කිව්හ අිළ "ප්රේ න්ට්" ප්රභඳභණ යරහ වාප්රඵනහ, අප්රේ විදපහ 

අංලඹ ප්රභඳභණ ර්ධනඹ ප්රරහ වාප්රඵනහ, අප්රේ තහක්ණි 

අංලඹ ප්රභඳභණ ර්ධනඹ ප්රරහ වාප්රඵනහ කිඹරහ. ඒ ඉව් 

ඉතහභ ඳළවළදිලිති. ඒ ඳරිර්තන යුප්රප ඹම් ඹම් ළ ලු ඇවා 

ප්රන්න පුළුන්. නමුත් ඒ ඉව්  ඹන්ප්රන් නළවා, නිම්භ 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

අත්පුඩි වරහ, ජනප්රි ඹත්ඹ ප්රතජයහ ප්රන ඳයණ විධිඹ  අවුරුදු 

30  40  ප්රඳය වාබුණ විධිඹ  විලසවිදපහර ක්ර භඹ  ගිඹහ  ප්රම් 

ය   අනහතඹක් නළවළ. ඒ නිහ අිළ කමඹලු ප්රදනහභ ර්ප්රභන් 

 යුුර යන්න ඕනෆ. ප්රම් ය  ආර්ථි ලප්රඹන් ඉදිරිඹ  ප්රන 

ඹන්න ඕනෆ නම් නිසඳහදන ක්ර භඹ තය යන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹ  ප්රේන්න ඕනෆ. එ හයණඹක් තභති නිසඳහදන මිර 

ව ළඹ වීභ. ප්රදප්රනි හයණඹ තහක්ණඹ- technology . ඒ 

හයණහ ප්රද භඟති අිළ ඉදිරිඹ  ඹන්න ඕනෆ. ඒ තභති ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳප්රත් දළක්භ. ඒ වහ තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ වප්රඹජඹ 

ප්රදන්න කිඹහ භභ ඉලරහ කමටිනහ. ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. 

 
ේලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
[ප.බහ. 11.42] 
 

රු වාස අත්තනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, අද හ්චඡහ යන  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් කිහිඳඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් චන සලඳඹක් 

ේහල යන්න  ප්රඳය, ප්රම් න වි  භුර ප්රරහ වාප්රඵන 

හයණඹක් ළන විප්රලpප්රඹන් භභ යජප්රප අධහනඹ ප්රඹොමු 

යන්න  ළභළවාති. ඒ හයණඹ තභති ඊප්රප ප්රඳප්රර්දහ කම  උුරරු 

ප්රොරිඹහ ව දකුණු ප්රොරිඹහ අතය භුර ප්රරහ වාප්රඵන යුදභඹ 

ඳරියඹ. 

අඳ  ප්රම් ළවළලලුප්රන් රන්න ඵළවළ. ප්රවpුර තභති,    

ශ්රීම රහංකි ශ්රාමිඹන් 24,000ක් නිර ලප්රඹන් ඉන්නහ. නිර 

ප්රනොන ආහයඹ  තත් 10,000  ළඩි ශ්රාමිඹන් ේභහණඹක් 

දකුණු ප්රොරිඹහප්රව් ළඩ යනහ. ඒ අඹ ශ්රීම රංහ  විලහර මුදල 

ේභහණඹක් එනහ. ඒ නිහ ප්රම් ප්රද්ල සීභහ ආන්නප්රප ළඩ 

යන ශ්රීම රහංකිඹන්ප්රේ ආයක්හ ළන විප්රලpප්රඹන් ඵරන්න 

කිඹරහ අිළ ඉලරහ කමටින්න ළභළවාති. ප්රභොද, යුද්ධඹ ඇවා 

ප්රන්න පුළුන්, ඇවා ප්රනොන්න පුළුන්. ඒ ප්රනභ ථහක්. 

වළඵළති, දළන භත් උුරරු ප්රොරිඹහ අනුරරු අඟමින් වාප්රඵනහ, 

දකුණු ප්රොරිඹහප්රව් කමටින කමඹලුභ විප්රද්ිතඹන් ඉත් ය න්න 

කිඹරහ. ඒ අනුරය නිහ අප්රේ පුයළකමඹන්  ඹම් ආයක්හක් රඵහ 

දීභ ව ඒ ප්රනුප්රන් ක්රිදඹහ කිරීභ යජප්රප ර්භක්; ඒ හප්රේභ 

යුුරභක්. භභ ඒ ළන අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න ළභළවාති.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, අද ඉදිරිඳත් ය වාප්රඵන 

අණ ඳනත් ණනහ ත්තහභ ප්රම් කමඹලරභ ඳුක ගිඹ ර්ප්රප 

ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ප්රලනඹ  භහමී ඒ අදහශ ඳනත් 

ංප්රලජධනඹ යමින් ඵදු අඹ ය ළනීභ වහ යන ප්රඹජජනහ 

ඵ ප්රඳප්රනනහ. විප්රලpප්රඹන්භ අප්රේ යත් අමුණුභ ඇභවාුරභහ 

කිව්හ, ප්රම් අණ ඳනත්ර  ප්රම් විධිඹ  ංප්රලජධන  ඉදිරිඳත් 

යන්ප්රන්  ඒහ ඹහත්හලී ආන යන්නඹ කිඹරහ. දළන් ප්රභතළන 

වාප්රඵන ේලසනඹ ප්රම්ති.  ප්රම් විධිඹ  ඵදු ඳනත් ඉදිරිඳත්  යන 

ප්රො , ප්රම් විධිඹ  භවජනතහප්රන් ළඩිප්රඹන් මුදල අඹ යන්න 

ප්රඹජජනහ යන ප්රො , අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් ඵළලිඹ යුුර ේධහනභ 

හයණඹ තභති යජප්රප වාප්රඵන දණඹ, ංචහ ව ප්රවොයභ අඩු 

යන්න න්නහ ක්රිදඹහ භහර්ඹ ප්රභොක්ද කිඹන එ.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, භභ දළක්හ විප්රද්ල 

ම්ඳත් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර ව මුදල අභහතපහංලඹ Export-Import 

Bank of  China එත් එක් අත්න් ශ ගිවිුකභ. එඹ  භභ 

ඔඵුරභහප්රේ අධහනඹ ප්රඹොමු යන්න ළභළවාති.  ඒ 

ප්රනොප්රයෝචප්රචජර ල අඟුරු ඵරහහයඹ ඉදි කිරීප්රම් ගිවිුකභ. 

ප්රනොප්රයෝචප්රචජර ල අඟුරු ඵරහහයඹ ඉදි කිරීභ වහ අත්න් 

ශ Credit Loan Agreement  එ අනු ප්රනොප්රයෝචප්රචජර 

ඵරහහයඹ ඉදි  යන්න Export-Import Bank of China  කිඹන 

ඵළංකුප්රන් අය ප්රන වාප්රඵන මුළු මුදල ේභහණඹ ඇප්රභරිහනු 

ප්රඩොරර් මිලිඹන 455ති. ප්රම් විධිඹ  ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් මිලිඹන 

455ක් න්න විප්රද්ල ම්ඳත් ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර 2006 ළේතළම්ඵර් 

භහප්රප 19 ළනිදහ තභති ඒ එඟතහ ගිවිුකභ අත්න් ප්රශp. ප්රම් 

අත්න් ශ එඟතහ ගිවිුකප්රම් එ ප්රොන්ප්රද්කමඹක් වාප්රඵනහ,  

management fee  එ වළටිඹ  -ශභනහයණ හසුර වළටිඹ - 

රුිළඹල ප්රජටි 6ක් ප්රන්න. ප්රඳොලිඹ ලප්රඹන් තීන්දු යන්ප්රන් 

LIBOR plus 2  කිඹන ේවාලතඹ . ඒ කිඹන්ප්රන් කමඹඹ  6ක්, 

6/12ක්, 7ක් විතය ප්රනහ. ප්රභතළන වාප්රඵන ේලසනඹ ඇප්රභරිහනු 

ප්රඩොරර් මිලිඹන 455  ප්රම් ගිවිුකභ අත්න් ශත් ඇත්ත 

ලප්රඹන්භ ප්රභහි face value එ ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් මිලිඹන 

300ති. ඒ මුදර තභති ඳහවි්චික  ය වාප්රඵන්ප්රන්. ප්රභහිදී ඵළංකු 

හසුර, ප්රනත් විඹදම්, management fee  ප්රම්  ඔක්ප්රොභ ඒහ 

දළම්භත් ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් මිලිඹන 455  ගිවිුකභ අත්න් 

යරහ, ප්රම් වහ තප ලප්රඹන්භ ප්රඹොදහ වාප්රඵන මුදර 

ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් මිලිඹන 300ක් ව ඒ හසුර භඟ එඟ 

න මුදර නම්, ඉවාරි අප්රභරිහනු ප්රඩොරර් මිලිඹන 100  

ප්රභොක්ද ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්? ඒ ළන කිකමභ ඳළවළදිලි කිරීභක් 

නළවළ. ප්රභහි වාප්රඵන නය තත්ත්ඹ ප්රම්ති.   

දළන් ප්රනොප්රයෝචප්රචජර විදුලි ඵරහහයඹ අවුරුද්ප්රද් ළඩි දක්  

ළඩ යන්ප්රන් නළවළ. ද හප්රන් ක්රිදඹහ වියහිත ප්රනහ. ප්රම් 

වදනහ, ප්රම් ළප්රඩනහ. ඳුක ගිඹ හරප්රප නම් ප්රම් ේෘත්වාඹක් 

වුණහ. දළන් ේෘත්වාඹකුත් ප්රනොප්රති. ඒ කිඹන්ප්රන් 

ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල විදුලි ඵරහහයඹ ළඩුණහ, වළදුහ; ආප්රඹත් 

ළඩුණහ, ආප්රඹත් වළදුහ කිඹරහ ඳත්ර්ර දළම්භහ. දළන් ඒ ේෘත්වාඹ 

ඳත්ර්ර  ටිනහභකුත් නළවළ. ඇති, ඒ ළප්රඩන හය ණනත්, 

වදන හය ණනත් ළඩිති. දළන් වාප්රඵන ේලසනඹ ප්රනොප්රයෝචප්රචජර 

ල අඟුරු ඵරහහයඹ ඉදි යන්න ඇවා ය ත්  Credit Loan 

Agreement  එ අනු Export-Import Bank of  China එප්රන් 

රඵහ ත් ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් මිලිඹන 455න් ඇත්ත භ විඹදම් 

ශ මුදර  අභතය ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් මිලිඹන 100  අධි 

ේභහණඹක් අුරරුදවන් ප්රරහ වාප්රඵනහ. ආණ්ඩු  ප්රම් ළන 

රුණු ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. ඒ ප්රනභ හයණඹක්. ප්රම්හ 

භ  රළබී වාප්රඵන ප්රතොයුරරු. අිළ අවන්ප්රන් ප්රම්හ  භවජනඹහ 

න්දි ප්රන්න ඕනෆද කිඹරහති. 

ළදළම්භ  නළවා, නිඹමිත ේමිවාඹ  නළවා ඵරහහයඹක් 

ප්රනුප්රන් අප්රේ ජනතහ ණඹ ප්රරහ. ජනතහ ණඹ වුණහභ ඒ 

ණඹ ප්රන්න ජනතහප්රන්භ අඹ යනහ. ප්රම් ඵදු ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් යන්ප්රන් ඒහ ප්රොප්රවොභ වරි ආඳුක 

මිනිුකන්ප්රන් අඹ ය න්නති. ප්රභතළන ප්රඩොරර් මිලිඹන 100  

අධි ේභහණඹ මුදල අුරරුදවන් ප්රරහ වාබිඹදී ඒහ  න්දි 

ප්රන්නත් දළන් ප්රම් යප්රට් ජනතහ  කමදු ප්රරහ වාප්රඵනහ. අඳ 

කිඹන්ප්රන්, ආණ්ඩු ප්රම් ළන ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න 

වුභනහඹ කිඹරහති.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. තත්ත්ඹ ප්රභප්රp වාප්රඹද්දී රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳුක ගිඹ භහප්රප ප්රඹජජනහක් ඉදිරිඳත් 

යනහ විදුලි ඵර හසුර ළඩි යන්න. ශ්රීම රංහ භවජන 

උඳප්රඹජගිතහ ප්රොමින් බහප්රව් බහඳවායඹහ න ආචහර්ඹ 

ජඹවාස ද ප්රොසතහ භළවාුරභහ විදුලි ඵර හසුර ළඩි යන්න 

යපු ප්රඹජජනහප්රව් කිඹරහ වාප්රඵනහ භභ දළක්හ, විදුලිඹ බිප්රල 

කමඹඹ  50 ළඩි කිරීභක් ළන. එභ ප්රොමින් බහප්රව් 

බහඳවාුරභහ න ආචහර්ඹ ජඹවාස ද ප්රොසතහ භළවාුරභහ කිඹන 

විධිඹ  විදුලිඹ බිර ළඩි යන්න ඉදිරිඳත් යපු ප්රඹජජනහප්රන් 

විදුලිඹ බිර කමඹඹ  50කින් ළඩි යන්න කිඹහ ඉලරන්ප්රන් ප්රම් 

ඳහඩු ිළඹහ න්නති. ඒ නළවා ව මුදල ටි  න්දි ප්රන්න ප්රරහ 

වාප්රඵන්ප්රන් භව ජනතහ ති. අඳ කිඹන්ප්රන් ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල 

ඵරහහයඹ ඉදි යපු විඹදම් ටි ිළඹහ න්න, එතින් න ඳහඩු 
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ව නහසවාඹ ිළඹහ න්න විදුලිඹ හසුර ප්රම් විධිඹ  ළඩි යරහ 

ළඩක් නළවළ කිඹරහති. එඹත් ආඳුක ඹන්ප්රන් භව ජනතහ 

ශඟ භති. ඒ නිහ අඳ කිඹන්ප්රන් ප්රභඹ ඉතහභ නය තත්ත්ඹක් 

ඵති. ප්රම් විධිඹ  නහසවාඹක් ප්රනහ නම් ප්රොප්රවොභද අඹ ළඹක් 

භඵය යන්ප්රන්? ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් යන්න 

වුභනහක් නළවළ, ඒ නහසවා ශක්හ න්න වාබුණහ නම්. ඒ 

විතයක් ප්රනොප්රති.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, අප්රේpල භහප්රප 

ඳශමුළනි දහ ඉරහ විදුලිඹ බිර ළඩි යනහ කිඹරහ ප්රඹජජනහ 

ඉදිරිඳත් ශහභ එභ ප්රොමින් බහ කිව්හ ප්රම් ිළිතඵ භව ජන 

අදවස න්නහ කිඹරහ. භව ජන අදවස රඵහ ළනීභ ිළිතඵ ේකමද්ධ 

යරහ භව ජන අදවුකත් ත්තහ. ඒ හප්රේභ, ලිඛිත අදවුකත් 

ත්තහ. භභ දළක්හ ඳත්තයප්රප ඳශ ප්රරහ වාප්රඵනහ, විදුලිඹ බිර 

ළඩි යන්න එඳහ කිඹරහ කමඹඹ  95ක් භව ජනතහ -විවිධ 

ආහයප්රඹන් ලිඛිත නිප්රඹජජනඹන් දුන්නු අඹ- කිඹන ඵ. එභ 

ප්රොමින් බහ දළන් ප්රභොක්ද කිඹන්ප්රන්? ඒ අඹ කිව්හ භව 

ජනඹහප්රන් අවරහ මික් විදුලිඹ බිර ළඩි යන්ප්රන් නළවළ 

කිඹරහ. භව ජනඹහප්රන් අවරහ විදුලිඹ බිර ළඩි යනහද නළද්ද 

කිඹරහ තීන්දු යනහ නම්, ප්රම් ප්රරහප්රව් විදුලිඹ බිර ළඩි යන 

එ ළරැදිති කිඹරහ, විදුලිඹ බිර ළඩි යන්න එඳහ කිඹරහ ප්රම් 

යප්රට් ජනතහප්රන් කමඹඹ  95ක් කිව්හ නම්, ප්රොමින් බහ 

දළන් ප්රභොක්ද යන්ප්රන්? රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ප්රභොක්ද 

යන්ප්රන්? අඳ කිඹන්ප්රන්, ප්රන හප්රේ වරි නහසවාඹක්, ප්රන 

ප්රොප්රවp වරි ඳහඩුක් ිළඹහ න්න ඳහරිප්රබජගිඹන් ිළ  ප්රම් 

විධිඹ  ඵය ඳ න එ ළරැදිති කිඹරහති. අඹ  ළප්රප අලපතහ 

අනු ප්රම් ළඩි කිරීම් යනහ කිඹරහ කිව්ත්, ඹහත්හලී ආන 

යනහ කිඹරහ කිව්ත්, ප්රම්හ භහන යන්න ිළඹය න්නහ 

කිඹහ කිව්ත්, ප්රම් ළඩි කිරීභ විවිධ විධිඹ  අර්ථ ථනඹ ශත් 

ප්රම් වළභ එප්රන්භ කමද්ධ න්ප්රන් අහනප්රපදී ප්රම් යප්රට් භව 

ජනතහ  ඵදු ඵයක් ඳළ ප්රන එ විතයති. ප්රදළනි හයණඹ 

ප්රම්ති.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற  சத் அபத) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රී ුරභහ, භ  විනහඩිඹක් ප්රදන්න ඳළවළදිලි කිරීභක් 

යන්න. ප්රම් ප්රප්රනන ප්රඹජජනහර එකින්ත් ඵදු ළඩි කිරීභක් 

කමද්ධ න්ප්රන් නළවළ. ප්රම්හප්රඹන්, එක්ප්රජ ඵදු අප්රවජකම කිරීභකුති 

කමද්ධ න්ප්රන්; එප්රවභ නළත්නම්, ඒ ේවාලතඹ අඩු කිරීභකුති කමද්ධ 

න්ප්රන්. ඔඵුරභහ ප්රනත් ප්රද්ල ළන ථහ යන එ ළන භහ 

දන්ප්රන් නළවළ. නමුත් අද අඳ ප්රඹජජනහ යන්ප්රන් ඵදු ළඩි කිරීභක් 

ළන ප්රනොප්රති.  

 
රු වාස අත්තනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
භහ කිව්ප්රව් ප්රම්ති. ප්රභතළන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ණනහක් 

වාප්රඵනහ. ප්රම් වළභ එක්භ ඵදුර  ම්ඵන්ධති. ඇභවාුරභනි, 

ඔඵුරභහ  උත්තය ප්රදන්න පුළුන්. භක් නළවළ. භප්රේ ප්රම්ඹ උඩ 

වාප්රඵන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ඔක්ප්රජභ ඵදු ම්ඵන්ධති. ඒති භහ 

කිව්ප්රව්. ඔඵුරභහ කිඹනහ හප්රේ ඵදු ඹහත් හලී ආන කිරීභ, එප්රවභ 

නළත්නම් ඵදු ළශපීභ කිඹරහ ප්රම්හ  විවිධ අර්ථ ථන ප්රදන්න 

පුළුන්. නමුත් අහනප්රප ප්රම්හ භව ජනඹහ ිළ  එනහ කිඹන 

එති භහ කිඹන්ප්රන්. රු ඇභවාුරභනි, ඔඵුරභහත් භභත් කිඹන 

ප්රදප්රදනහභ ප්රම් දන්නහ. ප්රභඹ අහනප්රප භව ජනඹහ ිළ  

එනහ.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ඊප්රප ප්රඳප්රර්දහ ඵයඳතශ 

කමදුවීභක් හර්තහ වුණහ ශ්රීම රංහ ුකරැකුම්ඳත් වහ විනිභඹ ප්රොමින් 

බහප්රන්. එ අවුරුද්දක් ඇුරශත එහි ේධහනිප්රඹජ ුරන්ප්රදප්රනක් 

ඉලරහ අස වුණහ. අහන ලප්රඹන් භහර්ුර භහප්රප 23ළනි දහ ශ්රීම 

රංහ ුකරැකුම්ඳත් වහ විනිභඹ ප්රොමින් බහප්රව් අධපක් 

ජනයහල වප්රර්න්ද්රි දිහ ඵණ්ඩහය භවතහ ඉලරහ අස වුණහ. භහධප 

ප්රම්හ හර්තහ යරහ වාබුණහ. එුරභහ ඉලරහ අස වීප්රම් ප්රවpුර 

වළටිඹ  වන් යරහ වාබුප්රණ් ේවාඳත්වාභඹ හයණඹක් භත 

ඉලරහ අස නහ කිඹන එති. ප්රභොක්ද ප්රම් ේවාඳත්වාභඹ 

හයණහ? මී  ඉසය ප්රරහ ප්රම් ප්රොමින් බහප්රව් ේධහනින් 

වළටිඹ  හි පු ඉන්ද්රිහනි ුකතදහ භවත්මිඹ ඉලරහ අස වුණහ. 

ඉන්ද්රිහනි ුකතදහ භවත්මිඹ කිඹන්ප්රන් ජනහධිඳවා ප්රලම් රලිත් 

වීයුරං භවතහප්රේ බිරි. ඒ හප්රේභ, ඊ  ඳසප්රp, වාරක් 

රුණහයත්න භළවාුරභහ ඉලරහ අස වුණහ. දළන් එහි ේධහනි වප්රර්න්ද්රි 

දිහ ඵණ්ඩහය භවතහ ඉලරහ අස ප්රනහ. ප්රභොක්ද ප්රම්  

ප්රවpුර? ප්රම් ප්රඵොප්රවොභ ඳළවළදිලි ප්රවpුරක්. ශ්රීම රංහ ුකරැකුම්ඳත් 

වහ විනිභඹ ප්රොමින් බහප්රව්  යුුර ිළිතඵ වාප්රඵන ඵයඳතශ 

ළ ලුක් තභති ප්රවpුර. ඒ ළ ලු ප්රභොක්ද? ඳුක ගිඹ හරප්රප 

NSB ව The Finance Company එප්රක් ප්රො ස නුප්රදනු 

ම්ඵන්ධප්රඹන් අප්රේ "ප්රජේ" එ යපු විභර්ලනඹ  අදහශ 

රුණු ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ ඒ ප්රොමින් බහප්රව් අධපක් 

ජනයහලයඹහ  යපු නිප්රඹජඹ ක්රිදඹහත්භ යන්න එඳහ 

කිඹරහ රඵහ දුන්නු නිප්රඹජඹ ප්රවpුර  යප්රන තභති ප්රම් තත්ත්ඹ 

ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.        

ප්රභොක්ද ප්රම්ප්රක් ඇත්ත ථහ? රු නිප්රඹජජප හය 

බහඳවාුරභනි, ශ්රීම රංහ ුකරැකුම්ඳත් වහ විනිභඹ ප්රොමින් බහ 

තභති ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොශ ඳහරනඹ යන නිඹහභ ආඹතනඹ. 

ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොශ ඇුරප්රශp කමදු න භවහ ඵයඳතශ භහෆිඹහ 

ප්රවpුර ප්රො  ප්රන අද ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp තත්ත්ඹ ළන 

ප්රනොප්රඹක් ආහයප්රප භහධප හර්තහ ඳශ ප්රනහ. ඒ හප්රේභ එහි 

ලින් හි පු නිරධහරින්, ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp  යුුර යන 

අඹ අද ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp තත්ත්ඹ ළන ප්රනොප්රඹක් 

ආහයප්රප ප්රචජදනහ කමදු යනහ. 

NSB ව The Finance Company එප්රක් නුප්රදනු ළන 

ප්රවොඹන්න, විප්රලpප්රඹන්භ එභ නුප්රදනු ම්ඵන්ධ තත්ත්ඹ 

ිළිතඵ විභර්ලනඹ යන්න COPE එ  අතිවාඹක් වාප්රඵනහ. 

එතප්රො   COPE එප්රන් ඉලරන හර්තහ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  

ප්රදන්ප්රන් නළුර භඟ වරින්ප්රන් ඇති? ඇති ඒ ශක්න්ප්රන්? 

විප්රලpප්රඹන්භ ප්රභතළන වාප්රඵන ඵයඳතශභ ප්රම්ති. ඳුක ගිඹ 

භහර්ුර භහප්රප 21ළනිදහ විනිභඹ ප්රොමින් බහප්රව් නිරධහරින් 

COPE එ  ළරහ වාබුණහ. ඒ ප්රොමිප්රම් බහඳවායඹහ, 

අධපක් ජනයහලයඹහ, බහණ්ඩහහය නිප්රඹජජිතඹන්, ඒ හප්රේභ 

ඊ  අදහශ තත් නිරධහරින් ළරහ වාබුණහ. එහිදී COPE එප්රක් 

බහඳවා රු ඩිව් ගුණප්රpය භළවාුරභහ විප්රලpප්රඹන්භ කිව්හ, 

ප්රභභ නුප්රදනු ළන පර්ණ හර්තහක් COPE එ  ඉදිරිඳත් 

යන්න කිඹරහ. ඒ ඉදිරිඳත් කිරීභ ළශළක්වීභ  දහපු නීවාඹ 

තභති, ප්රම් ිළිතඵ නීවාඳවායඹහ  රුණු ඉදිරිඳත් යරහ 

වාප්රඵන නිහ නීවාඳවායඹහප්රේ අයඹක් නළවා එභ හර්තහ 

COPE එ  ඉදිරිඳත් යන්න ඵළවළ කිඹන එ. ප්රම් පුදුභ 

ථහක්. ිතයහනි ඵණ්ඩහයනහඹ භවත්මිඹප්රේ කමදු වීභ හ්චඡහ 

යන ප්රො  නීවාඳවායඹහත්, අධියණඹත් ලත ඳව  

ණන් ත්ප්රත් නළවළ. නීවාඳවායඹහ  රුණු ඉදිරිඳත් ශහ  එභ 

හර්තහ විභර්ලන  යුුර වහ COPE එ  ඉදිරිඳත් යන්න 

කිකමභ නීවාභඹ ඵහධහක් නළවළ. ඒ ඉදිරිඳත් යන්න අධපක් 

ජනයහලයඹහ ක්රිදඹහ ය ප්රන ඹන ප්රො  තභති ඒ නත්න්න 

 යුුර ප්රශp.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ප්රභතළන හයණහ 

ප්රදක් වාප්රඵනහ. එක් තභති ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp කමදු 

ප්රමින් වාප්රඵන භවහ ඳරිභහණ දණ. ප්රදළනි එ තභති COPE  

එප්රන් ඉලරන රද හර්තහ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  රඵහ දීභ 

ළශළක්වීභ වහ ඇුරප්රශp ඉප්රන නිරධහරින් න්නහ ක්රිදඹහ 

භහර්ඹ.  ඒ  ප්රවpුර ප්රො  ප්රන අද COPE එ විතයක් ප්රනොප්රති 

1621 1622 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරත් වෆලලු  ඳත් ප්රනහ. ඒ ඉතහභ නය 

පර්හදර්ලඹක් වළටිඹ ති භභ දකින්ප්රන්. අහනප්රප කමද්ධ වුප්රණ් 

ප්රම් හයණඹ  භළදිවත් වුණු වරීන්ද්රි දිහ ඵණ්ඩහය භවතහ  ඉලරහ 

අස ප්රන්න  කමදු වීභ විතයති. අිළ කිඹනහ, ප්රම් නුප්රදනු ිළිතඵ 

ඵයඳතශ ප්රචජදනහ වාප්රඵන ඵ. වුද ඒහ  නිප්රඹජ දුන්ප්රන්? 

වුද ඒහ ත්ප්රත්? කුභන හයණඹක් වහද ත්ප්රත්? 

ඵරන්න, The Finance Company එප්රක් රුිළඹල 30ක් වුණු 

ප්රො  රුිළඹල 50 ටිනහභක් වන් යරහ  එභ 

ප්රො සලින් කමඹඹ  13ක් NSB ඵළංකු මිරදී ළනීප්රම්  

නුප්රදනු ිළිතඵ ප්රනොප්රඹක් ථහ වාප්රඵනහ. ඒ නුප්රදනු 

නිහ රුිළඹල මිලිඹන 390ක් ළඹ යන්න ඵළංකු  කමදු වුණහ. ඒ 

නුප්රදනු ඳුක නිළයදි ශහඹ කිව්හ. නමුත් නුප්රදනුක් කමදු 

වුණහ. ඒ ළන ප්රොඹන්න COPE එ  වාප්රඵන අතිවාඹ ඹම් ඹම් 

ආහයප්රඹන් ශක්න්ප්රන් වුද? ිතයහනි ඵණ්ඩහයනහඹ 

භවත්මිඹ තනුරප්රයන් ඉත් යන ල විතයද ප්රම් ළන 

හ්චඡහ යන්න උනන්දු වුප්රණ්? එභ නුප්රදනුප්රව් ර්භ එ 

ඳළත්ත  ඳයරහ දළන් විනිභඹ ප්රොමින් බහ එප්රවභ ිළටින්භ 

අවුල ජහරඹක් ඵ  ඳත් යමින් වාප්රඵනහඹ කිඹන එ භභ 

කිඹන්න ළභළවාති. 

අද රු යත් අමුණුභ ඇභවාුරභහ ථහ යන ප්රො  

විප්රලpප්රඹන්භ විලහර ආප්රඹජජන ළන කිව්හ. එුරභහ කිඹන එ 

හයණඹක් එක් භභ එඟ ප්රනහ.  ය  ආප්රඹජජනඹක් කමදු 

යන්ප්රන් දීර්ක හලී ආන ේවාපර න්න. ඒ ඇත්ත. නමුත් ේලසනඹ 

වාප්රඵන්ප්රන්, ඒ දීර්ක හලී ආන ේවාපර රඵහ න්න පුළුන් විධිඹ  

ඹම් කිකම දළක්භක් ඇවා ඒහ ඳ න් න්නහද කිඹන හයණඹති. 

අප්රේ භහජප්රප ථහක් වාප්රඵනහ, ප්රයජ ප්රඩොලෆින් භුකන් 

ඵරන්න නම් ලිළටිඹ  ඹන්න, නිල තලභුකන් ඵරන්න නම් 

මිරිස  ඹන්න, ුකදු අලි ඵරන්න නම් වම්ඵන්ප්රතො   ඹන්න 

කිඹරහ. ඇති එප්රවභ කිඹන්ප්රන්? රු නිප්රඹජජප හය 

බහඳවාුරභනි, වම්ඵන්ප්රතො  ඉදි ශ භහම්පුය යහඹ ිළිතඵ 

ප්රනොප්රඹක් ේලසන වාප්රඵනහ. රු යත් අමුණුභ ඇභවාුරභහ 

කිව්හ හප්රේ ඒ ළරුකම් යන හරප්රප භවය වි  ලඳනහ 

යන්න  ඇවා, වම්ඵන්ප්රතො   ඹහඵද මුහුදු භහර්ඹක් ළටිරහ 

වාප්රඵනහ; ඒ මුහුදු භහර්ඹ දිප්රේ නළව් විලහර ේභහණඹක් එවහ 

ප්රභවහ ඹනහ; ඒ නළව්ර  අලප ළඳයුම් රඵහ දීප්රභන් -ප්රතල 

ටි රඵහ දීප්රභන්, අප්රනක් ළඳයුම් රඵහ දීප්රභන්- ේවාපර න්න 

පුළුන්  ප්රති කිඹරහ. 

නමුත් අද නළව් එප්රවභ නත්න්ප්රන් නළවළ. අද එ තළනකින් 

ඳ න් ප්රන ඊශඟ භනහන්තඹ  ඹන්න ඒ නළව්ර  පුළුන්. අද 

ප්රභොද ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්? ප්රොශම යහඹ රඵහ න්නහ 

ආදහඹමින් භහම් පුය යහඹ නඩත්ුර යන්න කමදු ප්රනහ. ඒ 

එප්රවන් ිළටින්භ ුකදු අලිප්රඹක් ඵ  ඳත් ප්රරහ. සූරිඹළ ක්රිදට් 

ිළටිඹත් එප්රවභති. ඒ හප්රේභ භත්තර ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොශ ළන ඳුක 

ගිඹ හරප්රප ේචහයඹ යනහ භභ දළක්හ. ඒ ආප්රඹජජනඹක් 

වළටිඹ  ේවාපරදහඹ නම් අිළ  ප්රම් ළන ථහ යන්න 

වුභනහක් නළවළ. නමුත් ේලසනඹ වාප්රඵන්ප්රන් දළන් ඒත් ඒ 

තත්ත්ඹ  ඳත් ප්රමින් වාබීභති. අිළ කිඹන්ප්රන්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ, ප්රභොක්ත් යන එ නය නළවළ. භභ කිඹන්ප්රන් ඒහ 

ළන ඵරන්න ඕනෆ කිඹරහති. අිළ ප්රන ථහක් ප්රනොප්රති 

කිඹන්ප්රන්.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, භභ කිඹන්ප්රන් ප්රම්හ  

න්දි ප්රන්න අද භව ජනතහ  කමදු ප්රරහ වාප්රඵන ඵති. ඒ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ඊ  ඩහ ථහ යන්න  වුභනහ නළවළ. අද භව 

ජනතහ න්දි ප්රන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද? කමංවර අලුත් අවුරුදු 

හරඹ දළන් උදහ ප්රන්ප්රන්. අද ඩඹ  ගිහිලරහ ප්රඩ් 

මුදරහලිප්රන් business වාප්රඵනහ ද කිඹරහ ඇහුහභ මුදරහලි 

කිඹනහ, "ප්රනඟ නම් එනහ භවත්තඹහ, ඇවිලරහ ඵරරහ ඹනහ, 

අතහරහ ඹනහ, එ්චචයති" කිඹරහ. Business  එ  ළඩි ප්රරහ 

නළවළ කිඹනහ. ඒ ළන  ළඩිඹ කිඹන්න  ඕනෆ නළවළ. 2005 දී සීනි 

කිප්රරජ එක් රුිළඹල 34  වාබුප්රණ්. අද ඒ රුිළඹල 100ක් 

ප්රරහ. 2005 දී ිළටි කිප්රරජ එ රුිළඹල 35  වාබුප්රණ්. අද ඒ 

රුිළඹල 98ක් ප්රරහ. ඇති ප්රම් ළන හිතන්ප්රන් නළත්ප්රත්? අිළ 

කිඹන්ප්රන් ඵදුලින් හප්රේභ විවිධ ආහයප්රඹන් මුදල රඵහ න්න 

ප්රප්රනන ප්රම් ප්රඹජජනහ නිහ අහනප්රප න්දි ප්රන්න  කමද්ධ 

න්ප්රන් භවජනතහ  ඵති. ඔඵුරභහ කිව්හ හප්රේ අද 

භවජනතහ  වන ප්රදන්න ඕනෆ තළන  ඇවිලරහ වාප්රඵනහ. 

යප්රට් ංර්ධනඹ ළන ේලසනඹක් ප්රනොප්රති වාප්රඵන්ප්රන්. ඒහ 

ආප්රඹජජනඹ යන්න නිඹභ ක්ර භප්රව්දඹක් බහවිත ප්රනොකිරීභ නිහ 

තභති අද ප්රම් තත්ත්ඹ ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  

ඳුක ගිඹ දසර වීයංල ඇභවාුරභහ විප්රලp ේහලඹක් ශහ. 

ඒ තභති ප්රම් යප්රට් ප්රම් ර්ඹ ුරශ මරප අර්බුදඹක් එනහඹ කිඹන 

හයණඹ. භභ ප්රනොප්රති  එප්රවභ කිව්ප්රව්, තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ 

ළබිනට් හභහජිප්රඹක්. එුරභහ කිඹනහ, ප්රම් ර්ප්රප මරප 

අර්බුදඹක් එනහ; එප්රp න්ප්රන් ය 14ක් වාසප්රp එභ තළන 

ඉන්න මුදල අභහතපහංලප්රප ඉවශ ඵරධහරින් නිහඹ කිඹරහ. ඒ අඹ 

ආර්ථි කහතප්රඹජඹ කිඹනහ. එප්රවභ නම් ප්රම් ආර්ථි 

කහතඹන් ිළිතඵ, ප්රම් විධිඹ  ළරැදි ආප්රඹජජනඹන් කිරීභ 

ිළිතඵ ළබිනට් භණ්ඩරඹ රහ ඵරහ වාප්රඵනහද? අිළ 

අවන්ප්රන් එඹති. අප්රේ යත් අමුණුභ භළවාුරභහ නම් භවය 

හයණහ ළන ප්රිතන් ථහ යනහ. භභ දළක්හ, ගිඹ වාප්රපත් 

එුරභහ නුයදී කිඹරහ වාබුණහ,  යහජප ආඹතනර  ප්රම් හප්රේ 

ණඹ ප්රදන්න ගිහිලරහ රංහ ඵළංකුති, භවජන ඵළංකුති 

ඩහප්රන ළප්ර න්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ ථහ ඇත්ත. එුරභහප්රේ 

චනලින්භ කිඹනහ නම් ආර්ථිඹ ගිර න්නහ යහසප්රඹජ 

ඉන්නහ. ප්රතල ංසථහ, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, ශ්රීම රංන් ගුන් 

ප්රpඹ, මිහින් එඹහර් ගුන් ප්රpඹ, සීටීබී, දුම්රිඹ, යහඹ, ගුන් 

ප්රතොටු  ප්රඳොශල -ප්රම් ඔක්ප්රොභ- දළන් ආර්ථිඹ ගිර න්නහ භවහ 

යහසප්රඹජ ඵ  ඳත් ප්රරහ. ප්රම්හ භර්භසථහන. විප්රලpප්රඹන්භ 

ප්රතල ංසථහ හප්රේ ආඹතන ඳහඩු රඵනහඹ කිව්හභ හිතහ 

න්නත් ඵළවළ. ඒ ප්රොලප්රරජ යන්ප්රන් පහඳහයඹක්. ඒ ළන 

ළඩිඹ කිඹන්න වුභනහ නළවළ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විදුලි හසුර 

ළඩි යන්න ඉලලුහභ ඒ නිඹහභන ප්රොමින් බහ කිඹනහ, 

ප්රම් ළඩි යන්න ඉලරන්ප්රන් හධහයණ ප්රනොප්රති, ප්රම් 

ඇුරප්රශp  එවහ ප්රභවහ යරහ ස යන්න පුළුන් විලහර මුදල 

ේභහණඹක් වාප්රඵනහ, ඒ හප්රේභ නහසවාඹ ව ප්රනත් අඩු ඳහඩු 

ිළඹහ න්න ප්රම්ප්රන් ප්රඹජජනහ ප්රනහ, ඒ භවජනඹහ ිළ  

ඳ න එ ළරැදිති කිඹරහ. අිළ කිඹනහ, අනික් ආඹතනර 

තත්ත්ඹත් ප්රම් හප්රේභ තභති කිඹරහ.  

එභ නිහ අඳ කිඹනහ, ප්රම් ඉතහභත් ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්; 

විප්රලpප්රඹන්භ ප්රම් යප්රට් ආර්ථි  කහතඹන් ඵ  ඳත්ය  

වාප්රඵන  ේධහන ආඹතනර කමද්ධ න ඳහඩු වහත් අද 

අහනහ   න්දි ප්රන්න  කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් 

භවජනතහ ති කිඹහ. එභ නිහ, ප්රම් තත්ත්ඹ ඳහරනඹ ය 

න්න ක්රිදඹහ යනහ නම්, භවජනතහප්රන් අඹ යන ඵදු අඩු 

ය න්න පුළුන්. භවජනතහප්රන් ඳනන ඵදු අඩු යනහඹ 

කිඹන්ප්රන් භවජනතහ  ඹම් වනඹක් රඵහ න්න  පුළුන්ඹ 

කිඹන හයණඹති. ප්රභතළනදී  ඉතහභත් නහටුදහඹ හයණහ 

න්ප්රන් ප්රභඹති.  භව ඵළංකු  අධිඳවා අජිත් ේයහල  භළවාුරභහ  

යප්රට් ආර්ථිඹ ළන අසථහ ණනහදී කිව්හ. ආර්ථිඹ  

දියුණුප්රරහ වාප්රඵන තත්ත්ඹ ළන කිව්හ.  ඒ හප්රේභ අඳ   

විප්රද්ල මුදල නළවා භන් යන්න  පුළුන් කිඹරහත් එුරභහ ඳුක 

ගිඹ හරප්රප කිඹහ වාබුණහ. IMF  එප්රක් loan  එ අඳ  අලප 

න්ප්රන්භ නළවළ කිඹහත් එුරභහ කිව්හ.  
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නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභහ 
(குழுக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹක්  වා ප්රඵනහ.  

 
රු වාස අත්තනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
IMF එප්රක් loan  එ අඳ  අලප න්ප්රන්භ නළවළ; අඳ  ඇවා 

තයම් මුදල වාප්රඵනහඹ කිඹහ එුරභහ කිව්හ. අඳ  විප්රද්ල ම්ඳත් 

ේභහණඹ වාප්රඵනහ; ය  ඳත්හ ප්රන ඹන්න  ඕනෆ යන ම්ඳත් 

ේභහණඹ, මුදල ේභහණඹ අඳ  වාප්රඵන නිහ අඳ හ ත් ඹ  

න්න  වුභනහ නළවළ කිඹහ එුරභහ කිව්හ.  එප්රවභ කිඹ කිඹහ, ඳුක 

ගිඹ භහ කිහිඳඹ ුරශ හණිජ ප්රඳොලිඹ භත විප්රද්ශීඹ  ඵළංකුලින්  

ආප්රඹජජන ණනහ  මුදල රඵහ ප්රන වාබුණහ.  

ආප්රඹජජනර  ණඹ රඵහ න්නහ  ඩහ  බඹහන න්ප්රන් රු 

නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි,  අඹ ළඹ හිඟඹ ිළඹහ ළනීභ 

වහ ණඹ  රඵහ  න්නහ හයණහ ඇුරළු  ප්රම්  ණඹ මුදල  

ඳහරිප්රබජගි  යුුර වහ ප්රඹොදහ න්නහ හයණඹති. ආඹතනර 

ඳහඩු ිළඹහ න්න  න්නහ  ණඹ මුදලර ති ේධහනභ ේලසනඹ 

භුර න්ප්රන්.  එභ නිහ ඉතහභත් නය තත සත්ඹ  ප්රම් යප්රට් 

ආර්ථිඹ භන් යමින් වාප්රඵනහ.  

භහ ත එ හයණඹක් කිඹහ භප්රේ ථහ අන්  යන්න  

ළභවාති රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි. ඊප්රප භහ භහධප 

ණනහ දුටුහ,   භවහචහර්ඹ ජී.එල. පීරිස  භළවාුරභහ  එක්ත් 

ජහතීන්ප්රේ ංවිධහනප්රප  භහන හිමිම්  ප්රඹජජනහ ේවාක්ප්රpඳ 

ය වාබුණු ඵ.  ඒ යජඹ ප්රනුප්රන් යන රද ේහලඹක් 

කිඹහති භහ හිතන්ප්රන්. ප්රභහි වාප්රඵන ඵයඳතශභ ප්රභඹති.  ප්රම් 

ළන  විප්රලpප්රඹන්භ භවහචහර්ඹ ජී.එල.පීරිස  භළවාුරභහ 2011 භළති 

15 ව භළති  17 ඹන දිනරදී ශ ඉන්දිඹහනු ංචහයප්රපදී  

ඉන්දිඹහනු අභළවාුරභහ, මුදල ඇභවාුරභහ, විප්රද්ල ඇභවාුරභහ, 

ඉන්දිඹහප්රව් ජහවා ආයක් උඳප්රද්ල, විප්රද්ල ප්රලම් ප්රම් 

කමඹලරන් භඟභ යන රද හ්චඡහදී ඳළමිණි එඟතහක් 

ළන  ඒහඵද්ධ නිප්රව්දනඹක්  භහධපඹ  නිකුත් ය වාබුණහ. 

ප්රභොක්ද ප්රම් භහධප නිප්රව්දනප්රප කිඹන්ප්රන්?  ප්රම් භහධප 

නිප්රව්දනඹ  අඳ දළන්  හ්චඡහ යන ප්රඵොප්රවජ රුණු  කිඹනහ.  

දවුරන්න ආණුඩුක්ර භ පසථහ ංප්රලජධනඹ භත ඳදනම් ව ඵරඹ 

ප්රඵදීභක් ළන හ්චඡහ ය වාප්රඵනහ. "ඒ ඉක්භනින් ක්රිදඹහ  

නළංවීභ වහ අඳ එඟ ප්රනහ.  උත් ඳහඩම් වහ ේවාන්ධහනඹ  

ිළිතඵ ව  ජනහධිඳවා ප්රොමින් බහ හර්තහප්රව්   නි ර්ප්රද්ල අඳ 
ක්රිදඹහත්භ යනහ" කිඹහ වාප්රඵනහ. භහ අවන්ප්රන් ප්රභන්න ප්රම්  

ප්රො  ළන විතයති. උත් ඳහඩම් වහ ේවාන්ධහනඹ  ිළිතඵ ව 

ජනහධිඳවා ප්රොමින් බහ හර්තහප්රව්   නි ර්ප්රද්ලඹන් ක්රිදඹහත්භ 

යනහඹ කිඹහ භවහචහර්ඹ ජී.එල.පීරිස භළවාුරභහ ඉන්දිඹහනු  

අභළවාුරභහ ව ඉන්දිඹහනු ඇභවාරුන්, නිරධහරින් භඟ 

හ්චඡහ ය  ඒ දුන් ප්රඳොප්රයොන්දු තභති ප්රම් ක්රිදඹහත්භ 

යන්න ඹ කිඹහ කිඹන්ප්රන්.  ප්රම් ේලසනඹ නිහ ජහතපන්තය 

ංවිධහනත් එක් අඳ ප්රම් විධිඹ  ළටුම් ඇවා ය ළනීභ ශ්රීම 

රහංකි පුයළකමඹන් වළටිඹ  ප්රවො ද කිඹන හයණඹ ිළිතඵ  

ආණ්ඩුප්රන් භහ ේලසන යන්න  ළභවාති. ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. 

 
[අ.බහ. 12.06] 

 
රු ඩේලිව්.ඩී.ප්රජ්. ප්රප්රනවියත්න භවතහ (යහජප ඳරිඳහරන 
වහ සප්රද්ල  යුුර අභහතපුරභහ)  
(ரண்புறகு டதறள்பெ.டி.ரஜ. தசதணறத்ண - ததரது றபைர, 

உள்ரட்டபல்ள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, අද නපහඹ ඳත්ර්ඹ  

ඇුරශත් ප්රරහ, ප්රම් රු බහප්රව් හ්චඡහ   බහජනඹ ශ  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් කිහිඳප්රඹන්  ප්රලන ලිඹඳදිංික කිරීප්රම් 

(ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ප්රනොතහරිස  (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත, ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත  

ඹන  ඳනත් ප්රටුම්ඳත්  ුරන  භප්රේ අභහතපහංලඹ වහ ම්ඵන්ධ 

ප්රනහ.  එභ නිහ භහ ඳශමුප්රන් එභ  ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ුරන 

ළන අදවස  කිහිඳඹක්  ේහල යන්න  ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර 

ප්රනහ.  

රු නිප්රඹජජප  හය බහඳවාුරභනි,  අද  ප්රම් විධිඹ  ප්රම් 

රු බහ  ප්රභභ ඳනත්ර  ංප්රලජධනඹන් ප්රනළවිත්  

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන්, ඒ අංලර  ප්රභප්රතක් ඳළනව ඹම් ඹම්  

ඵදු ළඩි යන්න ති.  ඒ අඳ ිළිතන්නහ. ප්රලන ලිඹහඳදිංික 

කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ම්ඵන්ධප්රඹන් ථහ 

යනවි  ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රභන් ඳුක එභ ප්රලනර 

වවා  ිළ ඳත් රඵහ ළනීප්රම්දී, ඒ හප්රේභ  ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් 

ඳරීක්හ කිරීප්රම්දී වහ ඒ ඵරඳත්ර්  රඵහ ළනීප්රම් අසථහප්රව්දී ප්රවිඹ 

යුුර මුදල ේභහණඹ, ඒ හප්රේභ  ප්රනොතහරිස   ආඥහඳනත  ඹ ප්රත් 

ප්රනොතහරිසරුන් විකමන්  ඒ අඹප්රේ හර්ෂි ඵරඳත්ර් රඵහ ළනීභ 

වහ ප්රවිඹ යුුර මුදල ේභහණඹ  ඹන  ප්රම් හසුර  ඹම් කිකම 

ේභහණඹකින් ළඩි ප්රනහ. ප්රම්හ ළඩි යන්න  ප්රවpුර වුණු 

හයණඹ භහ කිඹන්නම් රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි.  ඳුක 

ගිඹ අඹ ළඹ හර්තහප්රව්දී අවාරු ජනහධිඳවාුරභහ ප්රම් රු බහ  

ඇවිත් ප්රම් ළඩි වීම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ේහලනඹන් ශහ. 

ඒ අඹ ළඹ හර්තහ ප්රම් බහ විකමන් අනුභත ශහ. අනුභත 

යන රද ඒ ේවාඳත්වාඹ ක්රිදඹහත්භ කිරීභ  අලප නීවාභඹ 

ේවාඳහදන ස කිරීභ තභති අද ප්රම් ංප්රලජධනලින් නළත්නම් 

ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත්ලින් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන්.  ලිඹහ ඳදිංික 

යන ලිඹවිලි, ඒ හප්රේභ ඔේපු, උේඳළන්න වවා, විහව 

වවා, භයණ වවා ප්රම් කමඹලරභ අවුරුදු ණන් ආයක්හ 

යරහ ඒහප්රප ිළ ඳත් න්න  ඕනෆ අසථහරදී ඒ දහඹඹන්  

රඵහ ප්රදන්න  අඳ අද විධි විධහන රසරහ වාප්රඵනහ. අඳ 

දන්නහ, අවුරුදු කමඹඹක් ප්රදසීඹක් ඳයණ ප්රඳොත්ර අඩංගු ප්රම් 

ලිඹවිලිර  ිළ ඳතක් න්න ගිඹහභ ප්රඵොප්රවජ ප්රරහ  ප්රම්හ 

අඵරන් ප්රරහ; භවය ප්රොශ දියරහ. ප්රොශඹක් ිළ ඳත් යන්න 

ගිඹහභ එහි ප්රඵොප්රවජ අඳවුකම් වාප්රඵනහ. අද ඒ වහ අඳ 

උඳප්රඹජගි ය න්නහ, computer system එ. ඒ ලිඹවිලි අද 

computerize යනහ. ඒ හප්රේභ ඹම් ඹම් තහක්ණඹන්  

වඳුන්රහ දීරහ ඒ තහක්ණඹන් උඳප්රඹජගි ය න්නහ. ඒ 

හප්රේභ ඹම් ඹම් යහඹනි ප්රද්ල ප්රම් ලිිළප්රලන ආයක්හ කිරීභ 

වහ ප්රඹොදහ න්නහ. ප්රම් විධිප්රප ළඩ ිළිතප්රශක් ලිඹහ ඳදිංික 

කිරීප්රම් අංලඹන් විකමන් අද ඳහවි්චික යනහ. ප්රම්හ වහ විලහර 

මුදරක් ළඹ යන්න  කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඒ නිහ  අද අඳ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන් නළවළ, එදහ හප්රේ ප්රඳොත ප්රොශඹක් 

අවාන් ලිඹරහ ප්රදන්න. අද ඒහ කමඹලරභ computerize යරහ 

විනහඩි ඳවදී, වඹදී ිළ ඳතක් රඵහ ප්රදන්න  පුළුන් 

හර්ඹක්භ තත්ත්ඹක් වළභ හර්ඹහරඹ භ වඳුන්හ දීරහ 

වාප්රඵනහ. රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ප්රම්හ  විලහර 

මුදරක්  ළඹ නහ. ප්රභොද, භහ ලින් කිව්හ හප්රේ ප්රඳොත් ඳත් 

වාඹහ ප්රන ලිඹරහ ප්රදනහ නම්, ිළ ඳත් යරහ ප්රදනහ නම් එප්රවභ 

විඹදභක් ඹන්ප්රන් නළවළ. ප්රම් මුදල ආයණඹ ය ළනීභ  තභති 

අද ප්රම් විධිඹ  ප්රම් ඵදු ඳනන්න   යුුර යරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ප්රයජිසොහර් ජනයහල 

න්ප්රතජරුප්රව් විප්රලpප්රඹන් දළන  ප්රම් ක්රිදඹහත්භ ළඩ ිළිතප්රශ 

වහ යජප්රප මුදල රුිළඹල මිලිඹන 85ක් අිළ විඹදම් යරහ 

වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ ප්රම් ළඩ ිළිතප්රශ ඉදිරිඹ  ප්රන ඹෆභ වහ 

අණ්ඩ ප්රම් මුදල විඹදම් කිරීප්රම් අලපතහක් වාප්රඵනහ. ඒ 

වහ අලප උඳයණ ඳඹන්න  ඕනෆ; ඒ  හප්රේභ ඒ  යුුර 

යන අඹ පුහුණු යන්න  ඕනෆ; ඒ හප්රේභ යහඹනි ද්රිප 

ඳහවි්චික යන්න  ඕනෆ. ප්රම් ආහයඹ  විලහර මුදරක් දිගින් 

දි භ ළඹ යන්න  යජඹ  කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵනහ.  

1625 1626 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ප්රනොතහරිස ආඥහ ඳනප්රත් ප්රම් ංප්රලජධනප්රඹන් අදවස 

යන්ප්රන්, ප්රනොතහරිසයප්රඹකුප්රේ ඵරඳත්ර්ඹ වහ එදහ ප්රව 

රුිළඹල 10 මුදර අද  රුිළඹල 1,000ක් යන්නති. රුිළඹල 10 

මුදර ඳළන වප්රප 1943 දීති. ඒ කිඹන්ප්රන්  ප්රම් මුදර වඳුන්හ දීරහ 

අවුරුදු 75  ආන්න හරඹක් ප්රනහ. ප්රම් අවුරුදු 75 ුරශභ 

ප්රම් ඵරඳත්ර් හසුරප්රව් ංප්රලජධනඹක් වුප්රණ් නළවළ. අවුරුදු 75  

ඳසප්රp අද තභති ප්රම් හසුර රුිළඹල 1,000 දක්හ ළඩි 

යන්ප්රන්. ඒ නිහ  කිකමභ ප්රප්රනකු  ප්රම්හ ම්ඵන්ධප්රඹන් 

ප්රචජදනහ යන්න  පුළුන් කිඹරහ භහ හිතන්ප්රන් නළවළ.  

1976 දී ලිඹවිලි ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම් හසුර රුිළඹල 12.50ති. 

එතප්රො  තමුන්නහන්ප්රpරහ  ප්රඳප්රනති,  ඒ හසුර ඳනහ දළන  

අවුරුදු වාස ඳව  ආන්න හරඹක් ත ප්රරහ වාප්රඵනහ 

කිඹරහ. ඒ හප්රේභ ඔේපු ිළ ඳත් ළඳයීප්රම්දී, 1976 දී චන 

120කින් යුක්ත ප්රො   ප්රන්න වුප්රණ් රුිළඹල 2.50ති. අද 

ඒ ණන රුිළඹල 500 දක්හ ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඵළලූ ඵළලභ  

ප්රම්  මුදප්රල විලහර ප්රනක් වාබුණත් රු නිප්රඹජජප හය 

බහඳවාුරභනි, ප්රභඹ ඳශමුප්රන්භ වඳුන්හ දුන් දත්, අදත් අතය 

හරඹ ඵළලුහභ  දීර්ක හරඹක් ත ප්රරහ වාප්රඵනහ. ප්රම් හරඹ 

ඇුරශත විලහර ප්රනසම් ප්රරහ වාප්රඵනහ. ප්රම් ක්ප්රpත්ර්ප්රප 

විලහර ංර්ධනඹක්, දියුණුක්, පහේවාඹක් ඇවා ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ අද ප්රම්  යුුර කිරීප්රම්දී, ඒ හප්රේභ වවා 

ිළ ඳත් රඵහ ළනීප්රම්දී, ඒ හප්රේභ ඊ  අදහශ  යුුර කිරීප්රම්දී 

විලහර හර්ඹක්භතහක් ඇවා වීභ නිහ අද කමඹලු ප්රදනහ භ 

ඉතහභත්භ ඳවුකප්රන් ප්රම් ලිඹවිලි රඵහ න්න වළකි ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ ප්රම් ලිඹවිලි  ආයක්හ යන්න අද විධිවිධහන 

ප්රඹොදරහ වාප්රඵනහ.  

අද භහ ප්රම් අසථහප්රව්දී  විප්රලpප්රඹන් භතක් යන්න  ඕනෆ 

හයණඹක් වාප්රඵනහ.  වාස අත්තනහඹ භවත්භඹහ -එක්ත් 

ජහවා ඳක්ප්රප භව ප්රලම් භවත්භඹහ-  ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ල 

අඟුරු ඵරහහයඹ ළන ේහල ශහ. එුරභහ ප්රඳන්හ ප්රදන්න 

වළදුප්රව් අද විලහර අරහබඹක්,  ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ල අඟුරු 

ඵරහහයඹ ඇුරළු විදුලි ඵරහහයලින් කමද්ධ ප්රනහ, ප්රම්හ 

ආයණඹ කිරීභ වහ  විදුලි හසුර ළඩි යන්න යජඹ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ කිඹරහති.  

ඇත්ත ලප්රඹන්භ භහ කිඹන්න  ඕනෆ, අද ප්රම් ඳහඩු  ේධහන 

ලප්රඹන්භ ප්රවpුර ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් විදුලි ඵරහහයලින් කමද්ධ 

න ඳහඩු  ඩහ  ඉන්ධන මිර ළඩි වීභ ඵ. ප්රභොද, අප්රේ විදුලිඹ 

අලපතහප්රන් කමඹඹ  60ක් ඉන්ධන ඳහවි්චික යරහ, ඩීල 

ඳහවි්චික යරහ තභති  නිඳදන්ප්රන්. ප්රරජ ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp 

ඉන්ධන මිර ළඩි වීභ භත ඉන්ධන වහ අඳ  විලහර මුදරක් ළඹ 

කිරීභ  කමදු වීභ නිහ, ප්රම් න ප්රො  ර්ඹ  බිලිඹන 40 

ඳහඩුක් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  දයන්න කමද්ධ ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. ඒ නිහ තභති අද රංහ නිජ ප්රතල නීවාත 

ංසථහත් ේහල යරහ වාප්රඵන්ප්රන්, තදුය ත් රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  වනහධහය විධිඹ , එප්රවභ නළත්නම් වන මිර  

නිජ ප්රතල ප්රදන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ හයණඹ ම්පර්ණ ඇත්තක්. 

ප්රභොද, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අද වනහධහය විධිඹ   

ඉන්ධන දීභ නිහ ඇවා ප්රරහ  වාප්රඵන ඳහඩු භහ න්න රංහ 

නිජ ප්රතල නීවාත ංසථහ ඇඳඹ  තළබීභ ළයදිති. ඒ නිහ අද 

ඒ අඹ නිළයදි කිඹනහ, "දිගින් දි භ වනදහති විධිඹ  ඉන්ධන 

ප්රදන්න ඵළවළ" කිඹරහ. 

ඇත්ත ලප්රඹන්භ භහ ප්රම් අසථහප්රව්දී කිඹන්න ඕනෆ, 

ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල විදුලි ඵරහහයඹ නිහ තභති අද විදුලි ඵර 

ක්ප්රpත්ර්ප්රප වන ප්රම් විධිඹ  ප්රවජ ජනතහ  රළබිරහ වාප්රඵන්ප්රන් 

කිඹරහ. අද ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල විදුලි ඵරහහයප්රඹන් ප්රභහප්රොට් 

300ක් රළප්රඵනහ. ඒ ඒඹක් රුිළඹල 11 , නළත්නම් රුිළඹල 

12  තභති රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ මිර  න්ප්රන්. අිළ 

ඉන්ධන ඳහවි්චික යරහ, ඩීල ඳහවි්චික යරහ නිඳදන විදුලිඹ 

ඒඹක් රුිළඹල 22 , රුිළඹල 23  න්න ප්රො , 

ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල විදුලිඹ ඒඹක් න්ප්රන් රුිළඹල 11 . 

රුිළඹල 15කුත් ලත ණන  රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඳහරිප්රබජගිඹන්  ඒ විදුලිඹ විකුණනහ. එතප්රො  

ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ල අඟුරු ඵරහහයප්රඹන් නිඳදන විදුලිඹ 

ප්රනුප්රන් අද කිකමභ ඳහඩුක් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  කමද්ධ 

න්ප්රන් නළවළ. ඒප්රන් ඹම් කිකම රහබඹක් ඳභණති කමද්ධ න්ප්රන්. 

ප්රම් හයණඹ ම්ඵන්ධ ථහ යද්දී භහ විප්රලpප්රඹන් 

කිඹන්න  ඕනෆ, එක්ත් ජහවා ඳක්ඹ ේචහයඹක් අයප්රන 

ඹනහ, ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල විදුලි ඵරහහයඹ අහර්ථති කිඹන්න. 

ඒ අඹ කිඹන ප්රදඹක් තභති, ප්රම් ළප්රඩනහඹ කිඹන එ. භහ 

ිළිතන්නහ, ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ල අඟුරු ඵරහහයඹ විෘත 

යන්න නිඹමිත ප්රරහ වාබුණු හරඹ  ඩහ භහ අ   ලින් 

විෘත ශ ඵ. භහ අ   ලින් විෘත ශහ. භහ අ   

ලින් විෘත යන්න   කමදු වුප්රණ් ප්රම් නිහති. රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ේහල ශහ, "ත භහ වඹක් ඹන ප්රො  විලහර විදුලි 

හිඟඹක් ඇවා නහ. විදුලි ළඳයීභ ඩහ ළප්ර න්න ඉඩ වාප්රඵනහ. 

ර්හ නළවාභ නිහ අප්රේ ඵරහහයර ුරය නළවළ. ඒ නිහ ඹම් 

කිකම විලඳඹ  අිළ ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ. ඒ අනු තභති රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රප උඳප්රදස අනු අභහතපහංලඹ තීන්දු ප්රශp 

ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ල අඟුරු ඵරහහයඹ භහ අ   ලින් 

විෘත යන්න. ඒ විෘත කිරීභ නිහ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු කමද්ධ වුණහ 

කිඹන එ තභති එහි හර්මි නිරධහරින් ප්රඳන්හ දීරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ වළය ප්රන හර්මි ඩහ ළටීභක් කමද්ධ වුප්රණ් 

නළවළ; තහක්ණි ඩහ ළටීභක් කමද්ධ වුප්රණ් නළවළ. ඊප්රප 

ප්රඳප්රර්දහ switch එක් trip ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඒ trip වීභ 

ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ඳභණක්  ප්රනොප්රති, වළභ විදුලි ඵරහහයඹභ 

කමද්ධ නහ. භවය වි  වළභ විදුලි ඵරහහයඹභ trip වීභ  කමද්ධ 

නහ. Trip වුණහභ ඒහ නළත ආප්රද්ල යන්න ඕනෆ. එප්රවභ 

නළත්නම් අලුත්ළඩිඹහ යන්න ඕනෆ. ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ල 

අඟුරු ඵරහහයඹ ළනි තළන අනිහර්ඹප්රඹන්භ ඒහ අලුවාන් 

ආප්රද්ල යන්න ඕනෆ. ඳුක ගිඹ ද ඒ ඵරහහයඹ අක්රිදඹ වුණහ. 

භහ දළක්හ ඒ ළන පුත් ඳත්ර වාප්රඵනහ, "ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල 

ල අඟුරු ඵරහහයඹ නළත යක් හර්මි ප්රදජඹක් නිහ 

නවාති" කිඹරහ. ඒ හභහනපප්රඹන් කමද්ධ න ප්රදඹක්. අද ප්රම් 

අඹ ඒප්රක් ළයදි ප්රවොඹන්නභ ඵරහප්රන ඉන්නහ. අවුරුදු 19ක් 

එක්ත් ජහවා ඳක් ආණ්ඩු  ඒ  ඳ න් න්න ඵළරි වුණහ. ඒ 

අඹ අවුරුදු 19ක් ප්රනොප්රයෝචප්රචජප්රල ල අඟුරු ඵරහහයඹ ළන 

ථහ ශහ. නමුත්  ඳ න් න්න ඵළරි වුණහ. අිළ තභති 2006 දී ඒ 

ළඩ ආයම්බ ප්රශp, රු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවාුරභහප්රේ 

යජඹ ඹ ප්රත්. ඒ නිහ තභති අද ප්රභහප්රොට් 300ක් කිකම ේලසනඹක් 

නළවා, ඳහඩුක් නළවා රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  රඵහ න්න 

පුළුන් ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ නිහ  ඒ ඵරහහයඹ ළන ප්රදොස 

කිඹන්න අලප නළවළ.  

වාස අත්තනහඹ භන්ත්රී ුරභහ ේහල ශහ, ඒ ඵරහහයඹ ඉදි 

කිරීභ වහ Exim Bank of China එත් භඟ ඇප්රභරින් 

ප්රඩොරර් බිලිඹන 455 මුදරක් වහ ගිවිුකභක් අත්න් ශහ 

කිඹරහ. අිළ ඒ ිළිතන්නහ. ඒ ප්රරහප්රව් තක්ප්රpරු ශ මුදර 

තභති ප්රඩොරර් බිලිඹන 455. නමුත් එුරභහ කිඹනහ, ඒ  ළඹ 

වුප්රණ් මිලිඹන 300ති, අප්රනක් මිලිඹන 155  ප්රභොද වුප්රණ් 

කිඹරහ? භහ එුරභහ  කිඹන්න ඕනෆ, අිළ පහඳෘවාඹත් ක්රිදඹහත්භ 

යන්න විප්රද්ල ඵළංකුක් එක් ගිවිුකභක් අත්න් ශහභ, ඒ 

මුදල ටි ප්රජනිඹ දහරහ, නළත්නම් භලර දහරහ ප්රප්රනන්ප්රන් 

නළවළ. ඒ අත්න් ශ ගිවිුකභ   අදහශ  මුදර පහඳෘවාප්රප 

අලපතහ වහ ළඹ යන්න ප්රො ස ලප්රඹන් තභති 

ප්රප්රනන්ප්රන්. ඒ  මිලිඹන 300 නම් ළඹ වුප්රණ්, අිළ එතළනින් 

අයප්රන වාප්රඵන්ප්රන් මිලිඹන 300ති.  
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අිළ මිලිඹන 455  ගිවිුකම් අත්න් යපු ඵ ඇත්ත. ඒ 

පහඳෘවාඹ  මුදල ළඹ ප්රන ආහයඹ අනු, ඒ පහඳෘවාඹ 

ඉදිප්රන ආහයඹ අනු, ඒ පහඳෘවාප්රප ේවාඹ කමදු ප්රන ආහයඹ 

අනු තභති අිළ ඒ ඵළංකුප්රන් මුදල න්ප්රන්. එුරභහ කිඹන විධිඹ  

තක්ප්රpරු වරි නම්, ඒ අනු තභති මිලිඹන 300 ළඹ වුප්රණ්. 

එප්රවභ නම් ඉුරරු මුදල ඒ ඵළංකුප්රව් ඉුරරු ප්රනහ. ඒ භභ 

ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. එප්රවභ නළුර අිළ ඒ මුදල ඔක්ප්රජභ 

අයප්රන ඇවිලරහ  හක්කුප්රව් දහප්රන  ටි ටි ප්රදන්ප්රන් නළවළ. 

ඒ මුදල ඵළංකුප්රව් වාප්රඵනහ. ඉදි කිරීම් වහ අලප  මුදල 

ප්රො ස ලප්රඹන් ඵළංකුප්රන් රඵහ න්නහ. මිලිඹන 300 නම් 

ළඹ වුප්රණ්, ඉුරරු මුදල වාප්රඵන්න  ඕනෆ. ඒ නිහ රු වාස 

අත්තනහඹ භන්ත්රී ුරභහ  භභ කිඹන්න ළභවාති, ප්රභළනි 

පහඳෘවාඹක් ක්රිදඹහත්භ යන ප්රො  අිළ අනුභනඹ යන ළඩ 

ිළිතප්රප්රශp මලි ප්රද්ල ටික් රුණහයරහ ප්රත්රුම් න්න 

කිඹරහ.  

රු නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභනි, ඒ හප්රේභ භභ කිඹන්න 

ඕනෆ, විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ම්ඵන්ධ. එුරභහ ඒ ළනත් ථහ 

ශහ. ඇත්ත ලප්රඹන්භ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරප්රප ළඹ ශීර්ඹ 

ළඩි ප්රන්න ඳ න් ත්ප්රත් 1996 දී.  එදහ 1996 වාබුණු චන්ද්රි හ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළවානිඹප්රේ ආණ්ඩු ය  පුයහ විදුලිඹ ප්රඵදහ දීභ 

ආයම්බ ශහ. භභ කිඹන්න ඕනෆ, ප්රම් ප්රන ප්රො  යප්රට් 

ජනතහප්රන් කමඹඹ  95  විදුලිඹ රළප්රඵන ඵ.  විදුලිඹ 

ප්රනොරළප්රඵනහ නම් කමඹඹ  5  ඳභණති තභ 

ප්රනොරළප්රඵන්ප්රන්. කමඹඹ  95  විදුලිඹ රඵහ ප්රදනප්රො  රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  විලහර ිළරිළඹක් දයන්න කමද්ධ ප්රනහ. ප්රම් 

යප්රට් ෆභ භභ, ෆභ අසක් මුලරක් නෆයභ ප්රලර 

ප්රොම්ිළයු ර් ඳහවි්චික යන්න, ඒ හප්රේභ handphones battery 

charge යන්න අද පුළුන්භ රළබිරහ වාප්රඵනහ. ජනතහ  ඒ 

ඳවුකම් රළබිරහ වාප්රඵනහ. අද ඕනෆභ ප්රඹ ප්ර ලිවින් 

ඹන්ත්ර්ඹක් ඳහවි්චික ප්රනහ. ප්ර ලිවින් ඹන්ත්ර් වයවහ ප්රරජප්රප 

කමද්ධ ප්රන්ප්රන් ප්රභොනහද කිඹරහ   අද මිනිසුක  දළන න්නහ. ප්රම් 

කමඹලරභ යන්න පුළුන් ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් "භහින්ද ිකන්තන" 

ළඩ ිළිතප්රශ ඹ ප්රත් විදුලි ඵරඹ ය  පුයහ ප්රඵදහ වළරීභ නිහති. 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවාුරභහප්රේ ඳයභහර්ථඹ වුප්රණ් ප්රම් යප්රට් 

වළභ ප්රප්රනකු භ විදුලිඹ ප්රදන්න ඕනෆඹ කිඹන එති. ඒ හරප්රප 

විදුලි ඵර ඇභවායඹහ ලප්රඹන් භප්රේ ේධහන හර්ඹ බහයඹ 

ලප්රඹන් ඉරක් ප්රරහ වාබුප්රණ් ප්රම් යප්රට් විදුලිඹ ජනනඹ 

යන්නත්, ඒ ජනනඹ යන විදුලිඹ ය  පුයහභ ප්රඵදහ වරින්නත්.  

එප්රp ප්රඵදහ වළරීප්රම්දී විලහර ිළරිළඹක් අඳ  දයන්න කමද්ධ ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. ඒ නිහ ප්රම්හ  නිම් ප්රචජදනහ යරහ ළඩක් නළවළ. 

විදුලිඹ අඩු මිර  දීභ නිහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩු රළබුත් අද 

ප්රම් යප්රට් ජනතහ ඒ නිහ රඵන ේප්රඹජජනඹ, ඔවුන්ප්රේ ජීන 

භට් භ නඟහ කමටුවීභ වහ රළබී වාප්රඵන ඳවුකම් ළනත් අිළ 

ලඳනහ යන්න  ඕනෆ. ප්රම් තත්ත්ඹ ප්රත්රුම් අයප්රන වාප්රඵන 

නිහ තභති, ජනතහ  ඔප්රයොත්ුර ප්රනොප්රදන ආහයඹ  විදුලි බිර 

ළඩි ප්රනොය  ජනතහ  ඔප්රයොත්ුර ප්රදන ආහයඹ  ළඩි කිරීභ  

අද යජඹ  යුුර යප්රන ඹන්ප්රන්.  

Sir, now, I would like to draw the attention of this 

House to a very important matter. That is about the 

statement  made by the US Ambassador yesterday in a 

foreign correspondents’ forum. The US Ambassador has 

said that the war might erupt again. That is a very 

unfortunate statement made on the part of the 

Ambassador representing a country like America. 

Everybody knows that we have brought the war to an end 

and after the war, we are trying to bring about 

reconciliation in the country by improving  infrastructure 

and  by providing all the social requirements to people, 

irrespective of ethnic differences; whether it is Jaffna, 

Trincomalee, Kilinochchi, Galle, Hambantota or 

Colombo, the service rendered by the Government is 

equal. Everybody is treated equally. That is because the 

Government wants to bring about reconciliation in the 

country. So, at a time like this, making a statement of this 

nature is very unfortunate. We should condemn this 

statement;  such a statement by the Ambassador is a very 

clear instance of where the "wish is father to the thought". 

This is something that nobody expects in the country. The 

war coming back or  erupting again is something that we 

never expect. So, if this is the wish, I would say that the 

"wish is father to the thought".  We do not, for a moment, 

condone this type of statement which is adverse to the 

reconciliation efforts of the Government. 

Thank you. 
 
නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභහ 
(குழுக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. A. Vinayagamoorthy. 

You can commence your speech now and go on till the 

Sitting is suspended at 12.30 p.m. Then, you can continue 

your speech again at 1.00 p.m. 

 

[12.23 p.m.] 
 
රු ඒ. විනහඹමර්වා භවතහ 
(ரண்புறகு அ. றரபர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, thank you very 

much for giving me opportunity to speak on this Debate. 

Before that, let me have the indulgence of this House to 

refer to what the Hon. Minister of External Affairs said 

yesterday. He said that he rejects the Resolution passed in 

the UNHRC. If that is so, the Secretary-General of the 

Commonwealth Parliamentary Association will have to 

report it back to their headquarters.  

Probably, the Minister is not aware of what is 

happening in the Ministry. On behalf of the Ministry, Mr. 

Nivard Cabraal, the Governor of the Central Bank has 

entered into an agreement with a company in America to 

do propaganda work to bring about a rapprochement 

between Sri Lanka and America and we are paying Rs. 3 

million monthly. I want to find out whether the Minister 

is aware of it or not. The same thing is happening in the 

UK as well. We have retained a company and we are 

paying money monthly to do propaganda work.  

Now, I also want to at this stage, refer to various 

attacks made on the “Uthayan” newspaper. The first 

attack was on 23rd August, 2005; the second attack on 

2nd May, 2006; the third attack on 11th August,2006 and 

later there were attacks on 15th August, 2006, 18th 

August, 2006, 10th September, 2006, 29th April, 2007, 

26th January, 2008, 26th February, 2009, 24th March, 

2009, 4th February, 2010, 28th May, 2011, 27th 

December, 2012 and 10th January, 2013. No action has 

been taken by anybody to arrest the people who are 
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responsible for it. Sir, we cannot ask the mother as to 

where the thief is. The mother will not tell us. 

What happened to Ekneligoda?  What happened to 

Lasantha Wickrematunge? Is this the media freedom that 

we are speaking of? I want the Government to take 

immediate action to arrest the people who are responsible 

for the attack on the “Uthayan” newspaper.  

With regard to economic development of this country, 

the Hon. (Dr. ) Sarath Amunugama who is the Deputy 

Minister of Finance knows very well that we have got 

four or five white elephants. Unless we get rid of them, 

nothing can be done towards development. If you want to 

develop the country, you will have to make the country 

favourable for foreign investors to come and make 

investments here. That is the only way to develop the 

country.  

With regard to the Norochcholai Power Plant, what 

was told was that it remains closed almost all the time. I 

understand that you were trying to give it back to the 

company which sold it to you.  

Another company in Jaffna entered into an agreement 

to supply 30 kilowatts of electricity per month but gave 

only 15 kilowatts. When the Minister wanted to cancel 

the agreement, he was not allowed to do so.  

Then, with regard to public enterprises, kindly see that 

you take steps to bring down the losses made due to 

mismanagement and corruption in them. I am a Member 

of  the COPE and I know what is happening there. I have 

been questioning almost everybody who comes before 

COPE  and I think the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, the 

Deputy Minister of Finance and Planning will understand 

what I am trying to say. Please see that the losses are 

brought down to the minimum and get it done by a person 

who can do it efficiently.  

When India gained Independence, the famous socialist 

Kripalani said, “what we now want is not any “isms”; 

capitalism, communism or socialism but an efficient 

government”.  
 
නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභහ 
(குழுக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Vinayagamoorthy, you can 

continue with your speech after lunch.  

 
රු ඒ. විනහඹමර්වා භවතහ 
(ரண்புறகு அ. றரபர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Okay. 
 

නිප්රඹජජප හය බහඳවාුරභහ 
(குழுக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

රැසවිභ ඊ  අනුූලර තහහලි අත් හිටුන රදින්, අ.බහ. 
1.00  නළත ඳත්න රදී. 

அன்தடி அர்வு தற.த. 1.00  ற ம இமடறபொத்ப்தட்டு, 

லண்டும் ஆம்தரறற்பொ.     

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.  

 

වහය භව ප්රලම්ුරමිඹ 
(உறச்  தசனரபர்  ரம்) 

(Assistant Secretary-General) 

වුරු ප්රවජ රු භන්ත්රී යඹකු මරහනඹ වහ රු රිuඹහනි 

විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹප්රේ නභ ප්රඹජජනහ යන්න. 
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

"රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ දළන් මරහනඹ ත යුුරඹ" 

ති භහ ප්රඹජජනහ යනහ. 

 
රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ 
(ரண்புறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 
 
විකමන් සථිය යන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ මරහනහරඪ විඹ. 
அன்தடி, ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்ற 

அர்ள் மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took 

the Chair. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති.  රු ඒ. විනහඹමර්වා  භන්ත්රී ුරභහ. 

 
රු ඒ. විනහඹමර්වා භවතහ 
(ரண்புறகு அ. றரபர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Thank you, Madam Chairperson, for allowing me to 

continue with my speech after the lunch interval. I am 

sorry that I am not in a position to say anything valuable 

because, at the moment, both the Ministers concerned are 

not here. 

What the country needs now is economic 

development and elimination of bribery and corruption in 

the Government. How can you bring about economic 

development? We cannot take any more loans because 

we have gone to the maximum level. So, we will have to 

make the country suitable for foreign investors to come 

and invest. That is the only way you can develop the 

country.  

Then, I want to speak about the Registration of 

Documents Ordinance also. But, the Minister concerned 

is not here. If you take the Registration of Documents 

Ordinance, you find these rates in Chapter 135, not in 

Chapter 117. You have increased the rates exorbitantly. 
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Even for a small affidavit, a person has to pay Rs. 250 

and for everything, you need an affidavit.  So, how can 

you expect a poor litigant to affix stamps to the value of 

Rs. 250 on an affidavit? Earlier, when we went to the 

Land Registry with stamps worth only Rs. 2.50, we could 

see all the documents and come. But, now, you want us to 

pay Rs. 500 to obtain a certified copy of a deed. Then, 

earlier, registering a power of attorney was done free but 

now you will have to pay Rs. 1,500 to get it registered. 

Do you not think that it is a very high rate? When the 

Minister in charge comes, he must be informed that all the 

rates he has fixed are on the high side. He will have to 

reconsider his decision to change the First Schedule so 

that you can help the poor litigants.  

Madam, the main thrust of the Statement made by our 

Leader, the Hon. R. Sampanthan, in the morning is that in 

the presence of police officers from the Kilinochchi 

Police Station, people picked up stones and threw at our 

office and we did not get any reply for that. So, in Jaffna, 

what we now want is a civil government. Can the Jaffna 

people not have a civil government? It is four years after 

the war. Everything is being controlled by the Governor, 

who is a military person and Major General 

Hathurusinghe, the Security Forces Commander of Jaffna. 

All the officers there, including police officers, have to 

take orders from them. Are we not entitled to have a civil 

government in Jaffna? In 24 villages in the Valikamam 

North, 28,270 people have to be resettled, but they have 

not been resettled because the army is not allowing them 

to be resettled. So, I have filed a case in the Supreme 

Court and I am supporting them on the 13th of May.     

Then, coming back to what the Hon. Minister of 

External Affairs said yesterday, I have got a letter with 

me, which was sent to me by the Office of the Leader of 

the Opposition in that regard and which states, I quote: 

“The Secretary General of the Commonwealth has acted in 

Item 18 of the Perth Ministerial Action Group 

recommendations adopted in Perth in 2011. .........." 

"He used his good offices to engage with the government of 

Sri Lanka regarding the violation of the Commonwealth 

values, which are in accord with UN Declaration in this 
regard. 

Hon. (Prof.) G.L. Peiris, Minister of External Affairs 

categorically rejected the Geneva Resolution in his reply on 9 
April, 2013 in the House.  

The rejection is in effect, a rejection of the Commonwealth 

values.     

The result is that the Secretary General of the Commonwealth 

has no longer a role to play. 

This is a matter that should be brought to the notice of the 
Secretary General.” 

Although the Hon. Minister of Public Administration 

and Home Affairs is not here, I request him to reconsider 

the rates he has fixed. That is, to get a certified copy of a 

deed, we will have to pay Rs. 500; to register a power of 

attorney, we will have to pay Rs. 1,500 which earlier was 

done free and to go through the registers, we will have to 

again pay Rs. 500. Earlier, it was a matter of paying a 

mere Rs. 2.50. So, I hope the Hon. Minister would 

seriously consider my request and see that these rates are 

revised.  

Thank you. 

 
රු ආචහර්ඹ යත් වීයප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற சத் வீரச) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
 
 
නළඟී කමටිප්රපඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

Yes, Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara? 

 
 

රු ආචහර්ඹ යත් වීයප්රpය භවතහ 
(ரண்புறகு னரறற சத் வீரச) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

Madam, there is a small clarification to be made. The 

Hon. Member stated just now that there is a military 

government in Jaffna, which is a blatant untruth. In 

Jaffna, we have a civil administration, but definitely, the 

military is assisting it. The forces have demined more 

than 500,000 landmines and also built houses. The TNA 

has never given even a cup of tea to these soldiers who 

are engaged in demining, risking their lives for the Tamils 

to resettle. So, I must object to that statement. There is 

absolutely no military government; there is a civil 

government, but the military is assisting the normal day-

to-day life of the Tamil people. - [Interruption.] No. The 

TNA is not doing anything for the welfare of the Tamil 

people in Jaffna. 

[1.09 p.m.] 
 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Madam Chairperson, I think I got an early opportunity 

today to have my say on the Bills that have been 

presented before the House.  

Madam, I crave your indulgence to digress a little, 

firstly, to point out certain erroneous and misleading news 

reports about our speeches in Parliament in some of 

today’s Tamil newspapers. When the Hon. Sampanthan 

was speaking, it is true that we, the Hon. Abdul Cader and 

myself, interrupted. I said in my speech itself that that 
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must be correctly reported by my good friends of the 

Tamil media in the Gallery and it had not been done. So, 

it becomes a matter of Privilege. We did not object to the 

Hon. R. Sampanthan speaking about the Muslims. 

Anybody can speak about the Muslims. Even the people 

who chased away the 100,000 Muslims - this must be 

reported clearly - can speak about the Muslims; even the 

people who massacred those who were praying in the 

Kattankudy Mosque can speak about the Muslims now 

and even those LTTE cadres who cut and chopped 

children who were born just the previous day, can speak 

about the Muslims. They brought those children to us 

when we went to Eravur.  

தரல் ம் ரநரப் தச்சறபங் குந்மறன் றற்மநக் 

றறத்து, குடமன தபறர டுத்ர்பௐம் இன்பொ 

பஸ்பௌம்மபப் தற்நறப் ரதச படிபெம். அர்ள் றபைம்தறரபொ 

பஸ்பௌம்மபப் தற்நறப் ரதசட்டும்! ஆணரல், ரன் என்மந 

ட்டும் தரறறக் றபைம்புறன்ரநன். பஸ்பௌம்பறன் 

றரங்பறல் ஈடுதடுறபௌபைந்து ரங்ள் தறன்ரங் 

ரட்ரடரம்; அந் றடங்பறல் ரங்ள் பன்ணறறல் 

றற்ரதரம். அசரங்த்துடன் இமந்றபைக்றன்ந பஸ்பௌம் 

அமச்சர்பௐம் பஸ்பௌம் தரரபௐன்ந உபொப்தறணர்பௐம் 

ரறறன்ந தபைப்தறரன ண்தம ஊற்நரது 

அமறப்தடுத்துற்ரண தறமபர ரற்தரண்டு 

பைறன்நரர்ள் ன்தம ரன் லண்டும் பௌபெபொத்றச் 

தசரல்பௌர ரண்டும். ரங்ள் தூக்றன்நற இரரடிர 

ரகு ஜணரறதற அர்பௐடதம் ரரத்ரத ரஜதக்ஷ 

அர்பௐடதம் .ஜற.பீ. ற்பொம் அந்ந் ரட்ட டி..ஜற. 

ஆறரரபைடன் தரடர்புதரண்டு, பஸ்பௌம் க்ள் 

சம்தந்ரண தறச்சறமணள் தற்நற உமரடி, அந்ப் 

தறச்சற்மணமபத் றக் பல்றன்ரநரம். ஆணரல் 

பஸ்பௌம்ள் தற்நறப் ரதசுறன்ந சறனர், தரழும்தறரன அசறல் 

தசய் றறன்நற ங்குரரத்து றமனறல் இபைந்து தரண்டு, 

இமரது தசய்ரரம் ண ண்ற, வீடிரர ற்பொம் 

புமப்தடக் பைறமப அதப்தற அந்ச் சம்தங்மபப் தடம் 

தறடிக்றன்ந அன றமனறரனர இபைக்றன்நரர்ள். ஆணரல், 

ரங்ள் அப்தடில்ன.  புமப்தடம் தறடித்து தத்றரறமபறல் 

தறசுரறப்தம றடுத்து, தறச்சறமணமப அந் இடத்றரனர, 

அரது பமபறரனர, றள்பற நறறன்ந தறமத்ரன் 

பஸ்பௌம் அமச்சர்ள் உட்தட தரரபௐன்ந 

உபொப்தறணர்பரற ரங்ள், குநறப்தர ரன், இன்பொம் தசய்து 

பைறன்ரநன். ரன் ரகு ஜணரறதற அர்பௐடன் 

பஸ்பௌம்பறன் தறச்சறமணமபப் தற்நற ரற்பொ, 

ரற்பொபன்றணம் ட்டுன்நற ந்ரபௐம் 

ரதசறக்தரண்டுரன் பைறன்ரநன். இன்பொ பஸ்பௌம்பறன் 

தறச்சறமண றந்து பைறன்ந றமனம ரப்தடுறநது. 

ரகு ஜணரறதற அர்ள் அன்பொ ரதபைமபறல் 

ரதசறததரழுது "சறங்ப க்பௐமட உரறமமபக் 

ரப்தமப் ரதரன்பொ பஸ்பௌம் க்பறன் உரறமமபபெம்  

ரப்தது ணது டம; ஆர, லங்ள் ற்கும் தப்தடத் 

ரமறல்மன"  ன்பொ உனம் அநறச் தசரன்ணரர்.    

ரழ்ப்தரத்துக்குச் தசன்ந இந்றப் தரரபௐன்நக் 

குழுறணர் ரற்மந றணம் ணறழ்ச்சறபெடன் து 

தரரபௐன்நத்மப் தரர்மறட ந்றபைந்ரர்ள். இந்ற 

தரரபௐன்நக் குழுறணர் து ரட்டுக்கு ற்ர 

ந்ரர்ள்? து ரட்டின் றமனமம அநறற்ரர 

இங்கு ந்றபைக்றநரர்ள். அர்ள் ரரத்ரத ரஜதக்ஷ 

அர்பௐமட புணர்றர்ரப் தறமபப் தற்நறபெம் 

ணப்பும் அகும் றக் றன்ணர ஏரறன் தசபந்ரறம் 

தற்நறபெம் றவும் ரன்மரப் ரதசறணரர்ள். தஜனபௌர 

அர்ரப, து ரட்டுக்கு ரபைங்ள் அம்ர! து ரட்டின் 

றமனமம ந்து தரபைங்ள் அம்ர! அரரதரன்பொ 

மனஞர் அர்ரப, து ரட்டுக்கு ந்து றமனமமபப் 

தரபைங்ள் ர! இங்கு ந்து தரர்த்ரல்ரன் உண்ம 

றபங்கும். ஆணரல் என்மநச் தசரல்ன ரண்டும். ரன் 

ரற்மந றணம் ஆங்றனத்றல் தசரன்ரணன், "தடல்பௌ 

அசரங்ம் பைரறறக்கும் மனச்தசல்றக்கும் ன்ணத்றல் 

ல்ன அமந தரடுத் ரறரறச் தசற்தட்டிபைக்றநது" ன்பொ. 

இந்றப் தரரபௐன்நத் தூதுக்குழுறணர் இனங்மக்குப் 

ரதரக்கூடரதன்பொ வ்பவுதூம் ஆர்ப்தரட்டம் 

தசய்ரர்ள்!   

One of those private channels in its news bulletin said 

that they are not coming and they have cancelled it. But, 

in the morning, when listening to Mr. Hudson 

Samarasinghe’s programme “Dasa Desin” - everybody 

listens to that in the morning - you could get all the 

information. The Delegation has already arrived. That is a 

great victory that shows the bond of friendship and 

understanding that Delhi is having with Colombo and 

Colombo is having with Delhi. This is what our future is 

going to be.  

Therefore, Sir, ரர் அர்பௐம் ரதம் குபொக்லடு 

தசய்து பஸ்பௌம்பௐக்கு றரரர அல்ன. ரங்ள் 

பஸ்பௌம்பறன் தரமறரன - இஸ்னரற பமநறரன - அர் 

தசய் "பணரதறக்" - ஞ்சத் ணத்மத்ரன் டுத்துக் 

கூநறரணரம். ரழ்ப்தரத்றரன ரழ்ந் ஏரறனட்சம் பஸ்பௌம் 

க்மப றட்டிததரழுது தபணர இபைந் சம்தந்ன் 

ர அர்பௐக்கு, இன்பொ பஸ்பௌம் க்ள்லது தரறவு - 

தறரம ற்தட்டிபைக்றநது. இது தரறரசம் இல்மனர?  

அமணத்ரன் ரங்ள் டுத்துச் தசரன்ரணரரதரற, 

ரங்ள் ரதசறது பஸ்பௌம்பௐக்கு றரரர அல்ன 

ன்தம ரன் லண்டும் தரறறத்துக்தரள்றன்ரநன். இந் 

றடத்மப் தத்றரறமள் சரறரண பமநறல் 

தறசுரறக்ரறடில் ரன் லண்டும் சறநப்புரறமப் தறச்சறமணம 

ழுப்புரன். து ஆங்ம், து ண்க்பை ன்ண 

ன்தம க்ள் புரறந்துதரள்பௐம் றர து 

ரதச்சுக்மபப் தறசுரறக் ரண்டும். ஆணரல் பஸ்பௌம் 

க்பௐக்கு ங்மபப் தற்நற ன்நரத் தரறபெம். ஆமரல், 

பஸ்பௌம் க்மப அர்பௐமட இபைப்தறடங்பறபௌபைந்து 

றட்டி றழ்க் குழுரரடு இபைந்து ந்ர்ள் ங்மபப் 

தற்நற பஸ்பௌம் க்பௐக்குச் தசரல்னத் ரமறல்மன.  

இந்ற அசரங்த்றணரல் ட்டித்பைர 

ரக்குபொறபறக்ப்தட்ட 50,000 வீடுபறல் எபை 

வீட்மடரது பஸ்பௌம் க்பௐக்குக் தரடுப்தற்கு 

சம்தந்ன் ர அர்ள் ஆம்தத்றரன தறரறப்தடறல்மன. 

சுஷ்ர சுரஜ் அர்ள் இங்கு ந்து சதரரர் ற்பொம் 

தரரபௐன்ந உபொப்தறணர்பௐடன் னந்துமரடி ரத்றல் 

ரன்ரன் அந் றடத்மச் தசரன்ரணன். அரது 

"பஸ்பௌம்பறல் எபைபைக்குக்கூட இந்றர ட்டிக் தரடுக்கும் 

வீட்மடக் தரடுக் படிரதன்பொ தசரல்றநரர்ள்" ன்பொ 

ரன் தசரன்ரணன். இன்பொ சுதறரன் தபனற அர்ள் 

"ங்பௐக்கும் வீடுமபத் ரபைங்ள், ங்பௐமட 

தறச்சறமணமபபெம் லபைங்ள்" ன்பொ ந்ரபௐம் 

ரழ்ப்தரத்றபௌபைந்து குதனழுப்தற பைறன்நரர். சம்தந்ன் 

ரறடம் இன்பொம் ரன் என்மநக் கூநறக்தரள்ப 

றபைம்புறன்ரநன். அரது, ஆறம்பமந ரன் உங்மபக் 

குபொக்லடு தசய்ரன். பஸ்பௌம்பௐக்குச் தசய் 
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அறரத்துக்கு றரத்ரன் ரன் உங்மபக் குபொக்லடு 

தசய்றன்ரநரண ற, லங்ள் பஸ்பௌம்மபப் தற்நறப் 

ரதசறற்ரல்ன. தபனற சுதறரதக்கும் 

மணர்பௐக்கும் டக்றபள்ப ரறள் சரறர ல்மன 

றர்ம் தசய்ப்தட்டு இன்ணபம் ங்ப்தடறல்மன. 

அந்க் ரறமப ங்குங்ள்! ன்பொரன் ரன் 

ரட்றன்ரநன். அங்றபைந்து றட்டப்தட்டர்ள் லண்டும் 

அங்கு குடிர்ற்ரண அமணத்து சறமபபெம் தசய்து 

தரடுங்ள்! 

ரற்பொ ஜணரறதற அர்ள் என்மநச் தசரன்ணரர்; 

While launching the Central Bank Report, he said Rs. 

226 billion has been expended for the development of the 

Jaffna area in the North. That is, Rs. 226 billion! I want to 

tell this to the Parliamentary Delegation which is here and 

also let the foreign press report this for the 'அம்ர' to 

know and 'ர' to know. Now, Madam Chairperson, 

what happened to Ms. Jayalalitha? This same lady, until 

Prabhakaran died, was wearing a bulletproof jacket.  

அரது, தறதரன் அர்ள் டிபெம் மறரன குண்டு 

துமபக்ர எபை சட்மடமத்ரன் அந் அம்ர அறந்து 

தரண்டிபைந்ரர். அவ்பவுக்கு அர் தத்துடன் இபைந்ரர். 

தறதரன் தசய் அறரம் ங்பௐக்குத் தரறரர?அர் 

அங்கு தற அமச்சமக் தரன்நது ங்பௐக்குத் 

தரறரர?  

 

රු විජඹරහ භප්රවpසයන් භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) றஜனர ரஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

 
නළඟී කමටිප්රපඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
உங்மபப் தற்நறச் தசரல்னறல்மன அம்ர! அர்மபப் 

தற்நறத்ரன் ரன் தசரல்றன்ரநன். லங்ள் ல்ன அம்ர! 

லங்ள் அர்ரபரடு ரசரலர்ள்! அர்ள் உங்பௐக்கு 

றரரரணர்ள்! உங்பௐக்கு அர்ள் எபை ரபௐம் உற 

தசய்ரட்டரர்ள் ன்பொ ணக்குத் தரறபெம்."ஆடு 

மணறன்நது ன்பொ ஏரய் அழுறன்நரம்." 

அரதரறறரனரன் இர்பௐம் ஞ்சம் - 'பணரதறக்' 

ணம் உள்பர்பர இபைக்றன்நரர்ள். 

In the highest hypocrisy, he is standing  
 

[මරහනප්රප අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்றரசணக் ட்டமபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

before the world community, I should say. So, you 

had better first of all - லங்ள் ன்ணறப்புக் ரரபைங்ள்! 

Plead with the Muslims to forgive you; ask forgiveness 

from them. Then only, we can get up in this House and 

say, “You have at least realized your former follies”.  

Today, I am ashamed of the Hon. Leader of the 

Opposition. He is criticizing and attacking Major General 

Hathurusinghe, Commander for Jaffna. And, my good 

Friend, the Hon. Sarath Weerasekara, MP, intervened at 

the correct time. Major General Hathurusinghe is also a 

very good friend of mine. The Hon. Vinayagamoorthy 

said that there is a military regime or rule in the North. 

There is only a civil administration in Jaffna. So, do not 

give the wrong signal to the world. This is what you did 

to the Muslims in Jaffna. There is a civil administration 

in the  Eastern Province. There is a Governor in the 

Northern Province; there is a Muslim Governor in 

Colombo; there is a lady Governor in Galle, Mrs. Kumari 

Balasuriya, the beloved wife of our Minister, the Hon. 

(Dr.) Jagath Balasuriya. All these people are engaged in 

civil administration. Also, there is the Secretary; there is 

the Government Agent; there is the Mayor of the Jaffna 

Municipal Council. They are all Tamils. There are 

various Pradeshiya Sabhas won by you. You won it. They 

are all running a civil administration. Now, you have 

come here. I am again asking the Hon. Sampanthan, have 

you spent a single cent through your Decentralized 

Budget for the development of the Tamils in the North? 

Rs. 226 billion, for the development of the North, is 

being spent by our President, His Excellency Mahinda 

Rajapaksa for the good of the Tamils. 

Then, Madam Chairperson, ප්රභොක්ද, ප්රම් කිඹන්ප්රන්? 
භත්තර යහජඳක් ජහතපන්තය ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොශ ළන අවනහ. 

කුරුලප්රරකු වළේපුණහලු. ත ප්රඳොඩ්ඩක් ල ඹන ප්රො  කිඹති, 

ආහප්රp රහකුළුත් වළේපුණහඹ කිඹරහ. ප්රම් හප්රේ භප්රජඩි, ප්රම් 

හප්රේ ප්රනතිඹහඩම් ථහ අිළ දහත් අවරහ නළවළ. එප්රවභ නම් 

ප්රම් යඑන්පීහයඹන් කිඹන විධිඹ  airport එක් වදන්න 

නයති; ඳහයල වදන්න නයති; ප්රල වදහ ප්රදන්න නයති; 

යහඹක් වදන්න නයති.  

See the benefits of this Mattala Airport project. The 

whole world should know and they know it.  I have got 

all the papers ready here but I have no time to read  about 

the beauty of Mattala: the great concept of Mattala. The 

future of Sri Lanka depends on the development of 

Mattala and Hambantota.  

I must also tell in this House today, Madam 

Chairperson, that the Muslims in the Eastern Province 

like it very much. If you can operate Haj flights annually, 

it is very easy for them to come to the Mattala Rajapaksa 

International Airport from Amapara, from your district, 

Batticaloa and from the Trincomalee District by wearing 

Ihram cloth in order to perform the Holy Haj or Umra 

pilgrimage. They need not come and spend days in 

Colombo and then change into Ihram. There also, the 

President has helped the Muslim community in order to 

perform Haj very conveniently from the Mattala Airport. 

See the benefits. You must know the benefits of this 

Mattala Airport? The establishment of the international 

airport in the Southern region will serve as an alternate 

international airport to the Bandaranaike International 

Airport at Katunayake. 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹ හරඹක් 

වාප්රඵනහ. 

 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ථිතින් ප්රඵොප්රවජ ප්රදප්රනක් නළවා නිහ භ  ත විනහඩි 

ප්රදක් ප්රදන්න. Then, Madam Chairperson, new ventures 

such as general aviation and non-aviation sports facilities 

would be available at the airport at low cost. Also, this 

airport would be ideal to provide airport-related industries 

such as aircraft maintenance, aircraft workshops, engine 

repair shops, training schools and flight training facilities at 

low cost.   

Madam Chairperson, the Hon. Minister of Water 

Supply and Drainage has just arrived here. Also, I  must 

mention that he is giving water to the Southern Province.  

லங்ள் support தண்ணும் TNA இணர் எபை துபற லமரது 

ரழ்ப்தர க்பௐக்கு ங்ற இபைக்றன்நரர்பர ன்பொ 

ர பைரறறர, ரபௐங்ள் அர்பறடம்! அம்ர 

தஜனபௌரர ரபௐங்ள்! ஆணரல், ரண்புறகு றரணஷ் 

குர்ண அர்ள் அங்ர ரதரய் தரரற லர் ங்ல் 

றட்டங்மப ரற்தரண்டுள்பரர். [இமடபடு] ரர! 

அம்ர, லங்ள் தரஞ்சம் சும்ர இபைங்ள்! ரன் உங்மப 

இமடபடு தசய் ரண்டரதன்பொ தசரன்ணரல் லங்ள் 

ழுந்து ஏடிறடுவீர்ள். லங்ள் ன் அன்தபைமட மணற, 

ங்பௐமட அன்புச் சரரரற! ஆர, தரஞ்சம் 

ததரபொமர இபைங்ள்!   

රු දිප්රන්ස ගුණර්ධන ඇභවාුරභනි, භ  විනහඩි 5ක් ප්රදන්න.  
 

රු දිප්රන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතපුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසප්රප ේධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்ல், டிரன 

மப்பு அமச்சபைம் அசரங்த் ப்தறன் பற்ரரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භන්ත්රී ුරභහ  විනහඩි 5ක් ප්රදන්න. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  නිඹමිත හරඹ අහනති. 
 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු දිප්රන්ස ගුණර්ධන ඇභවාුරභහප්රන් විනහඩි 5ක් ඉලරහ 

ත්තහ. අප්රේ ඳක්ප්රප ථිතින් කිහිඳ ප්රදප්රනක් නළවළ. 

Then, another benefit is the growth of the agriculture-

related industries due to the improvement of cargo. That 

will enhance the economy. Cargo will be a lucrative 

business for this location as it covers a huge agricultural 

processing zone which produces vegetables, fruits, dairy 

products et cetera.  

Then, the tourism and hospitality industry would 

flourish with the integrated development of the port and 

airport in the Southern region. So, see the benefits. Every 

country, every nation has one or two alternative airports. 

We must have a second runway in case something 

happens. If your 'ர' and 'அம்ர' do not allow us to 

land in Madras, what will happen to our aircraft with all 

the 200 or 300 passengers? His Excellency the President 

has thought of it very well. Now, we could say, "Here is 

the Mattala Airport in our own land. Come and land 

here". After the repairs, the Muslims going for Haj or the 

other travellers will take off from there. 

Then, Madam, another benefit is to create indirect job 

opportunities by way of additional business ventures that 

would form as a result of airport operations and also 

create aviation related industries. 

ප්රභොක්ද? එතළන වාබුණු ස ඔක්ප්රොභ ළපුහ ලු. අප්රන්! 

දන්ප්රන් නළද්ද,  අවුරුදු 50  විතය ඉසප්රලරහ ටුනහඹ 

වාබුණු ප්රඳොල ස ඔක්ප්රොභ ඳන්න කමද්ධ වුණු ඵ. ප්රනොඵළඳි 

ජහතීන්ප්රේ ම්ප්රම්රනඹ  විප්රද්ශීඹ නහඹඹන් එන වි  ප්රඵජ 

කුත් ළපුහ. ඒත් අඳ දන්නහ. අඳ එඹ කිඹහ වාප්රඵනහ.  

 
රු භන්ත්රී යප්රඹක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 

ප්රොේර මුළු භභ අතින් ශහ. 
 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔව්. ප්රොේර මුළු භභ අතින් ශහ. අන්න එප්රවභති ප්රශp. 

ප්රභුරභන්රහ කිඹනහ ඳප්රයවිප්රඹක් වළේපුනහ ලු. ඳප්රයවිප්රඹජ 

ප්රනොප්රති, ඊ  එවහතින් ගිහින් රහකුළුර වළේපුනහඹ කිඹරහත් 

කිඹන්න පුළුන්.   

ිළ  ිළ  7න ය ත් කමඹඹ  6.7 ආර්ථි  ර්ධන ප්රව්ඹක් 

ුරශ, ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් 2,923 ළඩිභ ඒ පුද්ර ආදහඹභක් 

රඵමින්, භහ 50ක් අණ්ඩ තනි ඉරක්ප්රම් උද්ධභනඹක් 

ඳත්හප්රන ඹමින්, ඉවාවහප්රප අඩුභ විරැකිඹහ ේවාලතඹ -

කමඹඹ  4 ඳභණ- අද අඳ කමටින ඵ ජනහධිඳවා භහින්ද යහජඳක් 

භළවාුරභහ ඊප්රප රක් ජනතහ  ඳළුකහ. ප්රභන්න ප්රභප්රවභති අඳ 

ප්රම්හ දියුණු යන්ප්රන්. ඔඵුරභන්රහ එඳහ එඳහ කිඹන වි  දකුප්රණ් 

ඉන්න මිනිසුකන්  ප්රඳොල ටුද ප්රදන්ප්රන්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, වාස අත්තනහඹ 
භන්ත්රී ුරභහ කිඹනහ භත්තර ගුන් ප්රතොටුඳශ ටු ප්රඹක් - 
museum එක්- යනහඹ කිඹරහ. අප්රන්! ප්රවොති. ටු ප්රඹක් 
යන්න. ප්රභොද තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ ර්තභහන නහඹඹහ 
ඇුරළු කමඹලු ප්රදනහභ අවුරුදු 25  ඳසප්රp ඒ ටු ප්රති තභති අඳ 

ප්රනිහින් වාඹන්ප්රන්. වාස අත්තනහඹ භන්ත්රී ුරභනි, ප්රභළනි 
ඔශප්රභොට් ශ ථහ කිඹන්ප්රන්  ප්රභො ද? ළඩි ල ඹන්න ප්රඳය 
තමුන්නහන්ප්රpප්රේත් t icket  එ ළප්රඳනහ. අන්න 
තමුන්නහන්ප්රpප්රේ නහඹුරභහ එුරභහප්රේ අනහත අධපහඳන 
ඇභවා ප්රර අකිර වියහජ් හරිම් භන්ත්රී ුරභහ නම් ය 

වාප්රඵනහ. ප්රවොති ප්රන්ද? The name of the blue-eyed boy of 

the Hon. Ranil Wickremasinghe has already been 

announced. But, when will they come to power? There is 

not a word about my good Friend, the Hon. Sajith 

Premadasa, not a word. There is not a word about the 

others who are toiling and working for him. That is the 

way he treats his own people. But, our Leader treats all 

the Members equally and in a very good fashion.    

1639 1640 
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Then, coming back to the benefits of the Mattala 

Airport, another is the creation of direct skilled and semi-

skilled employment opportunities. The employment of 

thousands of people from the South is a benefit to the 

community.  

වම්ඵන්ප්රතො  ේප්රද්ලඹ දියුණු යනහ  තමුන්නහන්ප්රpරහ 

විරුද්ධ ඇති? ඒ ඳළත්ත රංහප්රව් ප්රො ක් ප්රනොප්රතිද? 

වම්ඵන්ප්රතො   ගිහින් එප්රවන් ප්රභප්රවන් මුදල ප්රඵදන ජිත් 

ප්රේpභදහ භන්ත්රී ුරභහ ප්රම්  ප්රභොද කිඹන්ප්රන්? වම්ඵන්ප්රතො  

දියුණු  තමුන්නහන්ප්රp ළභළවා නළවළ කිඹරහ කිඹන්නද? 

එප්රවනම් අඳ වම්ඵන්ප්රතො  ජනතහ  එප්රවභ කිඹන්නම්.  නමුත් 

එප්රවභ කිඹන්න ඵළවළ. ප්රභොද අඳ දන්නහ ඔඵුරභහ  වුභනහ 

යනහ දියුණු; අනහතඹ.  ඒ  ඉඩ ප්රදන්ප්රන් නළවළ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහප්රේ හරඹ අහනති. දළන් ථහ 

නතය යන්න. නළත්නම් අනික් ථිඹන්ප්රේ හරප්රඹන් අඩු 

යන්න ප්රනහ.   

 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භ  ත විනහඩි ප්රදක් ප්රදන්න.  

The other benefits to the community are business, 

improved infrastructure facilities, a market for their 

agricultural products, enhancement of tourism in the area, 

upliftment of education and connectivity. 

අද ත භන්ත්රී යප්රඹක් සූරිඹළ ක්රිදට් ක්රීනඩහංණඹ ළන 

කිව්හ. ප්රභො ද ඒ වළදුප්රව්? [ඵහධහ කිරීභක්] අප්රන්! ඔව්. 

තමුන්නහන්ප්රpරහ ුකහන භූමිඹක් යන්න වදපු තළන තභති ඒ. අද 

ප්රරජ පජිත ක්රීනඩඹන් සූරිඹළ භහින්ද යහජඳක් ක්රිදට් 

ක්රීනඩහංණඹ  ඇවිත් ඉතහ විිතස  අන්දමින් ජහතපන්තය තයර 

ප්රඹප්රදනහ. ශඟදි ඵංේරහප්රද්ලප්රප ක්රීනඩඹන්  ආහ; එංරන්ත 

ක්රීනඩඹන් ආහ; ඕසප්රකලිඹහනු ක්රීනඩඹන් ආහ; West Indies 

ක්රීනඩඹන් ආහ. ඒ අඹ ආප්රව් ප්රොප්රවp ද? ඔවුන් ආප්රව් ලහන්ත 

ඵසවාඹභ  ප්රනොප්රති; ප්රොශම 05 ේප්රද්ලඹ  ප්රනොප්රති; ප්රොශම 

03 ේප්රද්ලඹ  ප්රනොප්රති. ඳලප්රරළප්රල වාප්රඵන ක්රිදට් 

ක්රීනඩහංණඹ  ඔවුන් ආහ; ප්රත්තහයහභ ක්රීන ඩහංණඹ  ආහ ; අප්රේ 

පී. යනමුත්ුර ක්රීනඩහංණඹ  ආහ. ඊශඟ  ඔවුන් ඹන්ප්රන් 

ප්රොප්රවp ද? භත්තර . ඒ කිඹන්ප්රන් සූරිඹළ ජහතපන්තය ක්රිදට් 

ක්රීන ඩහංණඹ . එප්රවp ප්රභොන තයම් අරංහයද? ඔඵුරභන්රහ ගිහින් 

ඵරන්න. එදහ භත්තර  ඳළමිණි ේථභ ගුන් ඹහනඹ අයහබි යප්රට් 

ගුන් ඹහනඹක්. An Air Arabia airbus first came and landed in 

the Mattala Airport. We were there to receive them. How 

happy they were to see the new airport! What the Opposition 

wants is for the airport not to have the President’s name. 

භහින්ද යහජඳක් කිඹන නභ  ඒ ප්රොලරන්  ඕනෆ නළවළ.  චහර්ලස 

ඩි ප්රජල කිඹන්ප්රන් වුද? ේංලප්රප හි පු ජනහධිඳවායප්රඹක්. 

චහර්ලස ඩි ප්රජල නමින් airport එක් වාප්රඵනහ. King Fahad 

කිඹන්ප්රන් වුද? වුදි අ යහබිප්රප යජ ප්රප්රනක්. ඒ නමින් airport 

එක් වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ  King Faisalප්රේ නමිනුත්  airport 

එක් වාප්රඵනහ.  හුඟක් තළන්ර එප්රවභ වාප්රඵනහ, Lumumba 

University ළනි ඒහ. ඒහ  ප්රභොක් වරි නභක් දභන්න ඕනෆ. 

Bandaranaike International Airport එ  ඒ නභ දළම්ප්රම් ඇති 

කිඹරහ වුරු වරි දළන් අවන්න ඵරන්න. එුරභහ ඒ ගුන් ප්රතොටුඳශ 

වළදුහ. එඹ අප්රේ ය   දහඹහද ශහ.  

දළන් අිළ යත්භරහන ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ තත් improve 
යන්න ඕනෆ. යත්භරහන ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ ප්රොඩ නඟහ ප්රන 
ඹනප්රො  එතළනත් ේලසන ඹක් ඇවා වුණහ. එතළන ප්රල 
වාබුණහ. නමුත් යත්භරහන ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශත් ප්රවො  දියුණු 
ප්රශොත්, we can have a fine, systematic domestic airport  
helping  the travellers to fly hither and thither. So, His 
Excellency the President is  carrying out the work as 

promised in the “Mahinda Chintana”.  புறரரர் இனங்ம 

- பரண றர்ரனம்!  He has gone beyond Mattala 

Airport. 

දළන් ඒ යහඹ  නළව් එන්ප්රන් නළවා ලු. නමුත් නළව් එන 

ආහයඹ ළන විසතය ඇවා දළන් අප්රේ යත් අමුණුභ ඇභවාුරභහ 

කිව්හ. දළන් නළව් එනහ. දළන් නළව් ඒභ නත්හ න්නත් ඵළරි 

නහ. ඉසය යඑන්පීහයප්රඹජ ථහ ශහ, වම්ඵන්ප්රතො  යහප්රප 

රක් වාප්රඵනහ කිඹරහ. දළන් ඒ ර නළවළ. ඒ ප්රභොද දන්නහද? 

ඒ ර දළන් අිළ crane එ ඳ රහ කමරිප්රොත  ඹරහ 

වාප්රඵනහ.  ප්රම් හප්රේ ප්රේජඩහහරී ප්රද්ලඳහරනඹක් යරහ 

ජනතහ ය න්න ඵළවළ. අවුරුදු 15ක්, 30ක්, 35ක් ගිඹත් 

දහත් තමුන්නහන්ප්රpරහ  ප්රම් යජඹ බහය ළනීභ  ජනතහ 

යම් ප්රදන්ප්රන් නළවළ. නළත නළතත් භහින්ද යහජඳක් 

භළවාුරභහ  තභති ජනතහ ඡන්දඹ ප්රදන්ප්රන්. එුරභහ තභති ප්රම් 

යප්රට් නහඹඹහ යන්ප්රන්. නළතත් ජනහධිඳවා න්ප්රන් එුරභහති.  

I wish to congratulate the Hon. Namal Rajapaksa on his 

birthday.  Many happy returns of the day! He is 27 years old, 

very young, and has a great future. රු නහභල යහජඳක් 

භළවාුරභහ තහරුණපඹ  නහඹත්ඹ ප්රදනහ. "තහරුණපඹ  

ප්රව ක්" ංවිධහනප්රප නහඹුරභහ එුරභහති.  අඳ  ඒ ිළිතඵත් 

න්ප්රතජ න්න පුළුන්. ප්රභොද අනහතඹ අඳ  ප්රඳප්රනනහ. 

අන්න අනහත ආප්රරජඹ විහිදුන ආහයඹ. අද ගිහිලරහ 

ඵරන්න. අප්රේ භන්ත්රී රු ඔක්ප්රජභ ගිහිලරහ එුරභහ  ුකඵ 

ේහර්ථනහ යනහ. Happy Birthday to you Hon. Namal 

Rajapaksa! 

Thank you.  
 

[අ.බහ. 1.32] 
 

රු විජිත ප්රවpයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, අද මුදල ිළිතඵ ංප්රලජධන 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් වතයක් ඉදිරිඳත් ප්රරහ වාප්රඵනහ. එභ 

ංප්රලජධන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ුරනභ හසුර ළඩි කිරීභක් 

ිළිතඵ වන් නහ.  

ඒ මරප ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ිළිතඵ ථහ ඵව යන්න ලින්,  

උුරප්රර් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන තත්ත්ඹ ිළිතඵ අද ව ඊප්රප 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් ඇවා ව ංහදඹ ිළිතඵ මුලින්භ භභ  ථහ 

යන්න ළභළවාති. ප්රම් දසර එ ඳළත්තකින් තභන්ප්රේ මුල 

ඉඩම් ඉලරහ කමටිමින් උුරරු ඳශහප්රත් මුසලිම් ජනතහ උද්ප්රකජණ 

යනහ. තත් ඳළත්තකින් ප්රදභශ ජනතහ ඔවුන්ප්රේ මුල ඉඩම් 

රඵහ ප්රදන්න කිඹරහ උද්ප්රකජණ  යනහ. ඇත්ත භ යුද්ධඹ 

අන් ප්රරහ දළන  අවුරුදු වතයක් නහ. නමුත් තභත් ඒ මුල 

ඳදිංිකරුන්ප්රේ ඉඩම් නිළරැදි ඔවුන්  රඵහ ප්රදන්න ප්රම් 

ආණ්ඩු භත් වුප්රණ් නළවළ. අවුරුදු වතයක් කිඹන්ප්රන් විලහර 

හරඹක්. ඒ අවුරුදු වතය හරඹ ුරශ අඩුභ ණප්රන් ප්රම් 

ඉඩම්ර මුල ඳදිංිකරුන් වුද, ඒ අඹප්රේ අනනපතහ තවවුරු 

ය න්ප්රන් ප්රොප්රවොභද, ඒ වහ වාප්රඵන ඔේපු වායේපු ප්රවජ 

ප්රනත් ලිිළ ප්රලන ප්රභොනහද කිඹන එ ිළිතඵ නිළරැදි 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ප්රොඹහ ඵළලී ආභක් යරහ නළවළ. එප්රවභ තත්ත්ඹක් ඹ ප්රත් තභති, 

වදිකමප්රප ඳශහත් බහ භළවායණඹක් ිළිතඵ හ්චඡහක් 

එනප්රො , ආණ්ඩු ඳහර්ලසප්රඹනුත්, ප්රනත් ඳළවාලිනුත් 

ඩිමුඩිප්රප දළන් ප්රම් ේලසනඹ ඵයඳතශ තත්ත්ඹ  ඳත් යමින් 

වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ නිහ ප්රම් ේලසනඹ ප්රම් විධිඹ  දික් ළසප්රන්න ඉඩ 

වළරීභ ුරිතන් තත් ජහවාහදී ළටුම් නිර්භහණඹ වීභ  ශක්න්න 

ඵළවළති කිඹන එ අිළ ඉතහ  ර්ප්රභන් යුක්ත නළත භතක් 

යනහ. මුසලිම්, ප්රදභශ, ඒ හප්රේභ කමංවර ජහවාඹ  අඹත් මුල 

ඳදිංිකරුප්රජත් ඒ ේප්රද්ලර කමටිඹහ. ප්රභළනි අඹත් ඒ 

ේප්රද්ලර  ගිහිලරහ තභන්ප්රේ ඉඩම් ඉලරහ උද්ප්රකජණ යන්න 

ඳ න් ත්ප්රතොත් අනිහර්ඹප්රඹන්භ කමංවර, ප්රදභශ, මුසලිම් 

ජහවාත් අතය ඉඩම් ිළිතඵ ආයවුල ඳළන නළිනරහ, ළටුම් 

නිර්භහණඹ ප්රරහ යුද ජඹග්රාවණප්රඹන් රඵහ ත් තත්ත්ඹ ඳත්හ 

ප්රන ඹන්න ඵළරි ප්රරහ, ඒ ේප්රද්ලර හභඹ ප්රොඩ නළඟීප්රම් 

 යුත්ත ය න්න ඵළරි නහ. ඒ නිහ ේභහද ප්රරහ වරි ප්රම් 

ඉඩම්ර නියවුලබහඹ තවවුරු යන්න. ඒ වහ වහභ ඉඩම් 

ිළිතඵ ප්රොමිභක් ඳත් යන්න. ඒ ප්රොමිභ ඳත් යරහ 

ජනතහ  දළනුම් දීභක් යන්න, තභන්ප්රේ අනනපතහ, තභන්ප්රේ 

අතිවාඹ  තවවුරු යන්න පුළුන් ලිිළ ප්රලන වාප්රඵනහ නම් ඒහ 

රැප්රන ඇවිලරහ ඒ ප්රොමිභ  බහය ප්රදන්න කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, යජප්රප ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුරර, 

විප්රලpප්රඹන්භ ඉඩම් ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම් ආඹතන ුරශ ඒ ඔේපු 

වායේපුර ිළ ඳත් වාප්රඵනහ; ඒ ලිිළප්රලන වාප්රඵනහ. ඒහතින් 

අඳ  හක්ෂි න්න පුළුන්. ඒ කමඹලර අයප්රන භහ ුරනක් ළනි 

ප්රටි හරඹක් ුරශ උුරප්රර් ඉඩම් ිළිතඵ නියවුලබහඹ තවවුරු 

යරහ, මුල ඳදිංිකරුන්  ඒ ඉඩම් රඵහ දීප්රම්  යුත්ත අන් 

ශ යුුර ප්රනහ. ඒ මුල ඳදිංිකරුන් වුද කිඹන එ ඒ 

හක්ෂිලින් ප්රොඹහ න්න පුළුන්. ඔවුන් කමංවර ප්රන්න පුළුන්; 

ඔවුන් මුසලිම් ප්රන්න පුළුන්; ඔවුන් ප්රදභශ ප්රන්න පුළුන්. 

ඔවුන්ප්රේ ජහවාත්ඹ ප්රනොප්රති ළදත් ප්රන්ප්රන්. ඔවුන් ඇත්ත 

මුල ඳදිංිකරුන් ද, නළද්ද කිඹන තවවුරු රඵහ ත්තහ  ඳසප්රp 

ප්රම් ේලසනඹ  ිළිතඹම් ප්රොඹන්න පුළුන්. ඉවාන් එප්රවභ ශ 

වළකි වාප්රඵන, එප්රවභ ශ යුුර වාප්රඵන ප්රම් ේලසනඹ 

දිේසමින් තත් ජහවාහදී ළටුම් නිර්භහණඹ න තළන  තලලු 

කිරීභ වයවහ එ ඳළත්තකින් ඳටු ප්රද්ලඳහරන හකම රඵහ න්නත්, 

අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් එළනි ළටුම්ර  ඉඩ වළරීභ ුරිතන් නළවා 

අලුත් ේලසන නිර්භහණඹ ප්රන්නත් ඉඩ වළය වාප්රඵනහ. ඒ නිහ ප්රම් 

තත්ත්ඹ වහභ ඳහරනඹ යරහ, වහභ උුරප්රර් ඉඩම් ිළිතඵ 

ප්රොඹහ ඵළලී ආප්රම් ප්රොමිභක් ඳත් යරහ, භහ ුරනක් ළනි ප්රටි 

හරඹක් ුරශ ඒ මුල ඳදිංිකරුන්ප්රේ හිමිහරිත්ඹ තවවුරු 

යප්රන ඔවුන්  අදහශ ඉඩම් රඵහ දීප්රම්  යුුර වහභ අන් 

යන්න  කිඹරහ අිළ  ආණ්ඩු  අධහයණඹ යන්න ළභළවාති.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, අද ඉදිරිඳත් ප්රරහ වාප්රඵන 

ප්රම් ංප්රලජධන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් වතප්රයන්  ුරනක්භ ඉදිරිඳත් වී  

වාප්රඵන්ප්රන් හසුර ළඩි කිරීභ වහ. රු මුදල වහ ක්ර භම්ඳහදන 

නිප්රඹජජප අභහතපුරභහ ආයම්බ ථහ යමින් කිව්හ, ප්රම් 

හසුර ළඩි කිරීභ වයවහ ඹම් ඹම් දුසයතහන්  මුහුණ ප්රදන්න කමදු 

ප්රරහ වාප්රඵන ඵ එුරභහ ව එුරභන්රහප්රේ ආණ්ඩුප්රව්භ භවය 

භන්ත්රී රුන් ඳහ කිව්හ කිඹරහ. ඒ හප්රේභ ඒ ිළිතඵ ඳළමිණිලි 

රළබී වාප්රඵනහ, ඒහ ිළිතඵ රහ ඵරනහ, ඒහ  රහ ඵරහ 

හසුර ංප්රලජධනඹ යන්න ඉදිරිප්රපදී ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ 

කිඹරහ එුරභහ කිව්හ. ඒ ඳට් ඳල අතපඹක්. ඒ ප්රනොප්රප්රයන 

ළඩක්. අද ප්රම් හසුර ළඩි කිරීභ නිලසිකතති. ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් 

හසුර - power of attorney හසුර -   ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් 

හසුර  -registration of documents හසුර-  ඔේපු ව ඔේපු 

ිළ ඳත් ඉලලුම් කිරීප්රම් හසුර ළඩි ය වාප්රඵනහ. ඒහ පුංික 

ණන්ලින් ප්රනොප්රති ළඩි ය වාප්රඵන්ප්රන්. වාබුණු තත්ත්ප්රප 

ඉරහ කමඹඹ  දවස ගුණඹකින් ළඩි ය වාප්රඵනහ. එ ය 

කමඹඹ  දවස ගුණඹකින් ප්රම් හසුර ළඩි කිරීභ කිකමප්රpත්භ 

හභහනප දුේඳත් ජනතහ  දයහ න්න ඵළවළ. ඒ නිහ අද ප්රම් 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ම්භත ශහ  ඳසප්රp, ප්රම් හසුර අඩු 

යනහඹ කිඹරහ කිඹහපු ුකයංනහ ථහලින් ළඩක් න්ප්රන් 

නළවළ.  

ඉතහ ඳළවළදිලිති, ප්රම් ඳනත් ංප්රලජධනඹ ම්භත වුණහ  

ඳසප්රp ප්රම් කමඹලුභ හසුර ළඩි ප්රන ඵ. ඒ හසුර ළඩි 

යන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් හභහනප ජනතහ . හභහනප ජනතහ භත 

තභති ඔඵුරභන්රහ ප්රම් ඵය ඳළ වීභ යන්ප්රන්. ඒ  නිම් 

ුකන්දය ථහ කිඹරහ ප්රඵොරු කමහින භහ ප්රඳන්න්න රෆසවා ප්රන්න 

එඳහ. අද ප්රම් ඳනත් ංප්රලජධන ම්භත වීභ වයවහ  ඉතහ ඳළවළදිලි 

හසුර ළඩි වීභ කමද්ධ ප්රනහ. ප්රම් හසුර ළඩි කිරීප්රම් ඵය 

ජනතහ භත ඳ න්ප්රන් ඔඵුරභන්රහප්රේ ආර්ථි ේවාඳත්වා ව 

ආර්ථි ම ප්රරජඳහඹන්ර වාප්රඵන ළයදි තත්ත්ඹ නිහ.  

ඇත්ත භ එප්රවභ හසුර ළඩි යරහ ජනතහ භත ඇති ඒ ඵය 

ඳ න්න කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්? අද විතයක් ප්රනොප්රති, ඊප්රප 

ම්භත වුණු  ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ත ඉදිරි ප්රපදී ප්රප්රනන්න වාප්රඵන 

විහව හසුර, උේඳළන්න හසුර ව මුසලිම් විහව නීවා ිළිතඵ 

හසුර ළඩි කිරීම් කමඹලර වයවහ  කමද්ධ න්ප්රන්ත් ප්රම් යප්රට් 

හභහනප ජනතහ භත ඵය ඳළ වීභති. ඒ ඵය ඳළ වීභ ආණ්ඩු  

යන්න කමද්ධ වුප්රණ්, ඳුක ගිඹ හරප්රප ආණ්ඩු අනුභනඹ යපු 

ළයදි ආර්ථි ේවාඳත්වා නිහ.  

එදහ ප්රවජින් සූදු යපු ප්රරහප්රව්, රුිළඹල ප්රජටි අ දවස 

ඳන්කමඹඹ  ආන්න මුදරක් ප්රම් යප්රට් ජනතහ  අහිමි යන්න 

වදහපු ප්රරහප්රව්, විඳක්ප්රප අිළ ඉතහ ඳළවළදිලි අධහයණඹ ශහ, 

ප්රවජින් සූදු වයවහ ය   විලහර ඳහඩුක් ප්රනහ, ප්රම් ඳහඩු 

දයන්න ප්රන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් හභහනප ජනතහ , ඒ හභහනප 

දුේඳත් ජනතහ භත ඵය ඳළ ප්රන ප්රම් සූදු ප්රලරම් යන්න 

රෆසවා ප්රන්න එඳහ කිඹරහ. එතප්රො  අප්රේ ඒ වඬ ඹ ඳත් 

යමින් ඔඵුරභන්රහ අත්තප්රනජභවා තීන්දු ත්තහ. ඒ තීන්දු 

ත්ප්රත් වුද? හප්රේ උඳප්රදස අනුද? භවහ බහණ්ඩහහයප්රප 

උඳප්රදස අනු.  එදහ ඒ hedging  ගිවිුකභ වන ප්රො  ප්රතල 

ංසථහප්රව් බහඳවායඹහ වළටිඹ  හිටිප්රප අන්ත ද ප්රභල 

භවත්භඹහ.  

තභන්ප්රේ ඳවුප්රල ඥහවාඹකු ප්රනොදන්නහ යක්හ  ඳත් 

යරහ, ඥහවාඹහ  ඵළරි ළඩක් බහය දීරහ, ඒ කිඹන්ප්රන් ක්රිදට් 

වන්න දළන ප්රන හි පු අන්ත ද ප්රභල රංහ නිජ ප්රතල 

නීවාත ංසථහප්රව් -ඒ ප්රවජින් සූදු ක්රිදඹහත්භ යන ආඹතනප්රප 

- බහඳවා ධුයඹ  ඳත් යරහ අන්වාභ  ප්රභොද වුප්රණ්?  

අප්රේ ය   රුිළඹල ප්රජටි 8,500 ඳහඩුක් අයප්රන දුන්නහ. 

ඥහවාන්  රන්න ගිහින්, ඥහවාඹහ  උදවු යන්න ගිහින් යප්රට් 

ජනතහ භත භවහ දළළන්ත ඵයක් ඳළප්ර ව්හ. භහ දළක්හ, ඊ ප්රප 

ප්රඳ ප්රර්දහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත යරහ ේවාඳත්වාභඹ 

තීන්දුක් අයප්රන වාප්රඵනහ, ප්රම් ප්රවජින් සූදු නිහ ඳහඩු වුණු 

තත් ප්රඩොරර් මිලිඹන 60 මුදරක් ප්රන්න. ඒහ ප්රන්ප්රන් 

අන්ත ද ප්රභලප්රේ හක්කුප්රන් ප්රනොප්රති. ඒහ ප්රන්ප්රන් 

ඳවුප්රල ඥහවාන්ප්රේ හක්කුප්රන් ප්රනොප්රති. ඒහ ප්රන්ප්රන් ප්රම් 

යප්රට් හභහනප ජනතහප්රේ මුදලින්. ඒහ ප්රන්ප්රන් ප්රම් 

ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ුරිතන් ළඩි 

යන හසුරප්රන්. ඒහ ප්රන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් හද ඵඳින වළභ 

අලුත් ප්රජජඩුකින් භ අඹ යන්න තීයණඹ ශ ළඩි යන රද 

හසුරප්රන්. ඒ ප්රවජින් සූදුප්රන් ව ඳහඩු ප්රනුප්රන් ප්රන්න 

කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵන ප්රඩොරර් මිලිඹන 60 ප්රන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් 

1643 1644 

[රු විජිත ප්රවpයත් භවතහ] 
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හභහනප ජනතහ භත ඳනන ඵදුලින්. ඒ මුදර ප්රන්ප්රන් 

අන්ත ද ප්රභල ප්රනොප්රති. ඒ මුදර ප්රන්ප්රන් භසකමනහ 

ප්රනොප්රති; ඥහවාඹහ ප්රනොප්රති; ප්රම් යප්රට් හභහනප දුේඳත් 

ජනතහති. එභ නිහ ඳවුප්රල ඥහවාම්, හිතත්ම්ර  

රන්න ගිහින් ය   කමදු වුණු ඳහඩු, යප්රට් ජනතහ භත ඳ න 

එ දක් ආර්ථි මප්රරජඳහඹඹක් ප්රනොප්රති. ඒ ය  ළන හිතපු 

ආර්ථි මප්රරජඳහඹඹක් ප්රනොප්රති. එභ නිහ තභති ප්රම් ඳහඩු අද 

යප්රට් ජනතහ  දයන්න ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. ඳුක ගිඹ දසර ශ්රීම රංන් ගුන් 

භහභ රුිළඹල බිලිඹන 23 ණඹ න්දයහක් අයප්රන 

වාප්රඵනහ. ඒ භදිහ  දිගින් දි  භ ඒ ආඹතනඹ ර්ඹ  

රුිළඹල ප්රජටි 1,900  ආන්න මුදරක් ඳහඩු න තත්ත්ඹ  

ඳත් ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඇති එප්රවභ වුප්රණ්? ප්රභොක්ත් 

ප්රනොදන්නහ, ආඹතනඹක්, භහභක් ඳත්හ ප්රන ඹන්න 

ශභනහයණ වළකිඹහක් නළවා භසකමනහ   රන්න ඕනෆ නිහ 

ඔහු  එහි බහඳවාභ දුන්නහ. යප්රට් ජනතහ  රළබිඹ යුුර වන 

ේඳහදු යරහ, යප්රට් ජනතහප්රේ විහව හසුර ළඩි යරහ, 

ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් හසුර ළඩි යරහ, ඒ වම්ඵ යන ලලිලින් 

අය භසකමනහ යපු තතීරු ළප්රඩන් කමද්ධ  වුණ ඳහඩු අද 

ප්රන්න තීයණඹ යරහ වාප්රඵනහ. ළබිනට් භණ්ඩරඹ 

තීන්දුක් අයප්රන වාප්රඵනහ, ඒ කමදු වී වාප්රඵන ඳහඩු වළභ 

භහඹ භ ප්රන්න. ළබිනට් භණ්ඩරඹ තීන්දු න්නහ, 

භසකමනහ යපු ළරැද්ප්රදන් ය   ප්ර්චච ඳහඩු ප්රන්න. යප්රට් 

භවහ බහණ්ඩහහයප්රප ලලිලින් තභති ඒ ඳහඩු ප්රන්ප්රන්. දළන් 

ඒ ඵය දයන්න ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් හ ද? ඒ ඵය දයන්න කමද්ධ 

ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්ත් ප්රම් යප්රට් හභහනප ජනතහ ති. ඒ ඵය තභති, 

අද ප්රම් ප්රpහ හසුර ළඩි කිරීභ වයවහ, ප්රම් ඳනත් ංප්රලජධන 

වයවහ එන්ප්රන්. ඒ ඔක්ප්රොභ තතීරුම් යරහ එතළනින් නතය 

වුප්රණ්ත් නළවළ.  

දළන් අලුත්භ ගිවිුකභ වරහ වාප්රඵන්ප්රන් ඳුක ගිඹ ජිනීහ 

හ්චඡහ ඳළළත්ප්රන හර හනුප්රව්දීති. ඇප්රභරිහ එක්ත් 

ජනඳදඹ ඳශමුන තහප්රව් ජිනීහ ප්රඹජජනහ ඉදිරිඳත් යරහ, ඒ 

හ්චඡහ ඳත්හ ප්රන ඹන අතය ුරය තභති ඇප්රභරිහප්රව් 

Thompson Advisory Group එප්රක් ණ්ඩහඹභක් ශ්රීම රංහ  

ආප්රව්. එප්රවp ජිනීහ ප්රඹජජනහ ම්ඵන්ධප්රඹන් හ්චඡහ 

ඳත්නහ. ආණ්ඩු ප්රභප්රවp භහධපලින් ඇප්රභරිහ  විරුද්ධ 

ෆ ප්රජ වනහ; වහහ වාඹනහ. ප්රඵොරු  American විප්රයජධඹ 

ප්රඳන්නහ. ප්රභප්රවp එප්රවභ American විප්රයජධඹ ප්රඳන්න  

අතයභ ඹ අප්රේ  රංහප්රව් භව ඵළංකු ඇප්රභරිහනු Thompson 

Advisory Group භහභත් එක් ගිවිුකභක් අත්න් ශහ. 

ප්රභොක්ද ඒ ගිවිුකභ? අඳ  භතති එදහ ජනහධිඳවායඹහප්රේ ව 

ආණ්ඩුප්රව් ේවාරඳඹ නඟහ කමටුන්න  ්රිිතහනපප්රප Bell Pottinger  

කිඹන භහභත් භඟ ගිවිුකභක් ළහුහ. Bell Pottinger  කිඹන 

භහභ  ඳවුම් 30,000 ප්රවීභක් ශහ. අන්වාභ  ඒ උඳප්රදස 

අනු තභති ජනහධිඳවායඹහ රන්ඩන් විලසවිදපහරඹ  ගිහින් 

ප්රද්ලනඹක් යන්න  යුුර ප්රශp. ඒප්රන්  වාබුණ ේවාරඳඹත් 

නළවා වුණහ. ඒ උඳප්රද්ලතින්  ප්රව්ප්රත් ප්රම් යප්රට් ලලි. ඒ 

උඳප්රද්ල භහප්රම් නිර්ප්රද්ලර  අනු ඳශ ශ ඳත්තය 

දළන්වීම්ර  ප්රව්ප්රව් ප්රම් යප්රට් හභහනප ජනතහප්රේ ලලි. ඒ 

විතයක් ප්රනොප්රති Thompson Advisory Group කිඹන ආඹතනඹ 

භඟ අත්න් ශ ගිවිුකභ වයවහ අිළ ප්රභොක්ද යන්ප්රන්? ඳුක 

ගිඹ භහර්ුර භහප්රප ගිවිුකභ අත්න් ශහ. රඵන ර්ප්රප භහර්ුර 

භහඹ දක්හ, ඒ කිඹන්ප්රන් අවුරුද්ද හරඹක් ඒ ගිවිුකභ ංරගු 

ඳවානහ. ප්රභොක්ද, ඒ ගිවිුකප්රභන් යන්ප්රන්? ඒ ගිවිුකප්රභන් 

යන්ප්රන් ප්රන ප්රභොක්ත් ප්රනොප්රති.  Central Bank  එ  ව 

Thompson  Advisory Group කිඹන ආඹතනඹ අත්න් ශ 

ගිවිුකභත් භඟ අිළ ආණ්ඩුක්- 

රු  හමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද ප්රොතිහ භවතහ (නජීවී 
ම්ඳත් ංයක්ණ  අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு ரறணற றஜறத் றஜபணற   தசரய்சர - 

ணசலரசறள் பப் ரதணும அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - 

Minister of Wildlife Resources Conservation) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, රීවා ේලසනඹක් වාප්රඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභවාුරභහ, ඔඵුරභහප්රේ රීවා ේලසනඹ ප්රභොක්ද? 

 
රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ප්රොතිහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற றஜறத் றஜபணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, භහ ප්රම් රු භන්ත්රී ුරභහප්රන් 

අවන්න ළභළවාති, අන්ත ද ප්රභලප්රේ නෆභ ප්රභොක්ද කිඹරහ;  

භසකමනහභ හප්රේද කිඹරහ. අන්ත ද ප්රභලප්රේ නෆ භ 

ප්රභොක්ද කිඹරහ භභ ප්රභුරභහප්රන් අවන්න ළභළවාති.  ඒ අිළ 

දළන න්න ඕනෆ. 

 
රු විජිත ප්රවpයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

දන්ප්රන් නළවළ ප්රන්ද?  භව ඇභවාභ නළවා ය ප්රන, 

ඇභවාභක් නළවා ඹම්තම් නිප්රඹජජප ඇභවාභක් න්න වුප්රණ් 

ඔඹ ප්රේ ඕප්රන් නළවා   ළඩි්චච ථහ කිඹන්න  ගිහින් තභති. 

ඔඵුරභහ  වාප්රඵන නිප්රඹජජප ඇභවාභත් නළවා ප්රනහ දකින්න 

භභ ළභළවා නළවළ. ඒ රැ න්න.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ point 

of Order  එක් ප්රනොප්රති. [ඵහධහ කිරීභක්] මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී ුරමිඹනි, ඇප්රභරිහ එක්ත් ජනඳදප්රප Thompson  

Advisory Group කිඹන ආඹතනඹ භඟ භව ඵළංකු අත්න් 

ශ ප්රම් ගිවිුකප්රම් ප්රභොක්ද වාප්රඵන්ප්රන්? ප්රම් ගිවිුකප්රම් 

වාප්රඵන්ප්රන් ප්රන ප්රභොක්ත් ප්රනොති. ආණ්ඩු ප්රනුප්රන් භව 

ඵළංකු අත්න් ශ ප්රම් ගිවිුකභ නිහ භහඹ   ඇප්රභරිහනු 

ප්රඩොරර් 66,000ක් ප්රනහ. භහඹ  ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් 

66,000ක් ප්රන්න තීයණඹ යරහ වාප්රඵනහ. ඒ අනු ආන්න 

ලප්රඹන් භහඹ  රුිළඹල මිලිඹන 8ක් අඳ  ප්රන්න  

ප්රනහ. ඒ කිඹන්ප්රන් අවුරුද්දක් ත න වි  රුිළඹල මිලිඹන 

96ක් අඳ  ප්රන්න ප්රනහ. ආන්න ලප්රඹන් භහඹ  

රුිළඹල 8,337,000 ඵළගින්, අිළ රඵන අවුරුද්ද දක්හ ප්රම් ගිවිුකභ 

අනු ප්රනහ. දළන් ප්රම් ගිවිුකප්රභන් ප්රභොක්ද කිඹන්ප්රන්? 

තහනහඳවා හර්ඹහරඹ යන්න ඕනෆ ප්රද්ල අද භව ඵළංකු ඳයහ 

ප්රන වාප්රඵනහ. Image promote යන ඒහ අතිවා ප්රන්ප්රන් 

තහනහඳවා හර්ඹහරඹ . නමුත් ඇප්රභරිහප්රව් කමටින ජහලිඹ 

වික්ර භසූරිඹ  ඒ  යුත්ත ප්රත්ප්රයන්ප්රන් නළවළ. ඒ නිහ ප්රම් විධිඹ  

ගිවිුකම් වරහ ඒ ගිවිුකභ  අිළ ලලි ප්රනහ. භව ඵළංකු 

ප්රඩොරර් මිලිඹන ණන් ලලි ප්රනහ. ඒ ප්රඩොරර් මිලිඹන 

ණන් ප්රන්ප්රන් ප්රභොක් වහද? ප්රොන්ග්රාස භණ්ඩරප්රප 

canvass යන්න ව ප්රනට් භණ්ඩරප්රප canvass යන්න. ඒ 

විතයක් ප්රනොප්රති. ආර්ථි  යුුර විතයක් ප්රනොප්රති, යප්රට් 

ජහවා ආයක්හ ිළිතඵ වාප්රඵන  යුුර ඳහ භව ඵළංකුප්රව් 

හර්ඹ බහයඹ  ඳයහ ප්රන වාප්රඵනහ. ඒහ භව ඵළංකු  අතිවා 

හර්ඹ බහයඹන් ප්රනොප්රති.  

ඳුක ගිඹ දිනර ජිනීහ හ්චඡහ ඹන වි  ඒ ඇප්රභරිහනු 

ණ්ඩහඹභ රංහ  ඇවිලරහ කමටිඹහ. Fact-finding Mission එ 

කිඹරහ තභති ආප්රව්. නමුත් ඒ ආපු භප්රන්දී  Fact-finding  

විතයක් ප්රනොප්රති, ඒ අඹ ඹන වි  ගිවිුකභ අත්න් යරහත් 

ඉයති. අද ප්රඵොරු ඇප්රභරින් විප්රයජධඹක් ය   ප්රඳන්රහ 

ඇප්රභරිහනු Thompson  Advisory Group කිඹන ආඹතනඹ 

1645 1646 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

භඟ රංහප්රව් භව ඵළංකු අත්න් ශ ගිවිුකප්රභන් අිළ තත් 

ඳහඩුක් රඵනහ. ඒ ඳහඩුත් ප්රpහ හසුර විධිඹ  ප්රම් යප්රට් 

ජනතහ ප්රත ඳළ ප්රනහ. ඒ විතයක් ප්රනොති.   ඇප්රභරිහප්රව් 

වාප්රඵන ශ්රීම රංහප්රව් තහනහඳවා හර්ඹහරඹ ඳුක ගිඹ දිනර   Hedges 

Strategies කිඹන භහභත් භඟ රුිළඹල මිලිඹන 1.3 

ගිවිුකභක් ළහුහ. ඒ ප්රභොක් වහද? තහනහඳවායඹහප්රේ ථහ 

වදරහ ප්රදන්න. ඒ විතයක් ප්රනොති Patton Boggs කිඹන භහභත් 

භඟ මිලිඹන 52 ගිවිුකභක් ළහුහ, LLRC එ ළන ප්රප්රනට් 

භණ්ඩරප්රප භන්ත්රී රුන් ප්රදප්රදප්රනකු දළනුත් යන්න. ඒ 

විතයක් ප්රනොප්රති.  Cranford Johnson Robinson Woods කිඹන 

භහභත් භඟ මිලිඹන 17ක් ප්රරහ ගිවිුකභක් ළහුහ, embassy 

එප්රක් උත් ළන  යුුර යන්න . Qorvis Communications 

කිඹන භහභත් භඟ ගිවිුකභක් වරහ ත  මිලිඹන 31ක් දුන්නහ. 

තහනහඳවා  හර්ඹහර වාප්රඵන්ප්රන් ය   promote  යන්න. නමුත් 

ඒ යන්න ඵළවළ. ඇති? ඥහවාභ , නෆදෆභ  දහපු මිනිුකන්  ඒ 

වළකිඹහ නළවා නිහ, ය ක් විධිඹ  අිළ අප්රේ යප්රට් මුදල ප්රනහ. 

ප්රම්හ යප්රට් හභහනප ජනතහප්රේ ලලි.  

ඒ ඵය තභති ප්රpහ හසුර ළඩි කිරීභ වයවහ යප්රට් ජනතහ භත 
ඳළ ප්රන්ප්රන්. ප්රම් ඵදු ංප්රලජධන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් එන්ප්රන් 

ප්රන ප්රභො ත් ප්රනොප්රති. ප්රභන්න ප්රම් ඥහවා ංග්රාවඹ  
රන්න ගිහින් ළඩ ඵළරි මිනිුකන් ප්රම්හප්රේ තනුරරුර  ඳත් 
යරහ, ය   වුණු ඳහඩු දයහ න්න ආණ්ඩු  මුදල නළවා ප්රන 
ප්රො  ඒහ ප්රම් යප්රට් ජනතහ භත ඳළ වීභක් තභති ප්රම් වයවහ 
කමද්ධ න්ප්රන්. අන්න ඒ ක්රිදඹහ දහභඹ නිහ තභති අද ජනතහප්රේ 
ඵඩු මිර ළඩි වී වාප්රඵන්ප්රන්; ජනතහප්රේ උේඳළන්න වවාප්රප 
හසුර, ඔේපු හසුර, ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් හසුර, දිවුරුම් 
ේහලප්රප හසුර ළඩි යන්න ආණ්ඩු  කමද්ධ ප්රරහ 
වාප්රඵන්ප්රන්.  ප්රම් ළරැදි ආර්ථි ේවාඳත්වාඹ ප්රම් යප්රට් ජනතහ 

අනුභත යන්ප්රන් නළවළ; ේවාක්ප්රpඳ යනහඹ කිඹන එ තභති 
දළන් ජනතහ විප්රයජධඹ දක්මින් ප්රඳන්නුම් යන්ප්රන්. ප්රඵොප්රවොභ 
සුරවාති. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති, රු භන්ත්රී ුරභහ.  ප්රම් අසථහ ප්රව්දී 

මරහනඹ ප්රනුප්රන් අප්රේ රු නහභල යහජඳක් භන්ත්රී ුරභහ  

ුකඵ උඳන් දිනඹක් ප්රව්හ කිඹහ ේහර්ථනහ යනහ.  

ඊශඟ  රු  හමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද ප්රොතිහ අභහතපුරභහ. 
 

[අ.බහ.1.50] 
 

රු  හමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද ප්රොතිහ භවතහ (නජීවී 
ම්ඳත් ංයක්ණ  අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு ரறணற றஜறத் றஜபணற   தசரய்சர - 

ணசலரசறள் பப் ரதணும அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - 

Minister of Wildlife Resources Conservation) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, රු නහභල යහජඳක් 

භන්ත්රී ුරභහ  ුකඵ උඳන් දිනඹක් ප්රව්හ කිඹහ භප්රේ ප්රඳෞද්ලි 

වෘදඹහංභ ශුබහිතනඹ  පුද යනහ. ප්රරොවහන් යත්ත්ප්රත් 

භන්ත්රී ුරභහත්, අප්රනකුත් ළභ ප්රදනහභත් එුරභහ  ුකඵ උඳන් දිනඹක් 

ප්රව්හ කිඹහ ේහර්ථනහ යනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි,  ඵදු ළඩි යන වි  විඳක්ඹ 

ෆ වනහ;  ඒ ළන ථහ යනහ. ඒ ජනතහ  වාප්රඹන 

ආදප්රර් භ ප්රනොප්රති. ඒ තභන්ප්රේ ප්රද්ලඳහරන පහඳහයඹ 

ප්රනුප්රනුති. ඵදු අඹ යන්න ඕනෆ. ය  ංර්ධන ළඩ 

හප්රත් හක්කුප්රන් ප්රනළවිත් යන ළඩ ප්රනොප්රති. 

ජනතහප්රන් අඹ යන ඵදුලින් -ඒ අප්රේ රක්සභන් 

කිරිඇලර භන්ත්රී ුරභහත් ිළිතනිති.- තභති බහණ්ඩහහයඹ යප්රට් මුළු 

භවත් ජනතහ භ බහණ්ඩ වහ ප්රpහ ළඳයුම් කමඹලර ක්රිදඹහත්භ 

යන්ප්රන්. අිළ ලඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ; ඉදිරි කමඹ ළන,  

ඉදිරි ඳස අවුරුදු ළරළසභ ඒ හප්රේභ ද අවුරුදු ළරළසභ ළන. 

ඇප්රභරිහ හප්රේ ය ල ඊශඟ කමඹ -next millennium- ළන 

ලඳනහ ය තභති තභන්ප්රේ ආර්ථි ව ප්රද්ලඳහරන ළඩ 

ිළිතප්රශල  ක්රිදඹහ  නංන්ප්රන්.  

යහඹ  ඕනෆ.  Carpet ඳහය ඕනෆ.  ළ ඕනෆ. අමුණ ඕනෆ. 

පීලර ඕනෆ. ඒ ඔක්ප්රොභ  ඕනෆ. ජිත් ප්රේpභදහ භන්ත්රී ුරභහප්රේ 

ිළඹහ හිටිඹත්, අප්රේ නහභල යහජඳක් භන්ත්රී ුරභහප්රේ ිළඹහ හිටිඹත්, 

ප්රව  අනිද්දහ  එන්න ඵරහප්රන කමටින උදවිඹ හීප්රනන් ප්රවජ ආත් 

ඒ කමඹලුභ  යුුර යන්න කමදු  න්ප්රන් ජනතහප්රේ මුදලලිනුති.   

ජනතහ දුේඳත් නම් ඵදු ටික් ප්රවමින් ප්රවමින් ක්ර භක්ර භප්රඹන් අඩු 

ප්රනහ. එප්රවභ තභති ඹන්න න්ප්රන්. ඹහප්රේ වළටිඹ  තභති 

විභහනඹ වළප්රදන්ප්රන්. දශ ජහවා නිසඳහදිතඹ ළඩි නම්, ඒ 

පුද්ර ආදහඹභ ළඩි  නම් ඒ ළඩි න ේභහණඹ  ඹම් ේභහණඹ 

ඵදු ළඩි කිරීභක් යනහ. ප්රම්හ පුංික පුංික ප්රද්ල. හද 

වවාඹ  ප්රන ණන, මුද්දය හසුර හප්රේ ප්රද්ල ළඩි 

ප්රනොය ප්රොප්රවොභද ජනතහ  ඳවුකම් රන්ප්රන්? එප්රවභ 

ක්ර භඹක් වාප්රඵනහ නම් එප්රවභ ආර්ථි විප්රලpඥප්රඹක් ඉන්නහ 

නම් රුණහය ප්රඳන්හ ප්රදන්න, ඒ ආර්ථි විප්රලpඥඹහ ඵදු අඹ 

ප්රනොය ප්රම්  යුුර යන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද කිඹහ.  

භත්තර ගුන් ප්රතොටු ඳශ වළදුහ. භත්තර ගුන් ප්රතොටු 

ප්රඳොප්රශp ඳවාන ඳහරිරි ේලසන ළන ථහ ශහ. කුරුලප්රරජ 

දිනහඹ කිව්හ. ඉන්දිඹහනු ගුන් ප්රතොටු ඳශ කුරුලප්රරජ 

එශන්න,  ූලඩහයම් වප්රන ප්රනභ ට්ටිඹක් ඉන්නහ. 

ටුනහඹත් එප්රවභති. කුරුලප්රරජ එශන්න ප්රනභ ිළරික් 

ඉන්නහ. ප්රම් ගුන් ප්රතොටු ඳශ ලින් වදන්න කමටිප්රප  වීයවිරති. 

වීයවිර වදන්න වදන ප්රො  ප්රම් යප්රට් න ංයක්ණඹ  

ළභළවා, වළභ ඳහරිරි ංවිධහනඹක්භ කිව්හ, ඒ එතළන වදන්න 

එඳහ කිඹරහ. ඒ අඹ ප්රඹජජනහ ප්රශp, භත්තර. භත්තර ගුන් 

ප්රතොටුප්රඳොශ වළදීභ ළන ඳහරිරි ංවිධහනලින්, යහජප ප්රනොන 

ංවිධහනලින් අවාරු ජනහධිඳවාුරභහ ත් රු ඳහඨලී ආ චම්ිළ  

යණ ඇභවාුරභහ ත් සුරවා ශ  ේහලන භහ ශඟ වාප්රඵනහ. 

ඳරියප්රව්දී ංවිධහනර ේහලනත් භහ ශඟ වාප්රඵනහ.  

දළන් ඵරන්න, රු වාස අත්තනහඹ භන්ත්රී ුරභහ කිඹනහ, 

භත්තර ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශ ප්රෞුරහහයඹක් යනහ කිඹරහ. 

භභ හිතන්ප්රන් ප්රෞුරහහයඹක් වළදුහ  භක් නළවළ, එක්ත් 

ජහවා ඳක්ප්රප ඉන්න ප්රම්  

 
[මරහනප්රප අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்றரசணக் ட்டமபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටි වාඹන්න. ප්රන ප්රභො ත් ප්රෞුරහහයඹක් අලප 

න්ප්රන් නළවළ. ප්රම් යප්රට් ප්රෞුරහහය වාප්රඵනහ. ඒ නිහ  ප්රම් 

යජඹ "භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ඹ ප්රත් ආලසචර්ඹත් ශ්රීම 

රංහක් ප්රොඩ නඟන ළඩ ිළිතප්රප්රශp භන් භඟ ප්රම් හප්රේ 

ුරට්ටු ප්රදප්රක් ථහලින් අහිය යන්න ඵළවළති කිඹන එ අිළ 

විඳක්ඹ  කිඹනහ. දළන් ඵරන්න, ඊප්රප ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව්දී 

විඳක්ප්රප ඳස ප්රදප්රනක් ඡන්දඹ දුන්නහ. විඳක්ඹ ප්රඳයමුණක් 

වරහ වාබුණහ.  ප්රජ ප්රඳයමුණ?  අත් අලරහ ප්රන, අත් පට්ටු ය 

ප්රන, උඩ  උසහ ප්රන හි පු භවහ දළළන්ත ප්රඳයමුණක්. 

යඑන්ිළප්රප ට්ටිඹ හිටිඹහ. ඉරහ ගිඹහ. ප්රජ්වීපී එප්රක් ඳස ප්රදනහ 

විතයති ඉවාරි වුප්රණ්. 

1647 1648 

[රු විජිත ප්රවpයත් භවතහ] 
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ඊශඟ  යහඹ ළන ඵරන්න. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, 

භභ ගිඹහ, ප්රොරිඹහප්රව් ප්රඳොසප්රජ ප්රොම්ඳළනිඹ . භභ ගිඹහ එලජී 

භහභ . ඒ අඹ  අතිවා harbour  එක් වාප්රඵනහ. අප්රේ යප්රට් 

වාබුප්රණ් එ යහඹති.  ුකද්දහප්රේ හරප්රඹන් ඳසප්රp අඳ  යහඹක් 

වදන්න ඵළරි වුණහ. අඳ  ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශක් වදන්න ඵළරි වුණහ. 

ප්රම් භත්තර ගුන් ප්රතොටුප්රඳොප්රශp තත් ටිනහභක් වාප්රඵනහ. 

හභහනපප්රඹන් ගුන් ඹහනඹක් එන ප්රො  මිනිසුක ව ඵඩු ඳ හ 

ප්රන ඒ ේභහණඹ  හප්රේක් තභති ඉන්ධන පුයහ ප්රන 

එන්ප්රන්, අවාප්රර් වදිකම අලපතහක් වුප්රණොත් ප්රනත් ගුන් 

ප්රතොටුප්රඳොශ  ඹන්න. අද භත්තර ගුන් ප්රතොටුප්රඳොරක් වාප්රඵන 

නිහ ඒ ඳ න ප්රතල ේභහණඹ අඩු ප්රරහ වාප්රඵනහ.  ඒ නිහ 

රංහ  එන ගුන් ඹහනහර ළඩිප්රඹන් ඵඩු, ළඩිප්රඹන් භගීන් 

ේහවනඹ කිරීප්රම් වළකිඹහ වාප්රඵනහ.  

අද ජනතහ විමුක්වා ප්රඳයමුණ පුංික පුංික ප්රද්ල අලරහ ප්රන 

ථහ යනහ. ජනතහ විමුක්වා ප්රඳයමුණ  ආණ්ඩුක් න්න ඵළවළ. 

ජනතහ විමුක්වා ප්රඳයමුණ  ප්රද්ලඳහරනඹක් නළවළ. ජනතහ විමුක්වා 

ප්රඳයමුණ  වාප්රඵන එභ ප්රද් තභති විඳක්ප්රප ඉන්න එ.  අඳ  

ප්රභොන නහඹඹහ හිටිඹත් ේලසනඹක් නළවළති  කිඹරහ ඒ අඹ කමතහ 

ප්රන ඉන්නහ. නමුත් අද එක්ත් ජහවා ඳක්ඹ ත්, ජනතහ 

විමුක්වා ප්රඳයමුණ ත් ඒ ප්රොලරන්ප්රේ  ඳක්ත් රැ න්න 

ඵළරි ඉන්නහ. අඳ  වාප්රඵන ේලසනඹ ප්රම්ති. යප්රට් ංර්ධනඹ  

ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් - ජහවා යහජප බහප්රව්- ඉ ප්රන උදවු 

යනහ ප්රනොප්රති, ඳළවළදිලිභ ඒ ප්රොලප්රරජ ඵරන්ප්රන් ප්රම්හ 

ඩහේඳල යන්නති.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, අිළ කිඹනහ, අඹ යන ප්රම් 

ඵදුලින් ජනතහප්රේ ඳංගු රඵහ ප්රදනහ.  විවිධ භහජ තීරුර   

වනහධහය රඵහ ප්රදනහ. ප්රම් යප්රට් ආඵහධිත අඹ , අන්ත අඩිප්රප - 

ඳවශ භට් ප්රම් - ඉන්න භෘද්ධි ේවාරහීනන් , අවුරුදු 70  ළඩි 

භවලු අඹ , ළබිනි භව්රුන්  කමඹලු වනහධහය රඵහ ප්රදන්ප්රන්  

අඹ යන ප්රම් ඵදුලින්. විඳක්ඹ කිඹන්ප්රන් ඵදු අඹ යන්න එඳහ 

කිඹරහති. ණඹ න්නත් එඳහ, ආධහය න්නත් එඳහ කිඹනහ.  

එප්රවභ නම් ප්රම්හ ප්රනළලරහ ප්රදන්ප්රන් ප්රොප්රවන්ද?  එප්රවභ නම් 

එක්ත් ජහවා ඳක්ඹත්, ජනතහ විමුක්වා ප්රඳයමුණත් 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන්  ප්රම්හ එකින් එ ේඳහදු යරහ, අඩු 

යරහ යජඹ ජනතහ  රඵහ ප්රදන වන ප්රනු , ජනතහ  ප්රදන 

ඹටිතර ඳවුකම් ප්රනු  ජනතහ විමුක්වා ප්රඳයමුණ තූණ්ඩු 

ෆලප්රරන් ඳහරනඹ ශහ හප්රේ යන්නති. එක්ත් ජහවා ඳක් 

යජඹ හරප්රප තභති ඒ නිර්භහණඹ වුප්රණ්. රු ජිත් ප්රේpභදහ 

භන්ත්රී ුරභනි, තමුන්නහන්ප්රpප්රේ ිළඹහප්රේ හරප්රප. 

තමුන්නහන්ප්රpප්රේ ිළඹහ  ප්රම් ය  ඳහරනඹ යන්න දුන්ප්රන් නළවළ. 

අිළ එදහ විඳක්ප්රප හිටිඹහ. ජනතහ විමුක්වා ප්රඳයමුණ 

තමුන්නහන්ප්රpප්රේ ිළඹහ  දුන්න ධ වාසප්රද එප්රවභ ප්රරප්රවකම 

ඳවුක එක් ප්රනොප්රති. ප්රම් යප්රට් එක්ත් ජහවා ඳහක්ෂිප්රඹජ 

වන්දිඹක් හප්රන් භයරහ දළම්භහ.  ඒ හප්රේභ ඒ  ේවා උත්තය 

ප්රදන්න යජප්රඹනුත් අහිං ශ්රීම රංහ නිදවස ඳහක්ෂිප්රඹජ විලහර 

ිළරික් කහතනඹ  රක් ශහ.   

ඒ  එදහ මුහුණ දීපු අඹ වළටිඹ  අිළ ඒ ළන දන්නහ. භප්රේ 

දිස්රි ක්ප්රප ඡන්ද ප්රඳොශල 48ක් අරංගු යරහ ප්රඳොකුරු ඡන්ද 

භධපසථහන ප්රර ඒ ඡන්ද ඳළළත්වහ. ඡන්ද භධපසථහන 

නිප්රඹජජිතප්රඹජ වත් ප්රදප්රනකු භළරුහ. ඒ, ජනතහ විමුක්වා 

ප්රඳයමුප්රණ් ක්රිදඹහහයම්. ඒ අඹ ඵස ගිනි වාේඵහ. ප්රොවිජන ප්රpහ 

භධපසථහන ගිනි වාේඵහ. ප්රම් යප්රට් රහරුන්, පජරුන්, 

එක්ත් ජහවා ඳක්ප්රප ේහප්රද්ශීඹ නහඹඹන් ප්රම් ඔක්ප්රජභ 

භළරුහ.  භනුසභ ව ජනතහ  වාප්රඵන ළක්කුභ, ආදයඹ, 

ප්රව්දනහ ප්රම් ප්රොලරන්ප්රේ ප්රයද්ද ඳලප්රරන් ප්රේප්රයනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, ඒ නිහ ප්රම් අඹ  අඳ  

කිඹන්න වාප්රඵන්ප්රන් එ ප්රදඹති. ප්රට් නරිහදන් නළුර ඳළවළදිලි 

විඳක්ඹක් වළටිඹ  ආණ්ඩුප්රව් ළයදි වාප්රඵනහ නම් ජනතහ 

අතය  ගිහිලරහ ජන ඵරඹ ප්රොඩ නඟන්න. ජනතහ අඳ  

විඳක්ඹ ඳළත්ත  ඹන්න කිව්ප්රොත් අිළ ඹනහ. ඒ ප්රනභ 

ප්රදඹක්. වළඵළති ජනතහ කිඹන්න ඕනෆ. යනිල වික්ර භකමංව 

භවත්භඹහ ශඟදී කිව්හ රැඩිල ප්රනක් ළන. ප්රභොක්ද 

රැඩිල කිඹන්ප්රන්? 1988-89 හරප්රප එුරභහප්රේ රැඩිල ප්රද්ල 

ළන අිළ දන්නහ. එුරභහප්රේ වාබුණු දහහය ළන අිළ දන්නහ. 

ඒ දහහයර හි පු අඹ ඒ මිනී ශලලින් නළින රහ අද 

ප්රවොලභන් යනහ. ඒ ප්රවොලභන් අද ජනතහ විමුක්වා ප්රඳයමුප්රණ්, 

එක්ත් ජහවා ඳක්ප්රප ිළටු ඳසප්රp එනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, අඳ  කිඹන්න වාප්රඵන්ප්රන් 

ප්රභ්චචයති. ඵදු අඹ යන්න ඕනෆ. යජ්ජුරුන්ප්රේ හරප්රපදීත් ඵදු 

ප්රව්හ. යජප්රප ප්රpඹන්  ඳඩි ප්රන්න ඕනෆ. යහජප ආඹතන 

ඳත්හප්රන ඹන්න ඕනෆ. යප්රට් න ංර්ධන ේප්රව්ලඹක් යහ 

භන් යන්න  ඕනෆ. ජනතහප්රේ ආදහඹම් තත්ත්ඹ ළඩි 

ප්රන ප්රො  ඒ ජනතහ ප්රපු  ඵදු ේභහණඹ  ටික් ළඩි 

ප්රනහ.  

ඒ එප්රවභ ප්රනොප්රති කිඹහ අිළ කිඹන්ප්රන් නළවළ. ප්රභොද, 

අප්රේ ප්රදරින් ප්රනළලරහ, අප්රේ හක්කුප්රන් ප්රනළලරහ ප්රම් 

යන්න කිඹනහද? ප්රම් යජඹ ඵදු ළඩි යරහ වාප්රඵන්ප්රන් 

ජනතහප්රේ ඹවඳත ති. ඹම් ළඩි කිරීභක් ය වාප්රඵනහ නම් 

එප්රp ය වාප්රඵන්ප්රන් හධහයණ ප්රර ති. හධහයණ ඵදු ක්ර භඹක් 

අප්රේ යජඹ ඳත්හ ප්රන ඹනහ. ඒ ඵදු ක්ර භඹ ුරශ යප්රට් 

ජනතහප්රේ වනහධහය ව ඔවුන්ප්රේ ඹටිතර ඳවුකම් ර්ධනඹ 

කිරීප්රම් වළකිඹහ වාප්රඵන ඵ භභ ේහල යනහ. අිළ 

ඵංප්රොප්රරොත් ප්රද්ලඳහරනප්රඹන් ඈත් ප්රන්න ඕනෆ. අිළ ජිත් 

ප්රේpභදහ භවත්භඹහ ඇුරළු අඹ  කිඹනහ, රුණහය 

ඵංප්රොප්රරොත්  න් ඳහඨ නළවා නිළරැදි, ඳළවළදිලි  න් ඳහඨ 

අයප්රන ජනතහ අතය  ගිහින්, ජන ඵරඹ ප්රොඩ නඟරහ 

භළවායණ ජඹග්රාවණඹ යන්න කිඹරහ. රු ජිත්  ප්රේpභදහ 

භන්ත්රී ුරභනි, එප්රවභ නළවා යනිල වික්ර භකමංවප්රේ රැඩිල 

ප්රන  තමුන්නහන්ප්රp වුක න්න එඳහ කිඹන එ භතක් 

යමින් භප්රේ චන සලඳඹ අන් යනහ. ප්රඵොප්රවොභ 

සුරවාති. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති රු අභහතපුරභනි. මීශඟ  රු ජිත් 

ප්රේpභදහ භන්ත්රී ුරභහ.  

 

[අ. බහ. 2.02] 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, විප්රලpප්රඹන් ර්තභහන 

යජප්රප ආර්ථි ක්රිදඹහ දහභඹ, ඒ හප්රේභ මුදල අභහතපහංලප්රප 

ආර්ථි ප්රභප්රවඹවීම්  යුුර හ්චඡහ  බහජනඹ න ප්රම් 

ප්රභොප්රවොප්රත් භප්රේත් අදවස කිහිඳඹක් එුර යන්න අසථහ 

රළබීභ ළන ුර ක් රඵනහ.  

ඊප්රප දප්රp "2012 භව ඵළංකු හර්තහ" එිත දක්පු 

අසථහප්රව් ප්රඵොප්රවොභ ආඩම්ඵයප්රඹන් හඩම්ඵයප්රඹන් අප්රේ යප්රට් 

ආර්ථි ර්ධන ප්රව්ඹ කමඹඹ  6.7 ත් ඩහ ඳත්හ ප්රන ඹෆභ 

ිළිතඵ ප්රරොකු පුයහයභක් ය  භ ේහල ශහ. ඒ අසථහප්රව්දී 

ඳළවළදිලි යන්න  ප්රඹදුණහ අප්රේ ය   රළබී වාප්රඵන ඳලසචහත් යුද 

ේවාරහබ ිළිතඵ. ඉංග්රී්කම බහහප්රන් කිඹනහ නම්, post-conflict 

dividends ිළිතඵ. යුද්ධප්රඹන් ඳුක යප්රට් ජනතහ  රළබුණු 

1649 1650 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ේවාරහබ ිළිතඵ ඊප්රප දප්රp භව ඵළංකු හර්තහ එිත දළක්ව 

ප්රභොප්රවොප්රත් ේහලඹ  ඳත් ශහ. ඉවාන් භභත් හිුරහ ඳලසචහත් යුද 

ේවාරහබ ිළිතඵ ථහ කිරීභ ප්රඵොප්රවොභ උිකතති කිඹරහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, භහින්ද ිකන්තනප්රඹන් ප්රම් 

යප්රට් ධීය ේජහ  ප්රරොකු ලක්වාඹක් රඵහ ප්රදනහ කිඹහ 

ප්රඳොප්රයොන්දු වුණහ. ධීය ජනතහ විග්රාව ප්රශp, දශ යශ ජඹ න්නහ 

ේජහ වළටිඹ ති; යුරු ම්ඳත යප්රට් භෘද්ධිඹ  ප්රඹොමු යන 

ේජහ වළටිඹ ති. නමුත් 2006 ජනහරි භහප්රප කම  ක්රිදඹහත්භ 

යනහඹ කිඹපු ඉන්ධන වනහධහයඹ ක්රිදඹහත්භ ප්රශp 2006 

ජනහරි භහප්රප ප්රනොප්රති; අවුරුදු 6  ඳසප්රpති. 2012 දී තභති 

එඹ රඵහ දුන්ප්රන්. 2012 දී අප්රේ යප්රට් ජීත් ව 26,362ක් ව ධීය 

ආම්ඳන්න අතිවාරුන්  ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ ප්රදන්න 

භහඹ  රුිළඹල මිලිඹන 340ක්, ය  රුිළඹල මිලිඹන 

4,080ක් ප්රවත් රුිළඹල බිලිඹන 4ක් ඳභණ ප්රන් යරහ අප්රේ 

යප්රට් ධීය ෘවඹන් 185,000 ක්රිදඹහහරි ධීයඹන් 216,000 , 

ඒ හප්රේභ මුළුභනින් 824,000ක් ව ධීය ජනතහ ප්රත ප්රම් 

ඉන්ධන වනහධහයඹ 2012 දී රඵහ දුන්නහ.  

ඳලසචහත් යුද භප්රප රළබුණු ඳශමුළනි ේවාරහබඹ තභති ධීය 

ජනතහ ප්රොනහ  අන්දරහ ධීය ජනතහ  ප්රවොප්රයන් ප්රම් භහර්ුර 

භහප්රප ඉන්ධන වනහධහයඹ ේඳහදු කිරීභ. භහ ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ුරශ ධීය ඇභවාුරභහප්රන් ඉන්ධන වනහධහයඹ 

ිළිතඵ ේලසනඹ භුර යන ප්රො , ඒ හප්රේභ තත් භහධපඹන් 

වයවහ භහර්ුර භහප්රප ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ ප්රනොදීභ ළන 

භතක් යන ප්රො  භය නින්ප්රද් ඳුක ව ප්රම් ආණ්ඩු අය ඳලසචහත් 

යුද ේවාරහබ ළන හිතරහ ප්රභන්න නළත යක් ඉන්ධන 

වනහධහයඹ රඵහ ප්රදන්න ප්රම් ඳුක ගිඹ ද දිස්රි ක් ධීය 

අධපක්රුන් ප්රොශම  ළරහ වාබුණහ. වළඵළති භභ  

ර්ප්රභන් කිඹනහ, ඉන්ධන වනහධහයඹ වහ ූලඳන් ඳත් රඵහ 

දුන්නහ  කමඹඹ  10කින් ඳරහති ප්රභය වනහධහයඹ රඵහ 

ප්රදන්ප්රන් කිඹරහ. ඉන්ධන වනහධහයඹ ක්රිදඹහත්භ වුණු ප්රර් 

ඉන්ධන මිර කමඹඹ  5කින් ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඩීල මිර 

කමඹඹ  5කින් ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහ. නමුත් ඒ පීඩනඹ ළන 

හිතන්ප්රන් නළුර ඉන්ධන වනහධහයඹ නළත යක් රඵහ 

ප්රදන්ප්රන් කමඹඹ  10කින් ේඳහදු යරහති කිඹන එ භභ 

නහටුප්රන් භතක් යන්න  ළභළවාති. 

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. ඳුක ගිඹ ය ප්රද පුයහ භ ප්රම් යප්රට් 

ෆභ ධීය ප්රොට්ඨහඹභ ධීය ග්රාහමීඹ මිවා ිළහිටුරහ රක් 

ණනින් හභහජිප්රඹජ ඵහ ප්රන වළභ හභහජිප්රඹකුප්රන්භ 

 රුිළඹල 100ක් අඹ යරහ ධීය ේජහ  ඔරු ප්රදන්නම්, ප්රඵජට්ටු 

ප්රදන්නම්, දළල ප්රදන්නම්, engines ප්රදන්නම්, අඩු ප්රඳොලිඹ  ණඹ 

ප්රදන්නම්, මරප ඳවුකම් රඵහ ප්රදන්නම්, ධීය ඳවුලර 

හන්තහන්  සඹං රැකිඹහ ණඹ රඵහ ප්රදන්නම් කිඹරහ 

ප්රනොප්රඹකුත් ප්රඳොප්රයොන්දු භළද්ප්රද් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර රැක් ඇවා 

ශහ. නමුත් ය ප්රදක් පුයහ  අඵභල ප්රර්ණු තයම්ත් 

ේවාරහබඹක් ධීය ංවිධහනර  රඵහ ප්රනොදුන් ඵ භභ භතක් 

යන්න ළභළවාති. ඳුක ගිඹ දසර ප්රොශම  ළරහ භවහ 

ප්රරොකු උජහරු  ධීය ම්ප්රම්රනඹක් ඳළළත්වහ. එඹ  වබහගි 

වුණු අලුත් ධීය ංවිධහනර  රළබුණු එභ යේහදඹ -

ේවාරහබඹ- තභති ිළළුණු ආවහය ඳළට්ටුකුත් භඟ ආඳුක ම් බිම් 

ඵරහ ඹන්න  රළබීභ. ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි 

දළක්භ අනු රුිළඹල ප්රජටි 150ක් ළඹ යරහ ධීය ජනතහ  

ප්රල 30,000ක් වදරහ ප්රදන ප්රඳොප්රයොන්දු ළන ප්රම් උත්තරීතය 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් ධීය ඇභවාුරභහප්රන් භභ ේලසන ශහ. ඒ 

ිළිතඵ ථහ යන ප්රො   කි යුුර ධීය ඇභවාුරභහභ 

කිඹනහ, ප්රම් යප්රට් ධීය ේජහ  ප්රඳොප්රයොන්දු වුණු ධීය නිහ 

30,000 වහ ප්රභප්රතක් ලත ඳවක්ත් ප්රන් යරහ නළවළ, ඒහ 

වළප්රදන්ප්රන් නළවළ කිඹරහ. ප්රල 100ක් විතය වදන්න ළරුකම් 

යරහ වාප්රඵනහ, ඕනෆ නම් ඒ ටි ඳභණති වළප්රදන්ප්රන් කිඹරහ 

කිව්හ. ප්රම් බහ ුරශදී කිව්ප්රව්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, 

ඔන්න හභප්රප ේවාරහබඹ; යුද ජඹග්රාවණප්රප ේවාරහබඹ! 

එඳභණක් ප්රනොප්රති. එ ඳළත්තකින් ධීයතින්  රඵහ ප්රදන 
ඉන්ධන වනහධහයඹ කමඹඹ  10කින් ේඳහදු යරහ වාප්රඵනහ. 

තත් ඳළත්තකින් භභ අවන්න ළභළවාති අද ප්රොවිඹහ  ප්රභොක්ද 

කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ. අද ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ  

ප්රභොක්ද කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්? 1987 අං 12 දයන ප්රොවි 

විශ්රාහභ ළටුේ ව භහජ ආයක්ණ ේවාරහබ ප්රඹජජනහ ක්ර භඹ 

ඹ ප්රත් ක්රිදඹහත්භ වුණු ළඩ වන භිනන් භහඹ  රුිළඹල 

1,000ක්, 4,166ක් ළනි ුකළු විශ්රාහභ ළටුඳක් රඵහ ප්රදනහ. කමඹඹ  

95 යහජප අනුග්රාවප්රඹන් යහජප වහනහධහයඹක් ඇුරති ඒ 

ක්රිදඹහත්භ ප්රන්ප්රන්. නමුත් ප්රභොක්ද යුද ජඹග්රාවණප්රප 

ේවාරහබඹ? 2011 අප්රේpල ඉරහ 2013 අප්රේpල භහඹ න ප්රතක් 

අවුරුදු 2ක්භ ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ රඵහ දීරහ නළවළ. ප්රභන්න යුද 

ජඹග්රාවණප්රප ේවාරහබඹ!  අද අප්රේ ය   ඵත ඳඹන, ෘෂි 

හර්මි ලක්වාඹ රඵහ ප්රදන ප්රොවි ජනතහ විකමවත්රක්ඹක් 

ඉන්නහ. ප්රpහ නියුක්වාතින්ප්රන් කමඹඹ  33ක් ඒ අඹ. දශ 

ප්රද්ශීඹ නිසඳහදනඹ  රඵහ ප්රදන දහඹත්ඹ කමඹඹ  11.2ක් 

ප්රනහ. ය   ඵත ඳඹන අප්රේ ප්රොවි ඳයපුප්රර් ප්රොවි විශ්රාහභ 

ළටුඳ ිළ  ිළ භ භහ 24ක් -ය 2ක්- ේඳහදු කිරීභ ඉතහභත්භ 

නින්දිත ක්රිදඹහක් වළටිඹ ති භභ වන් යන්ප්රන්. වළඵළති, 

භහින්ද ිකන්තන ප්රඳොප්රයොන්දු භහරහ ුරිතන් ප්රම් උත්තරීතය 

බහ  ඳත් වුණු භහින්ද ිකන්තන ආලසචර්ඹප්රප නිප්රඹජජිතඹන් 

ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ළන ප්රභොනහද කිඹන්ප්රන්? 2011 භළති 

06ළනිදහ වළන්හඩ් හර්තහප්රන් උපු හ ප්රනති භභ ප්රම්හ වන් 

යන්ප්රන්. එ  ෘෂිර්භ අභහතප රු භහින්ද ඹහඳහ 

අප්රේර්ධන භළවාුරභහ ප්රභප්රවභ කිඹනහ: 

 "ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුේ ිළිතඵ කිකමභ අවිනිලසිකතතහක් ඇවා ය න්න  

අලප නළවළ."   

හි පු ෘෂිර්භ අභහතප භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භළවාුරභහ 

එප්රවභ කිඹනහ. එඳභණක් ප්රනොප්රති. හි පු ප්රොවිජන ප්රpහ වහ 

නජීවි අභහතප එස.එම්. චන්ද්රිප්රpන භළවාුරභහ ප්රභොක්ද 

කිඹන්ප්රන්? එුරභහ ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ළන කිඹනහ. 2011 

ප්රනොළම්ඵර් 22න  දින  වළන්හඩ් හර්තහප්රව් 414 ව 415න 

තීරුලින් භහ ප්රම් හයණඹ උපු හ දක්නහ. එහි එස.එම්. 

චන්ද්රිප්රpන ඇභවාුරභහ ප්රභප්රවභ කිඹනහ: 

"ප්රම් දළළන්තභ ළඩ වනක් ඵ  ඳත් ප්රරහ වාප්රඵනහ. ආණ සඩු 

වළටිඹ   අඳ ප්රම්ප්රන් භඟ වරින්ප්රන්  නළවළ. ප්රොවිඹහ අඳවුකතහ  

ඳත් යන්ප්රනත් නළවළ. ..." 

එහි තදුය ත් ප්රභප්රවභ කිඹනහ: 

"-ළඩිභ වුප්රණොත් ත වා ප්රදක් ඹති- ප්රම් කමඹලු ප්රදනහ භ arrears  

එක් අඳ විශ්රාහභ ළටුේ රඵහ ප්රදනහ." 

වුද ප්රම් කිඹන්ප්රන්? ප්රොවිජන ප්රpහ වහ නජීවී 

ඇභවාුරභහති. දහද කිව්ප්රව්? 2011 ප්රනොළම්ඵර් 22ළනි දහ ප්රම් 

උත්තරීතය බහප්රව්දීති.  ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ  අද කමද්ධ ප්රරහ 

වාප්රඵන්ප්රන් ප්රභොක්ද? අද ම්පර්ණප්රඹන්භ  එඹ ේඳහදු යරහ 

වාප්රඵනහ. එඳභණක් ප්රනොප්රති, අප්රේ රු දිප්රන්ස ගුණර්ධන 

භළවාුරභහප්රේ දඹහඵය ප්රවජදයඹහ -එ  මුදල වහ ක්ර භ ම්ඳහදන 

නිප්රඹජජප ඇභවාුරභහ- ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ළන ප්රම් උත්තරීතය 

බහ  ප්රභන්න ප්රභප්රවභ කිඹනහ. භහ ප්රභඹ 2011 ප්රනොළම්ඵර් 

22න දින වළන්හඩ් හර්තහප්රව්  415 ව 416න තීරුලින් 

උපු හ දක්නහ. එහි ප්රභප්රp වන් ප්රනහ: 

"අප්රේ ඇභවාුරභහ කිව්හ හප්රේ ඔක්ප්රතජඵර් භහප්රප මුදල ප්රවීභ වහ ව 

 යුත්ත  අද අඳ  අසථහ රළබී වාප්රඵනහ.  තළඳළල ර්ජනඹ අන් 

වීභත් භඟ ඉතහභ ඉක්භනින් ප්රම්  යුත්ත  ඵහින්න  අසථහ රළබී 

1651 1652 

[රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ] 
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වාප්රඵනහ. තළඳළල හර්ඹහර වයවහති ප්රම් මුදල ප්රන්ප්රන්. තළඳළල හර්ඹහර 

වයවහති ප්රම් මුදර ප්රොවීන් අත  ඳත් න්න  රසන්ප්රන්. එභ නිහ ඒ 

ේභහදඹ භඟ වයහ අධපක් භණ්ඩරඹ ඉක්භනින්භ අලුත් ළඩ වනක් ුරිතන් 

එඹ ක්රිදඹහත්භ යරහ ප්රොවීන්ප්රේ විශ්රාහභ ළටුේ මුදර ප්රඵදහ වළරීභ වහ ව 

 යුත්ත  අද භන් යරහ වාප්රඵනහඹ කිඹන ටි අිළ භතක් යන්න  

ඕනෆ."  

මුදල වහ ක්ර භ ම්ඳහදන නිප්රඹජජප ඇභවාුරභහ ප්රම් උත්තරීතය 

බහ  2011 ප්රනොළම්ඵර් 22ළනි දහ තභති ප්රභප්රවභ කිඹන්ප්රන්. 

ප්රජ යුද ජඹග්රාවණප්රප ේවාරහබ? ප්රජ හභප්රප ේවාරහබඹ? ප්රජ 

ජනතහ  රඵහ ප්රදනහඹ කිව් වන ටි? වාබුණු වන ටිත් 

ඳන යුඹති අද අිළ ජීත් ප්රන්ප්රන්. ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ 

ම්පර්ණප්රඹන්භ ේඳහදු යරහ වාප්රඵනහ. එඳභණක් ප්රනොප්රති. 

භහින්ද ිකන්තනප්රප ඒජන්තරුන් න එස.එම්. චන්ද්රිප්රpන 

භළවාුරභහ, භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භළවාුරභහ හප්රේභ ගීතහංජන 

ගුණර්ධන භළවාුරභහ -ුරන් ප්රදනහභ- ප්රම් උත්තරීතය බහ  

ඇවිලරහ ප්රම් බහ ප්රනොභඟ ඹනහ. අමු ඳට් ඳල අතප 

කිඹනහ. අද ප්රදනහ, ප්රව  ප්රදනහ, අනිද්දහ ප්රදනහඹ කිඹරහ 

අතප කිඹනහ. අද ඒ කිඹපු අතප ඔේපු ප්රරහ වාප්රඵනහ. 

විප්රලpප්රඹන්භ හභප්රප ේවාරහබ ළන ථහ යන ප්රො , ආර්ථි 

ර්ධන ප්රව්ප්රප ේවාරහබ ළන ථහ යන ප්රො  ප්රම් ේවාරහබ 

ජනතහ  දළප්රනන ආහයඹ  ක්රිදඹහත්භ විඹ යුුරති කිඹන 

හයණඹ භහ ේහල ය කමටිනහ.  
 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, රීවා ේලසනඹක්. 
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  රුණහයරහ  ප්රම් අදවස ඉදිරිඳත් යන්න අසථහ රඵහ 

ප්රදන්න,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි. එඳභණක් ප්රනොප්රති. 

අද ප්රොවිඹහ ළන ථහ යන ප්රො  -  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

අසර් භන්ත්රී ුරභහ  රීවා ේලසනඹ ඉදිරිඳත් යන්න ඉඩ ප්රදන්න. 
 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, “ඳට් ඳල ප්රඵොරු” කිඹන 

චන, very unparliamentary. භප්රේ තරුණ භන්ත්රී ුරභහ, භප්රේ 

ඵඵහ ප්රම් ඉප්රන න්න ඕනෆ, ළඩි දුය ඹන්න  ඉසප්රලරහ. 

ප්රම් ඉප්රන න්න ඵප්රඵජ! 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

“අතප” කිඹරහ ඒ චනඹ ප්රනස යන්න  නිප්රඹජ 

යනහ.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ ප්රම් රු බහ  ප්රම් රුණු හයණහ ඉදිරිඳත් ප්රශp 

වළන්හඩ් හර්තහප්රව් වන් වී වාප්රඵන ථහ කමඹලරක්භ උපු හ 

ප්රනති. වළන්හඩ් හර්තහප්රව් වන් වී වාප්රඵන ප්රද් අතප නම් 

ඒ භ  අතපඹක් කිඹරහ කිඹන්න අතිවාඹක් වාප්රඵනහ. ඒ 

අතිවාඹ භ  වාප්රඵනහ. භප්රේ චන ප්රනොප්රති භහ ඉදිරිඳත් ප්රශp. 

භහ ඉදිරිඳත් ප්රශp 2011 භළති 06 වළන්හඩ් හර්තහප්රව් ප්රම් 

ඇභවාරු කිඹපු ේහල; භභ ඉදිරිඳත් ප්රශp 2011 ප්රනොළම්ඵර් 22 

ළනි දහ වළන්හඩ් හර්තහප්රන් උපු හ ත් ප්රො ස. ඒ නිහ 

රුණහයරහ නිම් ප්රඵොරු  භප්රේ ථහ  අහිය යන්න , 

ඵහධහක් යන්න  ඔඵුරමිඹ ඉඩ වාඹන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ විතයක් 

ප්රනොප්රති ේඳහදු යරහ වාප්රඵන්ප්රන් කිඹන හයණඹ 

විප්රලpප්රඹන්භ ප්රම් අසථහප්රව් භහ වන් යන්න ළභළවාති. ප්රම් 

ඳලසචහත් යුද ේවාරහබ ළන ථහ යන ප්රො  ප්රඳොප්රවොය 

වහනහධහයඹත් ේඳහදු යනහ. දළන් භව ප්රරොකු  කිඹනහ, 

රුිළඹල 350  ප්රඳොප්රවොය රඵහ ප්රදනහඹ කිඹරහ. ඇත්ත, ප්රඳොප්රවොය 

රුිළඹල 350  රඵහ ප්රදනහ . එදහ අක්යඹ  යරිඹහ කි ප්රරජ 

125ක්, MOP කිප්රරජ 45ක්, TSP කිප්රරජ 45ක් රඵහ දුන්නහ. 

ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ අක්යඹ  කි ප්රරජ 215ක් රඵහ දුන්නහ. 

අද කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් ප්රභොක්ද? යරිඹහ කිප්රරජ 90  

ඳරහ; කි ප්රරජ 35කින් ේඳහදු යරහ. MOP  කිප්රරජ  30  

ඳරහ; කිප්රරජ 15කින් ේඳහදු යරහ.   TSP කිප්රරජ 35  ඳරහ; 

කිප්රරජ 10කින් ේඳහදු යරහ. එදහ අක්යඹ  රඵහ දුන්නු 

කි ප්රරජ 215 අද කිප්රරජ 155   අඩු යරහ. ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ 

කිප්රරජ 60කින් ේඳහදු යරහ.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. වළභ කුඹුයක්භ යක්ණඹ යන්න  වළභ 

අක්යඹ  භ රුිළඹල 150ක් අඹ යනහ.  ඒ ප්රනොප්රශොත් 

ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ ප්රදන්ප්රන් නළවළ. ඒ අභතය විඹදභක්. 

එඳභණක් ප්රනොප්රති.  ප්රම් ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ රඵහ දීභ වහ 

වළභ ප්රොවිප්රඹකුප්රන්භ රුිළඹල 40 ේහවන හසුරකුත් අඹ 

ය න්නහ. එ ඳළත්තකින් ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ 

ේභහණත් ේඳහදු යරහ, තත් ඳළත්තකින් අභතය  ඵදු දභරහ, 

අභතය  හසුර අඹ යරහ, අද ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ භ්චචරඹ  

රක් යරහ,  ළඩිපුය ඵය ප්රම් යප්රට් ප්රොවි ඳයපුප්රර් යිළ  

ඳ න්න  ප්රම් යජඹ  යුුර ය වාප්රඵනහ. ප්රම්ද හභප්රප 

ේවාරහබඹ කිඹහ  භහ අවන්න  ළභවාති.  ප්රම්ද peace dividend   

එ? ප්රම්ද යුද ජඹග්රාවණප්රඹන් ජනතහ  රළප්රඵන වනඹ?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. අද 

ආලසචඹර්ත් ශ්රීම රංහප්රව් වී  මිරදී ළනීප්රම් නතභ ආලසචර්ඹක් 

ක්රිදඹහත්භ ප්රනහ.  දළන් අමුුරභ ප්රදඹක් කමද්ධ ප්රනහ.  

ඔඵුරමිඹප්රේ දිස්රි ක්ප්රපත්  ඕ කමද්ධ ප්රනහ. වී ඵඩහර , වී 

අප්රරවි භණ්ඩරඹ   වී රඵහ දීප්රභන් ඳසප්රp, ප්රොවීන් වුචර් එක් 

යහජප ඵළංකුර  ඹනහ. වළඵළති ප්රම්හ අරුභ පුදුභ ආලසචර්ඹත් 

වුචර්. වුචයඹ වාප්රඵනහ. ඵළංකුර  ලලි නළවළ.  භව 

ප්රරොකු  කිඹනහ,  වවා මිරක් රඵහ ප්රදනහලු. නහඩුර  

රුිළඹල32ති; ම්ඵහර  රුිළඹල 35ති කිඹහ කිඹනහ. වවා 

මිරක් රඵහ ප්රදනහඹ කිඹහ භව ප්රරොකු  උජහරු  ඳම්ප්රඳජරි 

වනහ.  නමුත් වී අප්රරවි භණ්ඩරප්රප ඵඩහලින් රඵහ ප්රදන  

වුචර්ර   යහජප ඵළංකුර මුදල ප්රනොභළවා  ආලසචර්ඹත් 

වවා මිරක් තභති අද අප්රේ යප්රට් වී ප්රොවිඹහ  රළප්රඵන්ප්රන් 

කිඹන එ නහටුප්රන් ප්රවජ  ේහල යන්න  ඕනෆ.   

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති  මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, 

ෘෂිර්භ  ඳර්ප්රපණ නිසඳහදන වහය නිරධහරිරුන් වයවහ  

අද ප්රම් න වි  ෘඳනි වවාඹ රුිළඹල  ප්රදදහව  ප්රන්ප්රද්කම 

ප්රනහඹ කිඹන එ භහ  ර්ප්රභන් ේහල යනහ. ේහප්රද්ශීඹ 

බහ භන්ත්රී රුන්, යහජප ඳහර්ලසඹ  ම්ඵන්ධ  භන්ත්රී රුන්,  

මුදරහලිරහ එක් එුර ප්රරහ ප්රම් ෘඳනි වවාඹ එක්හුක 

යරහ, ප්රන්ප්රද්කම යන නින්දිත ක්රිදඹහක් අද ක්රිදඹහත්භ 

ප්රනහ. අය මුදරහලිරහ ගිහින් අහිං ප්රොවීන්ප්රන් කුණු 

ප්රොලරඹ  වී ටි  න්නහ. කුණු ප්රොලරඹ  ත් වී ටි  අය 

ූල  ක්ර ප්රභජඳහඹන් ුරිතන්  රඵහ ත් ෘඳනි වවාඹ වයවහ 

ඵඩහ ශභනහරුන්ප්රේ වහඹත් ඇවා වී අප්රරවි භණ්ඩරඹ  

ඒ මුදරහලිරහ විකමන් රඵහ ප්රදනහ. ප්රම් කමද්ධ ප්රන්ප්රන් ප්රොප්රවpද 

1653 1654 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

කිඹහ වුරු ප්රවජ අභිප්රඹජ යනහ නම්, ඹන්න භහත ප්රල 

දිස්රි ක්ප්රප, ප්රලප්රර, නහදන වී ඵඩහ .  වුරු ප්රවජ 

අභිප්රඹජ යනහ නම්,  ඡහඹහරඳ හිත වීඩිප්රඹජ ඳ  ත යරහ 

ඒ කමඹලරක්භ වාප්රඵනහ.  ේහප්රද්ශීඹ බහ භන්ත්රී රු, ෘෂිර්භ 

ඳර්ප්රපණ නිසඳහදන වහය නිරධහරින් භඟ එ  එුර 

ප්රරහ,  ප්රම් වවාඹ මුදරහලිරහ   රුිළඹල ප්රදදහව   ප්රන්ප්රද්කම 

යරහ,  ප්රොවි ජනතහප්රේ  වී ටි කුණු ප්රොලරඹ  අයප්රන 

මුදරහලිරහ   ඒ වී  වවා මිර  අ ප්රරවි යරහ  යජප්රන යුඹක් 

තභති අද අප්රේ යප්රට් ක්රිදඹහත්භ ප්රන්ප්රන්  කිඹන එ ප්රඵොප්රවොභ 

නහටුප්රන් ප්රවජ ේහල යන්න   ඕනෆ. ප්රම්හද  හභප්රප 

ේවාරහබ?   යුද ජඹග්රාවණඹප්රඹන් ජනතහ  රළප්රඵන වන ටි 

ප්රම්හ ද?  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති,  මරහනහරඪ රු  භන්ත්රී ුරමිඹනි, 

ඵරන්න අද අප්රේ යප්රට් ඳහල ද දරුන්  39,68,104ක්  ඉන්නහ. 

යජප්රප ඳහල 9714 කින් ඒ අඹ  අධපහඳනඹ රඵනහ.  භහ භතක් 

යන්න  ළභවාති, එක්ත් ජහවා ඳක්  යජප්රප හරහනු 

ුරශ 43,000,00ක්  ඳහල ද දරුන්  නිර ඇඳුභත්,  දිහ ආවහයඹත් 

කිකමභ ප්රඵදීභකින් ප්රතොය රඵහ දුන්නහඹ කිඹන හයණඹ. නමුත් 

අද ය    රළබී වාප්රඵන යුද ජඹග්රාවණප්රප ේවාරහබඹ ප්රභොක්ද?  

ඳහල ඹන ද දරුප්රජ  39,68,104 ක් ඉන්නහ. ඒ අඹප්රන් දිහ 

ආවහයඹ රළප්රඵන්ප්රන් 10, 88,890 ති. ඳහල ඹන ද 

දරුන්ප්රන් කමඹඹ  27  දිහ ආවහයඹ රළප්රඵනහ. කමඹඹ  

73  ඵඩගින්ප්රන් ඉන්න කමද්ධ ප්රනහ. ප්රම්ද හභප්රප 

ේවාරහබඹ? ප්රම්ද යුද ජඹග්රාවණප්රප ේවාපරඹ?  යුද්ධඹ  ළඹ ශ 

ලලි යුද ජඹග්රාවණඹ ුරිතන් යප්රට් ජනතහ  ද දරුන්   ප්රඵදහ 

ප්රදන්ප්රන්  ප්රභොප්රවභ ප්රතජයහ  ප්රේයරහද? ඳහල ඹන ද දරු  ඳයපුය 

ප්රො ස යන නින්දිත යුඹති අද  අඳ ඉන්ප්රන්.  දිහ ආවහයඹ 

කමඹඹ  27  ප්රදනහ;  කමඹඹ  73  ේඳහදු යනහ.  ඒ අඹ 

වහභප්රත් වාඹනහ. ඒ අඹ ඵඩගින්ප්රන් වා ඹනහ. ඒ ද දරුනුත්  

භවය ප්රරහ  ඒ ඳහල හභය ුරශභ  රන්තඹ දහරහ ඇද 

ළප්ර නහ. ප්රම්ද හභප්රප ේවාරහබඹ, ප්රම්ද යුද ජඹග්රාවණප්රප 

ආලසචර්ඹඹ, ප්රම්ද අප්රේ යප්රට් ක්රිදඹහත්භ න විසභඹජන 

ංර්ධන ක්රිදඹහලිඹ කිඹරහ භභ අවන්න ළභළවාති.   

එඳභණක් ප්රනොප්රති මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි. 

ඵරන්න භෘද්ධි  වනහධහයප්රප තත්ත්ඹ. අප්රේ යප්රට් ඳවුල 

16,00,000  ආන්න ේභහණඹ  භෘද්ධි වනහධහයඹ 

රළප්රඵනහ. අද න ප්රො  අප්රේ යප්රට් වාප්රඵන්ප්රන් භෘද්ධි 

වනහධහය මුද්දය ර් වතයති. රුිළඹල 1,500  භෘද්ධි මුද්දයඹ  

වාප්රඵනහ, රුිළඹල 1,000  භෘද්ධි මුද්දයඹ වාප්රඵනහ, රුිළඹල 

750 භෘද්ධි මුද්දයඹ වාප්රඵනහ, රුිළඹල 210 භෘද්ධි මුද්දයඹ 

වාප්රඵනහ.  

විප්රලpප්රඹන්භ අිළ කමඹලු ප්රදනහභ දළන න්න ඕනෆ හයණහක් 

තභති, වළභ භහඹභ ප්රම් වළභ භෘද්ධි මුද්දයඹකින්භ 'අනිහර්ඹ 

ඉවාරි  කිරීම්' කිඹරහ ප්රො ක් ඳහ න්නහ ඵ. රුිළඹල 1,500 

භෘද්ධි මුද්දයප්රඹන් ඳහ න්නහ, රුිළඹල 200ක්;  කමඹඹ  13ක්. 

රුිළඹල 1,000 භෘද්ධි  මුද්දයප්රඹන් ඳහ න්නහ, රුිළඹල 

200ක්; කමඹඹ  20ක්. රුිළඹල 750 භෘද්ධි  මුද්දයප්රඹන් ඳහ 

න්නහ, කමඹඹ  13ක්. රුිළඹල 210 භෘද්ධි මුද්දයප්රඹන් කමඹඹ  

100ක්භ ඹන්ප්රන් අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම්ර .  ප්රම්  අනිහර්ඹ ඉවාරි 

කිරීම් කිඹන්ප්රන් හප්රේ ලලිද? ඒහ භෘද්ධිරහභිඹහප්රේ ලලි; 

භෘද්ධිරහභිඹහ ුර මුදල.  නමුත් අද ඒ අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම් 

ආඳහු භෘද්ධිරහභිඹහ  රඵහ ප්රදන්ප්රන් ප්රොන්ප්රද්කම ුරනක්  

ඹ ප්රත්ති. ුක ශ ප්රනොවළකි ප්රයජඹක් වාබුප්රණොත් රඵහ ප්රදනහ. 

ශභඹහප්රේ උස අධපහඳනඹ වහ රඵහ ප්රදනහ. ඹසතබහඹ  

රඵහ ප්රදනහ. නමුත් ප්රම් භෘද්ධි අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම්ර වාප්රඵන 

ප්රරොකුභ ආලසචර්ඹඹ තභති, නළත රඵහ ප්රදන්ප්රන් එතින් කමඹඹ  

50ක් වීභ. කමඹඹ  ඳනවති රඵහ ප්රදන්ප්රන්. ඉුරරු කමඹඹ  50 යජඹ 

වාඹහ න්නහ. ඵරන්න, ප්රෝචචය අහධහයණද? ප්රම් හප්රේ 

අහධහයණ චක්ර ප්රලඹක් ුරිතන් විඳත  ඳත් න්ප්රන්, පීඩනඹ  

ඳත් න්ප්රන්, අවනඹ  ඳත් න්ප්රන් අප්රේ යප්රට් රක් 16ක් ව 

භෘද්ධි ඳවුල ප්රනොප්රව්ද කිඹන එ අවන්න භභ ළභළවාති. 

ප්රොන්ප්රද්කමර  ඹ ත් යරහ, චක්ර ප්රලර  ඹ ත් යරහ, 

භෘද්ධිරහභිඹහප්රේ අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම්ලින් කමඹඹ  50ක් හ 

න ක්ර භඹක් තභති අද ක්රිදඹහත්භ න්ප්රන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, තත් ආලසචර්ඹඹක් 

ක්රිදඹහත්භ නහ. එනම්, ප්රම් අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම් භෘද්ධි 

මුද්දයප්රඹන් ඳහ ත්තහභ, ඒ ලලි ටි ඹන්ප්රන් භෘද්ධි 

අධිහරිඹ . නමුත් අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම් භෘද්ධිරහභිඹහ ඉලලුම් 

යන ප්රො  ඒ මුදල ටි ප්රන්ප්රන් භෘද්ධි අධිහරිප්රඹන් 

ප්රනොප්රති, භෘද්ධි ඵළංකුප්රන්. භෘද්ධි අධිහරිඹ  ඹන ලලි 

ටි, -ේහේධන මුදර-  භෘද්ධි ඵළංකු  එන්ප්රන් නළවළ. භහ 

වඹ  යක් ප්රඳොලිඹ ඳභණක් ේවාපයණ යනහ.  ඵරන්න, ප්රම්  

ළයදි  ක්ර භඹ දිවහ. භෘද්ධිරහභිඹහප්රේ ලලි ටි ඳහ න්නහ 

භෘද්ධි අධිහරිඹ . නමුත් ඊ  අදහශ ප්රඳොලිඹ විතයති භෘද්ධි 

ඵළංකු  ේවාපයණඹ යන්ප්රන්.  භෘද්ධිරහභිඹහ අනිහර්ඹ ඉවාරි 

කිරීම්  ඉලරන ප්රො , ඒ අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම් ටි රඵහ 

ප්රදන්ප්රන්ත් භෘද්ධි රහභිඹහප්රේ ලලිලින්. ප්රම් විභ චක්ර ඹ 

ක්රිදඹහත්භ න ප්රො  ප්රභොක්ද  ඇවා න අහන ේවාපරඹ? 

භෘද්ධි ඵළංකු ක්ර භඹ අනිහර්ඹප්රඹන්භ ප්රම් ළඩ වන නිහ ඩහ 

ළප්ර නහ. භෘද්ධි අධිහරිඹ අය කමඹඹ  50 ලලිර  කිකමභ 

ද  කිඹන්ප්රන් නළවළ. එප්රවභ නම්  භෘද්ධි රහභිඹහප්රේ  -

ප්රම් යප්රට් අහිං දුේඳත් ජනතහප්රේ- ලලි ටිත් හ න 

භවහ  හභප්රප ේවාරහබ රඵහ ප්රදන යුඹති අද අිළ ජීත් න්ප්රන් 

කිඹන එ භභ නහටුප්රන් වුණත් වන් යන්න ඕනෆ.  

එඳභණක් ප්රනොප්රති, මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි. 

විප්රලpප්රඹන්භ භෘද්ධිරහීන ඳවුල රක් 16  අද අලුත් අවුරුදු  

තෆේකුත් ප්රම් ර්තභහන යජඹ රඵහ දීරහ වාප්රඵනහ. 

විප්රලpප්රඹන්භ අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්ප්රතන් ඉුරරුම් ේර්ධන 

ළඩ වනක් ක්රිදඹහත්භ යරහ, වළභ ග්රාහභ නිරධහරි භකින්භ 

රුිළඹල 25,000 අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම් මවඹක් ඇවා යන්න  

අද ිළඹුරු ඳත් ස  ප්රමින් ඳවානහ. අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම් හ 

නහ විතයක් ප්රනොප්රති, ප්රම් අලුත් අවුරුද්ද ප්රනුප්රන් තත් 

රුිළඹල 25,000ක් වළභ ග්රාහභ නිරධහරි භභ භෘද්ධි මිවාඹක් 

ඳරිතපහ යන්න  ඕනෆඹ කිඹන නිප්රඹජඹ අද ප්රව භ එනහ. 

ඒ තභති  ආලසචර්ඹත් ශ්රීම රංහප්රව් ජනතහ  රළප්රඵන 

ආලසචර්ඹත් අවුරුදු  තෆේ. භභ අවන්ප්රන්, ඊප්රප දප්රp භව 

ඵළංකු හර්තහ එිත දක්න ප්රො  අප්රේ යප්රට් ජනතහ  රඵහ 

ප්රදනහඹ කිඹපු peace dividend  එ ප්රම්ද? හභප්රප  ේවාරහබඹ 

ප්රම්ද? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, විප්රලpප්රඹන්භ අද යජප්රප 

ඳහර්ලසඹ නිප්රඹජජනඹ යන ප්රද්ල භහභ, ජහවා හිෛතෂි, ප්රද්ල 

හිෛතෂි, ය   ආදයඹ යන භවය භළවා ඇභවාරු ජහතපන්තය 

ේජහ  අරහද එලර යනහ; අභිප්රඹජ යනහ.  ඒ අභිප්රඹජ 

යන අසථහප්රව් භහ ප්රම් උත්තරීතය බහ  ළදත් රුණු 

හයණහ ර්ඳඹක් වන් යන්න  ළභළවාති අප්රේ යප්රට් ප්රප්රශ  

ක්ප්රpත්ර් ිළිතඵ. විප්රලpප්රඹන්භ අඳනඹන භනහන්තඹන් - 

export destinations, trade destinations ළන.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, අප්රේ යප්රට් අඳනඹන 

ආදහඹප්රභන් කමඹඹ  20.3ක් රළප්රඵන්ප්රන් ඇප්රභරිහ එක්ත් 

ජනඳදප්රඹන්. එඹ US Dollar මිලිඹන 2,145ක්. එක්ත් 

යජධහනිප්රඹන් අඳනඹන ආදහඹභ එනහ  කමඹඹ  10.5ක්. එඹ US 

Dollar මිලිඹන 1,112ක්. එක්ත් යහජධහනිඹ වළය, යුප්රයජඳහ 

වවුප්රරන් එනහ කමඹඹ  23.3ක්. එඹ US Dollar මිලිඹන 3,576ක්. 

එතප්රො  අප්රේ යප්රට් අඳනඹන ආදහඹප්රභන් කමඹඹ  54.1ක් 

රළප්රඵන්ප්රන් යුප්රයජඳහ වවුප්රරන් ව ඇප්රභරිහ එක්ත් 

1655 1656 

[රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ] 
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ජනඳදප්රඹන්. අප්රේ මුළු අඳනඹනලින් කමඹඹ  39.7ක් ඇඟලුම් 

ව ප්රයදිිළිත අඳනඹන. ඇඟලුම් ව ප්රයදිිළිත අඳනඹනලින් 

කමඹඹ  50.6 ආදහඹභක් අිළ රඵහ න්ප්රන් යුප්රයජඳහ වවුප්රරන්. 

එඹ US Dollar මිලිඹන 2,019ක්. අිළ කමඹඹ  39.5ක් රඵන්ප්රන් 

ඇප්රභරිහ එක්ත් ජනඳදප්රඹන්. එඹ US Dollar මිලිඹන 1,574ක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, ප්රම් යුප්රයජඳහ වවුරත්, 

ඇප්රභරිහ එක්ත් ජනඳදඹත් ප්රභොන ඹම් ප්රවජ ප්රවpුර  

තීන්දුක් ත්ප්රතොත් අප්රේ ය   ප්රප්රශ ම්ඵහධ, අඳනඹන 

ම්ඵහධ ඳනනහ කිඹරහ, ප්රභොක්ද අප්රේ ය   අත්ඳත් න 

ඉයණභ? එන් ම්ඵහධ ඳළප්රනවුප්රොත් ප්රභොක්ද අප්රේ ය  

න්නහ ක්රිදඹහභහර්ඹ? එන් ඒඳහර්ලසවි - unilateral sanctions 

- ම්ඵහධ ක්රිදඹහත්භ න ප්රො , අප්රේ යප්රට් අඳනඹන 

ආදහඹප්රභන් කමඹඹ  54.1ක් ඇප්රභරිහ එක්ත් ජනඳදප්රඹන් වහ 

යුප්රයජඳහ වවුප්රරන් අඳ  ප්රනොරළබුප්රණොත් අප්රේ ය   ප්රභොක්ද 

වාප්රඵන විලඳ ළඩ වන? ප්රභොක්ද අඳ  වාප්රඵන විලඳ 

ළඩ ිළිත ප්රශ? අඳ  වාප්රඵනහද අඳනඹන විවිධහංගීයණඹ  - 

export diversification - රක් න ළඩ වනක්? අප්රේ යප්රට් 

අඳනඹන අදහනභක් - export vulnerability- ඇවා න ප්රො  

යප්රට් ආර්ථි ේවාඳත්වා තීන්දු යන ප්රක්න්ද්රීහඹ මුදල අභහතපහංලප්රප 

හර්ඹබහයඹ ප්රභොක්ද? ප්රම් විප්රලp අදහනභ ප්රනුප්රන් අප්රේ ඹම් 

කිකම ළඩ වනක් වාප්රඵනහද අදහනභ විවිධහංගීයණඹ - risk 

diversification - යන්න? එප්රවභ නළත්නම්, යහජප තහන්්රි  

භට් ප්රභන් ප්රෝචචය භත ළටුම් වාබුණත්, ප්රෝචචය ේලසන 

වාබුණත් ඒ ය ලලින් ම්ඵහධ ඳළනවීභ නතය කිරීප්රම් ඹම් 

කිකම යහජප තහන්්රි  ක්රිදඹහදහභඹක් අප්රේ ය   වාප්රඵනහද? භහ ප්රම් 

රුණ විප්රලpප්රඹන්භ ඉසභුර යන්ප්රන් අප්රේ ප්රද්ල හිෛතෂි, ජහවා 

භහභ, ප්රද්ල භහභ, වීප්රයජදහය භළවා ඇභවාරු ප්රව්දිහර  

නළඟරහ ප්රනොප්රඹකුත් පුයහයම් ප්රදොඩන නිහති. ප්රනොප්රඹකුත් 

ඳම්ප්රඳජරි වන නිහති. නමුත් ජහතපන්තය ප්රප්රශ ඵතහ, 

ජහතපන්තය විප්රද්ල ඵතහ ඒ ප්රව්දිහර වන ඳම්ප්රඳජරි වයවහ 

ක්රිදඹහත්භ යන්න  ඵළවළ. භහ කිඹන්ප්රන් නළවළ ඇප්රභරිහ 

එක්ත් ජනඳදඹ ඉදිරිප්රපත්, යුප්රයජඳහ වවුර ඉදිරිප්රපත් අප්රේ 

ය   දණ වන්න කිඹරහ. කිකම ප්රpත්භ නළවළ. යප්රට්භ, ප්රම්භ, 

අප්රේභ, අප්රේ යප්රට් සෛරීත්ඹ රැ ප්රන ප්රම් ප්රඵොරු 

ඳම්ප්රඳජරි ළරරි ප්රද්ලඳහරනඹ නතය යරහ, යහජප තහන්්රි  

භට් ප්රභන් අප්රේ ය   අප්රවpනිඹක් ප්රනොන ආහයඹ   යුුර 

ශ යුුරති. ප්රභොක්ද ම්ඵහධ ඳළප්රනවුප්රතොත් කමදු න්ප්රන්? අිළ 

විප්රලpප්රඹන්භ ඇඟලුම් ක්ප්රpත්ර්ඹ උදහවයණඹ  නිමු. ඍජු 

350,000ක් ඒප්රන් ේවාරහබ රඵනහ. ක්ර  රක් 10ක් ේවාරහබ 

රඵනහ. ඒප්රන් විඳත  ඳත් න්ප්රන් යජ භහිතහප්රව් ුකයළඳ 

විඳින ප්රද්ලඳහරන ප්රඳශළන්වාඹ ප්රනොප්රති. ප්රම් යප්රට් භව  

ප්රඳොප්රශොප්රව් ඳඹ වරහ ජීත් න ප්රයද්ද, ඵළනිඹභ, යභ ර්ට් එ 

අදින ප්රම් යප්රට් හභහනප ජනතහ ඵ අිළ අභත ප්රනොශ යුුරති. 

විප්රලpප්රඹන්භ ප්රම් අසථහප්රව් ංචහය ක්ප්රpත්ර්ඹ ළනත් 

වන් ශයුුර ප්රනහ. 2011 ර්ප්රප අප්රේ ය   ංචහයඹන් 

855,975ක් ඳළමිණිඹහ. 2010 ර්ඹ  ළඩිඹ කමඹඹ  30.8ක් ළඩි 

ප්රරහ. ඉන්දිඹහප්රන් එනහ, කමඹඹ  20ක්; 171,374ක්. එක්ත් 

යහජධහනිප්රඹන් එනහ, කමඹඹ  12.4ක්; 106,082ක්. ජර්භනිප්රඹන් 

එනහ, කමඹඹ  6.5ක්; 55,882ක්. ේංලප්රඹන් එනහ, කමඹඹ  5.7ක්;  

48,695ක්. ඵ හිය යුප්රයජඳඹ ත්ප්රතොත් අප්රේ යප්රට් ංචහය 

ඳළමිණීම්ලින් කමඹඹ  36.82ති;  315,210ති.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, ඵළරි ප්රරහත් ප්රම් ය ල 

අප්රේ යප්රට් දුර්ර විප්රද්ල ේවාඳත්වාඹ භත, අප්රේ යප්රට් ක්රිදඹහත්භ 

න වළකිඹහප්රන් ප්රතොය යහජප තහන්්රි  ප්රනොන ේවාඳත්වා ුරශ 

අප්රේ ය   travel bans දළම්ප්රභොත්, travel warnings දළම්ප්රභොත් -

භන් කිරීප්රම් අදහනම් තත්ත්ඹන්, ංචහය හයණ දළම්ප්රභොත්- 

ප්රභොක්ද අප්රේ ය   කමදු න ප්රද්? අන්න ඒ නිහ භභ නළත යක් 

පුන පුනහභ ේහල යන්ප්රන්, අිළ යහජප තහන්්රි  භට් මින් ප්රම් 

විප්රද්ල ඵතහ ක්රිදඹහත්භ යරහ සෛරීත්ඹ රැප්රන, 

ුකවදත්ඹ ර්ධනඹ යප්රන අප්රේ විප්රද්ල ේවාඳත්වාඹ අිළ 

ක්රිදඹහත්භ යන්න  ඕනෆඹ කිඹරහති.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹ, ඒ හප්රේභ විප්රද්ල ප්රpහ 

නියුක්වාඹන්ප්රේ ප්රේpණ දිවහ ඵළලු හභ භළද ප්රඳයදිගින් අඳ  

වම්ඵ ප්රනහ, කමඹඹ  58.9ක්; US Dollar මිලිඹන 3,030ක්. 

යුප්රයජඳහ ංභප්රඹන් රළප්රඵනහ, US Dollar මිලිඹන 885ක්. 

කමඹඹ  17.2ක්. අප්රේ විප්රද්ල රැකිඹහලින් කමඹඹ  80.3ක් ඹන්ප්රන් 

භළද ප්රඳයදි ඉසරහමීඹ බක්වා ය ර ති. අප්රේ යප්රට් භහජ 

තන්ත්ර්ඹ ුරශ ක්රිදඹහත්භ න ප්රම් ප්රනොප්රවොබිනහ  ආම්හදඹ, 

ජහවාහදඹ, කුරල ෆභ ජහවා භිනඹ ම්පර්ණප්රඹන්භ විනහල 

මුඹ  ප්රන ඹනහ. ප්රම් අන්තහදඹ ේර්ධනඹ ප්රරහ ඵළරි 

ප්රරහත් භළද ප්රඳයදි ය ල අප්රේ යප්රට් ප්රpතින්  ඹම් 

හයණඹක් දළම්ප්රභොත් ය   ප්රභොක්ද කමදු න්ප්රන්? ය   අත් න 

ඉයණභ ප්රභොක්ද? මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, ළරරි 

ප්රද්ලඳහරනප්රඹන් ඉත් ප්රරහ, ඳම්ප්රඳජරි ප්රද්ලඳහරනප්රඹන් ඉත් 

ප්රරහ, උඩඟු, කුව, ප්රනොප්රවො බිනහ ප්රද්ලඳහරනප්රඹන් ඉත් 

ප්රරහ ජනතහ ජීත් යන, ය  යකින, භව්බිභ ුකයක්හ යන 

ළඩ ිළිතප්රශක් ක්රිදඹහත්භ කිරීභ ඉතහභත් ප්රඹජපති කිඹන එ 

භභ ප්රම් අසථහ ප්රව්දී ේහල යන්න ළභළවාති. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, විප්රලpප්රඹන්භ ආර්ථි 

නපහඹ ිළිතඵ ථහ යන්න ඕනෆ. අද ආර්ථි නපහඹහත්භ 

ඳළත්ප්රතන් අප්රේ ය  ප්රරොකු උගුර  ඳහත්ර් ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඒ 

තභති ප්රතයපුම් ේවාවිඳහප්රප ඵරඳෆභ. ඉංග්රී්කම බහහප්රන් කිඹනහ 

නම් crowding-out effect. ප්රභොක්ද ඒප්රක් ප්රත්රුභ? ප්රඳෞද්ලි 

අංලර  ප්රද්ශීඹ ඵළංකුලින් ණඹ ළනීභ භවහ ළ ලුක් ඵ  

ඳත් ප්රරහ වාප්රඵනහ.  
 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී ුරභහ  ත විනහඩිඹ හරඹකුති වාප්රඵන්ප්රන්. 
 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රභොක්ද? 
 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි එ හරඹකුති වාප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  ථහ යන්න විනහඩි 43 හරඹක් වාප්රඵනහ. භභ ඳ න් 

ත්ප්රත් ඳස රු 2.05 .  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි 33ති. 
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ. විනහඩි 43ති. [ඵහධහ කිරීභක්] ප්රඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ළරැද්ද 

නිළරැදි ප්රනහ. භ  විනහඩි 43ක් වාප්රඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී ුරමිඹනි, භභ වරි ප්රන්ද? 

1657 1658 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

වරි. 
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. භභ  ර්ප්රභන්  යුුර යන්ප්රන්. 

ප්රඵොරු කිඹන්ප්රන් නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරමිඹ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ප්රම් අසථහප්රව්දී මරහනඹ වහ රු උදිත් 

ප්රරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රී ුරභහප්රේ නභ ප්රඹජජනහ යන්න. 

 
රු ඩේලිව්.ඩී.ප්රජ්. ප්රප්රනවියත්න භවතහ 
(ரண்புறகு டதறள்பெ.டி.ரஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, "රු උදිත් ප්රරොකුඵණ්ඩහය 

භන්ත්රී ුරභහ දළන් මරහනඹ ත යුුරඹ"ති භහ ප්රඹජජනහ යනහ. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ මරහනප්රඹන් ඉත් 

වප්රඹන්, රු උදිත් ප්රරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்ற 

அர்ள் அக்றரசணத்றணறன்பொ அனர, ரண்புறகு உறத் 

தனரக்குதண்டர அர்ள்  மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, ප්රම් ප්රතයපීප්රම් විඳහඹ ළන 

ථහ යන ප්රො , ඵරඳෆම් ළන ථහ යන ප්රො  අද 

ප්රඳෞද්ලි අංලඹ  ප්රද්ශීඹ ඵළංකුලින් ණඹ ළනීභ ඵයඳතශ 

ළ ලුක් ප්රරහ වාප්රඵනහ. විප්රලpප්රඹන්භ අද ප්රඳෞද්ලි 

අංලප්රප ඉලලුභ  රිරන ම්ඳත් හිඟඹක් ඳවානහ. 

විප්රලpප්රඹන්භ අඹ ළඹ හිඟඹ ිළඹන්න , ඳහඩු රඵන යහජප 

ආඹතන නඩත්ුර යන්න  අද යජඹ තයඹ  ඵළංකුලින් ණඹ 

න්නහ. ප්රම් යහජප ණඹ ළනීභ ළඩි වීභ ුරිතන් ප්රභොක්ද ප්රරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්? යහජප ණඹ ඉලලුභ ළඩි ප්රරහ. යහජප අංලඹ  

ම්ඳත් රහ ඹහභ ළඩි ප්රරහ. ප්රඳෞද්ලි අංලප්රප ඵයඳතශ මරප 

හිඟඹක් -මුදල හිඟඹක්- අද ඇවා ප්රරහ වාප්රඵනහ. ප්රඳෞද්ලි 

අංලඹ රහබදහයී පහඳහය වහ අයමුදල ප්රවොඹන්න ඹන ප්රො  ප්රම් 

හිඟතහ නිහ -විප්රලpප්රඹන්භ යජඹ ඳහඩු රඵන යහජප ආඹතන 

නඩත්ුර කිරීභ වහ ප්රඳෞද්ලි ඵළංකුලින් ණඹ ළනීභ නිහ- 

ප්රතයපුම් ේවාවිඳහප්රප ඵරඳෆම්ර  - crowding-out effect එ 

- අද ඳහත්ර් ප්රරහ වාප්රඵනහ.  

භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. 2013 ප්රර් ජනහරි භහප්රප 
ප්රඳෞද්ලි අංලඹ  රඵහ ත වළකි ව ණඹ ේභහණඹ රුිළඹල 
බිලිඹන 5.3ති. නමුත් යජඹ ඳහඩු රඵන ආඹතන නඩත්ුර යන්න, 
අඹ ළඹ හිඟඹ ිළඹන්න ඵළංකු භිනන් රඵහ ප්රන වාප්රඵන 
ම්පර්ණ ණඹ ේභහණඹ රුිළඹල බිලිඹන 55.4ක්. ප්රඳෞද්ලි 
අංලඹ  ළඩිඹ දව ගුණඹක් ළඩිප්රඹන් යහජප අංලඹ ණඹ අයප්රන 
වාප්රඵනහ. ප්රම් හිතය හයණහක් ප්රනොන ඵ භභ භතක් 

යන්න ළභළවාති.  

2012 ප්රර් ප්රදළම්ඵර් භහප්රප කමඹඹ  17.6ක්ව ප්රඳෞද්ලි 
අංලප්රප ණඹ රඵහ ළනීප්රම් ර්ධනඹ 2013 ප්රර් ජනහරි භහඹ 
න වි  කමඹඹ  15.5 දක්හ ඳවත ළටිරහ වාප්රඵනහ. 
විප්රලpප්රඹන්භ ප්රම් ප්රතයපුම් ේවාවිඳහප්රප ඵරඳෆම් ිළිතඵ ප්රවො 
අධපඹනඹක් යරහ, ප්රවො අප්රඵජධඹක් රඵහ ප්රන ප්රඳෞද්ලි 

අංලඹ  රඵහ දිඹ යුුර ම්ඳත් ප්රඳෞද්ලි අංලඹ  රහ ඹන්න  
ේප්රව්ලඹ ස කිරීභ ළදත් නහ. යජප්රප ණඹ ළනීභ ුරිතන් 
ප්රඳෞද්ලි අංලඹ ප්රතයපීභ  රක් කිරීභ යප්රට් ආර්ථි ර්ධනඹ  
අහිතයති කිඹන එත් භභ ප්රම් අසථහප්රව්දී ේහල යන්න 
ළභළවාති. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි,  ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹ ුරිතන් අඳ  

අවන්න රළප්රඵනහ, අප්රේ යප්රට් ඒ පුද්ර ආදහඹභ විලහර ප්රර 

ඉවශ ගිහිලරහ කිඹරහ. ඒ ඇත්ත. 2005 ප්රර්දී ඇප්රභරිහනු 

ප්රඩොරර් 1,241ක් වාබුණු ඒ පුද්ර ආදහඹභ 2011 ය ප්රන 

ප්රො  2,804 දක්හ ඉවශ ගිහිලරහ වාප්රඵනහ. රුිළඹලලින් 

ත්ප්රතොත් එඹ 124,709 ඉරහ 313,511 දක්හ ර්ධනඹ ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. ප්රඩොරර්ලින් ත්ප්රතොත් කමඹඹ  126 ර්ධනඹක්. 

රුිළඹලලින් ත්ප්රතොත් කමඹඹ  117.5 ර්ධනඹක්. දළන් 

ආණ්ඩුප්රව් ඉරක්ඹ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් 2016 ය ප්රන ප්රො  

ඒ පුද්ර ආදහඹභ ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් 4,000 කිරීභති. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, නමුත් ඒ පුද්ර ආදහඹභ 

රුිළඹලලින් ත්ප්රතොත් කමඹඹ  117.5න් ඉවශ ඹන ප්රො , ඒ 

පුද්ර ණඹ ඵයතහ කමඹඹ  158කින් ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහඹ 

කිඹන එත් අභත යන්න එඳහ. ඒ පුද්ර ආදහඹභ 

ප්රොඳභණ ළඩි වුණත් ළඩක් නළවළ, ඊ  ළඩිඹ ප්රව්ඹකින් ණඹ 

ඵයතහ ර්ධනඹ නහ නම්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, ඒ හප්රේභ ආණ්ඩු තත් 

ඳළත්තකින් ඳම්ප්රඳජරි වනහ, විලහර විප්රද්ල ංිකත ේභහණඹක් 

වාප්රඵනහ කිඹරහ. විප්රද්ල ංිකතලින් ආයණඹ ශ වළකි ව 

1.8  වාබුණු ආනඹනි භහ ණන 2011 ය න වි  4.3 

දක්හ ර්ධනඹ ප්රරහඹ කිඹරහ ආණ්ඩු ඳම්ප්රඳජරි වනහ. ඒ 

කිඹන්ප්රන් විප්රද්ල ංිකත ළඩි ප්රරහ ලු. එඹ ඇත්ත. ප්රරජඹ භ 

ණඹ ප්රරහ.  ජහතපන්තය මරප අයමුදප්රරන්, විවිධ ය ලින් ගිනි 

ප්රඳොලිඹ  ලලි න්න ප්රො  අනිහර්ඹප්රඹන්භ ංිකත ේභහණඹ 

ළඩි නහ. නමුත් ඔඹ ගිනි ප්රඳොලිඹ  න්නහ ව ණඹලින් 

විඳත  ඳත් න්ප්රන් යප්රට් ජනතහති. අවනඹ  ඳත් න්ප්රන් 

යප්රට් ජනතහති. ණඹ ඵයතහ ඒ පුද්ර ආදහඹභ ත් ළඩිඹ 

ප්රව්ඹකින් ඉවශ ඹන ප්රො  ඇත්ත ලප්රඹන්භ මර්ත ඒ පුද්ර 

ආදහඹභ ෘණ ආදහඹභක් ඵ  ඳත් නහ කිඹන එ භභ ප්රම් 

අසථහප්රව්  ර්ප්රභන් ේහල යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, භප්රේ ථහ අන් 

යන්න  ප්රඳය තත් හයණඹක් වන් ශ යුුර නහ. ප්රම් 

යජඹ  පසථහභඹ  ර්භක් වාප්රඵනහ. ඒ පසථහභඹ ර්භ 

තභති යප්රට් ජනතහ ලක්වාභත් කිරීභ; ය  ංර්ධනඹ කිරීභ; ය  

ප්රටි, භධප, දීර්ක හලී ආන ඉරක් යහ ප්රන ඹහභ; ය   

ප්රෞබහප උදහ යලී ආභ. නමුත් අප්රේ ය ප්රට් ඳලසචහත් යුද භප්රප 

අප්රේ ය   රළබිරහ වාප්රඵන්ප්රන් ආලසචර්ඹත් විලසභඹජන 

ුකබහධන ේඳහදුක් ඳභණති. විප්රලpප්රඹන්භ ප්රම් යජඹ 

පසථහභඹ ර්භ ඳළවළය වළයරහ ප්රම් යප්ර හි ඳහර ඳයපුය , 

රළම්ප්රඵජගිනි ඳයපුය , ප්රඩ්ම්රර් ඳයපුය , ජගුර් ඳයපුය , 

ක්ර තිසරර් ඳයපුය  ප්රරොකු වළන්දකින් ප්රඵදහ වදහ න්නහ. ප්රම් 

යප්රට් කමටින රක් 200ක්ව හභහනප ජනතහ  ප්රෝචචම් 

වළන්දකින් ප්රරන්න ප්රඵදන යුඹති අද අිළ ප්රම් විහදඹ  

වබහගි න්ප්රන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, වුරු ප්රභොනහ ථහ ශත් 

අද අප්රේ යප්රට් වාප්රඵන්ප්රන් දළඹ  කිරුශක් ප්රනොප්රති, යප්රට් 

ජනතහප්රේ ප්රඵලර  ප්රතොණ්ඩුක්. දළඹ  කිරුශක් ප්රනොප්රති, 

ප්රඵලර  ප්රතොණ්ඩුක්. අද අප්රේ ය  ප්රොඩ නඟන නිල රැලරක් 

1659 1660 
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නළවළ. ය  නන නිල හඳඹක් වාප්රඵන්ප්රන්. ය  හඵහකමනිඹහ 

යන, යප්රට් ේභූ ඳයපුය යජ යන ඳහරන තන්ත්ර්ඹක් ඳභණති අද 

අප්රේ යප්රට් වාප්රඵන්ප්රන්. ඇති, භභ "දළඹ  කිරුශක් ප්රනොප්රති 

ප්රඵලර  ප්රතොණ්ඩුක්" කිඹරහ කිඹන්ප්රන්. තමුන්නහන්ප්රp දන්ප්රන් 

නළවළ, බුද්ධංර ආයණප ප්රpනහනඹ  ම්ඵන්ධ න ංයක්ෂිත 

භූමිප්රප අක්ය 10ක් ම්පර්ණප්රඹන්භ ේඳහදු යරහ වාප්රඵනහ. 

ප්රභොනහ ද? දළඹ  ප්රවණප්රප යථ හර වදන්න. ප්රඵලර  

ප්රතොණ්ඩුප්රව් යථ හර වදන්න න ංයක්ණ භූමිප්රඹන් අක්ය 

10ක් ම්පර්ණප්රඹන්භ විනහල ය වාප්රඵනහ. අන්න ඒති දළඹ  

කිරුශ ප්රනු  යප්රට් ජනතහප්රේ ප්රඵලර  ප්රතොණ්ඩු කිඹරහ භභ 

කිඹන්ප්රන්. අන්න ඒ නිහ විප්රලpප්රඹන්භ භභ ඉලලී ආභක් යනහ -  

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, රීවා ේලසනඹක් අවන්න 

වාප්රඵනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භන්ත්රී ුරමිඹ, ප්රභොක්ද ඔඵුරමිඹප්රේ 

රීවා ේලසනඹ. 

 
රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, න ංයක්ණ 

ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර  අඹත් ඉඩම් විනහල ශහ කිඹන එ අතප 

හයණඹක්.  එප්රවභ නම්  ඔේපු ය ප්රඳන්න්න කිඹහ භහ රු 

භන්ත්රී ුරභහ  කිඹනහ. අම්ඳහය දිස්රි ක්ප්රප භන්ත්රී රු විධිඹ  අිළ 

ර්භක් ඇවාති ප්රම් හයණඹ වන් යන්ප්රන්. එප්රවභ ප්රදඹක් 

කමද්ධ ප්රරහ නළවළ. අඩු තයමින්  අත්තක්ත් අනලප විධිඹ  

ඳහ වළරීභක් ය නළවළ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භන්ත්රී ුරභනි, රුණහය 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  නිළයදි රුණු - 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, භ  ථහ යන්න ඉඩ ප්රදන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් ේහල යන රුණු නිළයදි ේහල 

යන්න ඕනෆ.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, සථහය නිප්රඹජ අනුති භහ 

ප්රම් ථහ යන්ප්රන්. භභ  ර්ප්රභන් ේහල යනහ, බුද්ධංර 

නජීවී ංයක්ණ භූමිප්රඹන්, දළඹ  කිරුප්රශp නහභප්රඹන් ප්රඵලර  

ප්රතොණ්ඩුක් දභන්න  අක්ය 10ක් ශුද්ධ ය වාප්රඵන ඵ.  

ර්ප්රභන් කිඹන්ප්රන්. ඒ භ  ර්ප්රභන් ේහල යන්න 

පුළුන්. ඒ සථහය නිප්රඹජර  එඟති. අන්න ඒ නිහ - 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ ඒ ිළිතඵ ර්භ දයනහ නම්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ර්භ දයනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, භප්රේ ථහ 

අන් යන්න අසථහ ප්රදන්න.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භන්ත්රී ුරභනි, ප්රභොක්ද 

ඔඵුරභහප්රේ point of Order එ.  

 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, ඒ රු භන්ත්රී ුරභහ  ළයදිරහ. 

ප්රතොණ්ඩු දභන්ප්රන් එක්ත් ජහවා ඳක්ඹ එුරභහප්රේ ප්රඵලර . 

ඒ තභති අිළ ප්රෞුරහහයඹ  ඹන්ප්රන්. යඑන්පී ප්රතොණ්ඩු- 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භන්ත්රී ුරභහ, ථහ යප්රන ඹන්න.  

 
රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි,  ඊප්රප දප්රp භව ඵළංකු 

හර්තහ එිත දක්පු ප්රභොප්රවොප්රත් -භප්රේ ථහප්රව් ආයම්බඹ  භහ 

ප්රම් ඹන්ප්රන්- භවප්රරොකු  ථහ ශහ, කමඹඹ  6.4 ආර්ථි 

ර්ධන ප්රව්ඹ ළන. නමුත් ධීයතින්ප්රේ ඉන්ධන වනහධහය 

ේඳහදුප්රව් ඉරහ, ප්රොවි විශ්රාහභ ළටුඳ ේඳහදුප්රව් ඉරහ, 

ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ ේඳහදුප්රව් ඉරහ, දිහ ආවහයඹ 

ේඳහදුප්රව් ඉරහ, භෘද්ධි වනහධහය රඵන හභහජිතින්ප්රේ 

අනිහර්ඹ ඉවාරි කිරීම් ේඳහදුප්රව් ඉරහ භ  රුණු හයණහ, 

දත්ත හිත ප්රව  උප්රද් ප්රනම් ථහ යන්න පුළුන්. ප්රම් 

භවප්රරොකු  ථහ යන ආලසචර්ඹත් විසමිත ආණ්ඩු ප්රම් යප්රට් 

ජනතහප්රේ අතිවාහකමම් ේඳහදු කිරීභති ඳලසචහත් යුද භප්රප 

නියත ප්රරහ කමටින්ප්රන්. අහන ලප්රඹන් භහ ත හයණඹක් 

කිඹන්න ළභළවාති. අද ආණ්ඩු භව ප්රරොකු  යුද ජඹග්රාවණප්රප 

ේවාරහබඹ ළන ථහ යනහ. කමවිල ආයක් නිරධහරින් 

වාසඅ දවක් ඉන්නහ. අප්රේ යප්රට් භහතිම් ම්භහන ආයක්හ යපු 

කමවිල ආයක් නිරධහරින්. ඒ කමවිල ආයක් නිරධහරින් නිහ 

තභති යුද වමුදහ, ්රි විධ වමුදහ, භහන්ප්රඩජ බ ඹන් යුද 

ප්රඳයමුණ  ගිහිලරහ අය නීච, නින්දිත ප්රොටින් භඟ  න් 

ප්රශp. කමවිල ආයක් නිරධහරින්  ිළං කමද්ධ ප්රන්න.  
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹ හරඹක් ඳභණති 

වාප්රඵන්ප්රන්. 
 

රු ජිත් ප්රේpභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ අඹප්රේ රැකිඹහ සථිය යන්න ඵළරි ආණ්ඩුක්, විශ්රාහභ 

ළටුේ රඵහ ප්රදන්න ඵළරි ආණ්ඩුක්, ප්රඳොලිස ආයක් 

වහඹතින්ප්රේ ළටුේ ර්ධ රඵහ ප්රදන්න ඵළරි ආණ්ඩුක්, නිතප 

ප්රඳොලිස ප්රpහ  ඒ අඹ අන්තර්ග්රාවණඹ යන්න ඵළරි 

ආණ්ඩුක් තභති ය  ඳහරනඹ යන්ප්රන්. ප්රම් හඩ්ප්රඵජඩ් 

වීයම්ලින්, හඩ්ප්රඵජඩ් ප්රද්ල හිෛතම්ත්ප්රඹන්, ජහවා 

හිෛතම්ත්ප්රඹන් ළඩක් නළවළ. යප්රට් ජනතහප්රේ ඵඩ    , 

ඇඟ  ඳත  දළප්රනන ආලසචර්ඹඹක් උදහ යන්න  ඔඵුරභන්රහ  

 ෛධර්ඹ, ලක්වාඹ රළප්රේහ, කිඹහ ේහර්ථනහ යමින් භහ නිවඬ 

ප්රනහ.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. මීශඟ  රු වී.එස. යහධක්රිදසනන් භවතහ. 

 
 [අ.බහ.2.46] 

 
රු වී.එස. යහධක්රිදසනන් භවතහ 
(ரண்புறகு வீ.ஸ்.  இரரறபைஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, අද දප්රp භහ කමංවර 

බහහප්රන් චන කිහිඳඹක් ථහ යන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ. 

භහ ඉසප්රලරහභ පුංික ථහක් කිඹන්න ළභළවාති. 

භ ප්රවො ප්රතල ප්රප්රශන්ප්රදක් කමටිඹහලු. ඒ ප්රතල 

ප්රප්රශන්දහ ප්රවො  ප්රතල ප්රප්රශහභ ය ප්රන කමටිඹහ. ඔහු ප්රවො 

ප්රතල විකුණන්ප්රන් නළවළ, රම් යරහ ඵහර ප්රතල තභති 

විකුණන්ප්රන්. දළන් ඔහු ඹ  ගිහින්. එප්රවභ ප්රප්රශහභ ය 

ප්රන ඉන්න අතය ඔහු යපු ඳව් නිහ අන්වාභ ප්රභොප්රවොප්රත් ඔහු  

අංල බහඹ ප්රයජඹ වළදිරහ ඉතහ අභහරුප්රන් තභති ඉරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්. ඔහුප්රේ පුතහ  ඔහු කිඹහ වාප්රඵනහ, "භහ ප්රම් හප්රේ 

ප්රතල ප්රප්රශහභ යපු නිහ තභති භ  ප්රභප්රවභ ප්රරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්. ඔඵ එප්රවභ යන්න එඳහ. ඔඵ ප්රවො ප්රතල 

විකුණන්න. එතප්රො  මිනිසුක ඔඵ ිළිතන්නහ"ති කිඹරහ. ඒ 

ප්රතල ප්රප්රශන්දහ මිඹ ගිඹහ  ඳසප්රp ඔහුප්රේ පුතහ ඒ ප්රතල 

ප්රප්රශහභ ඳ න් ප්රන වාප්රඵනහ. පුතහ ප්රතල රම් යන්ප්රන් 

නළුර ප්රවො ප්රතල තභති විකුණහ වාප්රඵන්ප්රන්. නමුත් මිනිසුක ඒ 

ප්රතල අයප්රන ගිහින් ඳුක දහ ආඳුක අය ප්රන ආහලු, ප්රතල ප්රවො 

නළවළති කිඹරහ return යන්න. "තහත්තහ ප්රවො ප්රතල දුන්නහ. ඔඵ 

ඵහර ප්රතල ප්රදනහ"ති කිඹරහ ඒ මිනිසුක පුතහ  ප්රචජදනහ යරහ 

වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේ තභති, අද ප්රම් යප්රට් ජනහධිඳවාුරභහ ප්රෝචචය 

ප්රවො ප්රදඹක් ශත් විඳක්ඹ ඒ ිළිතන්ප්රන් නළවළ.  

 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඵහර ප්රතල.  
 

රු වී.එස. යහධක්රිදසනන් භවතහ 
(ரண்புறகு வீ.ஸ். இரரறபைஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

ඵහර ප්රතල ිළිතන්න තභති ප්රම් ප්රොලප්රරජ සූදහනම් ප්රරහ 

ඉන්ප්රන්. එප්රවභ පුරුදු යරහ. ඒ පුරුද්ද ප්රනස යන්න ඕනෆ.  

දළන් ඵරන්න. දළඹ  කිරුශ, දිවි නළඟුභ, භ නළඟුභ, අලුත් 
airport එක්, අලුත් harbour එක් වාප්රඵනහ. ප්රජඨහබඹ 
යහජඳක් ප්රලම්ුරභහ අද ප්රොශම නයඹ ප්රෝචචය රසණ 
යරහ වාප්රඵනහද? ප්රම්හ වුරුත් ිළිතන්ප්රන් නළවළ. ප්රම් 
ප්රොලප්රරජ තභ අය ඳයණ ප්රතල විකුණන ක්ර භඹ  තභති 

ඹන්ප්රන්. අය අලුත් ප්රතල ිළිතන්ප්රන් නළවළ. එභ නිහ විඳක්ඹ  
කිඹන්න භහ ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ, අය අලුත් ප්රතල විකුණන 
පුතහප්රේ ප්රතල ිළිතන්න කිඹරහ.  

இன்பொ உண்ரட்டசறமந (றபைத்ச்) சட்டபனம், 

தரத்ரரறசு (றபைத்ச்) சட்டபனம், ஆப் தறவு (றபைத்ச்) 

சட்டபனம், அற்ரநரணறத் த்தும் (றபைத்ச்) சட்டபனம் 

ரதரன்ந தல்ரபொ சட்டபனங்ள் றரத்றற்கு 

டுத்துக்தரள்பப்தட்டிபைக்றன்நண. எபை ரடு அல்னது ஏர் 

அசரங்ம் க்பௐக்கு ல்ன தசற்தரடுமபச் 

தசய்ரண்டுரணரல் றச்சர ரற ததந ரண்டும். ரற 

ததநரது ஏர் அசரங்ம் மபெர தசய் படிரது. ஆர, 

இந் ரற றப்பீடுள் லள்தரறசலனமண தசய்ப்தட்டிபைப்தது 

றவும் ரற்த்க்து ன்பொ தசரல்மறட 

அத்றசறரணது ன்பொ தசரல்னனரம். தணன்நரல், 

1976ஆம் ஆண்டுக்குப் தறநகு, அரது 36 பைடங்பௐக்குப் 

தறன்ணர், இந்ச் சட்டபனங்பறன் ஊடரச் சறன றபைத்ங்ள் 

பன்மக்ப்தட்டிபைக்றன்நண.     

1976 දී amendments ප්රනළලරහ වාප්රඵනහ. ඊ  ඳසප්රp 

amendments ප්රනළලරහ නළවළ. අවුරුදු 36  ඳසප්රp ප්රම් 

amendments ප්රනළලරහ යප්රට් ඉදිරි ළඩ  යුුර යන්න 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර ප්රනහ. ය  ළඩක් යන්න ආදහඹභ 

රළප්රඵන්න ඕනෆ. ආදහඹභ උඳදන්න ඕනෆ. එප්රවභ නළුර 

යන්න ඵළවළ. භහ හිතන වළටිඹ  ඳුක ගිඹ දසර extract එක් 

න්න රුිළඹල 5ක් තභති ළඹ වුප්රණ්. රුිළඹල 5  extract 

එක් න්න පුළුන්ද? අද ඳත්තය ෆලරක් ර්ඹක් ප්රනහද? 

එප්රවභ යන්න ඵළවළ. ඒ හප්රේ ළඩ කිහිඳඹක් යප්රට් 

ජනහධිඳවාුරභහ, ආණ්ඩු යරහ වාප්රඵනහ. අිළ ඒ ිළිතන්න 

ඕනෆ. ඒ ිළිතන්ප්රන් නළුර විප්රව්චනඹ යන එ ප්රනොප්රති 

ශ යුත්ප්රත්. 

 
රු ඩේලිව්.ඩී.ප්රජ්. ප්රප්රනවියත්න භවතහ  
(ரண்புறகு டதறள்பெ.டி.ரஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  

රු භන්ත්රී ුරභනි, එදහ ඉලලුම් ඳත්ර්ඹක් ඉදිරිඳත් යරහ 

ිළ ඳතක් රඵහ න්න භහ ණනක් ඵරහ ප්රන ඉන්න ඕනෆ. අද 

විනහඩි 5කින් න්න පුළුන්. 

 
රු වී.එස. යහධක්රිදසනන් භවතහ 
(ரண்புறகு வீ.ஸ்.  இரரறபைஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

අද විනහඩි 5කින් න්න පුළුන්. අද licence එ විනහඩි 5කින් 

න්න පුළුන්. අද Birth Certificate එක් විනහඩි 3කින් න්න 

පුළුන්. ඒ හප්රේ ඳවුකම් ළන හිතන්න ඕනෆ. එභ නිහ ඒ ළන 

ප්රඳොඩ්ඩක් ප්රොඹහ ඵරන්න.  

භ  ත හයණඹක් කිඹන්න වාප්රඵනහ. ඒ වහ භහ ප්රම් 

අසථහ උඳප්රඹජගි ය න්නහ. භවරු කිඹනහ, ඉන්දිඹහප්රව් 

ප්රදභශ ිකත්ර්ඳ  රංහ  ප්රන්න්න එඳහඹ කිඹරහ. ඒ ළන භප්රේ 

විරුද්ධතහඹ වහ නහටු ප්රම් බහප්රව්දී භහ ේහල යනහ.  

இந்றரறதமட றழ்த் றமப்தடங்ள் இங்கு 

தரண்டுப்தடக்கூடரதன்பொ எபை சறனர் 

ரதசறறபைக்றநரர்ள். இது றவும் பைந்த்க் எபை றடம். 

றழ்ரட்டிரன அர்பௐக்குரற அசறல் தறச்சறமண ரபொ! 

மன, னரசரம் ரபொ! அரரதரன, இங்றபைந்து றரறக்தட் 

1663 1664 
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வீர்ள் அங்கு தசல்பம்ததரழுது ட்டரம் அர்மப 

ற்பொக்தரள்ப ரண்டும். அர்மப ற்பொக்தரள்பர 

றட்டரல் அது இனங்மக்குச் தசய்றன்ந எபை துரரம் 

ன்தர ன்தமட பைத்ரகும். தஜனபௌரர 

இபைக்னரம், பைரறறர இபைக்னரம்! ரரவும் 

இபைக்னரம்! ங்பௐமட றமபரட்டு வீர்ள் 

இந்றரவுக்குச் தசல்பம்ததரழுது றச்சர அர்ள் அங்கு 

ரற்ப்தட ரண்டும். 

 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தப உபொப்தறணர் அர்ரப, ம்.ஜற.ஆர். அர்ள் 

இனங்மறரன தறநந்ர். பபறன் றழ்ரட்டிரன 

றபைம் தசய்றபைக்றநரர். தரபைங்ள்! தஜனபௌர அம்ர 

ப்தடி அறரம் தசய்றநரர் ன்பொ? இங்ர தறநந் அந் 

ம்.ஜற.ஆர். அர்பௐமட ஆட்ள் அங்ர படித் 

பபறமண அங்கு க்கூடரதன்பொ தசரல்து றரர? 

ர்ர? 

 
රු වී.එස. යහධක්රිදසනන් භවතහ 
(ரண்புறகு வீ.ஸ்.  இரரறபைஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 

භප්රේ ප්රරහ  ඒ එුර යන්න එඳහ. එතප්රො  භප්රේ 

ප්රරහප්රන් ළප්රඳනහ. 

අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර ප්රනහ, ප්රභහි කමටින ක්රීනඩප්රඹජ එහි 

ඹනප්රො  ප්රවො ිළිතළනීභක් ප්රදන්න  ඕනෆ කිඹන එ. 

තමිලනහඩුප්රව් ප්රනොප්රති ඕනෆභ ඳශහත. තමිලනහඩු  ඹනහ 

කිඹරහ වුරුත් ඹන්ප්රන් නළවළ. අිළ ඹන්ප්රන් ඉන්දිඹහ . ඒ නිහ 

ඉන්දිඹහ අඳ ිළිතන්න  ඕනෆ. ඒ විධිඹ  වුරුවරි 

තමිලනහඩුප්රව් ඉරහ ආහනම්, අිළ ඒ අඹ තමිලනහඩුප්රව් අඹ කිඹරහ 

ඵරන්න ප්රවො නළවළ. ඒ අඹ ඉන්දිඹහප්රව් ට්ටිඹ. ඒ ය ල ප්රද 

අතය වාප්රඵන ම්ඵන්ධතහඹ භත තභති අිළ ඒ අඹ ිළිතන්න  

ඕනෆ. එප්රවභ නළවා ප්රම් අඹ තමිලනහඩුප්රව් ට්ටිඹ, එප්රවභ 

නළත්නම් ප්රම් අඹ රංහප්රව් ට්ටිඹ කිඹරහ, එප්රවභත් නළත්නම් ප්රම් 

අඹ ප්රදභශ, කමංවර කිඹරහ ප්රඵදන්න ප්රවො නළවළ. වළභදහභත් අිළ  

රහ ත්, ක්රීනඩහ ත් මුල තළන ප්රදන්න  හිතන්න ඕනෆ. ඒ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රේද ඇවා ය න්න  ප්රවො නළවළ ති කිඹන එ 

තභති භභ ලඳනහ යන්ප්රන්.  

இண,  ரதங்பௐக்கு அப்தரற்தட்டு மன, 

னரசரத்துக்கும் ற்பொம் ங்பௐமட றமபரட்டு 

வீர்பௐக்கும் உற அபறப்தற்ரண சறம ரங்ள் 

தசய்துதரடுக் ரண்டும். இன்பொ இந்ற தறதன டிர்ள் 

அங்கு உண்ரறம் இபைக்றன்நரர்தபன்பொ 

தசரல்றநரர்ள். அர்பௐமட றமப்தடத்ம இங்கு 

இநக்குற தசய்க்கூடரதன்பொம் தசரல்றநரர்ள். ஆணரல், 

இந்றரவுக்கும் இனங்மக்குறமடறல் றட்டத்ட்ட 66 

பைடங்பர மன சம்தந்ரண தரடர்பு இபைக்றன்நது. 

இந்றரறதமட றமப்தடங்ள்ரன் பபௌரன 

இனங்மக்கு ந்றபைக்றன்நண. இன்பொ இங்றபைக்றன்ந 

ததபைம்தரனரண சறங்ப க்ள்கூட றழ், யறந்றப் 

தடங்மபத்ரன் தரர்க்றன்நரர்ள். 

ප්රභහි කමටින කමංවර ජනතහත් ළඩි ලප්රඹන්භ ඵරන්ප්රන්, 

ප්රදභශ films  ප්රවජ  හින්දි films. ඒ තයම් ඒහ famous ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. නමුත් දළන් ඒහ නතය යන්න ගිප්රඹොත් තත් 

ප්රජරහවරඹක් එන්න  පුළුන්.  එප්රවභ නළත්නම් එළනි ප්රදඹක් 

ඇවා යන්න  පුළුන්. ඒ  ඉඩ ප්රදන්න  ප්රවො නළවළ කිඹන 

එ තභති භහ කිඹන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

1983 ප්රර් රඵර ඇවා වුණහ  ඳුක ඉන්දිඹහත්, රංහත් 

අතය ම්ඵන්ධතහ ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඒ නතය යන්න  

වුරු වරි උත්හව යනහ නම් ඒ ළරැදිති කිඹරහ භභ ප්රම් රු 

බහ  කිඹන්න  උත්හව යනහ.  

தப மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்ரப, 

இவ்ரநரண றழ்ச்சறமப ரங்ள் தரர்த்றபைக்றரநரம். 

சறற்சறன அமப்புக்ள் ற்பொம் அசறல் ட்சறள்கூட 

ஸ்ரீனங்ரவுக்கு றழ்த் றமப்தடங்மப இநக்குற 

தசய்க்கூடரதன்பொ தசரல்றன்நண. இவ்ரநரண எபை 

சூழ்றமன இனங்மறரன லண்டும் ற்தடக்கூடரதன்தது 

ன்தமட பைத்ரகும்.  

அடுத்ர, அண்மறரன ரரட்டத் தரறனரபர்பௐக்கு 

சம்தப உர்வு றமடக்ப்ததற்நது. இந்ச் சம்தப உர்வு 

ரதரரதன்தமத் ணறப்தட்ட பமநறபம் ணது ட்சற 

சரர்தறபம் மன க்ள் பன்ணற சரர்தறபம் ரன் இந் 

சமதக்குச் சுட்டிக்ரட்ட றபைம்புறன்ரநன். தணன்நரல், 

தரரபௐன்நத்றரன இது ணத்துக்கு டுத்துக் 

தரள்பப்தடரறட்டரபம் இது தரரபௐன்நம் பனர 

தரறறத்துக்தரள்பப்தட ரண்டி எபை றடம். 

ற்தணர 380 பதரர இபைந் சம்தபம் இப்ததரழுது 450 

பதரர அறரறக்ப்தட்டிபைக்றநது. அன்பனம் 70 

பதரய்ரன் சம்தப அறரறப்பு றமடத்றபைக்றநது. இந் 70 

பதரய் சம்தப அறரறப்பு ன்தது றவும் தசரற்தரண 

அறரறப்தரர றக்ப்தடுறன்நது. தணன்நரல், ம்தது 

சவீத்துக்கும் அறர ங்பௐமட ரழ்க்மச் தசனவு 

இன்பொ அறரறத்றபைக்றன்நது. இவ்ரபொ ரழ்க்மச் தசனவு 

உர்ந்றபைக்கும்ததரழுது இந் ரறரறரண தசரற்த சம்தப 

உர்வு ங்ள் க்மபப் தரறத்றபைக்றன்நது ன்தம ரன் 

இந் சமதக்கு சுட்டிக்ரட்ட றபைம்புறன்ரநன். ணர, 

றர்ரனத்றரன ரரட்டத் தரறனரபர்பௐக்கு றரரண 

சம்தப உர்மக் தரடுக் ரண்டுதன்பொ ரட்டு, ணக்கு 

ரய்ப்தபறத் உங்பௐக்கு ன்நற கூநற, றமடததபொறன்ரநன்.  

[අ.බහ. 2.55] 

 
රු ති.ජී. ඳද්භකමරි භවතහ 
(ரண்புறகு ம.ஜல. தத்சறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, අද දින ංප්රලජධන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් වතයක් ිළිතඵ අිළ විහද යනහ. ප්රම් යප්රට්  දීර්ක 

ඉවාවහඹක් ඇවා  ආඥහඳනත් ුරන භ අද දින ංප්රලජධන 

ඉදිරිඳත් ය වාප්රඵනහ. ප්රභහිදී භහ  වන් යන්න  ඕනෆ,  

විප්රලpප්රඹන්භ අප්රේ රු යහජප ඳරිඳහරන අභහතපුරභහ , 

ප්රනොතහරිස (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ඒ හප්රේභ ප්රලන 

ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ව ඇප්ර ජර්නි 

ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත අදහශ න ඵ. ප්රම්හ 

අවුරුදු 100  අධි ඉවාවහඹක් ඇවා ඳනත්. විප්රලpප්රඹන්භ  

1840 අං 7 දයන ංචහ ේප්රඹජ ළශළක්වීප්රම් අඥහඳනවාන් ඳුක 

තභති ප්රනොතහරිස ආඥහඳනත ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  

ප්රම් යප්රට් ළඩම් ආර්ථි ක්ර භප්රඹන් ධනහදී ආර්ථි 

ක්ර භඹ  භන් කිරීභ වහ එ  ඳළළවා ්රිිතහනප ඳහරන 

ක්ර භඹ ඇවා යපු මලි නීවා ඳද්ධවාන් කිහිඳඹක් තභති, ප්රම්. ප්රම් 

ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රභන් ටිනහභක් රඵහ දුන්නහ. ඒ යුඹ  

එඹ අතපලප ප්රරහ වාබුණහ.  ප්රම් යුඹ දක්හභ ඒ අතපලප 

ප්රරහ වාප්රඵනහ.  

අිළ අවරහ වාප්රඵන ඉවාවහ ප්රතොයුරරු අනු ඳළයණි අඹ තභන් 

විකමන් භුක්වා විපු ඉඩභ ඳස මි ක් අයප්රන "අද ඉරහ ඔඵ ති 

ප්රභහි අතිවාඹ" කිඹරහ හ  වරි ඳළරුහ  ඳුක ඒ අඹ නළත 

1665 1666 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

දහත් ඒ ඉඩභ දිවහ  ගිහින් නළවළ. ඒ හප්රේභ අතඳළන් 

ක්යරහ ඒ ඉඩප්රම් අතිවාඹ ඹම් ප්රප්රනකු  ඳළරුහ නම්,  

ආප්රඹත් දහත් ඒ ඉඩභ  ගිහින් නළවළ.  එළනි තත්ත්ඹක් එභ 

ළඩම් යුප්රප වාබිරහ වාප්රඵනහ. නමුත් මුදලර  වාප්රඵන 

ආලහ ළඩි න්න , ළඩි න්න , ංචහ වහ දණඹත් ළඩි 

වුණහ. ඒ නිහ ප්රම් නීවා රීවා ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම් අලපතහ 

ඕනෆ ත් ඩහ ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහ.  එක්දවස අ කමඹ ණන්ර 

දී එළනි  ඹම් වුභනහක් වාබුණහ නම්, ඒ අද ඊ ත් ඩහ ළඩි 

ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඒ නිහ ප්රම්  ඳනත්ර ටිනහභ අද තත් 

පුළුල ප්රමින් ඳවානහ.  ඒ හප්රේභ ප්රම්හ  අදහශ හසුර 

ප්රඵොප්රවජ හරඹකින් ප්රනස ප්රරහ නළවළ.  

ඒ  භභ ප්රවො උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. ප්රනොතහරිස 

ආඥහඳනප්රත් 27ළනි න්වාඹ  අදහශ අධියණප්රඹන් න්නහ 

ඒ හර්ෂි අය ඳත්ර්ඹ   ප්රම් දක්හභ අඹ ප්රශp රුිළඹල 10ති. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, භභ ඔඵුරභහ  වන් යන්න 

ළභළවාති ප්රම් අප්රේpල 05ළනි දහ  භප්රේ ප්රනොතහරිස ෘත්වාඹ ත් 

අවුරුදු 40ක් ම්පර්ණ වුණු  ඵ. ප්රම් අවුරුදු 40 භ ප්රම් හර්ෂි 

ඵරඳත්ර්ඹ න්න භ  රුිළඹල 400ති ගිහින් වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ වරි 

අහධහයණති. අප්රේ ඇභවාුරභහ ඒ මුදර රුිළඹල 1,000ක් කිරීභ 

ඉතහභ හධහයණති. තභන්ප්රේ ෘත්තීඹ වවාඹ රඵහ ළනීභ  

ප්රනොතහරිසයප්රඹක් අවුරුද්ද  රුිළඹල 1,000ක් ප්රව්හ  භක් 

නළවළ. එඹ  ඉතහභ හධහයණති. භභ ඉවිතන්භ එඹ  අනුභත 

යනහ.  

ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම්දී ව අරංගු කිරීප්රම්දී 

අඹ යන මුදර රුිළඹල 1,500ක් දක්හ ළඩි ය වාප්රඵනහ. 

ඒප්රත් කිකම ළ ලුක් නළවළ. නමුත් ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් 

ආඥහඳනත  අදහශ ළඩි යපු මිර ණන් ර්ඳඹක් නම් 

ජනතහ  ටික් දළප්රනනහ. භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. අිළ 

ප්රඳය නුප්රදනු ඳරීක්හ කිරීප්රම්දී, ඳත් ඉරු ඳරීක්හ කිරීප්රම්දී ඒ 

ප්රඳොතක් අයප්රන එ නුප්රදනුක් ඵරන්නත් දළන් රුිළඹල 

500ක් ළඹ යන්න ප්රරහ වාප්රඵනහ. ප්රම්  ප්රයජිසොහ ර්  

හර්ඹහරර අවුරුදු 10 , 15 , 20  ප්රඳය වාබුණු ප්රඳොත්ඳත් 

දළන් දියහඳත් ප්රරහ ගිහින් වාප්රඵනහ. ඒ ප්රඳොත් අඵරන් ප්රරහ 

වාප්රඵනහ. අද රු ඇභවාුරභහප්රේ ථහප්රව්දීත් ඒ ළන වන් 

ශහ. භවය ප්රඳොත් ඇත්ත ලප්රඹන්භ භවරු අඳරික්හහරී 

ඵරනහ. භවය අඹ ඒහප්රප ප්රොශ ඩහ ප්රන ඹනහ. ඒ නිහ 

ඒහ විනහලඹ  ඳත් ප්රනහ. ළඩ යන අඹ ඕනෆ  එඳහ  ඒ 

ප්රඳොත් විකම යනහ. ඒ නිහ ඒ ප්රඳොත් නහසවා ප්රනහ. අිළ ප්රම්හ 

රැ න්න ඕනෆ; ංයක්ණඹ යන්න ඕනෆ; අලුවාන් ලිඹන්න 

ඕනෆ. ඒහ  විඹහිඹදම් ඹනහ. නමුත් එ නුප්රදනුක් දිවහ ඵරන 

ප්රො  ප්රභප්රතක් වාබුණු රුිළඹල 5 මුදර රුිළඹල 500ක් වීභ නම් 

ඒ තයම් හධහයණ නළවළ. අඳ ආණ්ඩු ඳක්ප්රප භන්ත්රී රු වළටිඹ  

ප්රම් ේලසනඹ ජනහධිඳවාුරභහ  ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ ප්රප්රයහි අධහනඹ 

ප්රඹොමු ප්රරහ වාප්රඵනහ. අඳ ඳභණක් ප්රනොප්රති, නීවාඥ ංම් 

ඇුරළු ප්රනොප්රඹකුත් ංවිධහන ඒ ළන ඉලලී ආම් ය වාප්රඵනහ. ප්රම් 

ිළිතඵ ඹම් වනදහයී තත්ත්ඹක් ඉදිරි හරප්රපදී ඇවා ප්රති කිඹන 

විලසහඹ අඳ ුරශ වාප්රඵනහ. ප්රම් අලුත් ඳනත ඹ ප්රත් ඒ  

ඉඩඩ වාප්රඵනහ. ඳළරැණි ලිඹවිලි ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ආඥහඳනප්රත් 

ප්රම් හසුර ප්රලනඹ උඳප්රලනඹ භ වන් ය වාබුණහ. ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  එන ුරරු එඹ ප්රනස යන්න ඵළවළ. නමුත් දළන් 

48න අලුත් න්වාප්රඹන් රින් ය ඒ හසුර ංප්රලජධනඹ 

කිරීප්රම් ඵරඹ ඇභවාුරභහ   රඵහ දී වාප්රඵනහ. ඒ නිහ අඳ  

විලසහඹක් වාප්රඵනහ ඉදිරි භහ ර්ඳඹ ුරශ වුණත් ප්රම්  

ක්රිදඹහත්භ න තත්ත්ඹ ඵරරහ ඹම් ප්රනක් කිරීභ  අප්රේ රු 

ඇභවාුරභහප්රේ අධහනඹ සථියභ ප්රඹොමු ප්රති කිඹරහ. ඒ නිහ 

ලිඹවිලි ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ආඥහඳනප්රත් එළනි ඉඩඩක් ඇවා 

යරහ  48 න න්වාඹ වළටිඹ  ඉතහභ ළදත් හයණඹක් 

ඇුරළු ය වාප්රඵනහ.  අවුරුදු වළ  වළත්තෆ  ඳුක යපු ප්රම් 

ප්රන අඳ ඉතහභ අඹ යනහ.  

ඊශඟ , භහ ප්රභභ හයණඹත් වන් ශ යුුරති. අප්රේ ඳයණ 

භුක්වා ක්ර භඹ  අනු -යජරුන්ප්රේ යුප්රපදී ඳහ- යජු  ප්රවජ 

යජඹ  ප්රරොකුභ ආදහඹභ රළබී  වාප්රඵන්ප්රන් ඉඩම් ඵද්ප්රදන්. ප්රම් 

අසථහප්රව්දී භයහර ඵද්ද කිඹන එ ළනත් භ  භතක් යන්න 

හිුරණහ. පුද්රප්රඹක් භළරුණහ  ඳසප්රp ඔහු  හිමි වාබ චංචර 

ප්රද්ඳශලින් ුරප්රනන් එ ප්රො ක්  යහජප බහණ්ඩහහයඹ ති 

අඹ යප්රන වාප්රඵන්ප්රන්. ිළරිමි ද රුප්රක්  නළත්නම් ඔහුප්රේ 

චංචර ප්රද්ඳශ ම්පර්ණප්රඹන්භ යජ යුප්රප අඹ ය ප්රන 

වාප්රඵනහ. අද ඒ විධිඹ  අහධහයණ ඵදු අඹ යන්ප්රන් නළවළ. අද 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  ඉදිරිඳත් යරහ, ජනතහ නිප්රඹජජිතඹන්  අදවස 

ඉදිරිඳත් යන්න ඉඩ දීරහ තභති ඒහ යන්ප්රන්. යජ යුප්රප 

එප්රවභ ප්රනොප්රති. යජ්ජුරුප්රජ කිඹනහ ප්රව  ඉරහ ප්රභන්න ප්රම් 

විධිඹති කිඹරහ. අද  ප්රම් යප්රට් ඒ ආඹතන ඳත්හ ප්රන ඹන්න  

මුදල  ප්රොඹහ න්න ඕනෆ යරහ වාප්රඵනහ. එදහ  ඩහ අද අප්රේ 

හර්ඹහරර ඳවුකම් දියුණු යරහ නවීන විධිඹ  ඒහ ස ය 

වාප්රඵනහ. උදහවයණඹක් විධිඹ  අප්රේ ප්රයජිසොහර්  හර්ඹහර 

න්න.  ඉසය ඒහප්රප දවිලි ිළරිරහ ඉතහභ අිළරිකමදු ආහයඹ  

වාබුප්රණ්. අද දිස්රි ක් ප්රයජිසොහර් හර්ඹහර ඉතහභ ප්රවො 

භට් භකින් ඳත්හ ප්රන ඹනහ. ඒහප්රප වාප්රඵන ප්රඳොත්ඳත් 

ප්රවොඳින් ඳත්හ ප්රන ඹනහ. ඒ හප්රේභ ඔේපු ිළ ඳත් ආදිඹ රඵහ 

ළනීභ , උේඳළන්න වවා රඵහ ළනීභ  ළඩි හර ප්රව්රහක් 

ඹන්ප්රන් නළවළ. ළඩි ේභහදඹක් ප්රනොවී ඉතහභ ඉක්භනින් -විනහඩි 

ර්ඳඹකින්, ඳළඹකින්, ඳළඹ එවභහයකින් -  ඒහ රඵහ න්න 

පුළුන් න විධිඹ  අද ඒ හර්ඹහරර ඳවුකම් දියුණු ය 

වාප්රඵනහ.  

අද  ළශප්රඳන විධිඹ , ඉදිරි අනහතඹ  ළශප්රඳන විධිඹ  

ත තත් ප්රම් ඳවුකම් දියුණු යන්න නම් ප්රම් අංලලින් රඵහ 

න්නහ ආදහඹභ ළඩි ප්රන්න ඕනෆ කිඹන හයණඹත් අඳ ිළිතත 

යුුර වාප්රඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, අඳ ප්රභභ 

ආදහඹම් ංප්රලජධන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ඉතහභ අඹ යන අතය, 

ප්රම් ුරිතන් රඵහ න්නහ ආදහඹම් ේවා ආප්රඹජජනඹ යමින් අප්රේ 

ජනතහ  ප්රතක් ළරසීභ  වළකි ප්රති කිඹහ ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර 

ප්රනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රී ුරභනි, ඒ හප්රේභ දිවුරුම් ප්රඳත්ම් 

වහ අඹ යන මුද්දය හසුර රුිළඹල 250 දක්හ ළඩි කිරීභ 

ම්ඵන්ධ හධහයණඹක් ඉස  න්න  ඕනෆ. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් 

පවාප්රර්ඹක් ප්රවජ ඇවා යමින් ඳහල දරුන්ප්රේ අලපතහන් 

වහ, භෘද්ධි ප්රවජ අඩු ආදහඹම් රහීනන්ප්රේ අලපතහ වහ, 

නිහ ආධහය රඵහ ළනීප්රම්දී, ඒ හප්රේභ ප්රනොප්රඹකුත් ආධහය 

මුදල රඵහ ළනීප්රම් අසථහරදී, ඵළංකු ප්රඳොත් නළවා වී ඒහ නළත 

රඵහ ළනීභ  දිවුරුම් ේහල ඉදිරිඳත් යන අසථහරදී ආදී  

හභහනප ජනතහ  ඵරඳහන අසථහරදී ඹම් කිකම වනදහඹ 

භට් භක් එභ අංලර  ඇවා න ආහයඹ  දිවුරුම් ප්රඳත්ම් 

වහ අඹ යන රුිළඹල 250 මුද්දය හසුර වහ වනඹක් 

ඇවා යන්න  අලපති කිඹන හයණඹත් වන් යමින්, භප්රේ 

චන සලඳඹ අන් යනහ. ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රී ුරභහ 
(மனமரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்ள்) 

(The Presiding Member) 

ප්රම් අසථහප්රව් දී රු ථහනහඹුරභහ මරහනඹ  

ඳළමිප්රණනහ ඇවා.  

 
අනුරරු රු උදිත් ප්රරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනප්රඹන් ඉත් 

වප්රඹන් ථහනහඹුරභහ මරහනහරඪ විඹ. 
அன்தடி, ரண்புறகு உறத் தனரக்குதண்டர  அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்பொ அனர, சதரரர் அர்ள்  மனம 

றத்ரர்ள்.  

 Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 

and MR. SPEAKER took the Chair. 
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[අ.බහ. 3.05] 

 
රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ථහනහඹුරභනි, අද හ්චඡහ යන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත්ලින් ප්රදක් ම්ඵන්ධප්රඹන් විප්රලpප්රඹන්භ රුණු 

කිහිඳඹක් ඳළවළදිලි යන්න  භහ ෆඹම් යනහ. ඳශමුළන්න 

තභති, 2006 අං 10 දයන ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ඳනත ංප්රලජධනඹ 

කිරීභ වහ ව ඳනත් ප්රටුම්ඳත. අද උදෆන නිප්රඹජජප මුදල 

ඇභවා යත් අමුණුභ භළවාුරභහ ථහ යන වි  වන් ශහ අද- 
 
[ප්රභභ අසථහප්රව්දී අවාරු ජනහධිඳවා භහින්ද යහජඳක් භළවාුරභහ 

බහ ර්බඹ  ඳළමිණිප්රපඹ.]  
[இச்சந்ர்ப்தத்றல் ரகு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்ள் 

சதரண்டதத்துட் தறரசறத்ரர்.] 

[At this stage, His Excellency President Mahinda Rajapaksa 

entered the Chamber.] 

 

රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ජනහධිඳවාුරභහ ඉදිරිප්රපත් ථහ යන්න  අද භ  අසථහක් 

රළබිරහ වාප්රඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] වරිඹ භ කිඹන්න. භහ දළන් 

ථහ යන්ප්රන් ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ඳනත ංප්රලජධනඹ කිරීභ 

ිළිතඵති.  ප්රම්ප්රන් ඳර්ප්රපණර  - researchර  - 

වනහධහය ප්රදනහ කිඹරහ යත් අමුණුභ ඇභවාුරභහ කිව්හ. ඒ 

 ප්රඵොප්රවොභ ළදත්. ඒ හප්රේභ  green energyර  - ඳරියඹ  

වහනි ප්රනොයන විධිඹ  ඵරඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ  - organic 

fertilizerර  වනහධහය ප්රදනහ කිව්හ. නමුත් ප්රම් ුරශ තත් 

එ හයණඹක් වාබුණහ. ඒ තභති ජහතපන්තය ක්රීනඩහ ඉව්ර 

අනුග්රාහවත්ඹ වහත් ඹම් කිකම වනහධහයඹක් ප්රදනහ කිඹන 

එ. භහ ප්රභතළනදී කිඹන්න  වදන්ප්රන් ප්රම්ති.  

ප්රභහිදී භහ රුණු ප්රදක් ේහල යන්න  අලපති. එක් 

තභති ජහතපන්තය ක්රීනඩහක් කිඹන්ප්රන් ප්රභොක්ද කිඹරහ ප්රම් 

ඳනප්රතන් තීයණඹ යන්ප්රන් නළවළ කිඹන එ. ප්රම් ඳනප්රතන්ත්, 

ප්රම් ංප්රලජධනප්රඹන්ත්, මී  ේථභ වාබුණ ඳනප්රතන්ත් ප්රම් 

ජහතපන්තය ක්රීනඩහ කිඹන්ප්රන් ප්රභොක්ද කිඹරහ තීයණඹ ප්රරහ 

නළවළ. එහි ර්භ ඇභවාුරභහ  දීරහ වාප්රඵනහ, එුරභහ  අලප 

විධිඹ  ප්රම් ජහතපන්තය ක්රීනඩහ ප්රභොක්ද කිඹරහ ේහල යන්න 

පුළුන් කිඹරහ. ඇත්ත භ ප්රම්ප්රක් රහබඹක් වාප්රඵනහ. මුළු 

ආදහඹභ 100ක් කිඹරහ ත්ප්රතොත්, විඹදභ 25ක් කිඹරහ ත්ප්රතොත්, 

ඒ ඉවාරි න 75න් තභති ඒ ආඹතනඹ  ඵදු ප්රන්න ප්රන්ප්රන්. 

නමුත් තත් 25ක් ේචහය  යුුරර  විඹදම් ප්රශොත් ඒ කමඹඹ  

50න් තභති ඒ ඵද්ද තීයණඹ න්ප්රන්. උඳරිභ ඵදු ේභහණඹ කමඹඹ  

25ක් කිඹරහ ත්ප්රතොත් ඒ ඵදු ේභහණප්රප කමඹඹ  6 විතය 

ප්රනක් වාප්රඵනහ. ඒ ේචහය  යුත්ත වහ ඵද්ද රඵන 

භහභ නහලිහක් ප්රන්න පුළුන්;  CSN ප්රන්න පුළුන්;  

ITN ප්රන්න පුළුන්; කමය ප්රන්න  පුළුන්. 

ඒ වහ ළඩි ළඩිප්රඹන් ආප්රඹජජනඹ යනහ නම් ඒ අඹ  

හකමඹක් වාප්රඵනහ. භහ භුර යන ේලසන ප්රදප්රන් ඳශමුළන්න 

තභති  ජහතපන්තය ක්රීනඩහ කිඹන්ප්රන් ප්රභොක්ද කිඹන ේලසනඹ.  භහ 

දන්නහ විධිඹ   හභහනපප්රඹන් ප්රම්හ night raceර , යේබි ළනි 

ක්රීනඩහර  ප්රදන්න පුළුන්. නමුත් ප්රම්හ හභහනපප්රඹන් එලප්රල 

ක්රීනඩහ , ඳහඳන්දු ක්රීනඩහ , භහතප්රල ප්රලරම් යන ප්රවොර් 

ක්රීනඩහ  රළප්රඵන්ප්රන් නළවා එති භහ ප්රභතළනදී කිඹන්න ෆඹම් 

යන්ප්රන්. වනහධහය ප්රදන වි  ජහවා ක්රීනඩහ ඵරහ වනහධහය 

ප්රදන්න අලපති කිඹහ භහ වන් යනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, අද ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ප්රනහ ඵ අඳ දන්නහ. එහි ිළටු 34ක් වාබුණහ. එඹ  

අද උප්රද් අඳ  ංප්රලජධන දුන්නහ. ංප්රලජධන ිළටු 24ක් වාප්රඵනහ. 

ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රත් ිළටු 34ක් වාප්රඵනහ. ංප්රලජධන විතයක් ිළටු 

24ක් වාප්රඵනහ. ඇත්ත භ ප්රම් ංප්රලජධන ිළටු 24භ අඳ  ප්රම් 

ප්රටි හරඹ ුරශදී හ්චඡහ යරහ ඒ ළන ඹම් කිකම වි ප්රව්චනඹක් 

යන්න අඳවුකති කිඹහ ේහල යන්න ඕනෆ.  

ඊ  අභතය ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ළනත් රුණක් කිඹන්න අලපති, රු 

ථහනහඹුරභනි.  
 

රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer. 

 
රු අලවහජ් ඒ.එ්ච.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the Hon. Member is misleading the House.  

කමඹලුභ ක්රීනඩහර  වනහධහය ප්රදනහ. Volleyballර  

ප්රදනහ; තමුන්නහන්ප්රp කිව් එලප්රලර  ප්රදනහ; 

footballර  ප්රදනහ; වළභ ක්රීනඩහ භ ප්රදනහ. තමුන්නහන්ප්රp 

දන්ප්රන් නළත්නම් අප්රඳන් ඉප්රන න්න.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒප්රක් point of Order  එක් වාප්රඹනහද? 

 
රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

එුරභහ කිව් විධිඹ  ඒ  වනහධහය එප්රවභ ප්රදනහ ප්රන්න 

පුළුන්. නමුත් ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

වයවහ එප්රවභ ප්රනොරළප්රඵන එ ළනති භහ ථහ යන්ප්රන්. භහ 

කිඹන ථහත් ප්රඳොඩ්ඩක් ප්රවොඳින් අවප්රන ඉරහ ඔඵුරභහප්රේභ 

හරඹ බහවිතහ යරහ ිළිතුරරු දුන්නහ නම් මී  ළඩිඹ ප්රවොති. 

ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ළන 

කිඹන්න වාප්රඵන්ප්රන් ප්රඵොප්රවොභ කුඩහ රුණක්. නමුත් ප්රම් 

රුණ කිඹන්න අලපති. ප්රභතළන රුණු ප්රදක් වාප්රඵනහ. 

ඳශමුන රුණ, ප්රම්හ ක්රිදඹහත්භ න වි  ඳුක දිනඹ  ගිහින් 

- retrospective effect එකින් - තභති ප්රම්හ ක්රිදඹහත්භ 

න්ප්රන්.  හභහනප මර ධර්භඹක් වළටිඹ  නීවා ඳනන වි  අඳ 

එප්රවභ ප්රනොශ යුුරති කිඹහ භහ මී  ේථභප්රඹනුත් ප්රම් 

ඳහ ර්ලිප්රම්න්ුර ුරශ වන් ය වාප්රඵනහ. වළභ අවුරුද්ප්රද්භ අඹ 

ළඹ වාප්රඵන්ප්රන් දහද කිඹහ අඳ දන්නහ. අප්රේ නිරධහරින් ර  

ප්රරහ  ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ිළිතප්රඹර ය ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  

ඉදිරිඳත් ප්රශොත් ඳස  ය retrospective effect එක් එක් 

ඳනත දභන්න අලප නළවළ. ඊ  අභතය ත රුණක් ඒ  

එුර යන්න ඕනෆ. අිළ අනහතප්රපදී වුණත් ප්රම් හර වන 

වරිඹ  වදහ න්න ඕනෆ. ප්රභොද, මී  ේථභප්රඹන් ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් යන්න ක්ර භඹක් වදහ න්න ඕනෆ. 

ිළිතප්රශ  ප්රම් ප්රන්න ඕනෆ. ප්රම් කුඩහ රුණක් කිඹහ භහ 

ඳ න් ත්ප්රත්. නමුත් ප්රම් කිඹන්න ඕනෆ. ප්රභොද, ප්රභතළන මර 

ධර්භඹක් වාප්රඵනහ. ඊ  අභතය භවය ප්රද්ලර මුදල එුර 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ය ප්රන ඹනහ; ජනහරි භහප්රප ඉරහභ එුර ය ප්රන 

ඹනහ. ඒ retrospective problem එක් විතයක් ප්රනොප්රති;  

ඳස  ගිහින් නීවාඹ ක්රිදඹහත්භ කිරීප්රම් ේලසනඹ විතයක් ප්රනොප්රති. 

ඇත්ත භ ඒ අනිතපනුූලරති කිඹහ කිඹන්න ඕනෆ. 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් අනුභවාඹ නළුර ජනහරි භහප්රප ඉරහ මුදල 

එුර යමින් ඳළමිප්රණනහ. අද ප්රම් ම්භත වුණහභ - 

 
රු ඩේලිව්.ඩී.ප්රජ්. ප්රප්රනවියත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  டதறள்பெ.டி.ரஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ප්රම් ප්රඹජජනහ කමඹලරභ අවාරු ජනහධිඳවාුරභහ එුරභහප්රේ අඹ 

ළඹ හර්තහප්රන් ඉදිරිඳත් ප්රශp. ඉදිරිඳත් ශහ  ඳුක මුළු බහභ 

දළන න්නහ; මුළු ය භ දළන න්නහ; ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් ම්භත 

ප්රනහ. වළභ ප්රඹජජනහක්භ ක්රිදඹහත්භ න්ප්රන් ජනහරි භහප්රප 

1න දහ ඉරහති. ඒ නීවාත කිරීභ තභති දළන් යන්ප්රන්. 

ඒප්රන් ළරප්රන්න ඵළවළ. ඔඵුරභහ කිඹන විධිඹ  retrospective 

effect  කිඹන නීවා ප්රප්රනන්න අඳ ළභළවා නළවළ. නමුත් 

ප්රභතළනදී අඳ   ඒප්රන් ළරප්රන්න ඵළවළ.  

 
රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු අභහතපුරභනි, ඔඵුරභහ ප්රේ ිළිතුරය  ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති.  

එප්රවභ අඹ ළඹ ථහ ුරශදීභ ක්රිදඹහත්භ න භවය ප්රද්ල 

වාප්රඵනහ. භහ ඒ ිළිතන්නහ. භවය ප්රද්ල නීවා ඳනත් 

ප්රනළවිත් තභති ක්රිදඹහත්භ යන්න ඕනෆ. නීවා ඳනත් ප්රනළවිත් 

ක්රිදඹහත්භ යන්න ඕනෆ ප්රද්ල  ිළටුඳ  ඹන්ප්රන් නළුර අඳ 

ර  ප්රරහ  යන්න ඕනෆ.  

ප්රභතළන නීවාඹක් ප්රප්රනනහ. අද ංප්රලජධනඹකුත් 

ප්රප්රනනහ. ඒ ංප්රලජධනප්රඹන් ප්රභොනහද යන්ප්රන්? ජනහරි 

1න දහ ඉරහ ශ ප්රද්ල ඔක්ප්රොභ ිළිතත වළකිති කිඹන 

භතඹ  ප්රප්රනනහ. ඒ ංප්රලජධනඹ ප්රප්රනන්ප්රන් ප්රභොද? ඒ 

ප්රප්රනන්ප්රන් ඒ අනිතපනුූලර නිහති. ඒ වරිසන්නති 

ප්රප්රනන්ප්රන්. නළත්නම් ංප්රලජධනඹක් ප්රප්රනන්න අලප නළවළ 

ප්රන්.  

ඉවාන් භභ ඒ තර්ඹ ිළිතන්ප්රන් නළවළ. නමුත් භවය ප්රද්ල 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන දප්රpභ ක්රිදඹහත්භ ප්රනහ. ඒහ  නීවා 

අලප නළවළ. නමුත් නීවා අලප ප්රද්ල වාප්රඵනහ. ඒ වන් 

යන්න ඕනෆ. ප්රම් ුකළු හයණඹක් වළටිඹ  තභති භභ ඉදිරිඳත් 

ප්රශp. ප්රම් ුකළු හයණඹක් වළටිඹ  ඉදිරිඳත් ප්රශp ඇති? 

ප්රභතළන නීවාප්රප ඳයභහධිඳතප ළන ේලසනඹක් වාප්රඵනහ. ප්රජජන් 

ඳර්කින්ස කිඹන පුද්රඹහ 2004 දී “Confessions of an 

Economic Hit Man” කිඹරහ ග්රාන්ථඹක් ලිව්හ. එතළනින් තභති 

"ආර්ථි කහතඹහ" කිඹන චනඹ ඳළමිණිප්රප.  ප්රම් ශඟදී  වරහල 

ිළිතඵ ේලසනඹක් වාබුණහ අිළ දළක්හ. ඇත්ත භ වරහල ිළිතඵ 

වාබුණ ේලසනඹ ප්රභොක්ද? ප්රම් ආර්ථිඹ  ංසෘවාඹක් නළවළ. 

ආර්ථිඹ කිඹන්ප්රන් ආර්ථිඹ . නමුත් වුරු වරි ප්රභතළන 

ේලසනඹක් භළව්හ. ආර්ථි ේවාරහබ රළප්රඵන්ප්රන් ප්රොති ප්රො   

ද කිඹන එ ළදත් නළවළ.  අඹ ළඹ වයවහ ඕනෆභ භූප්රජලී ආඹ 

ේප්රද්ලඹ ,  ඕනෆභ ජහවාඹ , ඕනෆභ ප්රනකු  ආර්ථි ේවාරහබ 

රළබුණහ  අඳ  ේලසනඹක් නළවළ. ප්රභොද,  අඹ ළඹ වයවහ තභති, 

ේවාඳත්වා වයවහ තභති ප්රම් යප්රට් කමටින අඩු ආදහඹම්රහීනන්  අඳ  

ඒහ ප්රඵදන්න පුළුන්. අිළ තීයණඹ න්න ප්රො  න්ප්රන් දකුණද, 

උුරයද, නළ ප්රඟනහියද කිඹරහ ඵළලී ආප්රභන් ප්රනොප්රති. ශ යුුර 

ආප්රඹජජනඹ ප්රභොක්ද, රැර් යක්හ ඇවා යන්න ඕනෆද, එතළන 

ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන ේර්ධනඹ ප්රභොක්ද කිඹරහ ඵරරහ අිළ 

ආර්ථි තීයණඹ  න්නහ. ඒ වහ භූප්රජලී ආඹ ේප්රද්ලඹ ඵරන්න 

ඕනෆ නළවළ. ජහවාඹ ඵරන්න ඕනෆත් නළවළ. ේවාරහබ ප්රඵදන ප්රො  

අිළ ඒ ේවාරහබ ප්රඵදන්න ඕනෆ ඒහ ප්රම් යප්රට් කමටින අඩු 

ආදහඹම්රහීනන්  ළඩිප්රඹන් රළප්රඵන විධිඹ ති. ඇඩම් සමිත් 1759 

දී  “The Theory of Moral Sentiments” ප්රඳොත ලිඹන ප්රො  

කිව්හ,"ජහවා ප්රේද උඩ ඹන ආර්ථි භනක් ප්රනොප්රති, ේලසන ඇවා 

ප්රන ප්රො  සහධීන භළදිවත්රුකු අලපති, ඒ සහධීන 

භළදිවත්රුහ වුද, යජඹ තභති ඒ සහධීන භළදිවත්රුහ" 

කිඹරහ.  

ඊප්රපත් අදත් රු අභළවාුරභහප්රේ ේහල අවන්න අඳ  

අසථහ රළබුණහ. ඇත්ත භ භභ ප්රම් කිඹන්න ඹන රුණු 

එුරභහප්රේ ඹ ත්, එුරභහප්රේ දීර්ක ප්රද්ලඳහරන ඉවාවහඹ ත් 

රු යරහ කිඹන රුණක් මි, එුරභහ  අප්රෞයප්රඹන් කිඹන 

රුණක් ප්රනොප්රති. නමුත් භ  එුරභහප්රේ භතඹ  එඟ ප්රන්න 

ඵළරි වුණහ. ප්රභොද, විඳක්නහඹුරභහත්, ප්රදභශ න්ධහනප්රප 

නහඹුරභහත් ප්රනොප්රඹකුත් ේලසන ප්රභතළන ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ  

ප්රරහප්රව් අභළවාුරභහ කිඹන්න වළදුප්රව්,  ''ප්රම්හ ප්රඳෞද්ලි 

ේලසන, ප්රම්හ ඳහර්ලස ප්රදක් අතය ඇවා න ේලසන'' කිඹන 

අදවති. ඒ භතඹ තභති රු අභළවාුරභහ ප්රභතළන ප්රොඩ 

නළඟුප්රව්.  

ඇත්ත භ එප්රවභ ප්රනොප්රති. ඊ  ඩහ ඵයඳතශ ේලසනඹක් 

වාප්රඵනහ. භභ ප්රම් ආර්ථිඹ ළනති ථහ යන්ප්රන්. ප්රභොද, 

ප්රෞටිරප අර්ථ ලහසත්ර්ඹ ලිඹන ප්රරහප්රව් යජුරභහ  උඳප්රදස 

ප්රදමින් කිව්හ,  "යජඹ  එුර ය න්න පුළුන් ආදහඹභ ළඩි 

ය න්න  නම්  අිළ  ජහවා ප්රේද ේලසන වින්න ඕනෆ" කිඹරහ. 

ඇත්ත භ ප්රම් යප්රට් ආර්ථි ේලසන අතය එ උග්රා ේලසනඹක් 

වාප්රඵනහ.  අද  දශ ප්රද්ශීඹ නිසඳහදනප්රඹන් කමඹඹ  11ක් ඳභණති 

අඳ  ආදහඹභ එුර න්ප්රන්. ප්රභතළන තභති මලි ළටුභ 

වාප්රඵන්ප්රන්. කමඹඹ  20ක් විතය එුර ය න්නහ ඉරක්ඹක් 

යජඹ  වාප්රඵනහ. නමුත් එුර න්ප්රන්  කමඹඹ  11ක් ඳභණති. 

අිළ ප්රම් ේලසන නියහයණඹ ය ත යුත්ප්රත් ආදහඹභ ළඩි ය 

න්න ඕනෆ නිහති. ආදහඹභ ළඩි ප්රශොත් ඳභණති, අඳ  වාප්රඵන 

ආර්ථි ේලසනලින් ප්රම් ය  ප්රොඩ න්න  පුළුන් න්ප්රන්.  

ප්රම් ේලසන, අර්බුද ඇවා ප්රන ප්රො   රු දිප්රන්ස ගුණර්ධන 

ඇභවාුරභහ ේහලඹක් ශහ. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් භභ එුරභහ  

විප්රලpප්රඹන්භ සුරවාන්ත ප්රනහ.  එුරභහ ශ ේහලඹ 

ප්රභොක්ද?  එුරභහ කිව්හ "අිළ ප්රඳොලිස ඵරඹ ප්රන හ ත් 

ක්රිදඹහත්භ  යන්න ප්රදන්ප්රන් නළවළ. යජඹභ තභති ප්රඳොලිස ඵරඹ 

ක්රිදඹහත්භ යන්න ඕනෆ" කිඹරහ. භභ හිතන්ප්රන් ඒ ඍජු 

ිළිතුරයක්. නහඹත්ඹ කිඹන්ප්රන් ඒති. අිළ  ඕනෆ යන්ප්රන්, 

කට් නඹක් ඇවා යරහ, කට් නඹ ඇවා වුණහ  ඳසප්රp 

ප්රඳොලී ආකමප්රඹන් ඇවිලරහ භහදහන යන එ ප්රනොප්රති. අඳ  ඕනෆ 

යන්ප්රන්, නීවාප්රප ආධිඳතපති. වුරු වරි නීවාඹ ඩ යන 

ප්රො  ඒ ප්රරහප්රව්භ නීවාඹ ක්රිදඹහත්භ යන එති අඳ  අලප.  

ඒ නිහ  එුරභහ ඒ විධිඹ  ඍජු රුණු වන් කිරීභ අිළ අඹ 

යන්න  ඕනෆ. ප්රභොද, එතප්රො  නීවාඹ ක්රිදඹහත්භ ප්රනහ. ඒ 

ළන එ එ අදවස වාප්රඵනහ.  

අද උදෆන ප්රම් බහ ුරශ ප්රඳොලී ආකමඹ ළන ප්රරොකු 

හ්චඡහක්  කමදු වුණහ. භවය අඹ කිව්හ, "ප්රඳොලී ආකමඹති ළරැදි" 

කිඹරහ. තත් අඹ කිව්හ, "වළභ වාසප්රpභ ප්රඳොලී ආකමඹ භ යද 

ඳ න්න එඳහ.  ප්රඳොලී ආකමප්රපත් ඉන්ප්රන් අඳ හප්රේ හභහනප 

භනුපප්රඹජ" කිඹරහ. අිළ ඒ ිළිතන්නහ. නමුත් ප්රඳොලී ආකමඹ 

ප්රප්රයහි විලහර ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුරක් වාප්රඵනහ. ප්රභොද, 

ප්රඳොලී ආකමඹ කිඹන්ප්රන් කමවිල භහජඹ  මීඳතභ යහජප ආඹතනඹති. 

අිළ ප්රභඹ අඹ ළඹ විහදප්රපදීත් වන් ශහ. අිළ ප්රභඹ අද 

නළතත් වන් යනහ. යුප්රයජපීඹ, ආකමඹහවා ය ර හප්රේභ 

ප්රඳොලී ආකමඹ ආයක් අභහතපහංලඹ ුරශ ප්රනො කමවිල 

අභහතපහංලඹක් ුරශ වාඹරහ ක්රිදඹහ යන්න ඕනෆ කිඹන භත ප්රප 

තභති එක්ත් ජහවා ඳක්ඹ කමටින්ප්රන්.  
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රු ථහනහඹුරභනි, අද වන් යපු තත් භවය 

රුණුර  ඉක්භනින් ඹම්කිකම ේවාචහයඹක් දක්න්න භහ 

ළභළවාති. ආප්රඹජජන ළන අද වන් ශහ. විඳක්ප්රප අඳ ථහ 

යන ප්රො  දකුණු ේප්රද්ලප්රප -විප්රලpප්රඹන් වම්ඵන්ප්රතො  

ේප්රද්ලප්රප- යන ආප්රඹජජන ළන ද්ප්රව්ප්රඹන් ථහ යනහ 

කිඹරහ ආණ්ඩු ඳළත්ප්රතන් කිව්හ. එප්රවභ එක් නම් නළවළ. අඳ 

අවුරුදු 10  විතය උඩදී යපු ඳර්ප්රපණ අනු -ඒ researches 

අනු- ඇත්ත භ භභ විලසහ යනහ වම්ඵන්ප්රතො   යහඹක් 

අලපභති කිඹරහ. නළව් විලහර ංපහක් රංහප්රව් දකුණු මුහුද 

වයවහ ඹනහ නම්, වම්ඵන්ප්රතො  යහඹක් ඇවා යන්න 

ආර්ථිභඹ ප්රවpුරක් වාප්රඵනහ. නමුත් අඳ ප්රදප්රොලරන්ප්රේ 

ේවාඳත්වා අතය ප්රනක් වාප්රඵනහ. අහනහ  යත් 

අමුණුභ ඇභවාුරභහ දළන් ප්රභතළන නළවළ. එුරභහ ඉදිරිඳත් යපු 

තර්ඹ  ිළිතුරයක් තභති භහ ප්රම් ඉදිරිඳත් යන්ප්රන්.  

ආප්රඹජජනඹ යන ප්රො  ක්ර භත් ආප්රඹජජනඹ යන්න 

ඕනෆ. ප්රභොද, මුලින් අලප වුප්රණ් bunkering ප්රpහති. ඊ  

ඳසප්රp transshipment ප්රpහ  අලප ප්රනහ. ඊ ත් ඳසප්රp තභති 

අප්රනක් ප්රpහ  අලප න්ප්රන්. ඉක්භන  ආප්රඹජජනඹක් ශත්, ඒ 

ආප්රඹජජනප්රප ේවාරහබ රඵන්න හිුරහ  ඩහ දීර්ක හරඹක් 

ඹනහ. ේවාරහබ රඵන්න දීර්ක හරඹක් ගිප්රඹොත් යජඹ  

අදහනභක් ඇවා ප්රනහ. ඒ අදහනභ තභති, cash flow එ අඩු 

වීභ. Cash flow එ අඩු ප්රන ප්රො  ඒ ණප්රඹන් ිළරිභවන්න 

ඕනෆ. ණඹ න්න ඵළරි දක් ආප්රොත් අනලප අදහනභක් ඇවා 

ප්රනහ. ඒ තභති අප්රේ විප්රව්චනඹ. අප්රේ විප්රව්චනඹ යහඹ ළන 

ප්රනොප්රති, යහඹ  ආප්රඹජජනඹ යන ේභහණඹත්, ආප්රඹජජනඹ 

යන ශීඝ්ර0ත්ඹත්, එතින් රළප්රඵන ේවාරහබඹත් ළනති.  

රු ථහනහඹුරභනි, භත්තර ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොශ ළනත් අද 

හ්චඡහ ශහ. අඳ  අද ආයංික වුණහ, අප්රේpල 7ළනි ඉරු දින 

භත්තර ගුන් ප්රතොටු ප්රඳොප්රශන් යඑල 273 ගුන් ඹහනඹ ිළ ත් 

න්න ේභහද වුණහ කිඹරහ. එඹ රිඹහද්ර  ඹන්න නිඹමිත වාබුණු 

ගුන් ඹහනඹක්. එඹ ප්රොශඹින් භත්තර  ගිඹහ. නමුත් භත්තර 

ඳළඹ ඳව වභහය ේභහදඹක් ඇවා වුණහ.  ඳළඹ ඳව වභහය 

ේභහදඹක් ඇවා වුප්රණ් ඇති කිඹන්න භභ දන්ප්රන් නළවළ. ේභහදඹ 

ළන කිඹද්දී, වුප්රදජ ෆ වරහ කිව්හ කුරුලරන් ළන එප්රවභ. 

අිළ ඒ කිකමක් දන්ප්රන් නළවළ. අිළ දන්ප්රන් නළවා රුණු කිඹන්න 

ඹන්ප්රන් නළවළ. නමුත් ප්රභොක් වරි ේභහදඹක් ඇවා වුණහ. ඒ 

ේභහදඹ ඇවා ව  නිහ එතළනින් රිඹහද්ර  ඹන්න ඵළරි වුණහ. 

ප්රභොද, ගුන් ිළතහන්රහ , ගුන් නිඹමුන්  ගුන් ඹහනඹ ුරශ 

ඉන්න පුළුන් හර සීභහක් වාප්රඵන නිහ. ඒ හර සීභහ 

ඉක්භහ ගිඹ නිහ, ඒ ගුන් ඹහනඹ  නළතත් භත්තර ඉරහ 

ප්රොශම  ඇවිලරහ රිඹහද්ර  ඹන්න කමදු වුණහ. SriLankan 

Airlines භඟත් භහ ප්රම් ළන මී  ේථභප්රඹන් හ්චඡහ ශහ. භහ 

කිඹන්න වදන්ප්රන්, ප්රභතළන වාප්රඵන්ප්රන් ේවාඳත්වාභඹ ේලසනඹක් 

කිඹන එති. ඇත්ත භ ජහතපන්තය ගුන් ේවාඳත්වාඹක් 

වාප්රඵන්න ඕනෆ. අප්රේ SriLankan Airlines එප්රක් ගුන් ඹහනහ 

ප්රොශම  ආත්, භත්තර  ආත් භක් නළවළ. ප්රභොද, ඒ 

අප්රේ යප්රට් ජහතපන්තය ේවාඳත්වාඹ නම් ඒ ඒ විධිඹ  යන්න 

ඕනෆ. නමුත් ප්රොශඹින් භත්තර  ඹන එ නම් ුකදුුක නළවළ 

කිඹරහති භහ හිතන්ප්රන්.  

අප්රේ ප්රද්ශීඹ ගුන් ේවාඳත්වාඹති, අප්රේ ජහතපන්තය ගුන් 

ේවාඳත්වාඹති ශම් ය න්න අලප නළවළ කිඹරහ භභ 

හිතනහ. අිළ රන්ඩන් නුය ඉරහ යුප්රයජඳඹ  ඹනහ නම්, 

එක්ප්රජ හීප්රත්ර්ජලින් යුප්රයජඳඹ  ඹනහ. එප්රවභ නළත්නම් 

ළට්ටික්ලින් යුප්රයජඳඹ  ඹනහ. අිළ හීප්රත්ර්ජලින්, ළට්ටික්ර  

ගිහිලරහ, ළට්ටික්ලින් යුප්රයජඳඹ  ඹන්ප්රන් නළවළ. එප්රවභත් 

නළත්නම්, භළන්ප්රචස ර්ලින් රන්ඩන්ර  ඇවිලරහ 

රන්ඩන්ලින් යුප්රයජඳඹ  ඹන්ප්රන් නළවළ. ප්රම් ේවාඳත්වා ප්රද 

ප්රනස. ඒ හප්රේභ, ප්රම් තළන් ප්රද  ඹෆප්රම්දී ආර්ථි  

ේලසනඹකුත් වාප්රඵනහ. ආර්ථි ේලසනඹ ප්රම්ති. ගුන් ඹහනඹක් 

අඩි 30,000ක් ඉවශ  න්න ප්රො  ෆප්රවන ළඹ වීභක් -ඉන්ධන 

ද ඇුරළු ළඹ වීභක්- වාප්රඵනහ. ඒ විලහර ගුන් ඹහනහ  -එභ 

ගුන් භනදී- එභ ය  ුරශ ප්රදතහක් ගුන්ත යන්න 

අලප නළවළ කිඹන එති භහ කිඹන්ප්රන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, අද ථහ යන ප්රො  ප්රප්රනක් 

කිව්හ, භත්තර  ඹන එ ළන අදහනභක් වාබුණහ කිඹරහ. අිළ ඒ 

ළන ප්රනොදන්නහ ප්රද්ල ථහ යන්න ඹන්ප්රන් නළවළ. 

අදහනභක් වාප්රඵනහ නම් අප්රේ කමවිල ගුන් ප්රpහ ඇභවාුරභහ ඒ 

ළන ප්රොඹහ ඵරහ හප්රේ ප්රවජ ජීවිතඹ  අදහනභක් ප්රනොන 

විධිඹ  ක්රිදඹහ යන්න ඕනෆ. 

ආප්රඹජජනප්රප ේලසනඹ ප්රනොප්රති භභ ප්රභතළන ත්ප්රත්. 

ශභනහහරිත්ප්රප ේලසනඹ තභති භභ ප්රභතළන මුදුන් ඳත් ප්රශp. 

ප්රභොද යජඹ  උඳප්රදස ප්රදන්න ෘත්තීඹප්රව්දීන් කමටිනහ. 

SriLankan Airlines එප්රක් ෘත්තීඹප්රව්දීන් ඉන්නහ. ඒ හප්රේභ 

යහජප ප්රpප්රප ෘත්තීඹප්රව්දීන් කමටිනහ. ඒ අඹ යජඹ  නිකම 

උඳප්රදස ප්රදන්න  ඕනෆ. ප්රභොක් වරි වුණහ  ඳසප්රp අිළ ඒ ළන 

හ්චඡහ යරහ ළඩක් නළවළ. භභ භප්රේ ථහ අන් යනහ, 

රු ථහනහඹුරභනි. භභ දිවහ ඵරපු විධිඹ  භභ හිුරහ භප්රේ 

ථහ අන් යන්න ප්රව්රහ ඇවිලරහ කිඹරහ. විලහර ආර්ථි 

ේලසන ප්රදක් වාප්රඵනහ. එ ේලසනඹක් තභති ආදහඹභ අඩු වීභ. 

කමඹඹ  11 ඳවාන දශ ප්රද්ශීඹ නිසඳහදනඹ ප්රොප්රවොභද කමඹඹ  

20ක් දක්හ ප්රනි ඹන්ප්රන්? ප්රදළනි ේලසනඹ තභති රුිළඹර 

අේභහණඹ කිරීප්රම් ේවාලතඹ. ඒ ෘ්රි භ අවුරුදු ුරන  

ඳහරනඹ යරහ වාබුණහ. ජනහධිඳවාුරභහ ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  

ඇවිලරහ එඹ නිදවස ශහ. නමුත් ආඳුක අිළ  ප්රඳප්රනනහ, ප්රම් 

ඹම් කිකම ඳහරනඹ  ඹනහඹ කිඹන හයණඹ. ප්රම් හයණඹ 

කිඹන්න ප්රවpුර ප්රම්ති. අවුරුදු දවඹ  උඩ දී ප්රම් යටින් අිළ 

අඳනඹනඹ ශහ, දශ ප්රද්ශීඹ නිසඳහදනප්රඹන් කමඹඹ  35ක් විතය. 

අද ඒ කමඹඹ  15  අඩු ප්රරහති වාප්රඵන්ප්රන්. අඳනඹනඹ ළදත්. 

ප්රභොද අඳනඹනඹ ළදත්? විප්රද්ශීඹ මුදල අලපති, අිළ න්න 

ණඹ දීර්ක ප්රහ ප්රන ඹන්න. ඒ නිහ ප්රභහි අදහනභ ළන භභ 

වන් යන්න ඕනෆ. අිළ ඒ වහ මුල තළනක් ප්රදන්න  ඕනෆ. 

භ  නම් ප්රඳනුප්රණ් නළවළ, ංචහය පහඳහයඹ ඇප්රයන්න  අනික් 

අඳනඹන ක්ප්රpත්ර්ර  එ්චචය මුල තළනක් රළප්රඵනහඹ කිඹරහ. 

ප්රද්ශීඹ ආර්ථිඹ  රළප්රඵන ඹම් කිකම වනහධහය ේභහණඹක් 

වාබුණහ. නමුත් අඳනඹන ක්ප්රpත්ර්ර තභත් එඳභණ ේවාඹක් 

නළවා ඵත්, ඒ අදහනභක් වළටිඹ ත් ප්රඳන්මින් භභ නිවඬ  

නහ. සුරවාති. 
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රු රේසභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ (ආප්රඹජජන 
ේර්ධන අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண - பப்ட்டு 

ஊக்குறப்பு அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ හිතන්ප්රන් ඊප්රපත්, අදත් ළදත් ව 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ණනහක් ළන තභති හ්චඡහ වුප්රණ්. ප්රද්ශීඹ 

ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ව ළට් ඵදු (ංප්රලජධන) 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත හප්රේ ඳනත් ප්රටුම්ඳත් යහිතඹක් ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  ඉදිරිඳත් වුණහ. භභ හිතන්ප්රන් හලී ආන 

ඉතහභත්භ ළදත් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ර්ඳඹක් ඩිනමින් අිළ  

ඉදිරිඳත් යන්න කමද්ධ වුණහ. විප්රලpප්රඹන්භ අප්රේ ඉයහන් 

වික්ර භයත්න රු භන්ත්රී ුරභහ වන් ශහ, ප්රම් අණඳනත් ල 

ඇවා  ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  ඉදිරිඳත් කිරීභ ිළිතඵ. භහ හිතන්ප්රන් 

රු ප්රජජන් ප්රප්රනවියත්න  ඇභවාුරභහ වන් ශ ඳරිදි අඹ 

ළප්රඹන් ප්රම් වහ මලි දළනුම් දීභක් යරහ වාප්රඵනහ.   ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් කමඹලුභ භන්ත්රී රුන්  ඒ ආහයඹ  ලින්භ 

දළනුම් දීරහ වාප්රඵනහ. ඊ  ඳසප්රp ප්රම්හ නීතපනුූලර කිරීභ තභති 

ප්රම් යන්ප්රන්.  
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

භ  ඉයහන් වික්ර භයත්න භන්ත්රී ුරභහප්රන් එ ේලසනඹක් 

අවන්න වාප්රඵනහ. ක්ර ප්රභජඳහඹ ංර්ධන පහඳෘවා (ංප්රලජධන) 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  ප්රම් ආණ්ඩු ප්රප්රනන 

ුරරු ප්රභොන ආප්රඹජජනඹක් ළන ද ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  දළනුම් 

 දුන්ප්රන්? ඉඩභක් දීපු එක් ළන දළනුම් දුන්නහද, ආප්රඹජජනප්රප 

ේභහණඹ ළන දළනුම් දුන්නහද, ආප්රඹජජන ආප්රව් ප්රොප්රවොභද 

කිඹරහ දළනුම් දුන්නහද? ප්රභොක්ද ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  ලින් 

දළනුම් දුන්ප්රන්? භ  ඒ ළන කිඹන්න. 

 
රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භ  ඔඵුරභහ අවන ේලසනඹ ඳළවළදිලි නළවළ. ඔඵුරභහ අවන්ප්රන් 

මී  ේථභ යජඹක් ළනද? 
 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔව්.  
 

රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ හිතන්ප්රන් භ  ළඩිඹ ප්රවො  ඔඵුරභහ  ඒ  ිළිතුරරු 

ප්රදන්න පුළුන්. 
 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භ  ිළිතුරරු ප්රදන්න පුළුන්. ඒප්රක් කිකම ළ ලුක් නළවළ. ඒ 

තභති භභ ිළිතුරරු දුන්ප්රන්. තමුන්නහන්ප්රpරහ ප්රභොක්ද ප්රම් ථහ 

යන්ප්රන්, ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  දළනුම් ප්රදන එ නීතපනුූලර 
ප්රරහ  යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ප්රම් ක්ර ප්රභජඳහඹ ංර්ධන 

පහඳෘවා (ං ප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ප්රම් ආණ්ඩු ප්රප්රනන 

ුරරු ප්රභොන ආප්රඹජජනඹ ළන ද ප්රම් යප්රට් මිනිුකන්  දළනුම් 

දුන්ප්රන්? අද ඉඩභ ළන අප්රඳන් අවනහ. ඉඩභ දීපු ණන අවනහ. 

ප්රපු මුදල ේභහණඹ අවනහ. ප්රම් එක්ත් 2008 න ුරරු ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  දළනුම් දුන්ප්රන් නළවළ. භහින්ද යහජඳක් භළවාුරභහ 

ජනහධිඳවා වුණහ  ඳසප්රp තභති ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  

නිඹභහනුූලර ප්රම් ළන දළනුත් වීභක් ප්රශp. විඳක්ප්රප ඉන්න 

 ප්රො  ප්රම් කිඹන්න පුළුන්. ආණ්ඩුක් ඇවිලරහ ආණ්ඩු 

ඇුරප්රශp තභති ප්රම් යන්ප්රන්. වංන්න ප්රදඹක් නළවළ.  ඳුක ගිඹ 

හරප්රප  ළන්ග්රික- රහ එ ඳ න් න්න ප්රො  භප්රේ මිත්ර් වර් ද 

කමලහ භළවාුරභහ ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් දී භප්රන් ඇහුහ, "එ 

උදළලරක් වරහ වාප්රඵනහද?" කිඹරහ. අද ප්රභොක්ද ප්රරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්? අද උදලු ප්රනොප්රති, piles වනහ. ගිහිලරහ 

ඵරන්න.  

මුදල ප්රවීභ ිළිතඵ තමුන්නහන්ප්රpරහ ඇහුහ. ප්රම් එක්ත් 

ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  දළනුම් දුන්ප්රන් නළවළ. රු ථහනහඹුරභනි, 

ඳුක ගිඹ හනු ඇුරශත ප්රම් යප්රට් ප්රම් තයම් ේලසන වාබිරහත් ප්රම් 

ආණ්ඩු ප්රම් යප්රට් මිනිසුකන්  කිකමභ ඵයක් දුන්ප්රන් නළවළ. අඳ  

ආදහඹම් අඩුති. වළඵළති, ආදහඹම් අඩුති කිඹරහ මිනිසුකන්  දුන් 

වනහධහය එක්ත් නළවා ප්රශp නළවළ. එභ වනහධහයඹක්ත් 

නළවා ප්රනොය, ප්රම් යජප්රප ප්රද්ල ප්රඳෞද්ලී ආයණඹ ප්රනොය, 

ය ජප්රප ප්රද්ල විකුණන්ප්රන් නළුර, ඒ කමඹලරභත් ආයක්හ ය 

ප්රන ආප්රඹජජන ේභහණඹත් ඉසයව  ප්රනහහ. භභ 

ඔඵුරභන්රහප්රන් අවනහ, ආප්රඹජජන ළඩිප්රඹන්භ ආපු හනු 

ප්රභොක්ද කිඹරහ. 1978 තභති ආප්රඹජජන භණ්ඩරඹ ිළහිප්ර ව්ප්රව්. 

ආප්රඹජජන භණ්ඩරඹ ිළහිප්ර ව්හ  ඳසප්රp 2005 ඉරහ 2012 

දක්හ ව හරඹ ුරශ තභති කමඹඹ  67ක්භ ආප්රඹජජන ප්රම් ය   

ආප්රව්. ඉවාන්, ථහ යරහ ළඩක් නළවළ ප්රන්. දළන් ප්රම් යප්රට් 

ඳත්තයර  කිඹනහ, භහධපඹ  කිඹනහ, ආප්රඹජජන එන්ප්රන් 

නළවළ; ආප්රඹජජප්රඹජ එන්ප්රන් නළවළ කිඹරහ. නමුත් ණන් වදරහ 

ඵළලුහභ FDI ළඩිප්රඹන්භ ඇවිලරහ වාප්රඵන්ප්රන් ප්රම් ආණ්ඩු 

ඹ ප්රත්ති; 2005 ඉරහ 2012 දක්හ ව හරඹ ුරශති. ඒ විධිඹ  ආපු 

ආප්රඹජජන ිළිතඵ බඹ ඇවා ප්රශp වුද? තමුන්නහන්ප්රpරහ 

තභති බඹ ඇවා ප්රශp. තමුන්නහන්ප්රpරහ තභති මිනිසුක බඹ ප්රශp. 

මිනිසුක  බඹ යරහ ආප්රඹජජනඹ යන්න එඳහ, විලසහඹක් නළවළ 

කිඹරහ කිව්හ. ඒහ ඔක්ප්රජභ කිඹද්දී තභති ප්රම් ආප්රඹජජන 

ප්රනහප්රව්. රු ථහනහඹුරභනි, ඒ නිහ ප්රම් ංප්රලජධන 

ප්රප්රනන්ප්රන් ප්රම් හරඹ ඇුරශතති. ඒ, 2011 දීති. 

ප්රම් ඵදු ක්ර භඹ යර යන්න ප්රම් ආණ්ඩු හුඟක් භවන්කම 

ත්තහ. ඒ තභති ප්රම් යන්ප්රන්. ප්රම් ඵදු ක්ර භඹ යර යන්න 

2011 ඉරහ ේවාංසයණ අිළ ත දුය ත් පුළුල යරහ 

වාප්රඵනහ. විප්රලpප්රඹන්භ කුඩහ වහ භධපභ ඳරිභහණ ක්ප්රpත්ර්ඹ 

නඟහ කමටුවීභ  ප්රභභ ඵදු ංප්රලජධන භිනන් අිළ ඉරක් යරහ 

වාප්රඵනහ. යජඹ ප්රනුප්රන් ජනතහ  ප්රනොමිරප්රප ඳඹන 

ප්රpහන්ර ිළරිළඹ අඩු කිරීභ , ණඹ ුකරැකුම් ඳත් යජප්රප 

ඵළඳුම්යර ආප්රඹජජනඹ දිරි ළන්වීභ   යුුර යනහ. 

යහඹනි ප්රඳොප්රවොය වහ අිළ ප්රම් යප්රට් මුදල විලහර ේභහණඹක් 

ළඹ යනහ. ඳුක ගිඹ හනු ඇුරශත ප්රොතිභ හරඹත් 

හඵනි ප්රඳොප්රවොය ිළිතඵ විලසහඹක් වාබුප්රණ් නළවළ. නමුත් 

ප්රම් ආණ්ඩු ඹ ප්රත් අද රඵහ ප්රදන ඵදු වනලින්, ආදහඹම් ඵදු 

වනලින් හඵනි ප්රඳොප්රවොය නිසඳහදනඹ  විලහර ෛධර්ඹඹක් 

ඇවා ප්රනහ. අිළ ප්රෝචචය කිව්ත් ළඩක් නළවළප්රන්. හඵනි 

ප්රඳොප්රවොය වහ දිරි ප්රදන්ප්රන් නළවා යහඹනි ප්රඳොප්රවොය 

බහවිතඹ පුළුල ලප්රඹන් යන ප්රො  ඳුක ගිඹ හනු ඇුරශත 

අිළ ප්රෝචචය මුදල ේභහණඹක් ළඹ යරහ වාප්රඵනහද කිඹරහ 

ඵරන්න. ලහරීරි ප්රෞප ඳළත්ප්රතන් ේප්රඹජජනඹකුත් නළවළ, 

අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් ේප්රඹජජනඹකුත් නළවළ. ප්රම් ඵදු ක්ර භඹ ඹ ප්රත් 

අිළ සූදහනම් යරහ වාප්රඵනහ ඒ වහ දිරි දීම් රඵහ ප්රදන්න. 

ඊශඟ , ඍජු විප්රද්ල ආප්රඹජජන ළන ඵරමු. ඉයහන් 

වික්ර භයත්න භළවාුරභහ දන්නහ, කමංේපරුප්රව් ආප්රඹජජනඹ ලිහිල 

යරහ වාප්රඵන්ප්රන් value added productsර  විතයති. ඒ අඹ ඒ 

වහ ඵදු අඹ යන්ප්රන් නළුර ඵදුලින් නිදවස යනහ. ඒ නිහ 

කමංේපරු  ආප්රඹජජන රහ ප්රන එනහ. ඒ තභති අිළත් 

යන්ප්රන්. ඍජු ආප්රඹජජනර  අිළ විලහර වනඹක් දීරහ 

වාප්රඵනහ. විප්රලpප්රඹන්භ විප්රද්ිතඹන්ප්රන් රඵහ න්නහ 

අතපලප ප්රpහ වහ ප්රනු රඵන ඵද්ද නිදවස කිරීභ  අිළ ප්රම් 

ුරිතන්   යුුර යනහ. විප්රද්ලප්රඹන් අඳ  තහක්ණඹ ප්රේනහ 

නම්, අිළ එප්රp විප්රද්ිතඹන්ප්රන් රඵහ න්නහ තහක්ණඹ වහ 

ඵදු වන ප්රදනහ. ඒ නිහ ප්රම් ුරිතන් විප්රද්ශීඹ තහක්ණඹ අඳ  

රඵහ න්න පුළුන්භක් රළබිරහ වාප්රඵනහ. ඒ නිහ තභති ප්රම් 

ඵදු වනර ළදත්භ වාප්රඵන්ප්රන්. 

විප්රලpප්රඹන්භ විප්රලpඥ ප්රpහන් රඵහ ළනීප්රම් ේණතහ 

ර්ධනඹ යරහ වාප්රඵනහ. විප්රලpප්රඹන්භ විප්රදස ශ්රාමිඹන් 

ප්රභය  ුරශ යනු රඵන ඉඳළයීම් ඵදුලින් නිදවස කිරීභ ුරිතන් 

ළඩි ලප්රඹන් විප්රදස විප්රලpඥඹන්ප්රන් ප්රpහ රඵහ ළනීභ අිළ 

ර්ධනඹ යරහ වාප්රඵනහ. එඹ ඍජු ප්රරභ නවීන 

තහක්ණප්රඹන් යුත් විප්රද්ල ආප්රඹජජන ආර්ණඹ ය ළනීභ  

ඵරඳහන අතය, න තහක්ණඹ ය  ුරශ  රහ ඒභ වහ ත 

දුය ත් ඉඩ ේසථහ පුළුල යරහ වාප්රඵනහ. 

ඔඵුරභන්රහ දන්නහ, අඳ  දළන් ළඩිප්රඹන්භ ආදහඹභ එන්ප්රන් 

විප්රද්ල රැකිඹහලින් ඵ. 2013 අවුරුද්ප්රද්දී ඇප්රභරිහනු ප්රඩොරර් 

බිලිඹන 6.5 විතය ආදහඹභක් අිළ එතින් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර 

ප්රනහ. වළඵළති, අප්රේ ශ්රාභඹ විකුණරහ ප්රප්රනන මුදලලින් 

ඳළවළදිලි ආප්රඹජජනඹක් යන්න තභති ඒහ ඊප්රප ළට් ඵද්ප්රදන් 

නිදවස ප්රශp. 

1675 1676 

[රු රේසභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ] 
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ඊප්රප ප්රනහ ඳනත්ර  වාප්රඵන ළදත්භ ඒති.  තදුය ත් 

අප්රේ ශ්රාභප්රඹන් ප්රප්රනන ආදහඹභ ම්පර්ණප්රඹන්භ අඳ  ළඹ  

යන්ප්රන්,  ප්රම් යප්රට් කුඩහ පහඹඹන් බිහි ය, ඒ 

පහඹඹන්  ලක්වාඹ රඵහ ප්රදන්නති. ප්රභප්රතක් ප්රම් යප්රට් ඒ  

වාබුප්රණ් නළවළ.  විලහර  ආදහඹම්  රඵහ ත්තහ.  ආදහඹම් රඵහ 

ත්තත් ඒ අඹප්රේ  මුදල  නහසවා වුණහ. ඒ අඹ විප්රද්ශීඹන්    

ශ්රාභඹ විකුණහ විලහර  ලප්රඹන්  ප්රප්රනන මුදලර  නිකමඹහහය 

ඳරිවණඹක් වාබුප්රණ් නළවළ. ප්රභොද, ඒ ප්රොලරන්  ප්රම් 

පහඹන් යන්න  වනඹක් රළප්රඵන ක්ර භඹක් ප්රම් යප්රට් 

වාබුප්රණ් නළවළ.  නමුත් ඊප්රප ප්රනහ ඳනත් ුරිතන් ප්රම් වනඹ ඇවා 

ශහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, දළන් ඵරන්න.  ප්රත්ලින් රළප්රඵන 

ආදහඹභ ත්ප්රතොත් ප්රඩොරර් බිලිඹන 1.5ති. වරි ප්රන්ද,රු වර් ද 

කමලහ භන්ත්රී ුරභහ? 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වරි. වරි. 

 
රු රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ප්රඩොරර් බිලිඹන 1.5ති. ඇඟලුම්ලින් රළප්රඵන  ආදහඹභ 

ත්ප්රතොත්  ප්රඩොරර් බිලිඹන 5ති.  නමුත් ඒප්රන්   ප්රඩොරර් බිලිඹන  

3ක්භ ප්රොවහ ද ඹන්ප්රන්? ප්රඩොරර් බිලිඹන 3ක්  ඹන්ප්රන් ආඳුක 

විප්රද්ිතඹන් භති. අඳ  එන්ප්රන් ප්රඩොරර් බිලිඹන 2ති. එතප්රො  

අප්රේ ළඩිභ ලක්වාඹ වාප්රඵන්ප්රන්  ශ්රාමිඹන්ප්රන්. ඊශඟ  

ංචහය පහඳහයප්රඹන්. ංචහය පහඳහයප්රඹන් රළප්රඵන ආදහඹභ  

ප්රම් අවුරුද්ප්රද්   අඩුභ ලප්රඹන් ප්රඩොරර් මිලිඹන 1.5 ක්  විතය 

දක්හ  ඹහවි. ගිඹ අවුරුද්ප්රද් ආදහඹභ  ප්රඩොරර් මිලිඹනඹක් ත්තහ.  

වළඵළති,  ප්රම් යප්රට් රඵර එන්න ලින්, 1983  ර්ඹ 

ප්රනප්රො  ඒ ආදහඹභ ප්රඩොරර් මිලිඹන 5ති  කිඹන එ 

ඔඵුරභන්රහ දන්නහ. රඵරඹ  ප්රඳය හරප්රප රුිළඹල මිලිඹන  

500ති ආදහඹභ   ආප්රව්.    රඵර ප්රනොවාබුණහ නම්  ප්රම් අවුරුද්ද 

ප්රනප්රො  ප්රඩොරර් මිලිඹන 5 දක්හ ව ආදහඹභ   අඳ  ඹන්න  

වාබුණහ. නමුත් එප්රවභ ආදහඹභ  ඹන්න අඳ  ඵළරි වුණහ. එප්රp 

ඵළරි වුප්රණ්,  ප්රම් යප්රට් ළු  ජලිප්රඹන් ඳසප්රp ඇවා වුණු ත්ර්සතහදඹ 

නිහ ංචහය පහඳහයඹ ම්පර්ණප්රඹන්භ  විනහල වුණු නිහති. 

නමුත් අද ංචහය පහඳහයඹ ඉතහභත්භ ඉවශ භට් භ  

ඳළමිප්රණමින් වාප්රඵනහ. අද ප්රම් ඵදු වනලින්  ඒ අඹ  විලහර 

වනඹක් ප්රරහ වාප්රඵනහ.  එ ඳළත්තකින් ළට් ඵද්ද, අප්රනක් 

ඳළත්ප්රතන් ආදහඹම් ඵද්ද, ඹන්ප්රත්ර්ජඳයණ  ආනඹනඹ යනවි  

ප්රන්න  වාප්රඵන ඵද්ද , ඉදි කිරීප්රම් ක්ප්රpත්ර්ප්රප වාප්රඵන  ඵද්ද  

ප්රම් කමඹලු  ඵදු  ප්රම් අණඳනත් ලින් ඉත් වී වාප්රඵනහ. ඒති ප්රම් 

ය   අලප ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, විප්රලpප්රඹන්භ  ගිඹ අවුරුද්ප්රද්   

දිතිප්රන් ඉදිකිරීම් ක්ප්රpත්ර්ප්රප ර්ධනඹ  කමඹඹ  21.6ති.  ඉදිකිරීම් 

ක්ප්රpත්ර්ප්රප   කමඹඹ   21.6 ර්ධනඹක් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵනහ. 

හ ද නළතළති කිඹහ කිඹන්න   පුළුන්? ප්රභොන ආණ්ඩු ද  ප්රම් 

ප්රශp? ප්රම් කමඹලු ේලසන  වාප්රඵද්දීති, ඔඹ තමුන්නහන්ප්රpරහ කිඹන 

දුර්රම් ඔක්ප්රොභ වාප්රඵද්දීති,  ප්රම් ආණ්ඩු ඹ ප්රත් ඉදිකිරීම් 

ක්ප්රpත්ර්ඹ කමඹඹ  21.6කින් ළඩි ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  ගිඹ 

අවුරුද්ප්රද් භව ඵළංකු හර්තහප්රව් වාප්රඵන්ප්රන්, ඉදිකිරිම් ක්ප්රpත්ර්ප්රප 

ර්ධනඹ  කමඹඹ  21.6ති කිඹහති.  ඳුක ගිඹ හහනු ඇුරශදී 

කමඹඹ  21.6 ර්ධනඹක් වුණහ.  දළන් ප්රභොක් ද ප්රම් 

අණඳනත්ලින්  ප්රප්රයන්ප්රන්?  ඒ  වාප්රඵන ඵහධහ ත තත් 

ඉත් කිරීභති. ඒති ආණ්ඩු යන්ප්රන්. ඒති භභ කිව්ප්රව්. 

ප්රඳොප්රවොය වනහධහයර  ප්රජටි ණන  මුදල  ප්රදනහ. 

භෘද්ධිඹ  මුදල  ප්රදනහ. භෘද්ධි වනහධහයඹ   රුිළඹල මිලිඹන  

වාස දහවක් ළඩි ශහ. ඳුකගිඹ අවුරුද්ප්රද් රුිළඹල මිලිඹන අන 

දහවති වාබුප්රණ්. ත මිලිඹන වාස දහවක් ළඩි ශහ. ඒ එක්භ  

ඹ අවුරුදු 70  ළඩි අඹ   රුිළඹල 1,000ක් ප්රදන්න  ඳ න් 

ත්තහ. ඒ හප්රේභ ඳහල ප්රඳොත් ටි   රඵහ ප්රදනහ.  ඳහල නිර 

ඇඳුභ රඵහ ප්රදනහ. ප්රම් ප්රpයභ ප්රදනහ. ප්රම් ප්රpයභ දීරත් අද 

ප්රභොද ථහ යන්ප්රන් නළත්ප්රත්? අද එශලු ළන  ථහ 

යනහ ද? [ඵහධහ කිරීම්]නළවළ. එශලු ළන  ථහ යනහ ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රතිට් බිර?  
 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එශලු ළන ථහ යනහ ද? [ඵහධහ කිරීභක්]  එශලු මිර 

අඩු එ ළන  ථහ ශහ ද? කුණු ප්රොලරඹ  එශලු වාප්රඵනහ. 

නිම්භ ප්රම් ඇවා වුණහද? නළවළ ප්රන්. ඇති ප්රම්හ ළන ථහ 

ප්රනොයන්ප්රන්? ජීන විඹදභ ළඩි වීභ ළන ථහ යනහ. රතිට් 

බිර  ළන තමුන්නහන්ප්රpරහ  ථහ යනහ. වළඵළති අඩු ප්ර්චච 

එක් ළන ථහ යන්ප්රන් නළවළ. වහල මිර ඳහරනඹ ප්ර්චච එ 

ළන ථහ යන්ප්රන් නළවළ. අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් එශලු මිර අඩු 

ප්ර්චච එ ළන ථහ යන්ප්රන් නළවළ. ආණ්ඩු ප්රම් කමඹලරභත් 

එක්, වනහධහය ප්රදන එ ළන ථහ යන්ප්රන් නළවළ.  ප්රම් 

ඔක්ප්රොභ ඳුක ගිඹ හනු ඇුරශතදී අඳ දීරහ වාප්රඵනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි,  එ ඳළත්තකින් ආප්රඹජජන   

භණ්ඩරප්රප අනුභවාඹ වාප්රඵන පහඳෘවාර  ඉදිකිරීම්ර   අලප 

යන ඹන්ත්ර්සූත්ර් ආදිඹ ආනඹනඹ කිරීප්රම්දී ප්රද්ශීඹ මිරදී 

ළනීම්ර  ළට් ඵදු ඉත් කිරීභ නිහ ර්භහන්තලහරහ, භහර්, 

අප්රනකුත් පහඳහරි ඉදිකිරීම්  යුුරලින්  දළරීභ  කමදු න 

ිළරිළඹ  අඳ අඩු ය වාප්රඵනහ. එප්රභන්භ ඉදිකිරීම් ක්ප්රpත්ර්ඹ  

අලප යන ඹන්ත්ර්සූත්ර් ආනඹනඹ කිරීභ  අඳ පහඳහරිඹන් 

දිරිභත් ය වාප්රඵනහ.  

ඳුක ගිඹ හනු ඇුරශත ඉදිකිරීම් ක්ප්රpත්ර්ප්රප 

ඹන්ප්රත්ර්ජඳයණර   විලහර ඵද්දක් ළහුහ. ප්රම් අවුරුද්ප්රද් කම  

leasing  ක්ර භඹ  ඒ ඹන්ප්රත්ර්ජඳයණ මිරදී ළනීප්රම්දීත් ඒ ළට් 

ඵද්ද අතින් ප්රරහ වාප්රඵනහ. එතින් හභහනප මිනිවහ ත් ප්රම් 

 යුුර ය ප්රන ඹන්න පුළුන්භක් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵනහ.  

ළට් ඵද්ද නිදවස කිරීප්රභන්  ප්රොඩනළංවී ම් ක්ප්රpත්ර්ප්රප භසත 

ිළරිළඹ ප්රභන්භ සථහිළත කිරීප්රම් ිළරිළප්රපත් අඩුවීභක් කමදු ප්රව්. 

ප්රභභ ඹන්ත්ර් සූත්ර්  ආනඹනඹ කිරීභ  ලක්වාඹක් නළවා  

ආප්රඹජජඹන්  ඒහ ලඵදු  - leasing - ක්ර භඹ  න්න  

ප්රඳශමවීභ  ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත්ර වාප්රඵන වන ුරිතන් අිළ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ. එතින් ප්රම් ක්ප්රpත්ර්ඹ ලක්වාභත් ඉදිරිඹ  

ප්රන ඹන්න  පුළුන් ප්රව්වි. 

ප්රද්ශීඹ අමුද්රිප ප්රඹදවුම් භිනන් යනු රඵන නිසඳහදන ෘජු  

ආනඹනරුන් ප්රත ඳඹනු රඵන අසථහරදී ළට් ලිඹහ 

ඳදිංික පුද්රඹන් විකමන් අඹ යනු රඵන ඵදු නිදවස කිරීභ ුරිතන් 

එළනි බහණ්ඩ මිරදී ළනීභ  ඇවා අසථහ පුළුල ප්රනහ. ප්රභතින් 

ෘජු ප්රරභ අහන නිසඳහදන ිළරිළඹ අඩු ප්රනහ. ප්රභප්රතක් 

ල ප්රද්ශීඹ නිසඳහදනඹ යනු රඵන ප්රද්ර  ප්රම් වනඹ 

අඩුප්රන් දී වාබුප්රණ්. වළඵළති දළන් අිළ ප්රභතින්   ඒ වනඹ 

ළඩිප්රඹන් දී වාප්රඵනහ. ආණ්ඩු  එන ේධහන ආදහඹම් භහර් 

අහුයහ ප්රන අිළ ප්රම් යන්ප්රන් නිසඳහදන ක්ප්රpත්ර්ඹ  ප්රම් ය  

ප්රොප්රවොභද, ඉදිරි හරඹ ඇුරශත ප්රඹොමු යන්ප්රන් කිඹරහ ප්රොඹහ 

ඵළලී ආභති. ඒ තභති  ප්රම් යර ඵදු ක්ර භප්රප එ ඳයභහර්ථඹක් 

ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති,  ආප්රඹජජඹන්  සථීය ඵදු ේවාඳත්වාඹක් 

අිළ  අනුභනඹ ශ යුුරති.  රු ථහනහඹුරභනි, අිළ 

අවුරුද්ද  ගිවිුකභක් අත්න් ශහභ,  ආප්රඹජජන භණ්ඩරඹ 

අවුරුදු ඳවද,  අවුරුදු ඳවක් ඹන ප්රතක් ප්රම් ම්පර්ණප්රඹන් 

ප්රනස යන්ප්රන් නළවා විධිඹ  ළභළත්තක් න්න අිළ ඉදිරි 

හරප්රපදී ඵරහප්රඳප්රයොත්ුර නහ. එතින් ප්රරොකු වනඹක් අිළ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ. 

විප්රද්ල රැකිඹහ නියුක්වාඹන්ප්රන් ඉඳළයීම් යනු රඵන 

ආප්රඹජජනර බහණ්ඩ වහ ප්රpහ ක්ප්රpත්ර්ර ළට් ඵද්ද අප්රවජකම 

කිරීභ ුරිතන් ඩ ඩහත් ප්රද්ශීඹ ආප්රඹජජන ප්රප්රයහි නළඹුරු වීභක් 

කමදු ප්රනහ. විප්රද්ල රැකිඹහ නියුක්වාඹන්ප්රේ තභ ඉුරරුම් 

ප්රඵොප්රවජ වි  ආප්රඹජජනඹ යනු රඵන්ප්රන් ප්රඳෞද්ලි ඉදිකිරීම් 

 යුුර ප්රනුප්රන්. ඔවුන් පරදහයී ආප්රඹජජනඹන් ප්රප්රයහි ප්රඹොමු 

කිරීභ වහ ප්රභභ ළට් ඵදු වනඹ උඳහරී නු ඇත.  

දිතිප්රන් භවය ේප්රද්ලර ංර්ර්ණ ළ ලුක් ඳවාන 

ළිත ශ ඉත් කිරීප්රම්  යුුර වහ යනු රඵන 

ආප්රඹජජනර  ප්රභඹ ෘජු ප්රර ඵරඳහනහ.  

ේහප්රද්ශීඹ බහ, නය බහ ුරශ කමදු යන ළිත ශ 

ේවාචක්රීනඹයණඹ කිරීප්රම් පහඳෘවාර  අලප බහණ්ඩ ප්රම් ළට් 

ඵද්ප්රදන් නිදවස ය වාප්රඵනහ. ඒ ුරිතන් අඳ  නය බහ, 

ේහප්රද්ශීඹ බහ හප්රේ ඒහප්රප ශභනහහරීත්ඹ ලක්වාභත් 

යන්න පුළුන්. ළට් ඵද්ප්රදන් නිදවස බහණ්ඩ ප්රන්වීභ  ඉඩ 

දීභ ුරිතන්  ප්රම් හප්රේ ආඹතනර විලහර ප්රනක් කමදු යන්න 

අඳ  පුළුන්. ඉදිරි හරප්රපදී හභහනප ජනතහ ති එඹ 

ඵරඳහන්ප්රන්.  

ඒ නිහ රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් ළට් ඵදු ව ආදහඹම් ඵදු 

ඳනත් ංප්රලජධනඹ ප්රම් ආණ්ඩු යන්ප්රන් ප්රම් ආණ්ඩුප්රව් 

ආදහඹම් අහිමි යප්රනති. වළඵළති අඳ  ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුරක් 

වාප්රඵනහ, 2014 ර්ඹ න ප්රො  ප්රම් යප්රට් ඉඳළයුම් ක්ප්රpත්ර්ඹ , 

නිසඳහදන ක්ප්රpත්ර්ඹ  විලහර ලප්රඹන් ඹන්න පුළුන් ප්රති 

කිඹරහ. ඒ නිහ ප්රම් ඉතහභත්භ හප්රරජිකත ංප්රලජධන ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත් ඵ ේහල යමින් භප්රේ චන සලඳඹ අන්  

යනහ. සුරවාති.  

[අ.බහ.3.43] 

 
රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹුරභනි, විප්රලpප්රඹන්භ අද ව ඊප්රප ඉදිරිඳත් 

ශ ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ළන අදවස ර්ඳඹක් කිඹන්න අසථහ 

රඵහ දීභ ළන භභ සුරවාන්ත නහ.  

ප්රම් ආණ්ඩු ඳක්ප්රප භළවා ඇභවාරු ථහ ශ විධිඹ , ඵදු 

වන්ප්රන් ජනතහ  ආදයඹ නිහති, ජනතහ  වන ප්රදන්නති. 

එප්රර  තභති එුරභන්රහ දිගින් දි භ ේහල ප්රශp. 

විප්රලpප්රඹන්භ  ඒ ඵදු වන එ හධහයණීයණඹ යන්න 

එුරභන්රහ ෆප්රවන්න ථහ ශහ.  නමුත් භභ එුරභන්රහප්රන් 

විප්රලp ඉලලී ආභක් යනහ, පුළුන් නම් ම් දනව්ර  ගිහිලරහ ඒ 

ථහ කිඹන්න කිඹරහ. "ඵදු වන්ප්රන් ජනතහ  හධහයණඹක් 

යන්න" කිඹන ඔඹ ථහ ම්ර  ගිහිලරහ කිඹන්න. එප්රවභ 

කිඹන්න ම්ර  ඹන්ප්රනත් නළවළ, ප්රම් ප්රොලප්රරජ. ම්ර  

ඹන්ප්රන් ස, ල ප්රඳයශහප්රන, මිනිසුක ප්රඳයශහප්රන. 

ජනතහප්රේ මුදලලින් විලහර විඹදභක් යරහ, ආයක් ප්රpනහ 

ිළරියහ ප්රන ම්ර  ඹන්ප්රන්. ඒ නිහ ම්ර  ගිහිලරහ ඒ 

කිඹන්න ඵළවළ.  

දළන් ප්රභතළන ඇවිලරහ කිඹනහ, ඵදු වන්ප්රන් මිනිුකන්  

වාප්රඵන පීඩහ අතින් යන්න ත තත් වන ප්රදන්නලු. 

ප්රභොක්ද ඒ ථහ? අඳ  ඒ ප්රත්ප්රයන්ප්රන් නළවළ.  

රුිළඹල 25ක් වුණු දිවුරුම් ේහලප්රප මුද්දය හසුර රුිළඹල 

250 යරහ, ප්රොවි යක්ණඹ අප්රවජකම යරහ, ප්රෞප ව 

අධපහඳනප්රප ඵය ම්පර්ණප්රඹන්භ ප්රම් යප්රට් පීඩහ  ඳත් වුණු 

මිනිුකන්ප්රේ ිළ  දහරහ දළන් විදුලි බිරත් ළඩි යන්න රෆසවා යරහ 

වාප්රඵනහ. ඊශඟ  ඉදිරිප්රපදී ඉන්ධන මිර ළඩි වීප්රම් ේලසනඹත් 

එක් ේහවන හසුර ළඩි යන්නත් වදනහ. අිළ අවන්න 

ළභළවාති, ඒ ඔක්ප්රජභ ප්රශp ජනතහ ළන හිතරහද කිඹරහ. 

ප්රඳොල වහ ඩීලර මිර ළඩි ප්රශp, විදුලි බිර ළඩි යන්ප්රන්, 

ප්රෞප ව අධපහඳනඹ  ප්රන් ශ මුදල දකමන් ද 

ඳන්ප්රන්, ඒ ඵය මිනිුකන්ප්රේ ිළ  ඳ න්ප්රන්, රුිළඹල 25ක් ව 

දිවුරුම් ේහලප්රප මුද්දය හසුර රුිළඹල 250 ප්රශp මිනිුකන් 

ළන හිතරහද? එප්රවභ තභති දිගින් දි  ථහ ප්රශp. ප්රම් 

ඳහරප්රඹජ අලුප්රතන් කිකමක් මිනිුකන්  ප්රනොදී මිනිුකන්ප්රේ මුළු 

ර්හංඹභ හයහ ප්රන ෆහ. භහ ඒති කිව්ප්රව්. හයහ ප්රන හරහ 

භදි ප්රරහ දළන් වහයහ ප්රන නහ. උඩින් හයහ ප්රන හරහ භදි. 

දළන් ඇුරශ භ වහයහ ප්රන නහ. ඵඩ ප්රඵොකුර භ අත දහරහ 

හයහ ප්රන නහ. දළන් වහයහ ප්රන න භන් කිඹනහ, අිළ ඒහ 

යන්ප්රන් මිනිුකන් ළන හිතරහ කිඹරහ. 

 අද  ප්රොවි, ම්රු, ධීය, තරුණ වහ ිතප කමඹලු පීඩිතප්රඹජ  

සීභහක් නළුර පීඩහ  ඳත් ප්රනහ. සීභහක් නළවා  ප්රම් 

ඳහරප්රඹජ ඔවුන්  ඳවය ප්රදනහ. රු ථහනහඹුරභනි, දළන් 

එප්රර ඵදු වරහ වරහ ප්රභොක්ද යරහ වාප්රඵන්ප්රන්? එතළනින් 

නළවාරහ නළවළ. වනහධහය ප්රදනහ කිව්හ. ධීයඹන්  

වනහධහයඹක් දුන්නහ. භහ තමුන්නහන්ප්රpප්රේ අධහනඹ ප්රඹොමු 

යනහ ඒ හයණඹ ම්ඵන්ධ. ප්රම් රු බහප්රව්දී මී  ලිනුත් 

ඒ ළන ථහ වුණහ.  

ධීයඹන්  ප්රදනහ කිව් වනහධහයඹ  අද ප්රභොක්ද යරහ 

වාප්රඵන්ප්රන්? 2012 ප්රඳඵයහරි 11 ළනිදහ ප්රම් ඳහරප්රඹජ ඉතහභ 

දුස  විධිඹ  රුිළඹල 36කින් ඩීල මිර ළඩි ශහ. ප්රඳොල මිර 

ළඩි ශහ. රුිළඹල 35කින් භූමිප්රතල මිර ළඩි ශහ. ඉන් ඳසප්රp 

ධීයප්රඹජ දළළන්ත උද්ප්රකජණඹක් ශහ. හප්රේත් ඉළන්නුම් 

ඵව  ප්රනොප්රති ඒ ප්රශp. සප්රව්්චඡහප්රන් ඳහය  ඵළවළපු 

ධීයප්රඹජ උද්ප්රකජණඹ ශහ. ප්රභොක්ද ඳහරප්රඹජ ප්රශp?  ඒ 

උද්ප්රකජණඹ යපු ධීයඹන් කහතනඹ ශහ. ඇන් නි 

ේනහන්දු භළරුහ. ප්රජ්ුකභරිඹහ ප්රඩි ළදිරහ ඔත්ඳර වුණහ. ඉන් 

ඳසප්රp ඔහුප්රේ දරුහ ජීත් න්න විධිඹක් නළවා නිහ අධපහඳනඹ 

නත්රහ මුහුදු ඹන්න ත්තහභ ඒ දයහ න්න ඵළරි ප්රජ්ුකභරිඹහ 

එලලුණහ. එලලුප්රණ් නළවළ. ඇත්ත භ ප්රම් ඳහරප්රඹජ එලලුහ. 

එප්රවභ උද්ප්රකජණඹ යරහ ඔවුන් ඉලලුප්රව් ප්රභොක්ද? රුිළඹල 

71  භූමිප්රතල ප්රදන්න, ඳයණ මිර  ඩීල ප්රදන්න කිඹරහති. 

නමුත් ප්රම් ආණ්ඩු ප්රභොක්ද ප්රශp? ඒ ඉලරපු ඳයණ මිර  

ඩීල දුන්ප්රන් නළවළ. ධීයප්රඹජ ප්රදප්රදප්රනකුප්රේ ජීවිතඹ අහිමි 

වුණහ  ඳසප්රp හිඟන වනහධහයඹක් දුන්නහ. ඒ හිඟන 

වනහධහයඹක්. ඒ හිඟන වනහධහයප්රඹන් ධීයඹන්  ඔවුන්ප්රේ 

ජීවිත ප්රන ඹන්න  ඵළරි වුණහ. ඊ  ඳසප්රp ප්රභොක්ද ප්රශp? ඒ 

card එ න්න ඇභවාරු ඳසප්රp, භන්ත්රී රු ඳසප්රp ඹන්න 

වුණහ.  

ආණ්ඩුප්රව් මිවාප්රප හභහජිප්රඹජ ප්රරහ අනිහර්ඹප්රඹන් 

යක්ණඹ න්න වුණහ. තභ යක්ණඹ  card එක්ත්, 

වවාඹක්ත් නළවළ. රුිළඹල 750ක්, 1,500ක් දීරහ යක්ණඹ 

ප්රරහ, ආණ්ඩුප්රව් මිවාප්රප හභහජිප්රඹජ ප්රරහ, ඒ වනහධහයඹ 

න්න දස ණනක් මුහුදු ප්රනොගිහින් ප්රොඩ යසවාඹහදු ප්රන්න 

වුණහ; හර්ඹහරර යසවාඹහදු ප්රන්න වුණහ. ධීයප්රඹජ විතයක් 

ප්රනොප්රති, ධීය අභහතපහංලප්රප නිරධහරිනුත් ඒප්රන් ඵයඳතශ 

පීඩහ  ඳත් වුණහ. උුරරු නළ ප්රඟනහිය ධීයඹන්  කමද්ධ වුණහ  

1679 1680 

[රු රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ] 
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ඒ card එ ප්රනුප්රන් රුිළඹල 4,000ක්, රුිළඹල 4,500ක් විඹදම් 

යන්න. භභ ඳුක ගිඹ දසර ප්රජකිරහති රපු  ගිඹහ. 

ප්රජකිරහති රපුප්රව් ධීයඹන්  ප්රතල වන්න shed එක් නළවා 

නිහ ඒ card එප්රක් රුිළඹල 9,375 න්න ඈත  ඹන්න රුිළඹල 

4,000ක් විඹදම් යන්න ඕනෆ.  

ඊප්රප න ප්රො  ප්රභොක්ද තත්ත්ඹ? භහර්ුර භහප්රප ඒ 

ඉන්ධන වනහධහයඹත් දුන්ප්රන් නළවළ. ධීයප්රඹජ ඉලලුප්රව් ඒ 

හිඟන වනහධහයඹ ප්රනොප්රති. ඒ තීයණඹ ප්රශp ඳහරප්රඹජ. 

එප්රවභ ප්රශත් මිනිුකන් ප්රදප්රදප්රනකු ජීවිත ඳරිතපහ ශහ  

ඳසප්රpති. ඒ වනහධහයඹ භහර්ුර භහප්රප දුන්ප්රන් නළවළ. අප්රේpල 

භහප්රප දුන්ප්රනත් නළවළ. 03ළනිදහ ධීය ංවිධහන එමුුර 

විධිඹ  තීයණඹක් ත්තහ උද්ප්රකජණඹක් යනහ කිඹරහ. 

09ළනිදහ දුන්නහ card එ. ඒ දුන්ප්රනත් ප්රොප්රවොභද? කමඹඹ  

10ක් ඳරහ. රළප්රඵන්න ඕනෆ card ේභහණප්රඹන් කමඹඹ  10ක් 

ළපුහ. ප්රම් ඳහරප්රඹජ අ පු උගුර නිහ නිරධහරින් ඵයඳතශ 

අසීරුතහ  ඳත් වුණහ.  අිළ විප්රලpප්රඹන්භ සුරවාන්ත නහ 

ධීයඹන් . ප්රම් ප්රරහප්රව් ංවිධහනහත්භ එුර ප්රරහ ප්රම් 

ඳහරඹන්  තයටු කිරීභ ළන. අිළ ඉලලුප්රව් හිඟන වනහධහය 

ප්රනොප්රති, ඳයණ මිර  ප්රතල. ඳයණ මිර  ප්රතල ප්රදන්න කිඹරහ 

ඒ යපු ඵරඳෆභ නිහ තභති ඊප්රප වනහධහයඹ ප්රදන්න කමද්ධ 

වුප්රණ්. ඒ නිහ අිළ කිඹනහ, ඒ දීපු වනහධහයඹත් අඩු ණප්රන් 

යසවාඹහදු ප්රනොය ප්රදන්න කිඹරහ. මුහුදු ඹන ධීයඹහ  මුහුදු ඹන්න 

ඉඩඩ වදරහ, ප්රව  අනිද්දහ න ප්රො  භහර්ුර ව අප්රේpල භහ 

ප්රදප්රක්භ ධීය වනහධහයඹ ප්රදන්න ඕනෆ. තභන් දුන්නු එත් 

ප්රදන්න.  ඒ එ ඳළත්තකින්.  ඔවුන්ප්රේ අයරඹ නිහ අද ඔවුන්  

ඒ වනහධහයඹ ඒ භට් ප්රභන්ත් න්න පුළුන් වුණහ. අද 

ධීයඹහ  ෛදනි ජීන ඵය, ප්රෞප, අධපහඳන ඵය භදිහ  ප්රම් 

ප්රතල ඵයත් ඳ රහ ඔවුන් ඒ ප්රතල උගුප්රල  හිය යරහ වාප්රඵනහ. 

ඒ නිහ අිළ ප්රම් ප්රරහප්රව් ඵර යනහ, ඒ භය උගුප්රරන් ඒ ධීයඹහ 

රහ න්න භළදිවත් ප්රන්න කිඹරහ.  

ඊප්රප-ප්රඳප්රර්දහ  ඩීල මිර ළඩි ශහ. ආණ්ඩු කිව්හ, ධීය 

ම්ප්රම්රනප්රපදී -ආණ්ඩු අ පු ධීය ම්ප්රම්රනප්රපදී- ළඩි 

ප්ර්චච  ප්රතල මිර   ධීයප්රඹජ වනහධහයඹක් ඉලලුප්රව් නළවළ 

කිඹරහ. ධීය අභහතපහංලප්රප නිරධහරින් භඟ ප්රතොටුප්රඳොප්රශන්, 

ප්රතොටුප්රඳොශ  ගිහිලරහ, ඊප්රප-ප්රඳප්රර්දහ ළඩි යපු ඉන්ධනර  

ධීයප්රඹජ වනහධහයඹ ඉලලුප්රව් නළද්ද කිඹහ අවරහ ඵරන්න. 

තභන්  ළභවා -හිෛතම්- මිවාඹක් අ හ ප්රන ඒ මිවාප්රඹන් 

අවරහ වරි ඹන්ප්රන් නළවළ.  ප්රතොටුප්රඳොශ ,යහඹ , නළංගුයම්ප්රඳොශ  

ගිහිලරහ ඇත්ත ධීයඹහප්රන් අවන්න. එප්රවභ ඇහුප්රව් නළවළ. 

තභන්භ තභන්ප්රේ මිවා වදහ ප්රන එප්රවභ තීයණඹ ශහ  වරි 

ඹන්ප්රන් නළවළ. 

විප්රලpප්රඹන්භ ඊශඟ  භභ භතක් යනහ, ඉන්දිඹහනු ප්රඵජට්ටු 

මුහුද ආක්ර භණඹ ය වාප්රඵන ඵ. ආණ්ඩුප්රව් ඵරම්ඳන්න 

ඇභවාරු තභන්ප්රේ හිෛතම්න්  විතයක් උුරප්රර් මුහුද ඵදු දීරහ 

වාප්රඵනහ. ප්රම් තත්ත්ඹ ඳහරනඹ යන්න යහජප තහන්්රි  

භළදිවත් ප්රනහද? අහිං දුේඳත් ධීයඹහ අවුරුදු 30ක් වාසප්රp 

උුරරු, නළ ප්රඟනහිය යුද්ධඹ නිහ පීඩහ  ඳත් වුණහ. අද යුද්ධඹ 

අන් යරහ ප්රම් ආණ්ඩු ඳම්ප්රඳජරි වනහ. ඒ ඳම්ප්රඳජරි වන 

ප්රරහප්රත් අද ඒ ධීයඹහ  මුහුප්රද් ධීය ර්භහන්තඹ ය න්න 

ඵළවළ. අිළ ගිඹහ පුනරීන්ර . රු ථහනහඹුරභනි, ඒ ධීයප්රඹජ 

ඉලලුහ,   ඔවුන්ප්රේ ප්රතොටුප්රඳොශ ඵරහ න්න ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ප්රට් වරහ වාප්රඵනහ හප්රේ solar light එක්ත් අඩු ණප්රන් 

රඵහ ප්රදන්න කිඹරහ. අද  මුහුප්රදන් ප්රොඩ  එන ධීයඹහ  

ප්රතොටුප්රඳොශ ඵරහ න්න ආප්රරජඹක්ත් නළවළ. ඒත් ප්රදන්න 

ප්රම් ඳහරඹන්  ඵළරි ප්රරහ වාප්රඵනහ. ප්රම් ඔක්ප්රජභ ඵදු 

වන්ප්රන් ජනතහ  වන ප්රදන්න කිඹරහ කිඹන ආණ්ඩු  අඩු 

ණප්රන් උුරප්රර් ධීයඹහ  light එක් දහරහ ප්රදන්න ඵළරි ප්රරහ 

වාප්රඵනහ, රු ථහනහඹුරභනි. ඒ එ හයණඹක්.  

 අද මිනිුකන්  හරහ ඇරහ ජීත් ප්රන්න ඵළරි භවහ ඵයක් 

උරුභ යරහ වාප්රඵනහ විතයක් ප්රනොප්රති, අද නිදවප්රp හුසභ 

න්නත් ප්රම් ඳහරප්රඹජ ඉඩ දීරහ නළවළ. නිදවප්රp හුසභ 

න්නත් ඵළවළ. භභ විප්රලpප්රඹන්භ තමුන්නහන්ප්රp  භතක් 

යනහ, ප්රොප්රරොන්නහ ඵර ේප්රද්ලප්රප මීප්රතො මුලප්රලදී වුණු 

කමද්ධිඹ. ඒ ේප්රද්ලප්රප මිනිසුක ප්රභොනහද ඉලලුප්රව්? ඒ ේප්රද්ලප්රප 

මිනිසුක යසහ ඉලලුප්රව් නළවළ. ඳඩි ළඩි යන්න කිඹරහ ඉලලුප්රව් 

නළවළ. ඵඩු මිර අඩු යන්න කිඹරහ ඉලලුප්රව් නළවළ. නිදවප්රp 

හුසභ න්න අඳ  ඉඩ දීඳලරහ කිඹහති ඉලලුප්රව්. නමුත් ඒ ත් 

ප්රම් ඳහරඹන් ඉඩ ප්රදන්ප්රන් නළවළ. ඒ ත් ඉඩ ප්රදන්ප්රන් 

නළවළ. අද ආණ්ඩු රසන ය ක් වදනහ කිඹරහ ඳම්ප්රඳජරි 

වනහ. රසන ය ක් වදනහ කිඹරහ ප්රොශම රසන යන්න 

වදනහ. ප්රොශම රසන යනහ කිඹන්ප්රන් ය  රසන 

යනහ කිඹන එ ප්රනොප්රති. රසන ප්රොශමක් වදනහ කිඹරහ 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ප්රට් ප්රම් භළවා ඇභවාරු එන ප්රො  ප්රඳප්රනන 

සීභහ රසන යන්න වදනහ. ප්රොශම රසන යනහ 

කිඹන්ප්රන් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ප්රට් රසන යන එ විතයක් 

ප්රනොප්රති. ය  කිඹන්ප්රන් ප්රොශම ප්රනොප්රති. ප්රොශම කිඹන්ප්රන් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ප්රට්ත් ප්රනොප්රති. ඒ ප්රම් ඳහරඹන් ප්රත්රුම් 

න්න ඕනෆ. ප්රොශම රසන ශහ  ය  රසන ප්රන්ප්රන්ත් 

නළවළ. ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ප්රට් රසන ශහ  ප්රොශම රසන 

ප්රන්ප්රන්ත් නළවළ. අද ප්රභොක්ද යන්ප්රන්? [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඉන්න භභ කිඹන්න. ප්රඳොඩ්ඩක් වළන්දෆ  එන්න. වම්ඵ ප්රරහ 

තමුන්නහන්ප්රp  එ ඳන්වාඹක් යන්නම්. ව  එන්න, ප්රම් 

බහප්රව් ළඩ ඉය වුණහභ රසන යන්න ඕනෆ තළන ළන භභ 

උන්න්නම්.  

රු ථහනහඹුරභනි, ුකදු ඇන්ප්රදව්හ  මිනිසුක රසන 

ප්රන්ප්රන් නළවළ. ඇුරශත් රසන ප්රන්න ඕනෆ. ුකදු ඇඳුභක් 

ඇන්ද ඳිතඹ  රසන ප්රන්ප්රන් නළවළ. ඒත් කිඹන්න ඕනෆ. 

ඇත්ත භ ප්රොශම රසනද? අද ප්රජඨහබඹ යහජඳක් භවත්භඹහ 

ප්රභොක්ද යන්න වදන්ප්රන්? ඒ වදන රසන ප්රොශම තභති 

ළතභ ප්රොශම ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ වදන රසන ප්රොශම 

තභති ළතභ ප්රොශම. අද ප්රොශම කුඩු ජහහයභ, ණිහ 

ෘත්වාඹ ඉවශ ගිහිලරහ. ඒ හප්රේභ විදුලිඹ, ප්රෞප, 

නීඳහයක් ඳවුකම් නළුර ර් දහවක්, රක් ණනක් පීඩහ  

ඳත් ප්රරහද? ඒ නිහ ඒ පීඩහ ඹ ඳත් යන්න ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ප්රට් විතයක් රසන යරහ වරි ඹන්ප්රන් නළවළ. 

ඒ නිහ අිළ අභිප්රඹජ යනහ පුළුන් නම් ඒ පීඩිතඹන්ප්රේ 

ේලසනර  උත්තය ප්රදන්න කිඹරහ.  

අද ප්රොශම බුරත් වි ක් විකුණහ න්න, ළ වීදුරුක් 

විකුණහ න්න මිනිප්රවකු  වාප්රඵන ඉඩඩ, ්රි ප්රයො සද යථඹක් park  

යන්න වාප්රඵන ඉඩඩ ඳහ අහිමි යරහ වාප්රඵනහ. විලඳ 

ළඩ ිළිතප්රශක් නළුර ප්රොශම ජනතහ පීඩහ  ඳත් යනහ. ඒ 

නිහ ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ප්රට් ප්රජරහ රහම්පු වි යරහ  ඒප්රන් 

ප්රොශම රසන යන්න ඵළවළ. ප්රම්  ඳළලඳත්ර ජීත් න 

ඉප්රන ළනීප්රම් අතිවාඹ නළවා ප්ර්චච දරුන්ප්රේ,  ප්රෞප 

ඳවුකම් නළවා ප්ර්චච මිනිසුකන්ප්රේ, එදහ ප්රව්ර න්න නළවා 

මිනිුකන්ප්රේ ඳහනීඹ ජර ේලසනඹ, ළකමකිිත ේලසනඹ  වින්න 

භළදිවත් ප්රන්න.  

දළන් ප්රභොක්ද යන්ප්රන්? ප්රොශම දුේඳත්භ නළවා යනහ 

කිඹරහ දුේඳුරන් ිළ භං යන, දුේඳුරන් ඳශහ වරින ළඩ 

ිළිතප්රශ  ප්රම් ඳහරඹන් ඇවිලරහ. රු ථහනහඹුරභනි, එහි 

එක් ප්රේදහචඹක් තභති මීප්රතො මුලර කුණු න්ද.  

ඊප්රප ප්රභොක්ද ප්රශp? මීප්රතො මුලර ේප්රද්ලප්රප 

උද්ප්රකජණප්රප ප්රඹදුණු මිනිුකන්  ඳවය දීරහ ඳශහ වළරිඹහ. 

මීප්රතො මුලර මිනිුකන් භවජන පීඩහක් යනහ කිඹරහ නිප්රඹජජප 

ප්රඳොලිසඳවා අනුය ප්රpනහනහඹ භවත්භඹහ උහවිඹ  ගිඹහ. 

1681 1682 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ඇත්ත භ භවජන පීඩහ යන්ප්රන් ඳහරප්රඹජති. මීප්රතො මුලර 

මිනිසුක භවජන පීඩහක් යනහ, ඒ නිහ ඔවුන් ඉත් යන්න 

කිඹරහ ප්රඳොලී ආකමඹ උහවි ගිඹහ. නමුත් අධියණඹ ඒ ේවාක්ප්රpඳ 

ශහ. මීප්රතො මුලර ේප්රද්ලප්රප ජනතහප්රේ උද්ප්රකජණඹ නතය 

යන්න කිඹරහ ඉලරපු ඉලලී ආභ අධියණඹ ේවාක්ප්රpඳ ශහ. ඒ 

නිහ ප්රඳොලී ආකමඹ නඩු ඉලරහ අස ය ත්තහ. ඊ  ඳසප්රp ප්රභොක්ද 

ප්රශp? ප්රඳොලී ආකමඹ නඩු ඉලරහ අස ය ප්රන ඇවිලරහ මිනිුකන්  

වරහ ඳළන්නුහ; හන්තහන්  ඳවය දුන්නහ. ප්රම් කමද්ධිඹ  

ම්ඵන්ධ ඡහඹහරඳ, වීඩිප්රඹජ ඳ  ප්රේ අඩවිර ේදර්ලනඹ යරහ 

වාප්රඵනහ. ප්රඳොලී ආකමඹ ප්රම් ජනතහ  අභහනුෂි විධිඹ  ඳවය 

දුන්නහ. ඳවය දීරහ අත් අඩංගු  ත්තහ. එභ උද්ප්රකජණප්රප 

ප්රඹදුණු හන්තහන් අත් අඩංගු  ත්ප්රත් හන්තහ ප්රඳොලිස 

නිරධහරිනිඹන් ප්රනොප්රති. ේලූභළන්ඩල කුණු න්ද 

ම්ඵන්ධප්රඹන් අධියණඹ නිප්රඹජඹක් දුන්නහ  ඳසප්රp එභ කුණු 

මීප්රතො මුලර  ගිහිලරහ දභන්න තීයණඹ ශහ. ප්රම් වහ උහවිඹ 

අය දුන්ප්රන් අවුරුදු ප්රද , අක්ය ප්රද ති. නමුත් 

අක්ය 17 කුණු න්ද අවුරුදු වතයක් වාසප්රp වාප්රඵනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

භන්ත්රී ුරභහ  නිඹමිත හරඹ අහනති. 

 
රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භ  එ විනහඩිඹක් ප්රදන්න. 

වදිකමප්රඹන් වම්ඵ න ප්රරහ.  

අවුරුදු වතයක් වාසප්රp මීප්රතො මුලර ේප්රද්ලප්රප අක්ය 
17  කුණු දළම්භහ. ඒ නිහ මීප්රතො මුලර යහහුර ඉසප්රජරඹ 

ළහුහ. කුණු න්ද ඩහ ප්රන ළටිරහ ඉසප්රලරහ ුරප්රන් ඳන්වාඹ 
ළහුහ. ඳසප්රp මුළු ඉසප්රජරඹභ ළහුහ. ප්රභොද ශභති 
ඉසප්රජප්රල ඹනප්රො  ගිප්රප ඳණුප්රොත් එක්ති. කමඹඹ  90  
ලසන ප්රයජ; කමඹලු ශභතින්  චර්භ ප්රයජ; භහනකම ආඵහධ. 
ප්රොශම රසන යනහ කිඹන්ප්රන් ඳවුල 4,500ක් විතය ජීත් 
න අක්ය ප්රද ර්පරඹ, ඉතහ විලහර ජන කනත්ඹක් 
වාප්රඵන තළන මුළු ප්රොශමභ කුණු ගිහිලරහ එතළන  දභන 
එද? එ ප්රදය ද කුණු එුර වුප්රණොත් ප්රොඳභණද? 
ඒ දයහ න්න පුළුන්ද? ප්රම් මිනිුකන් ජීත් න ප්රම් ත්ප්රත් 

ඳවුල ඳව  ද  ප්ර ොන් ප්රද කුණු ළප්ර නහ. නහරි 
ප්රොභහරිසුරමිඹ කිව්හ, දස ුරන  කුණු ප්ර ොන් 2,400ක් හිය 
වුණහ කිඹරහ. ඒ කිඹන්ප්රන් ප්රභොක්ද? කුණු ප්ර ොන් 800ක් 
ද  මීප්රතො මුලර  ප්රොඩ ඵසනහ. එ ඳවුර  කුණු 
ප්ර ොන් එක් විතය ප්රනහ. එප්රවනම් භවජන පීඩහ ප්රරහ 
වාප්රඵන්ප්රන් හ ද? භවජන පීඩහ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන් මුළු 
ප්රොශමභ කමටින අප්රනක් මිනිුකන්  ප්රනොප්රති, මීප්රතො මුලප්රල 
ජීත් න ඒ මිනිුකන්  ති. අද ප්රම් ඳහරඹන්ප්රේ ළප්රඩ් ඒද? 
දුේඳත් මිනිුකන් පීඩහ  ඳත් යරහ ප්රොශම රසන යන එද 

ඔවුන්ප්රේ හර්ඹඹ?  

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රොශම රසන යන්න ප්රන 
ක්ර භඹක් ප්රවොඹහ න්න ඕනෆ. ප්රොශම කුණු දභන්න ප්රන 
ළරුකභක් වාප්රඵන්න ඕනෆ. එප්රවභ ළරුකභක් නළවා අධියණ 
නිප්රඹජ ඳහ ඳළත්ත  දභහ, උහවි ඳළත්ත  දභහ, නීවාඹ 
ඳළත්ත  දභහ මීප්රතො මුලප්රල දවස ණන් මිනිුකන් කුණු 

න්ද  ඹ  යන එ හධහයණද? ඒ නිහ අඳ අවනහ, ප්රම් 
ඔක්ප්රජභ ප්රද්ල යන්ප්රන් ජනතහ  වන ප්රදන්නද කිඹරහ. ඒ 
නිහ ඊප්රප කමදු ව ඒ ම්ප්රල්චඡ ප්රඳොලිස ඳවය දීභ අඳ අධහයණඹ 
යනහ; ප්රවශහ දකිනහ. කුණු න්ද  ලිනුති ඒ මිනිුකන් 
එතළන  ආප්රව්. ඒ මිනිසුක ඉලලුප්රව් ඒ. ඒ මිනිසුක ඉලලුප්රව්, 

"අඳ  කිඹන්න, 2014 වරි ඹනහද කිඹහ. ඒ ළන ලිඛිත දළන්වීභක් 
යන්න." කිඹන එති. එප්රවභ ප්රදන්න ඵළවළ කිව්හ. ඒ කුණු 
න්ද  ලින් එතළන  ආප්රව් මීප්රතො මුලප්රල මිනිසුකති. 
එප්රවනම් කුණු න්ද  ලින් එතළන  ආපු මිනිුකන්  එතළන 
ඉන්න අතිවාඹ වාප්රඵන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ප්රම් ප්රොශම රසන 

යනහ කිඹන්ප්රන්, ය  රසන යනහ කිඹන්ප්රන් දුේඳුරන් 
එශහ දභහ, දුේඳුරන්  නිදවප්රp හුසභ න්නත් ඉඩ නළවා යන 
එ ප්රනොප්රති, ඒ  ඉඩ රන එති. ඒ නිහ අඳ ජනතහ  
කිඹනහ, ප්රම් දුස  ඳහරනඹ  විරුද්ධ, ප්රම් හප්රේ 
අහධහයණම්ර  විරුද්ධ නළඟී කමටින්න, ඒ  බඹ න්න 
එඳහ, ඒ තභන්ප්රේ අතිවාඹ, ඒ අතිවාඹ ප්රනුප්රන් නළඟී කමටින්න 
කිඹරහ භහ ඒ ජනතහ  ආයහධනහ යනහ. ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු රිuඹහණි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ. 

 

[අ.බහ.3.57] 

 

රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු ථහනහඹුරභනි, අද විහදඹ  වබහගිවීභ  අසථහ 

රඵහ දීභ ම්ඵන්ධප්රඹන් භහ විප්රලpප්රඹන්භ සුරවාන්ත නහ.  

විප්රලpප්රඹන්භ අද විහදඹ  න්නහ ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් 

(ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ඒ හප්රේභ ප්රනොතහරිස 

(ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත ව ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත කිඹන ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන් භහ 

රුණු ර්ඳඹක් ඉදිරිඳත් යන්න ළභළවාති.  

අවාරු ජනහධිඳවාුරභන් ඳුක ගිඹ අඹ ළප්රඹන් අප්රේ යප්රට් 

ආර්ථිඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් විවිධ වන රඵහ ප්රදනු රළබුහ. එහිදී 

න්න  ප්රඹදුණු ඹවඳත් ිළඹය ම්ඵන්ධප්රඹන් ජනතහ  ඒ 

වන රඵහ දීප්රම් අසථහක් විධිඹ ති ප්රම් ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් 

(ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත අද ඉදිරිඳත් යරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

විප්රලpප්රඹන්භ ආදහඹම් ඵදු යර කිරීභ, ඵදු ේවාංසයණ 

පුළුල කිරීභ, කුඩහ වහ භධප ඳරිභහණ පහඹ වහ ඳවුකම් 

ළඳයීභ, යජඹ විකමන් ජනතහ  ප්රනොමිරප්රප ඳඹන ප්රpහන්ර 

ිළරිළඹ අඩු කිරීභ, ණඹ ුකරැකුම්ඳත් වහ යජප්රප ඵළඳුම්යර 

ආප්රඹජජන දිරි ළන්වීභ හප්රේභ අධපහඳනඹ ම්ඵන්ධප්රඹන්, රහබ 

ප්රනොරඵන ආඹතනර  වන ළරසීභ,අද අතපලප 

උභනහක් විධිඹ  ඳවාන හඵනි ප්රඳොප්රවොය හ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් වන ළරසීභත් ඉතහ ටිනහ අසථහන් නහ. 

ප්රභොද, අද අප්රේ යප්රට් යජය  ේප්රද්ලප්රප කුඩු ප්රයජඹ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ේලසනඹක් වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ එඹ ඳළවාරීප්රම් 

අදහනභක් වාප්රඵන ඵත් අඳ කමඹලු ප්රදනහභ දන්නහ. ඒ නිහ ප්රම් 

හඵනි ප්රඳොප්රවොය හ ම්ඵන්ධප්රඹන් වන රඵහ දීභ 

ඉතහභත් හප්රරජිකත ිළඹයක් විධිඹ ති භහ දකින්ප්රන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හප්රේභ ප්රරජප්රප ප්රතල නිධි ඉය 

ප්රව්ප්රන ඹන යුඹක් ප්රම් වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ නිහ දළන  ප්රරජප්රප 

ප්රතල ම්ඵන්ධප්රඹන් ඳවාන තත්ත්ඹත් එක් රහ ඵළලී ආප්රම්දී 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්වා ක්ර භ වඳුන්හ දීභ, ඒහ ළඩි ලප්රඹන් 

ජනතහ  බහවිතහ කිරීභ   යුුර කිරීභ ළනි පඳෘවා ඉතහභත් 

ළදත් ප්රනහ.  ඒ නිහ ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ුරිතන් අප්රේ යප්රට් ජනතහ  විලහර වන රැක්  

රළප්රඵනහ.  

1683 1684 

[රු අජිත් කුභහය භවතහ] 
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රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හප්රේභ අද ජනතහ  හුසභ 

න්නත් අසථහක් නළවළ කිඹරහ රු අජිත් කුභහය භන්ත්රී ුරභහ  

වන් ශහ.   ජනතහ  හුසභ න්න ඵළරි වුප්රණ් ප්රභොන යුප්රපද 

කිඹරහ භහ අවන්න ළභළවාති. අඳ ප්රභතයම් වන  රන්ප්රන් 

 ජනතහ ප්රනුප්රනුති. ඒ නිහ එුරභන්රහ ඒ යුඹ භතක් ය 

න්නහ නම් ප්රවොති කිඹන හයණහ භහ භතක් යනහ.   

 විප්රලpප්රඹන් නීවාඥරිඹක් විධිඹ  භ  ප්රඵොප්රවොභ මීඳ ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත්  ුරනක් තභති ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත, ප්රනොතහරිස (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත ව 

ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත.  රු 

ථහනහඹුරභනි, මිනිුකන්ප්රේ ඹම් ඹම් ුකරැකුම් හිත ප්රලන 

ස ය ළනී භ, ඒහ  විධිවිධහන ළරළසවීභ ළනති ප්රම් ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත්ලින් හ්චඡහ යන්ප්රන්. ප්රම්හප්රප මුල ඳනත්  

ප්රනහප්රව් ප්රඵොප්රවොභ හරඹ  ප්රඳයති. ඒ නිහ ඹම් ඹම් 

ංප්රලජධන කිරීප්රම් අලපතහක් ඳළන නිනනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, විප්රලpප්රඹන්භ ප්රම් න ප්රො  අ ප්රේ 

ය  ප්රම් වළභ  යුත්ත භ නවීන තහක්ණඹ ප්රඹොදහ ප්රන 

වාප්රඵනහ. ඉවාන් ඒ හර්ඹක්භතහ ඇවා කිරීප්රම්දී යජඹ  ඹම් 

ළඩි විඹදභක් දයන්න කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵනහ. උදහවයණඹක් 

විධිඹ  ප්රනදහ අිළ ඔේපු ඳත්ඉරු  වන් ඉලලුම් ශහභ, එඹ 

අවාන් ලිඹරහ වවා ය ප්රදන නිහ අඳ  දක් ප්රදක් ඹන්න 

ප්රනහ. නමුත් දළන් ඒ ප්රලනර ගුණහත්භබහඹ යහ න්න  

ඒ ප්රතොයුරරු ඳරිණ ත ය, ඡහඹහ ිළ ඳත් රඵහ ළනීප්රම් 

වළකිඹහ වාප්රඵනහ. ප්රම් හප්රේ විලහර ළඩ ප්රො ක් ප්රරිරහ 

වාප්රඵනහ. එහිදී ඉතහභත් ප්රටි හරඹකින් ජනතහ  තභන් 

ඉලලුම් යන ප්රලනඹක්  රඵහ න්න පුළුන් අසථහ ඒ 

විඹදභ ළඩි ප්රනහ කිඹන හයණඹ වුරුත් දන්නහ හයණඹක්. 

ඒ හප්රේභ ප්රම් නීවා ඳනහ වාප්රඵන්ප්රන් 1976දීති.  ඒ හප්රේභ ඊ ත් 

ලින් ඳනන රද ඳනත් යහිතඹක් වාප්රඵනහ. ඒ නිහ  ඹම් ඹම් 

ංප්රලජධන කිරීප්රම් යදක් නළවළ කිඹහ භහ හිතනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, විප්රලpප්රඹන්භ ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර්  

ම්ඵන්ධප්රඹන් ත්ප්රතොත්, ප්රම් ප්රලන වදද්දී, ලිඹහ ඳදිංික යද්දී 

භවය අසථහර ජනතහප්රේ ඳළත්ප්රතන් ඹම් ඹම් පහූලරතහ  

ඇවා ප්රන අසථහ වාප්රඵන්න පුළුන්. විප්රලpප්රඹන් ඉඩභක් 

ම්ඵන්ධප්රඹන් න ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර්ඹක් අඳ ඳශහත් ප්රයජිසොහර්  

හර්ඹහරඹ  අයප්රන ඹන්න ඕනෆ.  

විප්රලp ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර්ඹක් නම් ප්රයජිසොහර් ජනයහල 

හර්ඹහරඹ  අයප්රන ඹන්න ඕනෆ. ඒ  යුුර යර වීප්රම් අඩුක් 

භහ දකිනහ. එභ නිහ ඒ ම්ඵන්ධප්රඹනුත් ළඩ ිළිතප්රශක් ස 

යන්න  පුළුන් නම් ප්රවොති කිඹන ප්රඹජජනහ විප්රලpප්රඹන් භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. විප්රලpප්රඹන් භ විප්රද්ලත ඉන්න අඹ  

වුණත්, තභන් විප්රද්ල ය ර කම  එන මුදල ම්ඵන්ධප්රඹන් 

 යුුර යන්න ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් භිනන් ඵරඹ ඳයන්න 

පුළුන්. ඉඩම්, ප්රද්ප්රඳොශ ම්ඵන්ධප්රඹන් ඵරඹ ඳයහ ඹන්න 

පුළුන්. ප්රඵොප්රවොභ ළදත් ඵරඹ ඳළරීභක් තභති ප්රභභ 

ංප්රලජධනඹ ුරිතන් යරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

විප්රලpප්රඹන් අද ඳවාන තත්ත්ඹත් එක්, ප්රලන ස 

කිරීප්රම්දී පුද්රඹන්ප්රේ අනනපතහ ම්ඵන්ධප්රඹන් ළ ලු ඇවා 

න අසථහ වාප්රඵනහ. විවිධහහය  ප්රලන ම්ඵන්ධප්රඹන් ව 

ළරැදි  අද ප්රප්රයනහ. ඉඩම්ර ටිනහභ ඉවශ ඹෆභ නිහ අද 

ඒහ  ූල  ප්රලන ස කිරීභ ළනි ප්රද්ල කමද්ධ නහ.  ප්රභොන 

ආහයප්රප ප්රලනඹක් ස ශත්, පුද්රඹන්ප්රේ අනනපතහ 

තවවුරු ය ළනීභ වහ මී ත් ඩහ එවහ ගිඹ ුකදුුක ළඩ 

ිළිතප්රශක් ස යනහ නම් ප්රවොති.  

ඒ විතයක් ප්රනොප්රති. විප්රලpප්රඹන් ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර්ඹක් ලිඹහ 

ඳදිංික කිරීප්රම් හසුර රුිළඹල 1,500ක් ලප්රඹන් ප්රභහි වන් 

නහ. නමුත් ප්රම් ප්රද්ප්රඳොශ විලහර ටිනහභක් වාප්රඵන 

ප්රද්ප්රඳොශක් ප්රන්නත් පුළුන්, ුකළු ටිනහභක් වාප්රඵන 

ප්රද්ප්රඳොශක් ප්රන්නත් පුළුන්. නමුත් ඒ වළභ එ  භ රුිළඹල 

1,500 මුද්දය හසුරක් තභති අඹ යරහ වාප්රඵන්ප්රන්. එහිදී භහ 

දකිනහ, ප්රද්ප්රඳොශර ටිනහභ අනුත් අඳ  ප්රම් හසුර ස 

කිරීප්රම් වළකිඹහක් වාප්රඵන ඵ. ඒ හප්රේ භ ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම්දී 

ඒ  යුුර ේභහදඹකින් ප්රතොය කමදු කිරීභ   යුුර යන්න  

ඕනෆ. ප්රභොද, ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර්ඹක් හප්රේ ප්රදඹක් ප්රයජිසොහර් 

ජනයහල හර්ඹහරඹ  ඹන්න කමද්ධ නහ. එහිදී හර්ඹක්භ 

 යුුර කිරීප්රම් වළකිඹහක් ඇවා කිරීප්රම් අලපතහක් වාප්රඵනහ.  

ප්රනොතහරිස ආඥහඳනත ළන ථහ යන ප්රො , අද ඔේපු ලිඹහ 

ඳදිංික කිරීප්රම්දී මුද්දය හසුර ලප්රඹන් ඳශහත් බහ  මුදල 

ප්රන්න  කමදු න අසථහ වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේ භ ඹම් ඹම් ඔේපු 

වහ භධපභ ආණ්ඩු  මුදල ප්රන්න  කමදු න අසථහ 

වාප්රඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් අද ළ ලු භුර ප්රරහ වාප්රඵනහ. අිළ 

නළ ප්රඟනහිය ඳශහප්රත් ඉන්න අඹ විධිඹ , නළ ප්රඟනහිය ඳශහත  

අතිවා ඔේපුක් ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම්දී ඒ හසුර ප්රනුප්රන් ඵළංකු  

මුදල ප්රවීප්රම් වළකිඹහක් වාප්රඵනහ. නමුත් ප්රනත් ඳශහතකින් 

ඉඩභක් මිර දී  ප්රන ඔේපුක් ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම්දී  මුදල ප්රවිඹ 

යුුර කුවිතහන්කම ළනි ප්රද්ල ප්රොඹහ ළනීප්රම් දුසයතහ ජනතහ  

වාප්රඵනහ. එභ නිහ වළභ ඳශහත භ ඵළංකු ළනි ආඹතනර  

මුදල ප්රවීප්රම් කුවිතහන්කම රඵහ දීප්රම් ළඩ ිළිතප්රශක් ස 

යනහ නම් -එඹ ප්රඵොප්රවොභ යර ප්රදඹක්- භහ හිතන වළටිඹ  

ප්රනොතහරිස  යුුරරදී, ඉඩම් ම්ඵන්ධ  යුුරරදී ජනතහ  

ඩහත් ඳවුකක් ළරප්රනහ. ඒ හප්රේ භ - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රී ුරමිඹනි, ඔඵුරමිඹ  නිඹමිත හරඹ අහනති. 

 
රු රිuඹහනි විප්රජ්වික්ර භ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றரஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රන දහ ප්රයජිසොහර් හර්ඹහරර  

ගිහින් ඳත් ඉරු ළනි ප්රද්ල ඵරන අසථහරදී මුද්දය වරහ 

තභති ඳත් ඉරු ඵළලුප්රව්. නමුත් දළන් මුදල  ප්රරහ ඳත් ඉරු 

ඵරන්න  ඕනෆ. භවය අසථහරදී  3.30න් ඳුක මුදල 

ප්රවීප්රම් ේලසනඹක් වාප්රඵනහ. ප්රභොද, යජප්රප ආඹතනර  

3.30න් ඳුක මුදල තඵහ ළනීභ  ප්රනොවළකි හයණඹ නිහ. නවීන 

තහක්ණඹ ප්රඹොදහ ළනීභත් එක් ප්රම් ප්රpහර විලහර 

හර්ඹක්භතහක් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵනහ. නමුත් ප්රභන්න ප්රම් 

හප්රේ රුණු ම්ඵන්ධප්රඹන් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන සීභහ  

ම්ඵන්ධප්රඹනුත් අිළ ජනතහ ප්රනුප්රන් ළඩ ිළිතප්රශක් ස 

ය ප්රදන්න   ඕනෆ.  

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඒ හප්රේභ විප්රලpප්රඹන් වන් 

යන්න  ඕනෆ, අද ප්රද්ප්රඳොශර ටිනහභ විලහර ලප්රඹන් 

ඉවශ ඹෆභක් කමදු ප්රරහ වාප්රඵන ඵ. ප්රොශම දිස්රි ක්ප්රප 

ඉඩභක් ත්ප්රතොත් ඳර්චස එ ටිනහභ රක් ණනක් 

ප්රනහ.  ඒ නිහ  ප්රම් ටිනහ ප්රද්ප්රඳොශර  ූල  ප්රලන ස 

යන්න  භවය ංචනිඹන් පුරුදු ප්රරහ වාප්රඵනහ. ප්රම් ූල  

ප්රලන ස කිරීභ නිහ  විලහර අඳයහධ කමදු න අසථහ භහ දළ 

වාප්රඵනහ. එළනි අසථහරදී රඵහ ප්රදන දඬුම් ඉවශ නළංවීප්රම් 

ළඩ ිළිතප්රශකුත් ස ශ යුුරඹ කිඹන ප්රඹජජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යමින්  භ  ප්රම් අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධප්රඹන් රු 

ථහනහඹුරභනි  ඔඵුරභහ  සුරවාන්ත ප්රමින් භහ නිවඬ 

නහ.  

1685 1686 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

[අ.බහ.4.10] 

 

රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි,  මුදල ඇභවායඹහ  න අප්රේ අවාරු 

ජනහධිඳවාුරභහත් ප්රම් රු බහප්රව් කම  ිළ  ගිඹ අසථහති භහ 

ථහ ආයම්බ යන්ප්රන්. භහ හිුරහ එුරභහ ප්රම් රු බහප්රව් කමටින 

අසථහප්රව්  භ  ථහ යන්න  අසථහ රළප්රඵති කිඹරහ.  

ඳුක ගිඹ අඹ ළප්රඹන් යන රද ප්රඹජජනහ කිහිඳඹ  අදහශ 

ප්රභභ ංප්රලජධන ඳනත් ප්රටුම්ඳත් කිහිඳඹ  අනුභත ය ළනීභ 
වහ  ඉදිරිඳත් ය වාප්රඵනහ. ඊප්රපත්, අදත් අිළ ඒ වහ හරඹ 
ත ශහ.  

ඵදු ක්ර භඹ  අද  හරප්රප විතයක් ප්රනොප්රති, යජ හරප්රප  කම , 
මිනිස ඳයපුය ඇවා ව යුප්රප කම  ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන එක් ඵ අිළ 

ිළිතන්නහ. ඵදු ක්ර භඹක් නළවා භහජඹක් දියුණු න්ප්රන්ත් 
නළවළ.  එතප්රො   අද අිළ ඵරන්න  ඕනෆ, ප්රම් ඵදු න්ප්රන් 
ප්රභො ද කිඹන එ.  යප්රට් ජනතහ , යප්රට් අනහතඹ , භුර 
ඳයම්ඳයහ  ඹවඳතක් ඇවා යන්න තභති ප්රම් ඵදු ක්ර භඹ ඇවා ය 
වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ ුරිතන් යප්රට් ංර්ධනඹක් ඇවා ප්රනහ. ඒ 
හරප්රප  කමටි යජරු ඵදු මුදල එුර යරහ, ඒ ඵදු මුදලලින් 
තභති ළව් තළනුප්රව්; ප්රත් ුර වළදුප්රව්; භවහ යහජධහනි බිහි ප්රශp.  
භවය යජරු මිනිස ශ්රාභඹ ඳහවි්චික යමින් ඒ අඹ  මුදරක් 
ප්රරහ එළනි   යුුර ශහ.  

අඹ ළඹක් කිඹන එ අද හභහනප ප්රදඹක් ප්රරහ වාප්රඵනහ.  

අඹ ළඹ  අභතය, ප්රර් දස 365 හරඹ ුරශ ළට් ඳත්ර් 
භිනන් ඵදු වහ ප්රනත් ප්රද්ල අඹ කිරීභ  ඊ ත් ඩහ කමද්ධ ප්රනහ. 
ඒ නිහ අඹ ළඹ ප්රලනඹ කිඹන එ හභහනප ේවාඳත්වා 
ේහලඹක් ඵ  ඳත්ප්රරහ වාප්රඵනහ.  ඒ නිහ විටින් වි  ළට් 
ඳත්ර් භිනන් ක්රිදඹහත්භ යන ඵදු ඳළනවීභ, ළඩි කිරීභ, ඒහ 
ක්රිදඹහත්භ කිරීභ ඹන  ෆභ ප්රදඹක්භ  ප්රම් යප්රට් ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් 

හභහනප ේවාඳත්වාඹක් ඵ  ඳත්ප්රරහ වාප්රඵනහ.   

රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන ඇභවාුරභහ අප්රේ ඳක්ප්රප ඉරහ  
ආණ්ඩු  ගිඹ ප්රප්රනක්. දළන් ප්රම් අසථහප්රව් රු බහප්රව් කමටින 
භහින්ද භයකමංව ඇභවාුරභහත් එප්රවභති. එුරභහ භප්රේ මිත්ර්ප්රඹක්.  
අිළ ඔක්ප්රොභ කමටිප්රප එභ ඳක්ඹ. අද ඒ අඹප්රන් ිළරික් ඔඹ 
ඳළත්ප්රත් ඉන්නහ, අිළ ප්රම් ඳළත්ප්රත් ඉන්නහ, හප්රන; 

විහප්රන. රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන ඇභවාුරභහ  
ජනහධිඳවාුරභහත් රු බහප්රව් කමටින අසථහප්රව් ප්රම් ඵදු ිළිතඵ 
ප්රඵොප්රවොභ ප්රරොකු විග්රාවඹක් ශහ. ප්රඵොප්රවොභ ප්රවොති. ඒහ ඇත්ත. 
අිළ නළවළ කිඹරහ කිඹන්ප්රන් නළවළ. පහඳෘවා ලප්රඹන්, 
ංපහප්රලන ලප්රඹන්, මුදල විඹදම් කිරීභ ලප්රඹන් ජනතහ  
විලහර ේවාඹක් ප්රනහඹ  කිඹන එ ළන එුරභහ විලහර 
විග්රාවඹක් ශහ. ඒ ළන තර්ඹක්  විතර්ඹක් අඳ  නළවළ. 
තර්ඹ, විතර්ඹ වහ ේවාපරඹ ඹන ප්රභන්න ප්රම් ුරශති - [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

භභ කිකම ද, කිකම ප්රප්රන කුප්රේ ථහ  ප්රම් රු 
බහප්රව් දී ඵහධහ යරහ අඳවහ යරහ නළවළ, රු 
ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ේවාඳත්වාඹ න්ප්රන් තර්හනුූලර ඹභක් 
ප්රඳන්වීභති. අිළ ප්රම් ඹන භහර්ඹ වරිද, ප්රම් භිනන් අනහතප්රප දී 
අඳ  ඉදිරිඹ  ඹන්න පුළුන්ද, ප්රම් ුරශ ඵහධ වාප්රේද, අිළ ප්රම් 
ඵහධර  වළේපී, ඩහ ළටී,  විනහල ප්රනහද? ප්රභන්න ප්රම් ුරශ 

තභති භහ  තර් විතර් කිහිඳඹක් ප්රප්රනන්න  ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර 
න්ප්රන්.   

ඹම් ඉරක්ඹක් අනු යන පහඳෘවාඹ  මුදල භදි වුණහභ  

අුරරු ප්රඹජජනහ ප්රප්රනන ඵ අිළ දන්නහ.  කිහිඳ තහක් අුරරු 

ප්රඹජජනහ ප්රනළලරහ ළඹ ශීර් ඇසතප්රම්න්ුර  ඩහ මුදල ප්රන් 

ය න්නහ.  එළනි තත්ත්ඹක් ඇවා න්ප්රන් ඇති? ප්රම්  

ප්රවpුර උද්ධභනඹභති කිඹරහ අඳ  කිඹන්න ඵළවළ. භභ ඒ 

ිළිතන්ප්රන් නළවළ. උද්ධභනඹ කිඹන එ අඳභ භහ න්නහ 

ප්රදඹක්. අඳභ එඹ ඇවා ය ත්ප්රතොත්, අන්න එතළනදී ඒ 

උද්ධභනඹ  ුරශ ඇසතප්රම්න්ුර වාප්රඵන්ප්රන් රුිළඹල මිලිඹන 500 

නම් අවුරුදු එවභහයක් ුරශ මිලිඹන 2,000 දක්හ නංරහ, ළඹ 

ශීර්ඹක් ඉදිරිඳත් යරහ ඒ පහඳෘවාඹ  විඹදම් යන්න ඳ න් 

න්නහ. දක්භ එඹ ප්රනොප්රති. යජඹක් වුප්රණොත්, ඳහරප්රඹක් 

වුප්රණොත් ඒ ඳහරඹහ, නළත්නම් ඒ අදහශ අභහතපයඹහ ව ඒ 

අභහතපයඹහප්රේ ප්රලම්යඹහ ඇුරළු නිරධහරින්ප්රේ දක්භ 

ප්රන්න ඕනෆ තභහ ෆදු ළරුකභ අනු, තභහ ෆද ඇසතප්රම්න්ුර 

අනු ඒ ඇසතප්රම්න්ුර අනුභත ව දප්රp කම  ප්ර න්ඩර් ළරහ 

ඒ මුදර ුරශ ඒ ඉරක්ඹ යහ  ළඩ අන් කිරීභති. එප්රවභ 

නළවා රුිළඹල මිලිඹන 500 පහඳෘවාඹ  ත අවුරුදු 

එවභහයක් අයප්රන මිලිඹන 1,500ක් විඹදම් යරහ, 

ප්රොන්ත්ර්හත්හයඹහත් ළජප්රම මින් ප්රන ඹන ඒ පහඳෘවාඹ ළන 

අඳ  කිකමභ ප්රදඹක් කිඹන්න ඵළ රි ප්රනහ. ඒ හප්රේ තත්ත්ඹන් 

ඇවා ප්රද්දී ප්රභොද ප්රන්ප්රන්? එතළනදී යජප්රප අඹ ළඹ 

ඳයතයඹක් ඇවා ප්රනහ විතයක් ප්රනොප්රති, ජනතහ ත් එහි ඵය 

ඳ රහ, ඉතහභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹක් ඇවා ප්රනහ. ඒ 

විතයක් ප්රනොප්රති, යප්රට් උද්ධභනඹක් ඇවා ප්රනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඇභවායප්රඹක්, දිහ 

ඇභවායප්රඹක් වහ ේධහන ඇභවායප්රඹක් විධිඹ  ළඩ යරහ 

ප්රඳන්නුප්රව් ඉරක්ඹක් දළම්භහ නම් ඒ ඉරක්ඹ  ඹන මුදර ව 

නිරධහරින්ප්රන් ළඩ න්නහ ආහයඹති.  නිරධහරින්  ඵළණීභ 

භභ අනුභත යන්ප්රන් නළවළ. නිරධහරින්  අඳ ඵණින්න ඕනෆ; 

අහද යන්න ඕනෆ. අඳ කිඹන ප්රදඹ ඔවුන් යන්ප්රන් නළත්නම් 

ඒ අඹ ප්රනයඳරහ ප්රන ප්රප්රනක් දභරහ ළඩ ළනීභත් ප්රප්රයන්න 

ඕනෆ. ප්රම් තභති අභහතපරුන්ප්රේ දක්භ විඹ යුත්ප්රත්; 

ඳහරඹන්ප්රේ දක්භ විඹ යුත්ප්රත්. ඒ දක්භ නළවා, 

ප්රඳොප්රශො ඇදති, න න්න ඵළවළ කිඹන විධිප්රප විප්රව්චන යරහ 

දහත් වරි ඹන්ප්රන් නළවළ.  

රක්සභන් ඹහඳහ අප්රේර්ධන ඇභවාුරභහ අද කිව්හ, අප්රේ කුඩහ 

ර්භහන්තරුන්  අත ප්රදන්න අඹ ළප්රඹන් විලහර මුදරක් 

ප්රන් ය වාප්රඵනහඹ කිඹරහ. භභ එඹ ිළිතන්නහ. ප්රරොකු 

මුදරක් ප්රන් ය වාප්රඵනහ. නමුත් අඳ භ  ගිහින් ප්රම් 

පහඳෘවාඹ ළහුප්රණ් ඇති, ප්රම් පහඳෘවාඹ  අත ප්රදන්ප්රන් 

ප්රොප්රවොභද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ. රු ථහනහඹුරභනි, භභ 

දන්නහ එ ථහක් කිඹන්නම්.  ඹහඳහුප්රව් භභ දන්නහ එක්තයහ 

පහඳහරිප්රඹක්  ඉන්නහ. එුරභහ  ජනහධිඳවා ම්භහන ඳහ 

දුන්නහ. එුරභහ  ප්රදතහක් ප්රම් ම්භහන රළබුප්රණ් ප්රභොනහ ද? 

ප්රම් භවත්භඹහ ඕලු අර ළනි ප්රද්ශීඹ ප්රද්ල ප්රඹොදහ ප්රන ප්රක්ක්, 

ඳහන් ළනි ප්රනොප්රඹකුත් ප්රද්ල නිසඳහදනඹ යනහ. තර, මුං ඇ  

ළනි ප්රද්ලුත් ප්රොවීන්ප්රන් අයප්රන ඔහු එළනි නිසඳහදන 

යනහ. නමුත් ජනහධිඳවා ම්භහන රළබුණු න්නිනහඹ කිඹන 

ප්රම්  භවත්භඹහ  ඒ ඳශහප්රත්  ඉන්න ප්රද්ලඳහරනඥඹන්, භළවා 

ඇභවාරු උදවු යනහද කිඹන්න  භභ දන්ප්රන් නළවළ. එුරභහප්රේ 

ඳවුප්රල අඹ න්නිනහඹරහ වුණහ  ප්රද්ලඳහරනඹ  ම්ඵන්ධ 

ප්රරහ නළවළ.  

රු ථහනහඹුරභනි, අලුත් ප්රදඹක් ඉදිරිඳත්  යන 

නිසඳහදප්රඹක් -නිර්භහතෘයප්රඹක්- ඉන්නහ නම්, ඔහු ඳක් 

ප්රේදඹ ුරිතන් අඳ වංඩු වනහ නම්  ප්රම් ය  දහත් දියුණු 

යන්න ඵළවළ. අය භවත්භඹහ  තභ ඵළරි වුණහ තභන්ප්රේ ඒ 

පහඳහයඹ දියුණු ය න්න. එුරභහ ජනහධිඳවාුරභහ අවද්දිත් 

කිව්හ, "භ  ප්රම් පහඳහයඹ යප්රන ඹන්න වහඹ ප්රදන්න" 

කිඹරහ. නමුත් ඔහු  ණඹක් ප්රදන්න ආඹතනඹක් ප්රවජ ප්රනත් 

ප්රප්රනක් ඉදිරිඳත් ප්රරහ නළවළ. ආධහය ප්රදන ආඹතන ප්රොඳභණ 

වාප්රඵනහද?  ඔහු  ඒහතින් කිකමභ වහඹක් දක්රහ නළවළ. ප්රම් 

තත්ත්ඹ ඉතහභ ප්රේදනීඹති.   කුඩහ ර්භහන්තලින් කමඹඹ  25ක් 

1687 1688 
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අද ළසී ප්රොස වාප්රඵනහ. ඊප්රප කුඩහ ර්භහන්ත 

ආප්රඹජජඹන්ප්රේ ංභප්රප බහඳවායඹහ ේහලඹක් ය 

වාප්රඵනහ, රංහප්රව් ප්රද්ශීඹ නිසඳහදඹහ  අඳ අත ප්රදනහඹ 

කිඹරහ. ප්රභොක්ද එප්රවනම් අඳ ශ යුත්ප්රත්? ිළ  යටින් ප්රේන ප්රද් 

න්නද අඳ ප්රම් සූදහනම් න්ප්රන්? ප්රරජප්රප ය ල දියුණු වුප්රණ් 

තභන්ප්රේ අඹ  අත දීරහ, ඔවුන් දියුණු යරහති. තභන්ප්රේ අඹ   

දියුණු වුණු වි ති ඒ ය ල දියුණු වුප්රණ්. නමුත් භ  ප්රම් තත්ත්ඹ 

ළන කිඹන්නත් නහටුති. භභ දළන් ප්රම් ථහ යන්න ඹන්ප්රන් 

ඒ ළන ප්රනොප්රති.  

එක්ත් ජහවා ඳක්ඹ තභති එදහ ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොශ 
ඳ න් ත්ප්රත්. භ  භතති, එදහ භභ ේධහන ඇභවා විධිඹ  දකුණු 
ප්රොරිඹහ  ඹන ප්රරහප්රව් ඒ අවස ඹහනහප්රව්භ ප්රේpභදහ 
ජනහධිඳවාුරභහත් ජඳහනඹ  ගිඹහ. ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොශ ළන 
ඇළයීම් යරහ එඹ ඳ න් න්න කිඹරහ ජනහධිඳවාුරභහ උඳප්රදස 
දීරහ වාප්රඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, ඳුක ගිඹ අවුරුදු ුරප්රන් 
ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp බහඳවාරු ර් ප්රදප්රනක් කමටිඹහද? 
අන්වාභ  ආපු බහඳවායඹහ ප්රද්ලඳහරනඥප්රඹක් ඵත් අඳ 
වුරුත් දන්නහ. එුරභහ ප්රභොක්ද කිව්ප්රව්? දළන් ප්රම් ටි  ුරන් 

ප්රදප්රනක් ගිඹහ.ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොශ කිඹන්ප්රන් ඒහධිහයඹක්.  
ඹම් ඹම් හිතත් ිළරිස, පහඳහරිඹන් ටික් එුර ප්රරහ භහෆිඹහ 
එක් ඇවා යප්රන වාප්රඵනහ. අද ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp 
වාප්රඵන ඒ ුකරැකුම්ඳත් ටිත්,  විනිභඹ ප්රොමින් බහත් කිඹන 
එ ුරශ ඔවුන්ප්රේ ඒහධිහයඹ  අනු ළඩ යන්න ගිහිලරහ 
විප්රද්ශීඹ ආ ප්රඹජජඹන් ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශp ආප්රඹජජනඹ  
එන්ප්රන් නළවළ. ඔවුන් බප්රප, දහපු මුදලුත් අයප්රන ඹනහ. 
ේජහතන්ත්ර්හදී, අං ය  ප්රො ස ප්රප්රශ ප්රඳොශ 
ඒහධිහයඹ  ප්රන ඹන්න දීරහ වාප්රඵනහ.  

ප්රම් ය    ංචහයප්රඹජ එනහඹ කිඹනහ. යුද්ධඹ ඉය ප්රරහ 
හභඹ ඇවාය වාප්රඵනහඹ කිඹනහ. ආප්රඹජජප්රඹජ එනහඹ 
කිඹනහ. ර්භහන්ත ඇවා යනහඹ කිඹනහ. ප්රත්, ප්රඳොල, යඵර් 
ම්ඵන්ධ  යුුර යන භප්රේ මිත්ර් ළවිලි ර්භහන්ත ඇභවා 
භහින්ද භයකමංව ඇභවාුරභහ ප්රම් බහප්රව් කමටිනහ. ප්රම්හ 
කමඹලරභ යන්න ප්රරජප්රප වාප්රඵන විෘතභ සථහනඹ ප්රො ස 
ප්රප්රශ ප්රඳොශති. එතළන තභති ආර්ථිප්රප ආප්රඹජජනප්රප නළඟීප්රම් 
ව ළටීප්රම් මිනුම් දණ්ඩ. අද ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන නහටුදහඹ 
තත්ත්ඹ දිවහ ඵරන්න. අද එප්රවන් ළු ලලි ප්රේනහ. 
සවීඩන්ර, ළු ලලි ෆ්රෑෆන්ක් මිලිඹන 850ක් ප්රම් අවුරුදු කිහිඳඹ 
ුරශ තළන්ඳත් යරහ වාප්රඵනහ කිඹරහ භෆතදී හර්තහ වුණහ. ප්රම් 
ම්ඵන්ධප්රඹන් යජඹ ත්ත ිළඹය ප්රභොක්ද? ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ඵදු 
ප්රදඳහර්තප්රම්න්ුර කිව්හ, අිළ ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ිළඹය න්නහ 
කිඹරහ. භභ රු ඇභවාුරභන්රහප්රන් අවනහ, ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් 
ත්ත ිළඹය ප්රභොක්ද කිඹරහ. ත්ත ිළඹයක් නළවළ. ඒ ළු 
ලලි හප්රේ ඒහද, ප්රොප්රවන්ද ආප්රව්? ප්රම් හප්රේ billionaires අද 
රංහප්රව්, ප්රම් කුඩහ දඳප්රත් ඉන්නහ. හප්රේද ප්රම් ලලි? යජප්රප 
අංත්ඹ ප්රඳන්න්න නම් ඳහරඹහ, ඒ වාප්රඵන්ප්රන් ප්රභන්න 
ප්රම් අඹප්රේ මුදල කිඹරහ ප්රවිතදයවු යන්න ඕනෆ. දළන් ප්රභොක්ද 
යරහ වාප්රඵන්ප්රන්? ඒ ළු ලලි වම්ඵ ශ ප්රොමිසහයඹන්   
අද ප්රම් යප්රට් ඒහ ආප්රඹජජනඹ යන්න, -ඵදු ලිහිල කිරීම් යරහ, 
ප්රනත් ක්ර භ ඇවා යරහ- ඒ ලලි රහ ප්රන එන්න රසන්න 
වදනහ. ඒ අඹ  තත් ළජප්රමන්න  ප්රදනහ. ප්රම් ය  තත් සූයහ 
න්න, පහඳෘවාලින් commission වන්න ඉඩ ප්රදනහ. 
ආප්රඹජජප්රඹක් අප්රේ ය   එන්ප්රන් ඒ අඹ  ප්රවො රහබඹක් රඵහ 
න්නති. එප්රවභ නළත්නම් දහත් ආප්රඹජජප්රඹක් එන්ප්රන් 
නළවළ, වුරුත් ආප්රඹජජනඹ යන්ප්රන් නළවළ. අිළ දන්නහ, 
ප්රරොකු ප්රවජ ල කිහිඳඹ  අප්රඹජජප්රඹජ එනහ කිඹරහ. ඒ 
ඇත්ත. නමුත් ප්රම් ුරිතන් ඇවා න ප්රවො වහ නය ේවාවිඳහ 
ප්රදභ අිළ න්න  ඕනෆ. ඔඵුරභහ දන්නහ, අප්රේ ය  ප්රවො  
ිතස හචහයඹක් වාප්රඵන ය ක් ඵ. අප්රේ  යප්රට් ඇවා න 
භහෆිඹහලින් අප්රේ ිතස හචහයඹ  ප්රභොක්ද ප්රන්ප්රන්?  

රු ථහනහඹුරභනි, 2011 ප්රර් මුල වඹ භහඹ ුරශ අප්රේ 

ඍජු විප්රද්ල ආප්රඹජජන ේභහණඹ ඇප්රභරින් ප්රඩොරර් මිලිඹන 

413ති. රුිළඹලලින් නම් ප්රජටි 4,550ති. 2011 ප්රර් ඍජු 

විප්රද්ල ආප්රඹජජන ේභහණඹ ඇප්රභරින් ප්රඩොරර්  මිලිඹන 850ති. 

ප්රද්ලඳහරන අදහනභක් ඇවා ප්රද්දි, ජහවා, ආම් ප්රේද ව භහෆිඹහ 

ලලි ඇවා ප්රද්දී  ප්රභොනභ ආප්රඹජජප්රඹක්ත් ප්රම් ය   

එන්ප්රන් නළවළ. රු ථහනහඹුරභනි, ආර්ථි වප්රඹජගිතහ ව 

ංර්ධනඹ ිළිතඵ ංවිධහනඹ න OECD ංවිධහනප්රප හර්තහ 

අනු රංහ, -1-6 දක්හ රකුණුලින්- කමටින සථහනඹ ප්රඳන්හ 

දීරහ වාප්රඵනහ. අිළත් එක් ඉන්න අප්රනක් ය ල ප්රභොනහද? 

ඇන්ප්රජරහ, ප්රජජර්ජිඹහ, උන්ඩහ, ඉයහනඹ. අද රංහ 

ජහතපන්තය භට් ප්රභන් භළනරහ වාප්රඵන ආහයඹ ප්රම්ති. 

ජහතපන්තය ආප්රඹජජනඹදී ප්රවජ තමුන්නහන්ප්රpරහ, අිළ යන 

අප්රඹජජනඹදී ඒ ඉඩභ අිළ ත්ප්රත් ප්රොප්රවොභද කිඹරහ ඵරනහ. 

ආයක්හක් වාප්රඵනහද කිඹරහ ඵරනහ, ේවාපරඹ ඵරනහ. ප්රම් 

ජහතපන්තය ංවිධහනඹ ප්රම් විධිඹ  ේහල යරහ වාප්රඵනහ. ප්රම් 

යප්රට් අිළ ප්රභොන ළදි ඵණ කිව්ත්, ආර්ණීඹ ථහ කිව්ත් 

එතළනදී ප්රන්ප්රන් ප්රභොක්ද?  

 ආර්ථි කහතප්රඹජ ළන කිඹනහ. වුද ප්රම් ආර්ථි 
කහතප්රඹජ? ඒ ආර්ථි කහතප්රඹජ ඇුරප්රශp කමටින වුරයහද, 

නළත්නම් ිළ  කමටින වුරයහද? භභ කිඹනහ, මිත්ර්ප්රඹජ ප්රර එන 

ඇුරප්රශp කමටින වුරයහඹ කිඹරහ. ෆභ ඳහර ඳක්ඹක්භ විනහල 

වුප්රණ්, මුහුණ ප්රඳන්න්න එන ආර්ථි කහතප්රඹජ නිහති. ෆභ 

ඳක්ඹක්භ ඵරඹ  ආහභ, ඒ අඹ එනහ. ඇවිලරහ එතළන ආර්ථි 

කහතනඹක් යරහ, නළතත් ඵරඹ  එන අප්රනක් ඳළත්ත  

ඳනින්න  වදනහ. ඒ අිළ පහඳහරි ේජහප්රව්ත් දකිනහ.  

අප්රේ විභල වීයංල භළවාුරභහ ළන භභ නහටු ප්රනහ. 

ජනහධිඳවාුරභහත් කමටින වි , නළුප්රක් ප්රර ප්රඵොප්රවොභ යඟඳහපු 

විභල වීයංල භළවාුරභහ "ආර්ථි කහතඹහ" කිඹරහ  කිඹන්ප්රන් 

හ ද? අහිං යජප්රප ප්රpතින් ද?  වුද, මුදල ඇභවා? 

තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේභ ජනහධිඳවාුරභහ. එප්රවභ නම් තභන්  

කිඹන්න ඵළරි නිහ  ආර්ථි කහතඹහ කිඹහ විභල වීයංල 

භළවාුරභහ ක්ර  විධිඹ   ඳවය දුන්ප්රන් ජනහධිඳවාුරභහ  ද කිඹහ භභ 

අවනහ. ඇති, මුදල අභහතපහංලප්රප ප්රලම්  කිඹන්ප්රන්? 

ප්රඵොරු  ආර්ථි කහතඹහ කිඹහ භහඳහමින් ථහ යනහ. 

ජනහධිඳවාුරභහ ප්රනොප්රතිද,  මුදල අභහතපහංලප්රප ප්රරොක්හ? 

ප්රලම්ද මුදල අභහතපහංලප්රප ප්රරොක්හ කිඹහ භභ 

තමුන්නහන්ප්රpරහප්රන් අවනහ. මුදල අභහතපහංලප්රප ප්රලම් 

ප්රරොක්හ ප්රරහ මුදල ඇභවා ප්රොක්හ ප්රරහ ඳවත් තළන  

ළටුණු තත්ත්ඹ   ප්රන් ප්රම් විප්රව්චන යන්ප්රන්. 

 ප්රම් හප්රේ යඟඳෆම් යමින්, වි ප්රව්චන යමින්, යජප්රප 
ප්රpඹහප්රේ භහනකමත්ඹ ඩමින්, යජප්රප ප්රpඹහ  ඵරඳෆම් 

යමින් ප්රනොප්රඹකුත් දණ ංචහ ඇවා ප්රද්දි යජප්රප ප්රpඹහත් 

ර්ඹක් ප්රවජ වන්න වදනහ ප්රන්. ඔන්න ඕ ප්රන් ඇත්ත. 

ඇත්ත ථහ යමු ප්රො.  ඕ ප්රන් අද ප්රම් යප්රට් විනඹක් නළත්ප්රත්? 

තමුන්නහන්ප්රpරහ භප්රන් ඇහුප්රොත් භප්රේ අත් දළර්ම් ුරිතන් 

කිඹනහ. ප්රම් යප්රට් නළත්ප්රත් අංත්ඹ, ළඳවීභ, විනඹ කිඹන 

ඒහති. ප්රභන්න ප්රම්හ ඇවා ශහ නම් අප්රේ ය  ප්රරජප්රප ප්රනත් 

ය ර නළවා ම්ඳත් -ජනතහ, නිරධහරින්- වාප්රඹන ය ක් කිඹරහ 

කිඹන්න පුළුන්. අිළ අඳ  අං ප්රන්න ඕනෆ. අිළ අිළ  අං 

න්ප්රන් නළුර ප්රොප්රවොභද ප්රම් මිනිවහ  කිඹන්ප්රන් අං 

ප්රන්න කිඹහ. ප්රම් නිම් භව කුළුහ ඇප්රද්  ඹද්දි ප්රඳොඩි 

එවුන්  වරිඹ  ඹන්න කිඹනහ හප්රේ ථහක් තභති කිඹන්ප්රන්.  

 
රු එ්ච. ආර්. මිත්ර්ඳහර භවතහ (ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රාහමීඹ ේජහ 
ංර්ධන නිප්රඹජජප අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு ச். ஆர். றத்தரன  - ரல்மடபர்ப்பு, றரற 

சணசப அதறறபைத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

තමුන්නහන්ප්රp ළන ප්රන් කිඹහ න්ප්රන්. 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

අප්රන්, ඔඵුරභහ   වප්රන ඉන්න. ඔඵුරභහ ළන භප්රන් 

කිඹහ න්න එඳහ. භ  කිඹන්න වාප්රඵනහ නම් ඕනෆ ළඩඳතක් 

ඵරහප්රන භ  කිඹන්න. භභ කිඹන ප්රද් ඔඵුරභහ  ඇප්රවනහද? 

ඔඵුරභහ භ  ඵහධහ යන්න වළදුහ  ළඩඳත ප්රද  ගිහින් තභන් 

තභන් ප්රද ඵරහ ප්රන ථහ යන්න. ඔඵුරභහප්රේ නිප්රඹජජප 

ඇභවාමින් ශ ප්රද්ල ප්රඳන්න්න ඕනෆ නම් භහ භඟ 

විහදඹ  එන්න. භභ යරහ වාප්රඵන ඒහ භභ ප්රඳන්න්නම්. 

භළණික් ඟ වයවහ ප්රජටි 78 පහඳෘවාඹ ප්රජටි 56න් ඉය 

ශහ. නිප්රඹජජප ඇභවාුරභනි, අිළ මුදල ඉුරරු ශ මිනිසුක. නිම් 

භහයහ න්න එඳහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, භහජඹ වදන්න ඕනෆ. අිළ වාරින්නු 

ප්රනොප්රති.  අිළ භනුපප්රඹජ. භනුපත්ඹ රඵන්න අිළ ප්රඵොප්රවොභ 

ිළන් ය වාප්රඵනහ. ඵරන්න, වහමුදුරුරු -සහමීන් වන්ප්රpරහ-  

ප්රෝචචය ප්රම් භහජප්රප, ප්රම් ප්රඳොප්රශොප්රව් ඉන්නහද කිඹහ . රු 

ථහනහඹුරභනි, බුදු යජහණන් වන්ප්රp නිඹ ප්රඳොත්ත  ළලි 

ටික් අයප්රන, "භවප්රණනි,  ළඩිප්රඹන් ළලි වාප්රඹන්ප්රන් භප්රේ 

නිඹ ප්රඳොත්ප්රත්ද,  ප්රඳොප්රශොප්රව්ද" කිඹහ ඇහුහලු. ප්රඳොප්රශොප්රව් 

කිව්හලු. එප්රවනම් ඔඵුරභහත් ඒ භනුපත්ඹ -මිනිසභ- රඵන්න 

නිඹ ප්රඳොත්ප්රත් තයභ  ආ ිළන්ත් ප්රප්රනක්. අප්රේ ආත්භ 

ප්රඳප්රර්තප්රඹජ ප්රතිද කිඹහ අිළ දන්ප්රන් නළවළ. අ ප්රේ ආත්භඹ 

ළයප්රඳොත්ප්රතජ ප්රතිද කිඹහ අිළ දන්ප්රන් නළවළ. අප්රේ ආත්භඹ රළබ 

ප්රටි ආයු හරඹ  ුරශ තභන් තභන්  ළඩඳතක් ප්රන්න.  

නක්ත්ර් ප්රප්රනක්ද කිඹන්න භභ දන්ප්රන් නළවළ, ඊප්රප 

"ප්රදයණ" නහිතහප්රව් ආන්ප්රදජරනහත්භ ේහල ශහ. තප 

නළවළ. දහල නළවළ. වුද හිුරප්රව් හි පු ප්රේpභදහ 

ජනහධිඳවාුරභහ  එඳහය භ එප්රවභ ප්රති කිඹහ. ඵරඹ ුරශ  

අන්ධහයඹ එන්න ප්රදන්න එඳහ. භභ ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රන් 

ප්රදතහක් අස වුණු ප්රප්රනක්, රු නිප්රඹජජප ඇභවාුරභනි. භභ 

ේවාඳත්වා ුරශ ඹන ප්රප්රනක්. ඒ නිහ භ  ඇිනලර දික් ය ථහ 

යන්න පුළුන්. ඒ භත වාඹහ න්න. තභන් තභන්ප්රේ හිත  

එඟ ඹන්න. ප්රද්ලඳහරනඹ කිඹන එ ආභක් විධිඹ  

රන්න. ඒ ළන ථහ යනහ නම් භභ විෘත විහදඹ  

එන්නම්. ප්රම් ය   අංත්ඹ, ළඳවීභ, විනඹ ඕනෆ. ඒහ භප්රේ 

අත්දළර්ම්. ජනතහප්රන් ළඩ න්න ඉප්රන න්න.  

 ඵන්දුර ගුණර්ධන භළවාුරභනි, යනිල යජඹ ුරශ රුිළඹල 

රක් 38ති දුන්ප්රන්. දළදුරු ඔඹ, භහ ඔඹ -ඵළකමල යහජඳක් භළවාුරභහ 

දන්නහ, අනුය ඹහඳහ භළවාුරභහ දන්නහ.- වයවහ අඩි 16 ඳහරභක් 

වළදුහ. දළන් න්ප්රට්නර් ඹනහ. ඒ  දුන්ප්රන් රක් 38ති, රු 

ථහනහඹුරභනි. ළවළනු මිනිසුක රෑ ඉව්හ. ඉුරරු ටි ුරයප්රප 

අඹ දුන්නහ. මුළු ණන රුිළඹල රක් 78ති ගිප්රප. ප්රජටි 5ක් 6ක් 

ඹන ඳහරභක් වළදුහ. ප්රභප්රවභ ංර්ධන  යුුර ශහභ ඒහ අප්රේ 

ජනතහ තභති ඳහවි්චික යන්ප්රන්. භහජඹක් ඇවා ප්රන්න නම් 

ප්රවජ ල, හඳට් ඳහයල අලපති. භභ නළවළ කිඹන්ප්රන් නළවළ. 

එතප්රො  නය අරංහය ප්රනහ.  නමුත් අ ිළ ථහ යන දියුණු 

භහජප්රප මිනුම් දණ්ඩ ලප්රඹන් ප්රොඩනළිනලි, ඳහයල, ඳහරම්, 

යහඹන්, ගුන් ප්රතොටු ඳරල විතයක් ණන් න්න එඳහ. 

අිළ වදන්න ඕනෆ වුද? ප්රභොක්ද? මිනිහ; පුද්රඹහ. 

තමුන්නහන්ප්රpරහ ත්, අඳ ත් ඵළරි නම් ප්රම් භහජප්රප මිනිහ 

ුරිතන්, ඒ ප්රදභවුිළඹන්ප්රේ දරුන් ුරිතන් භනුපත්ඹ වාප්රඵන - 

මිනිසභ වාප්රඵන- භහජඹක් වදන්න, අිළ වාරින් භහජඹ ළනි 

ප්රේදනීඹ තත්ත්ඹ  ඳත් ප්රනහ. ආභක් දවභක් නළවා වාරින් 

භහජඹක් බිහි ප්රනහ, රු ථහනහඹුරභනි.  භභ ප්රම් ථහ 

යන්ප්රන් ප්රභොක්ද? ප්රම් රංහප්රව්  "භත  වාත"  කිඹන එ ළන 

භභ රුණු ටික් කිඹනහ. තමුන්නහන්ප්රpරහ  එතප්රනජල ළන 

දන්නහ. ඒහ යන තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ භන්ත්රී යප්රඹක් අද 

උ ප්රද් භ  කිව්හ "භභ ප්රනොප්රති ප්රශp" කිඹරහ. දළන් ලී ආ යඹ  

රුිළඹල 400 ණප්රන් ඵදු ප්රන්න ප්රරහලු. දළන් ඵදු අඹ යරහ 

එතප්රනජල විෘත විධිඹ  ප්රේන්න ඉඩ ප්රදනහ කිඹරහ එඹහ භ  

කිව්හ. වුද භත්කුඩු බහය ඉන්ප්රන්?  ඉසප්රජප්රල ඹන ශභති 

භත්කුඩු න්නහ. ප්රදභවුිළප්රඹජ ශභතින් ටියුන් ඳන්වාර  

ඹනහ. තහත්තති, අම්භති යක්හ  ඹනහ. දරුප්රජ ටියුන් 

ඳන්වාර  ඹනහ කිඹරහ භත්කුඩු වන්නත්, ප්රනත් 

ප්රවජ ලර ත් ඹනහ. ඒ විධිඹ  භහජඹ විනහල ප්රනහ. 

ප්රඵජම්ඵඹක් හප්රේ බඹංහය භහජති අිළ ඉන්ප්රන්.  

ඒ හප්රේභති, ණිහ භඩම්.  තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ ඳශහත් බහ 

ඇභවායප්රඹක් රළජ්ජහ නළවා කිඹනහ, ණිහ භඩම් 

නීතපනුූලර යන්න කිඹහ  ඇභවාුරභහ  ප්රඹජජනහ යන්න ඕනෆ 

කිඹරහ.  භභ හිතන වළටිඹ  එුරභහ තහතිරන්තප්රප ගිහිලරහ "චූන්" 

ප්රරහ ඇවිලරහ ප්රන්න ඇවා. ඒ, හලප්රල තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ 

ඳශහත් බහ ඇභවායප්රඹක්. එුරභහ තහතිරන්තප්රප ව ප්රොරිඹහප්රව් 

ගිඹහලු. වළඵළති, භ  ප්රඳප්රනන විධිඹ  නම් එුරභහ "චූන්" ප්රරහ 

ඇවිලරහ වාප්රඵනහ. ප්රදවිඹප්රන්, ප්රම් ණිහ භඩම් නීතපනුූලර 

යන්නලු. එුරභහ කිඹනහ ණිහප්රජ 40,000ක් විතය 

ඉන්නහලු. භහ ශඟ ංපහප්රලන වාප්රඵනහ.  භ  ප්රම් ප්රරහප්රව් 

 ඒ ඔක්ප්රොභ ථහ යන්න අඳවුක නිහ භභ ඒ ළන ළඩිප්රඹ ථහ 

යන්ප්රන් නළවළ.  ණිහ භඩම් ඇවා යන්න කිඹරහ කිඹන්ප්රන් 

භන්ත්රී භක් අය ප්රන ඉන්න  තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ යජප්රප ඉන්න 

උත්තභප්රඹක්.  

දකුප්රණ් ීනණඹ ළන "රිවිය" ඉරිදහ ඳත්ර්ඹ ඵරන්න. අය 

්රිිතහනප ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් භන්ත්රී යප්රඹක් ආහ. ුකද්ප්රදජ, ුකද්දිප්රඹජ 

ප්රනොප්රති, ප්රම් ය   ප්රභොප්රක්ත් එන්ප්රන් නළවා ප්රනහ, ඵප්රප. 

ඇති, හන්තහප්රජ උසනහ. ණය ආබයණ ඳළවළය න්නහ. 

හභයර  ගිහිලරහ අතය යනහ. ප්රම් භහජඹත් නළවා ප්රරහ 

ඹතිද කිඹරහ භභ අවනහ. තමුන්නහන්ප්රpරහ ප්රවජ ල වළදුහ   ප්රම් 

හප්රේ භහජඹක්,  නීවාඹක් නළවා, දහචහයඹක් නළවා  භහජඹක් 

වුණහභ ංචහයප්රඹජ එතිද? ප්රේඵදුභත් ඒ හප්රේභති. අද "භත  

වාත" කිඹනහ. ප්රභතළන ප්රජපසඨ ඇභවාරු ඉන්නහ. රු හි පු 

අභළවාුරභනි, ංපහප්රලන අනු ප්රරජප්රප ළඩිප්රඹන්භ 

ප්රඵොන; එ පුයළකමප්රඹක් ලී ආ ර් 12 1/2 ප්රඵොන භහජඹක් අද ප්රම් 

ප්රඵෞද්ධ ය ප්රට් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඳපු, ළවුුර නළවා, කුඩුලින්, 

භත් ද්රිපලින් භන විෘවා වුණු අඹ කමටින භහජඹක්, ප්රම්.  ප්රම් 

භහජප්රප අිළ ප්රොවහ ද ඹන්ප්රන්? ප්රඵොරු ආප්ර ජඳලින් ළහුණු 

භහජඹ ද අිළ ඹන්ප්රන්. ඉසයප්රරහ අධපහත්මි අංලඹ 

වදන්න. ලී ආ ක්හන් ය ඒ ශහ. ලී ආ ක්හන් ය ආර්ථිඹ වළදුහ 

විතයක් ප්රනොප්රති. එප්රවp මුසලිම්, ප්රදභශ, චීන ජහවාහදඹ ඇවා 

ප්රන්න ආහ. එුරභහ තදින් ක්රිදඹහ ශහ. එදහ ඒ අඹ "කමංේපරු 

ළකමඹන්" කිඹන තළන  ප්රනහහ.  එුරභහ 1956  ඉසයප්රරහ 

රංහ ආදර්ලඹ  අය ප්රන වාබුණහ. අන්වාභ  ලී ආ ක්හන් ය 

Commonwealth Finance Ministers' Meeting එප්රක්දී කිව්ප්රව් 

"1956  ලින් රංහ භභ ආදර්ලඹ  න්න වළදුප්රව්.  දළන් 

රංහ භයහ න්නහ, ප්රො හ න්නහ. අිළ දළන් ප්රරජප්රප 

ඉදිරිඹ  ඹනහ" කිඹරහති. ඒති vision එ - transferring your 

vision into mission. Be honest to yourself. Implement what 

is correct for the sake of the country.  

එක්ත් ජහවා ඳක් ආණ්ඩුක් ආත් ළඩ යන්න ඵළරි 

නම්, "ආයුප්රඵජන්" කිඹරහ ඹනහ මික් භභ ප්රම් භහජප්රප 

ඳව්හයප්රඹක් ප්රන්න රළවළසවා නළවළ. කිළුටු හ න්න භභ ප්රම් 

ප්රද්ලඳහරනඹ  ආප්රව් නළවළ. භභ යපු ප්රද්ල ඵළඵප්රරනහ. 

ේධහන ඇභවා,  දිහ ඇභවා වළටිඹ  භභ යපු ප්රද්ල ඔක්ප්රොභ 

එප්රවභභ වාප්රඵනහ. අන්න ඒති අලප න්ප්රන්. තභහ තභහ 

ුරිතන් ඹන ක්ර භඹක් ඇවා ප්රන්න ඕනෆ. ප්රභොනහද යන්ප්රන්? 

රු හි පු අභළවාුරභනි, ඉරිදහ ඳත්තයඹක් අය ප්රන ඵරන්න. 

ඉරිදහ ඳත්තය අය ප්රන ඔඵුරභන්රහ කිඹන්න. ඵඹ නළවා ප්රම් 

භහජඹ  ඒ හප්රේ ප්රද්ල ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන ඒ ර්තෘයඹහ  

1691 1692 



2013 අප්රේpල 10 

භප්රේ ේණහභඹ පුද යනහ.  නමුත් ඔඵුරභන්රහ ඇස ඇයප්රන 

නළවළ. ඇස හප්රන ඉන්නහ. භවහ ඵරත් අඹ, VVIPරහ ප්රම්හ 

ිළටුඳ ඉන්නහ. ළවළනු ශභතින් උසනහ; ඉඩඩම් ලිඹහ 

න්නහ; ේඳම් න්නහ; භයනහ. ඔඵුරභන්රහ අද ඇවා 

යප්රන ඹන භහජඹ ප්රම්ද කිඹහ භභ අවනහ. භහ කිඹන ප්රද්ල 

අවරහ ඒහ ළන ලඳනහ යන්න. තමුන්නහන්ප්රpරහ අද ථහ 

යන්ප්රන් ප්රභොනහද?  

අධර්භප්රඹන් වම්ඵ යපු ප්රද්ල ඳවාන්ප්රන් නළවළ. UNP 

එප්රක් අඹ  වුණත් එප්රවභති කිඹරහ භභ දන්නහ රු 

ථහනහඹුරභනි. අ ධර්භප්රඹන් වම්ඵ යපු අඹප්රේ ප්රද්ල 

අධර්භඹ නිහභ විනහල වුණහ. අධර්භප්රඹන් වම්ඵ යන 

තමුන්නහන්ප්රpරහ  කමද්ධ න්ප්රන්ත් ඒති. ප්රරජ නීවා ධර්භඹ 

ඒති. අිළ හ ත් ඒ භඟ වරින්න ඵළවළ. ඒ භත වාඹහ 

න්න. ප්රම් ප්රද්ල ළන භවහ හම්ීනය විධිඹ  ථහ යන්න එඳහ. 

ප්රරජ නීවා ධර්භඹක් වාප්රඵනහ අඳ  ප්රනොප්රඳප්රනන. සබහ 

ධර්භඹ එනහ ඉදිරිඹ . ජනතහ ලහඳ යනහ ළරැදි යන 

මිනිුකන් . 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රී ුරභහ,  දළන් ථහ අන් යන්න ප්රරහ වරි. 

 
රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම් ප්රරහප්රව් ඉදිරිඳත් යන්න භහ 

ශඟ වාප්රඵනහ "එතප්රනජල ජහතඹ". ඒ හප්රේභ, භත  වාත, 

ආකමඹහප්රව් ආලසචර්ඹ ම්ඵන්ධ ප්රතොයුරරු ව ළට් නිප්රව්දන, 

ශභතින් ව හන්තහන් දණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ ප්රතොයුරරු භහ 

ශඟ වාප්රඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, ප්රරහ භදි නිහ භභ ඒ 

ප්රලන කමඹලර බහත* යනහ.    

තමුන්නහන්ප්රpරහ වදපු අඹ ළඹ ළන තමුන්නහන්ප්රpරහ 

හම්ීනය ථහ යනහ. අද ප්රභප්රවභ ඉන්න පුළුන් වුණත් ප්රව  

ප්රද්දී ප්රභොනහතින් ප්රභොනහ ප්රව්විද කිඹරහ අිළ දන්ප්රන් නළවළ. 

ඵරඹ ළන ප්රනොප්රති, ය  ළන හිතරහ, ය  ළන ආදයප්රඹන් 

 යුුර යන්න ඕනෆ.  

රු ථහනහඹුරභනි, භප්රේ ථහ  ඳළඹ බහඹක් විතය 

වාප්රඵනහ කිඹරහති වහය භව ප්රලම්ුරමිඹ කිව්ප්රව්. භ  තත් 

ප්රරහ වාප්රඵනහද? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රී ුරභනි, විනහඩි 25ක් ත ප්රරහ වාප්රඵනහ. විනහඩි 

25ති දීරහ වාප්රඵන්ප්රන්.  

 
රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

භ  විනහඩි 25ක් වාප්රඵනහ ප්රන්? තත් විනහඩි 10ක්ත් 

වාප්රඵනහද? 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵුරභහ තත් විනහඩි ප්රදක් විතය න්න.  

 

රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති. Google website 

එ ප්රඳන්හ ප්රදනහ ළඩිපුයභ pornographic pictures ඵරන්ප්රන් 

රංහ ඵ. ඉන්දිඹහ තභති ඊශඟ  ඉන්ප්රන්. අද අප්රේ ය  එළනි 

තත්ත්ඹ  ඳත් ප්රරහ වාප්රඵනහ. ප්රම්හ ළන හිතන්න. අිළ 

ප්රොප්රවp ද ප්රම් ඹන්ප්රන් කිඹරහ හිතන්න. අඹ ළප්රප වන් 

අප්රනක් ංපහ ප්රලනර  ඩහ භහජප්රප විනහලඹ ප්රඳන්න 

අංල ළනති භහ ථහ යන්ප්රන්. තමුන්නහන්ප්රpරහ ප්රම්හ ළන 

හිතන්න.  

රු ථහනහඹුරභනි, අිළ ඵරමු, ETF එප්රක් - Employees 

Trust Fund එප්රක්-  ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන තත්ත්ඹ ප්රභොක්ද 

කිඹරහ.   

"The Sunday Times" dated 20th January, 2013 states, I 

quote: 

The Auditor General’s Report submitted to Parliament noted that 

the capital gains received on sale of shares and units during 2011 

had recorded a more than Rs. 654 million decline or 54 per cent 
drop as compared to 2010.” 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රම්හ අහිං ම්රු ජනතහප්රේ 

මුදල ප්රන්. අිළ දළන් ඵරමු ඵළංකුර තත්ත්ඹ ප්රභොක්ද කිඹරහ. 

යජඹ අඹ ළප්රප වන් ප්රරුහ යහජප ණඹ දශ ප්රද්ශීඹ 

නිසඳහදනප්රප ේවාලතඹක් ප්රර කමඹඹ  80 දක්හ ප්රන ආහ 

කිඹරහ. ඉරක්ඹ, 2014 න වි  එඹ කමඹඹ  60 දක්හ අඩු 

කිරීභති. කිඹන්න නහටුති රු ථහනහඹුරභනි, රු හි පු 

අභළවාුරභනි, එභ ඉරක්ත හරඹ දළන් තත් අවුරුදු 7කින්, 

එනම් 2020 දක්හ දීර්ක ය වාප්රඵනහ.  

Earlier you expected the debt to GDP ratio to decline 

to 80 per cent.  Thereafter, you said you projected it to 

decline to 60 per cent by the year 2014.  But, now you 

have projected the debt to GDP ratio to decline to 60 per 

cent by the year 2020, for which it will take another 

seven years.  By that time what will happen to this 

country?   

Now, I would like to talk about the situation of banks.  

IMF is not willing to grant loans.  

තමුන්නහන්ප්රpරහ දළන් යහජප ඵළංකුලින් ණඹ න්න ඹනහ, 
guarantee ප්රදනහ කිඹරහ. ඇති ඒ? එප්රවභ වුප්රණොත් 
ඳහර්ලිප්රම්න්ුර අනුභත යන්න ඕනෆ නළවළ ප්රන්. චන්ද්රි හ 

භළවානිඹත් අභළවානිඹ ප්රරහ කමටිඹදී ඔඹ ප්රද් ප්රරුහ ඔඵුරභහ  
භතති ප්රන්ද රු හි පු අභළවාුරභනි? ඒ විධිඹ  ණඹ අයප්රන 
ඵළංකු ඩහ ළප්ර ද්දී, එස.බී. දිහනහඹ ඇභවාුරභහ ඒ හරප්රප 
කිව්හ, "ප්රම් ආණ්ඩුත් එක්, චන්ද්රි හත් එක් අඳ  ඹන්න 
ප්රන්ප්රන් නත්ත ති." කිඹරහ. ඊ  ඳසප්රp ජී.එල. පීරිස භළවාුරභහ 
ඇුරළු කමඹලු ප්රදනහ අප්රේ ඳළත්ත  ආහ. රංහ ඵළංකුප්රව්, භවජන 
ඵළංකුප්රව් ලලි රුිළඹල ප්රජටි 5,000ක් අයප්රන වාබුණහ. 
ළබිනට් එ දන්ප්රන්ත් නළවළ; Parliament එ දන්ප්රන්ත් නළවළ. 
අ ප්රේ ආණ්ඩු හරප්රප අවුරුදු ප්රදක් ුරශ ඒ ලලි ප්රන්න 

අඳ  කමදු වුණහ. අිළ ත්ප්රත් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර භන්ත්රී යඹකුප්රේ ඳඩිඹ. 
එප්රවභ අයප්රන අිළ කිව්හ, "අඳ  ප්රභොත් ඕනෆ නළවළ. ය  
වදන්න." කිඹරහ. අිළ  ඒ ලලි ඔක්ප්රජභ ප්රව්හ. ඒහ භවජන 
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————————— 
*  පුසතහරප්රප තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ලලි. දළන් ඒභ යනහ ප්රම් ආණ්ඩුත්. Guarantee ප්රදනහ 
කිඹරහ දළන් ඒ විධිඹ  ණඹ න්න ඳ න් ප්රන වාප්රඵනහ. ඵළංකු 
වයවහ යහජප ණඹ ේභහණඹ ක්ර  ආහයඹ  ළඩි යනහ. NSB 

එප්රක් හි පු බහඳවාුරභහ අතින් ශහ. හි පු අග්රා 
විනිලසචඹහයුරමිඹප්රේ යසහත් නළවා ගිඹහ; තනුරයත් නළවා 
වුණහ. එුරමිඹ  භඩ ළහුහ, එුරමිඹ මුදල ඹක් දළම්භහ කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ප්රpරහප්රේ Governor ග්රී් ඵළඳුම්යර මුදල 
ආප්රඹජජනඹ ප්රශp, Monetary Board එප්රක් අනුභළවාඹ අයප්රනද?  

US Dollars 450 million was invested in Greece Bonds 

by the Governor of the Central Bank without the approval 

of the Monetary Board and the Cabinet.  How did he 

deposit that money in a bankrupt bank in Greece?  How 

are you going to get that money back? Now, the NSB is 

going to get loans worth US Dollars 1 billion from 

foreign banks at the risk of the poor people.  Who is going 

to use that money?  Your Government.  You have to pay 

for that in Sri Lankan Rupees.  There will be a downfall 

of this bank very soon like what happened in Cypress.  

Ultimately, the UNP will have to take in all these 

sufferings and bring the country to order.  That is what is 

going to happen.   

BoC එ  ප්රභොක්ද කමද්ධ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්? දළන් BoC 
එ ඵංප්රොප්රරොත්. CEB එ ති, CPC එ ති මුදල දීරහ දළන් 
ප්රභොක්ද ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්? ඵළංකු  ප්රදන්න පුළුන් උඳරිභ 
ේභහණඹ කමඹඹ  10ති රු ථහනහඹුරභනි. ප්රම්හ ඔඵුරභහ  

දළන න්න කිඹන්ප්රන්. ඵළංකු  ප්රදන්න පුළුන් කමඹඹ  10ති. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රවොති, ඔඹ ටි කිඹරහ ථහ නත්න්න. 

 
රු හමිණී ජඹවික්ර භ ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

අද කමඹඹ  15ක් දීරහ වාප්රඵනහ. එප්රවභ කමඹඹ  15ක් ප්රදන්න 
ඵළවළ රු ථහනහඹුරභනි. එප්රවභ රඵහ දීභ නිහ අද රංහ 
ඵළංකු ඩහ  ළප්ර න තත්ත්ඹ  ඳත් ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඒ 
නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. භ  කිඹන්න ප්රඵොප්රවජ රුණු 
වාප්රඵනහ. ජහත ථහක් විධිඹ ති භ  ඒහ කිඹන්න කමද්ධ 
ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. නමුත් ප්රරහ ේභහණත් නළවා නිහ කිඹන්න 
විධිඹක් නළවළ. අප්රේ ඳක්ප්රපත් හ්චඡහක් වාප්රඵනහ. භභ භප්රේ 
ථහ යරහ ඹන්න කමටිප්රප. නළත්නම් භප්රේ හිවාන් භභ ඳව් 
හයප්රඹක් ප්රනහ. රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ භ  හරඹ 
ළඩිප්රඹන් රඵහ දුන්නහ  සුරවාති. භ  ත කිඹන්න ප්රවො රසන 
යත් ප්රද්ල හුඟක් වාබුණත් හරඹ ේභහණත් භදි. ප්රඵොප්රවොභ 
සුරවාති. 

 

[4.40 p.m.] 
 

රු ෂතිර් මුසතහඳහ භවතහ (ආප්රඹජජන ේර්ධන 
නිප්රඹජජප අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு மதசர் பஸ்தர - பப்ட்டு ஊக்குறப்பு தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Deputy Minister of 

Investment Promotion) 
Hon. Speaker, I am privileged to speak when four 

Bills dealing with the revenue mechanism of our country 

are being debated. As you know, these Bills primarily 

deal with increasing the revenue chargeable on the said 

documents. Some of these laws deal with the revenue as 

at the year 1902. The Bill to amend the Powers of 

Attorney Ordinance is an example.  

Let us now take the Powers of Attorney (Amendment) 

Bill. Earlier it cost Rs.3.75 for the registration of a power 

of attorney. But, the documents itself would have cost 

much more.  On any cancellation or revocation of power 

of attorney, the State coffers received only Rs.1. Since 

the 1st of July 1902, the State revenue had been in this 

manner.   

Then, with regard to the registration of documents, for 

any caveat registration for a period of two years, the fee 

charged was Rs. 12.50 as per  the Registration of 

Documents (Amendment) Law, No. 19 of 1976.  The fee 

charged for an application for copies of extracts of any 

deed was only Rs. 2.50.  That also came into effect by an 

amendment brought in 1976.  Likewise, the fee charged 

for folio extract was Rs. 2.50.   

Mr. Speaker, you will see that the revenue structure is 

archaic and not realistic.  We have been stagnating for 

centuries without updating the Government revenue 

machinery in several spheres. These are the ills of the 

past.  Unfortunately, our past leaders lacked the vision 

and the initiative in the interest of the people of our 

country.  It is pertinent to say that His Excellency 

President Mahinda Rajapaksa is thinking in terms of the 

future.  In this regard, I wish to quote a statement of His 

Excellency the President as reported in yesterday’s 

"Daily News".   

It states, I quote:  

“We should think of a development that would take place in 

20 to 30 years and the people are being empowered to face 

this development challenges in the future.” 

Therefore, the vision of  President Mahinda Rajapaksa 

is to do development work which would pay dividends 

even after 20 to 30 years.  So, he is one of the most 

visionary leaders of our time.  This reminds me of how 

some of our leaders had acted in the past without thinking 

far, which had been detrimental to the interest of the 

country.  I can cite a very good example.  In 2001, the 

UNP Government repealed the Finance Act, No. 11 of 

1963 permitting the sale of land to foreigners without 

paying any tax.  As a result of that, you can see what has 

happened now. In Galle, almost the entire prime lands 

fell into the hands of foreigners and today Galle is like a 

fortified foreign State.  The value of a perch of land in 

this area is around Rs. 5 million. This has prevented 

Sirisena, Banda, Mohamed and Raja  buying lands in this 

area.  A good part of our coastal belt is also owned by 

foreigners. His Excellency President Mahinda Rajapaksa 

wants the fruits of the soil of our motherland to be reaped 

by our own citizens and through the Budget Proposals of 

2013, the President proposed to prohibit the sale of lands 

to foreigners.  
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Let us have a look at the neighbouring countries, 

especially the emerging economies, like Bangladesh, 

Cambodia, India, Myanmar, Vietnam and Philippines. 

Bangladesh prohibits foreign companies buying land. 

Cambodia prohibits foreign nationals owning more that 

40 per cent of shares in companies that buy land. In India, 

lands cannot be leased out to foreign companies for more 

than five years without having the permission of the 

Reserve Bank of India.  The maximum duration of the 

lease contracts is 99 years.  

In Myanmar, foreign companies cannot purchase or 

own land. But, they may lease land for a period up to 50 

years. In Vietnam, foreigners cannot buy land but may 

lease land from an industrial zone for a maximum period 

of 70 years. In Philippines, the Constitution prohibits 

foreign companies from buying land.  

We are a proud nation, Sir. I must say that we entice 

foreigners to come and invest here, but at the same time, 

we also safeguard the interests of the citizens in our 

country. Nobody can say that by doing so, we had failed 

to bring in foreign investment.  

As the Deputy Minister of Investment Promotion, I 

would like to emphasize the fact that out of the total 

Foreign Direct Investments in the country from the 

inception of the BOI, 67 per cent had been during the 

period of President Mahinda Rajapaksa. This Government 

had the strength and courage to overcome all this and 

work for the betterment of Sri Lanka. If we look back at 

the economic progress since 2005, it would be seen that 

our economy has been very steady and growing.           

Then, I would like to point out some facts highlighted 

by the Governor of the Central Bank yesterday while 

presenting the Central Bank Report for 2012 to His 

Excellency the President. The inflation has dropped to a 

single digit. What I would like to highlight is that we have 

continuously maintained the inflation on a single digit for 

the past 50 months. The unemployment has dropped to 4 

per cent. Infrastructure development, since the defeat of 

terrorism, has been amazing. The per capita income was 

US Dollars 2,836 in 2011and in the year 2012, it had 

increased to US Dollars 2,923.  If you take this in rupee 

terms, the per capita income which was at Rs. 313,506 in 

2011 has increased to Rs. 373,001 in 2012. The growth 

rate has increased as never experienced in the history of 

our country.   

Sir, we have achieved these milestones despite the 

challenges we had to face from many quarters within and 

beyond the shores of this country. Some of the challenges 

had drastic impacts on our economy. The embargo 

imposed on oil from Iran did affect us in a big way. We 

had to incur additional expenditure on oil imports. When 

you compare Sri Lanka with other countries in the region, 

you could see that our economy is very resilient. We 

know that the so-called developed countries are in crises. 

In some countries, the banking sector has collapsed but 

our banking sector is expanding. That indicates, Sir, how 

resilient we are as a nation. 

So, Sir, this economic progress has to continue and 

these revenue proposals are only a part of this process. 

Therefore, the duty of all of us here is to support these 

Bills and contribute to the country's progress, of which 

the future generation would become the largest 

beneficiaries.  

[අ.බහ.4.47] 

 
රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்புறகு ஜரண க்கும்பு) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 

ප්රටුම්ඳත ඹ ප්රත් ප්රම් යජඹ විකමන් ඵදු වන යහිතඹක් රඵහ දීරහ 

වාප්රඵනහ. විඳක්ප්රප භන්ත්රී රු ථහ යන්ප්රන් ඵදු ළඩි ශ 

ඒහ ළන විතයති. ජනතහ ප්රනුප්රන් ඵදු අඩු කිරීභ   යුුර 

කිරීභ ිළිතඵ ඒ අඹ ප්රොති ප්රරහත් ප්රවොක් කිඹන්ප්රන් 

නළවළ. යජඹ ය වාප්රඵන ළඩර පුංික අඩු ඳහඩුක් වාප්රඵනහ නම් 

ඒ ප්රද් ළන විතයති ඒ අඹ වළභ ප්රරහප්රව්භ කිඹන්ප්රන්. ඵදු වන 

රඵහ ප්රදන්න අප්රේ ආණ්ඩු  යුුර යරහ වාප්රඵනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, අද ප්රම් යප්රට් කමඹඹ  95  විතය 

විදුලිඹ රඵහ දීරහ වාප්රඵනහ. විදුලිඹ රඵහ ප්රදන ප්රො  විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ කුඩහ ඳරිභහණ ජර විදුලි 

ඵරහහය වදන්න යජඹ භළදිවත් ප්රරහ ඒ අඹ  අලප යන වන 

රඵහ දීරහ වාප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ ඒහතින් රළප්රඵන ආදහඹප්රභන් 

කමඹඹ  12 දක්හ ඵදු අඩු යරහ වාප්රඵනහ. කුඩහ ඳරිභහණප්රප ජර 

විදුලි ඵරහහය -ප්රනත් විලඳ විදුලි ඵරහහය- ඇවා යරහ ප්රම් 

යප්රට් ඉන්ධන වහ ළඹ න මුදර අභ ය ළනීභ  යජඹ එතින් 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර නහ. ඒ නිහ පුංික දිඹ ඇලරක් වාබුණත් ඒ 

ආරිuත ඳරියඹ  වහනිඹක් ප්රනොන ආහයප්රඹනුත් ප්රභභ  යුුර 

යන්න අද ආප්රඹජජතින් ළභළත්ත ේහල යරහ  යුුර 

යප්රන ඹනහ. ප්රම් ප්රන ප්රො  භප්රේ භළවායණ 

ප්රොට්ඨහප්රපත් පහඳෘවා කිහිඳඹක් යරහ ජහවා විදුලිඵර 

ඳද්ධවාඹ  විදුලිඹ රඵහ ප්රදනහ. ප්රම්  යුුරර  වන රඵහ 

ප්රදන ප්රො  ළඩි ිළරික් ඒහ  එුර ප්රනහ. අඳ යජප්රඹන් 

කමඹලුභ ප්රද් යන අතප්රර් ප්රම් හප්රේ  යුුරර  අප්රනකුත් අඹත් 

එුර ය ප්රන  යුුර ශහභ යජඹ  වාප්රඵන ඵයත් ටික් අඩු 

ප්රනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රභභ වන රඵහ ප්රදනහ හප්රේභ ප්රම් 

ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රත් නළවා වන යහිතඹක් ළනත් අප්රේ භන්ත්රී රු 

කිව්හ. භෘද්ධි වනහධහයඹ ළන, අප්රනක්  යුුර ළන කිව්හ. 

1994 දී අප්රේ ආණ්ඩු ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසප්රp අිළ භෘද්ධි 

වනහධහයඹ රඵහ දුන්නහ. අවුරුදු 18  ළඩි හරඹක් වාසප්රp අඳ 

භෘද්ධි වනහධහයඹ රඵහ ප්රදනහ. වළඵළති, එදහ ජනවිඹ දුන්ප්රන් 

ප්රම් යප්රට් කිහිඳ ප්රදප්රනකු  ඳභණති. ජනවිඹ දීරහ කිව්හ, NSB 

ඵළංකුප්රව් ජනවිරහීනන්ප්රේ ප්රඳොප්රත් රුිළඹල 25,000ක් වාප්රඵනහ 

කිඹරහ. ප්රම් යප්රට් ඒ කිඹපු කිකමභ ඵළංකු රුිළඹල 25,000ක් 

වාබුප්රණ් නළවළ. ලලි වාප්රඵනහ කිඹරහ මිනිසුකන්  ලිඹවිලරක් 

දීරහ වාබුණහ. 1994 අප්රේ ආණ්ඩු ආහ  ඳසප්රp ඊ  ලින් ඳළවා 

යජඹ දුන් ප්රඳොප්රයොන්දු ඉස  යමින් අප්රේ ආණ්ඩු ඒ 

මිනිසුකන්  ලලි ප්රව්හ. ඒ හප්රේභ භෘද්ධිඹ වයවහ අද විලහර 

ළඩ ප්රො ක් යනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ප්රඳප්රර්දහ දිවිනළඟුභ ළඩ වන 

ඹ ප්රත් කිුරල නිසඳහදනඹ යන කමඹ ප්රදප්රනකු  උඳයණ රඵහ 

දුන්නහ. කිුරල ර්භහන්තප්රප ප්රඹප්රදන අඹ  වකුරු, ඳළණි 

1697 1698 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

නිසඳහදනඹ යන්න අලප යන උඳයණ දිවිනළඟුභ ළඩ 

ිළිතප්රශ ඹ ප්රත් අඳ රඵහ දුන්නහ. අප්රේ ය   ිළ  යටින් ප්රප්රනන 

සීනිර  ළඹ න මුදර අඩු ය ළනීභත්, ඒ හප්රේභ ප්රම් ඉන්න 

අහිං මිනිුකන්ප්රේ ආර්ථි භට් භ ඉවශ තළන  ප්රේන්න 

 යුුර කිරීභත් තභති අඳ එතින් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර ප්රන්ප්රන්. ඒ 

නිහ භෘද්ධි පහඳහයඹ ඹ ප්රත් අඳ විලහර ළඩ ප්රො ක් යරහ 

වාප්රඵනහ. 

රු ථහනහඹුරභහ, ඒ හප්රේභ භහ ුරන වතය ලලි 
එුර යප්රන ඉරහ ප්රම් දසර ඔවුන් ඒ ලලි න්නහ. අිළ 

ඉසප්රලරහ මුඳහයප්රඹන් ඵඩු න්න ූලඳන් ඳතක් දුන්නහ. ඒ 

ප්රනු  අද භෘද්ධි ඵළංකුප්රන් ලලි න්න පුළුන් ක්ර භඹක් 

වදරහ දුන්නහ, ඔවුන්  ඕනෆ ප්රද් න්න. ඒ නිහ ප්රම් දසර 

භෘද්ධි ඵළංකු ශඟ විලහර ිළරික් එුර ප්රරහ ඉන්නහ. ප්රම් අඹ 

ජනහරි භහප්රප ඉරහ ලලි න්ප්රන් නළවා එුර ය ත්තහ, 

කමංවර අවුරුදු හරඹ  න්න. ඒ අඹප්රේ ඵළංකු  ප්රඳොප්රත් රුිළඹල 

500ක් ඉුරරු යරහ අිළ අනික් මුදල කමඹලරභ ප්රදනහ. අය ''ජන 

විප්රප'' රුිළඹල 25,000 හප්රේ ප්රනොප්රති, අිළ ප්රම් වාප්රඵන මුදල 

කමඹලරභ ප්රදනහ. ඒ නිහ ප්රම් භෘද්ධි පහඳහයඹ ුරිතන් ප්රම් යප්රට් 

ඉන්න අහිං මිනිුකන් රක් 18  විතය අද ප්රත රහ 

වාප්රඵනහ. භෘද්ධි පහඳහයඹ ප්රම් යප්රට් වාප්රඵන ප්රවොභ 

පහඳහයඹක්. අද එඹ දිවි නළඟුභ ළඩ ිළිතප්රශත් එක් එුර 

ප්රරහ  යුුර යනහ. ෆභ ේහප්රද්ශීඹ ප්රලම් ප්රොට්ඨහඹභ 

දිවි නළඟුභ ප්රඳොශක් වාඹනහ. භභ ප්රම් දස ටිප්රක් ප්රඳොශල 

ර්ඳඹ  ගිඹහ. ප්රම් ඉන්න අහිං මිනිසුක ප්රම් පහඳහයඹත් 

එක් එුර ප්රරහ තභන්ප්රේ නිසඳහදන අද ඒ ප්රප්රශ ප්රඳොශ  

ප්රනළලරහ විකුණනහ. ඒ භිනන් අඩු මිර   ජනතහ ත් ඹභක් 

රඵහ ප්රදන්න  යුුර යනහ. ප්රම් විධිඹ  අප්රේ යජඹ ඹ  ප්රත් දීපු 

වන යහිතඹති. ප්රොඩක් අඹ අවනහ, "යුද්ධඹ අන් වුණත් 

ජනතහ  රළබුප්රණ් ප්රභොනහද" කිඹරහ. ප්රම්  ඉන්න ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

භන්ත්රී රුන්   භයණ බිඹ නළවා තභන්ප්රේ හවනඹ එශහප්රන 

ඹන්න අද පුළුන්භ රළබිරහ වාප්රඵනහ. ඒභ භදිද? 

රු ථහනහඹුරභනි, ත ටිකින් ඳහර්ලිප්රම්න්ුර රැසවීම් 
ඉය වුණහභ  ප්රම් භන්ත්රී රුභ තභන්ප්රේ හවනඹ එශහප්රන 

ඹනහ. භහත් ආප්රව් භප්රේ හවනඹ එශහප්රනති. භහ ඳශහත් 

බහප්රව් හි පු හරප්රප දන්නහ, ඳහර්ලිප්රම්න්ුර රැසවීම් ඉය 

වුණහභ ඳහය වරහ තභති  භන්ත්රී රුන්  ඹන්න ඉඩ දුන්ප්රන් 

කිඹරහ. ප්රඳොලී ආකමප්රප ආයක්හ දීරහ තභති ප්රලර  ිළ ත් 

ප්රශp. නමුත් ප්රම් ථහ කිඹන භන්ත්රී ුරභන්රහ අද තභන්ප්රේ 

හවනප්රඹන් ඵඹ නළවා ඹනහ. ප්රම් යප්රට් ජනතහප්රේ භයණ බිඹ 

නළවා යපු එ භ අවාරු ජනහධිඳවාුරභහ  ිළන්කමද්ධ ප්රන්න 

ඕනෆ.  

ඒ විධිප්රප විලහර ළඩ  යුුර යහිතඹක් අිළ ඉස  යරහ 
වාප්රඵනහ. ඳුක ගිඹ දසර කිව්හ හප්රේභ, ඳහල 5,000ක් 
අප්රේpල 5 ළනිදහ න ප්රො  නවීයණඹ යන්න  යුුර ය 
වාප්රඵනහ. ගිඹ අවුරුද්ප්රද් ආර්ථි  යුුර අභහතපහංලප්රඹන් 
රුිළඹල රක් ඳව ණප්රන් දීරහ ශභහ මිුරරු ඳහල එක්දවස 

ණනක් ආයම්බ ශහ. ඒ අනු ප්රම් අප්රේpල 5 ළනිදහ න ප්රො  
ප්රම් යප්රට් ඳහල 5,000ක් නවීයණඹ යන්න  යුුර ය 
වාප්රඵනහ. අද  ඳහලර  ප්රදන ඳවුකම් ඳහ වළරිඹහඹ 
කිඹනහ. භෘද්ධිඹ ඳහ වළරිඹහඹ කිඹනහ. නමුත් අිළ ඒ කිකමක් 
ඳහ වළයරහ නළවළ. භෘද්ධි වනහධහයඹ ළපුහ කිඹරහ අද 
කිඹනහ. භෘද්ධි වනහධහයඹ ළපුප්රව් එදහ 2002 ආණ්ඩුප්රන්. 
එදහ එක්ත් ජහවා ඳක් ආණ්ඩු ආපු ප්රරහප්රව් ඒ ප්රොලරන්ප්රේ 
ලහහ මිවාර අඹ ඳත් යරහ ප්රම් මිටුක් ඇවා ශහ. ඒ අඹ,  
"ප්රභන්න ප්රම් අඹප්රේ භෘද්ධිඹ ඳන්න" කිඹරහ කිව්හ. ඒ විධිඹ  
කමඹඹ  30 භෘද්ධි වනහධහයඹ ඳරහ දළම්භහ. එදහ ඒ 

වනහධහයඹ ප්රදන්න ඳහක්ෂිඹහ වුද කිඹරහ ඵළලුහ. අප්රේ 
ඳහක්ෂිප්රඹක් නම් භෘද්ධිඹ ළපුහ. අද ඒහ  අභත ප්රරහ 
වාප්රඵනහ.  

දළන් කිඹනහ, ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ ළපුහ කිඹරහ. අිළ 
තභති ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ දුන්ප්රන්. අද රුිළඹල 350  
ප්රඳොප්රවොය රඵහ ප්රදනහ. ඒ හප්රේභ ප්රත් ප්රඳොප්රවොය රුිළඹල 
1,200  රඵහ ප්රදනහ.  ප්රත් ප්රඳොප්රවොය නම් ඕනෆ තයම් න්න 
පුළුන්. අක්යඹ  ප්රදන්ප්රන් ප්රභ්චචයති කිඹරහ සීභහ යරහ 
නළවළ. ඉසය අක්ය ඳව  අඩු අඹ  ප්රත් ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ 
දුන්නහ. දළන් අක්ය 50 දක්හ ඒ වනහධහයඹ ප්රදනහ. ප්රම් 
වනහධහය කමඹලරභ ප්රදන්ප්රන් ප්රම් යජඹ ඵරඹ  ඳත් වුණහ  
ඳසප්රpති. වනහධහය ප්රදන ප්රො  ඹම් ඹම් ඒහප්රප හසුර ළඩි 
ප්රරහ වාප්රඵනහ. ඒ අවුරුදු ණනහක් ඒ හසුර ංප්රලජධනඹ 
යපු නළවා නිහති.  දළන් විහවඹක් ප්රයජිස ර් යන මුදර පුංික 
ණනකින් ළඩි ප්රරහ වාප්රඵනහ. අඩුභ ණප්රන් රුිළඹල 750ක් 
අප්රත් නළවා ප්රප්රනකු  ේහප්රද්ශීඹ ප්රලම් හර්ඹහරඹ  ගිහිලරහ 
විහව ප්රන්න ඵළවළ. ඇති? ඔහු විහව ප්රරහ ළඩක් නළවළ ප්රන්. 
ත ප්රප්රනකු නඩත්ුර ය න්න ඵළරි, රුිළඹල 750ක් නළවා 
භනුසප්රඹක් විහව ප්රන එප්රක්  ප්රත්රුභක් නළවළ. රුිළඹල 750ක් 
නළවා අඹ විහව ප්රන්න ඹන්ප්රන් නළවළ. එප්රවභ දුේඳත් ප්රප්රනකු 
ඉන්නහ නම් ඒ අඹ  ේහප්රද්ශීඹ ප්රලම් හර්ඹහරඹ  ගිහිලරහ 
විහව ප්රන්න පුළුන්. ප්රයජිසොහර්ුරභහප්රේ ඔෆිස එ  ගිප්රඹොත් 
රුිළඹල 1,500ක් ඹනහ. වළඵළති, අප්රේ ජනහධිඳවාුරභහප්රේත් 
අධහනඹ ප්රම් හයණඹ ප්රප්රයහි ප්රඹොමු ප්රරහ වාප්රඵනහ, 
ඉදිරිප්රප දී ඇභවායඹහ  ඵරඹ රඵහ දීරහ ඒ හසුරප්රව් ඹම් කිකම 
ංප්රලජධනඹක් යන්න. ප්රප්රනකු වත් අ  ඳහයක් විහව 
ප්රන්ප්රන් නළවළප්රන්. එ ප්රදඹ හසුර පුංික ණනකින් ළඩි 
වුප්රණොත් ඒ ප්රද් ළන කිඹනහ. නමුත් අිළ වන යහිතඹක් දීරහ 
 වාප්රඵනහ. ඒහ ළන ථහ යන්ප්රන් නළවළ. 

මුදල අභහතපහංලඹ ප්රම් ඳනත්ර  ප්රනහ ංප්රලජධන  භිනන් 
එුර යන ඵදු මුදලලින් ප්රම් යප්රට් ජනතහ  භ තභති  වනඹ 
රළප්රඵන්ප්රන්. එුර යන ඵදු මුදල ආඳුක ප්රම් යප්රට් ජනතහ 
 ප්රනුප්රන් තභති ළඹ යන්ප්රන්. භන්ත්රී රුන් න අඳ  
විභධපත අයමුදල රළ ප්රඵන්ප්රන්ත් ප්රම් එක්හුක යන ඵදු 
මුදලලින්. අිළ ඒ මුදලලින් අප්රේ ේප්රද්ල ංර්ධනඹ යනහ. 
අද ප්රම් යප්රට් ඳහයල වදරහ, විදුලිඹ දීරහ, ඳහල වදරහ,  
ර්භහන්තලහරහ ඇවා යරහ විලහර ළඩ ප්රො ක් යරහ 
වාප්රඵනහ. ප්රම් කමඹලරභ යන්න අප්රේ යජඹ භළදිවත්ප්රරහ 
 යුුර ය වාප්රඵනහ. එභ නිහ ප්රම් ප්රප්රනන රද  ඳනත් 
ප්රටුම්ඳත්ලින් ප්රම් යප්රට් ජනතහ  වහනිඹක් ප්රරහ නළවළ. 
එප්රවභ වහනිඹක් ප්රන අණඳනත් අප්රේ යජඹ භළදිවත් ප්රරහ 
ප්රප්රනන්ප්රන්ත් නළවළ.  

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රත් ර්භහන්තඹ ළනත් ඹභක් 
කිඹන්න ඕනෆ. හඵනි ප්රඳොප්රවොය ප්රඹද ප්රත් ප්රතො ලප්රඹන් 
විකුණනප්රො  අඹ යන ඵද්ද කමඹඹ  12 දක්හ අඩු ය 
වාප්රඵනහ. අප්රේ යප්රට් ප්රත් නිසඳහදනඹ යන අඹ හඵනි 
ප්රඳොප්රවොය ප්රඹොදහ ප්රත් නිසඳහදනඹ කිරීභ  ප්රඳරප්රමනු ඇතළති 
එතින් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර ප්රනහ. අද හඵනි ප්රඳොප්රවොය ප්රඹද 
 ප්රත්ර  ළඩි ඉලලුභකුත් වාප්රඵනහ. යහඹනි ප්රඳොප්රවොය ර් 
නළවා, ප්රඳොප්රශො  ල නහල වන්ප්රන් නළවා, උදළලප්රරන් 
ප්රවජ අවාන් ල රරහ ඳ ආයක්හ ය ප්රන, ප්රවො ප්රත් 
නිසඳහදනඹ යන්න අද අප්රේ යප්රට් හුඟක් ප්රොවිප්රඹජ ළභළත්ත 
ඳශ යරහ වාප්රඵනහ. ඒහ  bio tea  කිඹනහ.  Bio tea  ර  
දළන් ප්රරොකු ඉලලුභක් වාප්රඵනහ. එභ නිහ ඒ වහ වන රඵහ 
දීරහ වාප්රඵනහ. අප්රේ යජඹ ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන් හඵනි 
ප්රඳොප්රවොය ප්රඹොදහ ප්රම් ෘෂිර්භහන්ත  යුුර යන්නති.  ඒ වහ 
වන රඵහ දීරහ  වාප්රඵනහ.  

විඳක්ඹ රඵහ ප්රදන වන ළන ථහ ප්රනොය, ප්රඵොප්රවජ 
ප්රරහ  ථහ යන්ප්රන්  ුකළු මුදරක් ප්රවජ ළඩි වුප්රණොත් ඒ ළන 
විතයති. ජනතහ ිළ  ඵය ඳ හ කිකමදු ඵදු ළඩි කිරීභක් යන්න 
යජඹ ප්රොප්රවොභ ත් ඵරහප්රඳොප්රයොත්ුර න්ප්රන් නළවළ. අද අප්රේ 
යප්රට් විලහර ංර්ධනඹක් කමදු ප්රනහ.  

රු ථහනහඹුරභහ, ඒ හප්රේභ උඳහධිධහරින් ඳණස එක් 
දහව  යක්හ රඵහ දීරහ ප්රම් අවුරුද්ප්රද් අප්රේpල 1 නදහ 
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ප්රනප්රො  විලහර ිළරිප්රේ රැකිඹහ සථිය යරහ ඒ හයණහ 
ඉස  ශහ. ප්රම් කමඹලරභ යජඹ  ප්රරොකු  ඵයක්. නමුත් ඒ ඵය 
කමඹලරභ දයහ ප්රන ජනතහ  වන රඵහ ප්රදනහ. අඳ එදහ පුංික 
හරප්රප ප්රභොනහ ප්රවජ ප්රදඹක් ත්ත මිර  භ අද  න්න ඵළවළ. 
ඕනෆභ ය  එප්රවභති. ඵදු මුදර ුකළු ේභහණඹකින් ළඩි යරහ 

ළඩි වන යහිතඹක් රඵහ ප්රදන්න අප්රේ  යජඹ  යුුර ය 
වාප්රඵනහ. එභ නිහ ප්රම් ඳනත ප්රටුම්ඳත්ලින් ප්රම් යප්රට් 
ජනතහ  වහනිඹක් ප්රරහ නළවළ. ප්රම් ඳනත් ප්රටුම්ඳත් ප්රන 
ඒභ   යුුර කිරීභ ිළිතඵ අවාරු ජනහධිඳවාුරභහ ත්, රු 
නිප්රඹජජප මුදල ඇභවාුරභන් ඇුරළු කමඹලු ප්රදනහ ත් භප්රේ සුරවාඹ 
පුද යමින් භප්රේ ථහ අන් යනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

The next speaker is the Hon. R. Yogarajan. You have 

15 minutes. 

 

[5.01p.m.] 
 
රු ආර්. ප්රඹජයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Thank you, Hon. Speaker. This is the first opportunity 

I have got to speak before you. I consider it a privilege 

because generally I am listed as the last speaker, and you 

preside in the mornings.  

Sir, I was waiting for the Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena to be present in this House today because 

last time when I spoke here, I raised an issue about the 

airfare to Chennai and Trichy, where the per passenger 

mile charge is in the region of Rs. 50 - Rs. 60, whereas to 

UK and Paris, it is in the region of Rs. 12 - Rs. 14. He got 

up and said that it is because of the landing cost and take-

off cost for airlines; whether it is to Trichy or to London it 

is the same though the distance maybe different and that 

is why Trichy and Chennai flights are so expensive. 

Today, we see advertisements in the newspapers saying 

that the airfare to Mattala is only Rs. 4,990. It is almost 

the same distance as to Trichy but it is Rs. 4,990. You 

compare it with the charge that the Sri Lanka Air Force 

charges from passengers flying from Colombo to Jaffna.  

They have to pay Rs. 18,000 return fare to Jaffna. If 

they are possibly going through Mattala, it maybe cheaper 

for them. This is the way this country is ruled today 

where nobody gets a fair deal. The Government does as it 

pleases. We have fundamental rights where everyone has 

to be treated equally, but a person flying to Mattala - 

maybe to promote that airport - has to pay Rs. 4,990 

whereas, another person flying to Jaffna has to pay Rs. 

18,000. These are the things that bring disrepute to this 

country. This Government has to think again. The Mattala 

Airport is being promoted everyday in all media as a great 

achievement. If it is a development, people would 

recognize it. I do not see any reason for the Government 

to promote this airport. Promotion can come only when 

flights are coming in and going out, not through forced 

flights where a SriLankan Airlines flight from Colombo 

to Bangkok stops over at Mattala and one or two persons 

get in and on the return flight, maybe one or two persons 

get off at Mattala. So, the economics of this airport is a 

big question mark. To justify it, the Government 

propagates it as a development effort.  

In the same way, you are planning airports in Kandy 

and Nuwara Eliya. I have explained in this House before 

that there is a flight to Nuwara Eliya which lands in the 

Gregory Lake. It has only eleven seats and it is always 

less than half full. So, there is a greater need to build 

houses in Nuwara Eliya than to build an airport there. 

This Government must realize that. It is only because you 

do not realize this, that there are issues of this nature.  

The "Mirror Business" Supplement of “Daily Mirror” 

of 4th April, 2013 states,  “Banks cut gold exposure on 

possible price crash". They give a list of the banks and 

their exposure:     

People’s Bank - 35 per cent; Bank of Ceylon - 20 per 

cent; Commercial Bank - 3.3 per cent; Hatton National 

Bank - 16 per cent; Sampath Bank - 25.3 per cent; Seylan 

Bank - 14 per cent; National Development Bank - 3.1 per 

cent; PABC - 16.4 per cent; Nations Trust Bank - 16 per 

cent; Union Bank - 9.2 per cent and DFCC - 3.3 per cent.  

Why is this situation? This situation has risen because 

the people in the country are suffering. They do not have 

money for their day-to-day expenses or to meet 

emergencies. So, they have to pawn their gold jewellery. 

The savings they made when they were doing better, are 

today being pawned and the people are living on pawned 

money.  This is the status of the economy today. 

Everyday you are bringing in more and more taxes. You 

have brought 11 Bills, all of which are imposing burdens 

on the people. All these burdens are revenue measures for 

the Government.  

Then, there is a cess on tea. You increased it to 10 per 

cent, but when the industry protested, you reduced it 

again to Rs. 6 per kilo. The Government is collecting Rs. 

3 billion from that. Any export cess is supposed to 

support that industry. But, out of Rs. 3 billion collected 

from the tea cess, only Rs. 250 million is received by the 

Tea Board for promotion.  But, they cannot do promotion 

with Rs. 250 million. The recurrent expenditure alone of 

the Tea Board is Rs. 250 million. So, they keep that 

institution going but there is no real development of the 

industry. Today,  the tea exporters are making Rs. 16 

billion whereas the tea manufacturing companies are 

making only Rs. 2 billion to 3 billion. If these tea 

manufacturing companies are supported by the Tea Board 

to move up in the value chain, then these tea 

manufacturing companies will earn more money. If they 

have more money, they would be able to share it better 
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with the workers  who have got a very small salary 

increase during the negotiations recently. We have seen 

that the inflation during the last two years is in the region 

of 50 per cent as far as the produce that the estate worker 

buys is concerned. Most importantly, flour prices went up 

by 44 per cent. Kerosene oil prices went up by 107 per 

cent.  Sugar prices went up by 45 per cent. With all this, 

people are suffering. But, a salary increase of 20 per cent 

has been negotiated by a major union, which is with your 

Government. So, all this has failed the people and more 

and more jewellery that these people own will go into 

these banks. But, are these  banks  safe today? Because 

with 40 per cent exposure to gold loans and the gold 

prices crashing in the world market, the prospects of these 

banks are in danger. There is a possibility of these banks 

crashing if gold prices fall too low. So, the economy itself 

is very unstable. 

Today, there is a big haa-hoo about the Central Bank 

Report that was released yesterday. The main thing that 

they are talking about is the so-called increase in the per 

capita income to US Dollars 2,900.  But, no man in this 

country feels that he is earning US Dollars 2,900 per year. 

Nobody gets more than Rs. 300,000 individually, maybe, 

except five per cent of the cream of this country. But, the 

exposure by the Central Bank shows that our loan 

portfolio has gone up to Rs. 6 trillion which works out to 

Rs. 300,000 per individual. Every man, woman and child 

in this country, even the newborn, is indebted to the 

extent of Rs. 300,000. But, 90 per cent people of this 

country cannot borrow Rs. 300,000 from a bank today. - 

[Interruption.] - No, Rs. 6 trillion was not there. Even in 

2004, it was Rs. 1,400 billion and not Rs. 6 trillion, Hon. 

Minister. So, where are we going? 

 
රු දිප්රන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena ) 

The per capita income has doubled.  

 
රු ආර්. ප්රඹජයහජන් භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர். ரரரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

The per capita income is supposed to have doubled. 

But, the people do not feel it. They are living in poverty; 

they are living in great difficulty. You could see that the 

People’s Bank alone has given Rs. 190 billion on gold 

loans.  This is the status of the country and the status of 

the people. So, the Government has to rethink.  

You have brought another piece of legislation, the 

Finance Bill, which was passed yesterday where you are 

showing the agriculturalists who suffered recently due to 

floods and you are trying to raise further revenue for the 

Government. As I said, the cess does not reach the tea 

industry. Similarly, you are showing the agriculturalists 

and going to charge 1 per cent on the turnover of the 

banks, finance companies and insurance industry. This is 

supposed to support the people who might have disasters; 

the agriculturists who might be facing floods or other 

calamities. But, how much of this is really going to reach 

them? This is again seen as another revenue measure and 

not as a measure to support the agriculturalists. So, the 

people in the country are today clamouring  for a better 

deal; for you to run the Ceylon Electricity Board more 

efficiently without increasing the electricity charges; for 

you to run the Ceylon Petroleum Corporation more 

efficiently without increasing the prices of petroleum, but 

you reduce it according to world market prices. The same 

expectation is there for you  not to tax food items so that 

the people can have at least their basic needs at a price 

that they could afford. So, the Government has to rethink 

its economic polices in favour of the common man in this 

country and not the ultrarich of the country. 

Thank you. 

 

[අ.බහ. 5.15] 

 

රු අතහවුද ප්රප්රනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීඹ  යුුර 
අභහතපුරභහ) 
(ரண்புறகு  அரவு தசதணறத்ண - றரற அபல்ள் 

அமச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

රු ථහනහඹුරභනි, විඳක්ඹ නිතයභ අඬන හයණහ 

ප්රදක් වාප්රඵනහ. එක් තභති ණඹ න්නහඹ කිඹන එ. ණඹ 

න්ප්රන් නළුර ප්රොප්රවොභද ය ක් වදන්ප්රන්? ය  වදන්න ණඹ 

ප්රනොත්ුර ප්රරජප්රප ය ක් කිඹන්න. ප්රොති ය ද ණඹ අයප්රන 

නළත්ප්රත්? අප්රේ ය  අද යහඹල වදන්ප්රන්, ගුන් 

ප්රතොටුප්රඳොශල වදන්ප්රන්, අධිප්රව්ගී භහර් වදන්ප්රන්, විදුලි 

ඵරහහය වදන්ප්රන්, ළව් වදන්ප්රන් ප්රම් ණඹ අයප්රනති. ප්රම් ණඹ 

ත්ුර නිහ තභති ඕහ වදන්න පුළුන් ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ 

නිහ තභති යප්රට් ංර්ධනඹ ඉදිරිඹ  ඹන්ප්රන්. ඒ නිහ තභති 

දවස ණන  යසහ ප්රදන්න පුළුන් ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 

ප්රරජප්රප ආර්ථිඹ ඩහ ළප්ර නහ. ප්රරජප්රප ආර්ථිඹ ඩහ 

ළටිරහ වාප්රඵන ප්රව්රහ, ඵළංකු ළප්රවන ප්රව්රහ, ප්රpඹන් 

අස යන ප්රව්රහ, ුකබ හධනඹ ඳන ප්රව්රහ රංහප්රව් 

එප්රවභ ප්රදඹක් ප්රනොය ුකබ හධනඹක් ඳත්හප්රන ඹමින් 

ංර්ධනඹත් යමින් ඹනහ.  

ප්රඳොප්රවොය වනහධහයඹ දීරහ, භෘද්ධි ආධහය දීරහ ප්රම් කමඹලර 

යප්රන ඹමින් ප්රම්  යුුර යප්රන ඹන්ප්රන් ප්රම් ය  

ංර්ධන ඹ ප්රන නිහති. ඒ නිහ තභති, උඳහධිධහරින් 50,000  

යසහල ප්රදන්න පුළුන් ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. 8,000  අද යහජප 

ඳරිඳහරන අභහතපහංලප්රප යසහ ප්රදන්ප්රන්. ඒ හප්රේභ ග්රාහභ ප්රpහ 

නිරධහරින් 6,000  යසහ ප්රදන්ප්රන්. ඒ හප්රේභ ගුරුරුන් ඳත් 

යන්ප්රන් ප්රම් යප්රට් ඇවා ප්රරහ වාප්රඵන ංර්ධනඹ නිහති. ඒ 

නිහ තභති ඒ පුද්ර ආදහඹභ ඉවශ ගිහින් වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ ඒ 

පුද්ර ආදහඹභ තත් ළඩි යන්න  යුුර යනහ. ප්රම්හ 

දළප්රනන්ප්රන් නළවා ලු.  

වළභ එක්ප්රප්රනකු ශඟභ; ඇභවාරු ශඟත්, භන්ත්රී රු ශඟත් 

cellular phones ප්රද, ුරන වාප්රඵනහ. රුිළඹල 60,000, 70,000, 

90,000 ටිනහ ප්ර ලිප්රෂජන් වාප්රඵනහ. ඇඟ  ප්රනොප්රති, ඵඩ ත් 

එක්ත් දළප්රනනහ. ප්රම්හ නළවළ කිඹරහ කිඹන්ප්රන් ප්රොප්රවොභද? 

1703 1704 

[රු ආර්. ප්රඹජයහජන් භවතහ] 
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ඒ හප්රේභ ප්රල වළප්රදන නිහ -ඉදිකිරීම් අංලඹ ප්රවො නිහ- 

තභති අද ළලි හිඟ ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ළලි නළත්ප්රත්. අද මිනිසුක 

තට්ටු  ප්රල වදන්ප්රන්. ඒ හප්රේභ බිභ  කමප්රභන්වා ප්රනොප්රති, 

tiles දහන්ප්රන්. අද ළලි ප්රේන්න ඹන්න ඕනෆ ප්රොවහ ද? 

භහිඹංනඹ  ඹන්න ඕනෆ. එප්රවභ නළත්නම් ප්රඳොප්රශොන්නරු  

ඹන්න ඕනෆ. ඒ ඉදිකිරීම් නිහ ප්රන්ද? ලලි නළත්නම් ප්රොප්රවොභද 

ප්රභප්රවභ ප්රන්ප්රන්?  

ඊ ශඟ , ඵළංකු ර්ඹක් වළභ නයඹභ ඇවා ප්රරහ වාප්රඵනහද? 

මුළු ය  පුයහභ කුඩහ නයර ඳහ ඵළංකු වාප්රඵනහ. ලලි ප්රයජල 

ප්රන නිහ තභති -නුප්රදනු ප්රන නිහ තභති- ප්රම් තත්ත්ඹ ඇවා 

ප්රරහ වාප්රඵන්ප්රන්. ඒ නිහ ණඹ අයප්රන වරි ංර්ධනඹ 

ප්රරුප්රොත් යක්හ රළප්රඵනහ; නිසඳහදනඹ ළඩි ප්රනහ. ඒ 

අයමුණ යප්රනති ප්රම් ළප්රඩ් යප්රන ඹන්ප්රන්. ප්රභුරභන්රහ 

කිඹන්ප්රන් ණඹ න්න එඳහ කිඹරහ.  

HSBC ඵළංකුප්රන් ණඹ න්න ගිඹ ප්රව්රහප්රව් -එක්ත් ජහවා 

ඳක්ප්රප තමුන්නහන්ප්රpරහ වුරුත් දන්නහ- විඳක් නහඹුරභහ 

කිව්හ, "ආණ්ඩු  ණඹ ප්රදන්න එඳහ, ආණ්ඩු  ණඹ දුන්ප්රනොත් 

අිළ ඵරඹ  ආප්රොත් ප්රන්ප්රන් නළවළ" කිඹරහ. දළනුත් ඒ හප්රේ 

තන්දය කිඹන්ප්රන්. ඒහ න්ප්රන් ය  වදන්න, ය   ළඩ 

යන්නති. එදිප්රනදහ න්න ප්රඵොන්න ප්රනොප්රති. එදිප්රනදහ විඹදභ  

න්න ප්රනොප්රති. ප්රම් ය  ංර්ධනඹ  ණඹ ළනීප්රම් වාප්රඵන 

ළරැද්ද ප්රභොක්ද? ඒ නිහ ප්රන්ද, ය  වළප්රදන්ප්රන්? ඒ නිහ ප්රන්ද, 

යක්හ රළප්රඵන්ප්රන්? ඒ නිහ ප්රන්ද, ආදහඹභ ඉවශ ඹන්ප්රන්? ඒ 

නිහ ප්රන්ද, ප්රම් හප්රේ ප්රොඩනළගිලි වළප්රදන්ප්රන්? ප්රම්හ 

ඔක්ප්රජභ කමද්ධ ප්රන්ප්රන් ඒ නිහති. ඒ නිහ භභ 

විප්රලpප්රඹන්භ භතක් යන්ප්රන් ප්රම් ණඹ ළනීභ යදක් ප්රනොප්රව්ඹ 

කිඹහති. ණඹ ප්රනොත්ුර ය ක් ප්රොප්රවpද දියුණු යරහ වාප්රඵන්ප්රන් 

කිඹරහ කිඹන්න. ප්රොති ය ද කිඹරහ කිඹන්න. අද දියුණු ය ර 

ඵළංකු වනහ. ප්රම් යප්රට් ඵළංකු ළහුප්රව් නළවළ.  ඒ හප්රේභ යහජප 

ප්රpප්රඹජ අස යනහ. ඵළංකුර ප්රpප්රඹජ ප්රදොට්  දහනහ.  

ඊප්රප ඉදිරිඳත් යපු Central Bank Report ළන කිඹනහ. 

ඵළංකු හර්තහ  අනු ආර්ථි ංර්ධන ප්රව්ඹ කමඹඹ  6.4ක් 

වාප්රඵනහ. ඒ ංර්ධනඹ යුප්රයජඳප්රප ය ර ර්ඹද වාප්රඵන්ප්රන්? 

ංර්ධනඹ ප්ර්චච ය ර ර්ඹද වාප්රඵන්ප්රන්? ඇප්රභරිහප්රව් ර්ඹද 

වාප්රඵන්ප්රන්? ඒ ය ර ංර්ධන ප්රව්ඹ ඵළවළරහ. අප්රේ ය  ප්රම් 

තත්ත්ඹ රැ ප්රන ඹන එ ළන න්ප්රතජ ප්රන්න ඕනෆ. 

ප්රභතළන වාප්රඵන්ප්රන් ඊර්පහක්. ප්රභුරභන්රහ කිඹන්ප්රන්, "ඒ 

ඵළවළරහ, ඒ ඵළවළරහ" කිඹරහ. ප්රරජ ප්රප ප්රොඩහක් ය ර 

ංර්ධන ප්රව්ඹ ඵළවළරහති වාප්රඵන්ප්රන්. යුප්රයජඳහ ය ර 

ංර්ධන ප්රව්ඹ කමඹඹ  එති, ප්රදති. 

එප්රවභ තත්ත්ඹක් ප්රරජප්රප වාප්රඵන්ප්රන්. එප්රවභ 

තත්ත්ඹක් වාප්රඹද්දී විරුද්ධ ඳහර්ලසඹ වළටිඹ  ප්රභොන තර්ද ප්රම් 

දභන්ප්රන්? ප්රම් ය  විතයති  ළරකිලර  න්ප්රන්. අයප්රන 

ඵරන්න,  යුප්රයජඳප්රප ය ර ංර්ධනඹ ප්රව්ඹ ර්ඹද කිඹරහ. 

ර්ඹද? [ඵහධහ කිරීභක්] නිම් ඳච වන්ප්රන් නළුර ඉන්න. 

තමුන්නහන්ප්රpරහ ප්රම් තත්ත්ඹ අප්රඵජධ ය ප්රන ථහ 

යන්න ඕනෆ.  

අද ථහ ප්රරුහ, අප්රේ ජිත් ප්රේpභදහ භළවාුරභහ. එුරභහ 

කිඹනහ, භෘද්ධි ආධහය දීභ ළන. එුරභහප්රේ ිළඹහ දුන්ප්රන් 

ජනවිඹ. ජනවිඹ  දුන්ප්රන් රුිළඹල 250ති. ඒ ප්රොප්රවpත් 

තළන්ඳත් යරහ නළවළ. එුරභහ කිව්හ, ඒ මුදල තළන්ඳත් යරහ 

වාප්රඵනහති කිඹරහ. ජනවිඹ එ ේහප්රද්ශීඹ ප්රලම් 

හර්ඹහරඹ  දුන්ප්රන් අවුරුදු ප්රදති. අවුරුදු ප්රද  ඳුක 

ප්රනත් ේහප්රද්ශීඹ ප්රලම් හර්ඹහරඹ  එඹ භහරු යනහ. එඹ 

ය  පුයහභ ක්රිදඹහත්භ වුප්රණ් නළවළ.  

එුරභහ භෘද්ධි මුදල ඉවාරි කිරීම් ළන කිව්හ. භෘද්ධි ආධහයඹ 
රුිළඹල 1,200ක් ප්රදන ප්රො  රුිළඹල 200ක් ඉුරරු කිරීම්ර  

ඳහ න්නහ. ආණ්ඩුප්රන් ලලි දීරහති ඉුරරු යන්ප්රන්. ඒ, ඒ 

පුද්රඹන්ප්රේ ලලි ප්රනොප්රති. ඒ පුද්රඹන් ප්රවොඹහපු එකින් 
තළන්ඳත් කිරීභක් ප්රනොප්රති. ඔවුන් ත් ළභළවා නම් පුළුන් 
තළන්ඳත් යන්න. ආණ්ඩු ලලි දීරහ පුද්රඹන් ප්රනුප්රන් 
ඉවාරි යන ප්රරජප්රප එභ ය  රංහ. ප්රම් ආණ්ඩු දුේඳතහ 
නමින් ඉුරරු කිරීභක් යනහ. ඒ ළයදිද? ඒ නයද?  ජිත් 

ප්රේpභදහ භවත්තඹහප්රේ තහත්තහ ඒද ප්රරුප්රව්?  ඒ අඹප්රේ නභ   
න්න පුළුන් න විධිඹ  ඒ මුදල තළන්ඳත් ශහද? නළවළ, 
ප්රොප්රවත් තළන්ඳත් යරහ වාබුප්රණ් නළවළ. ඒ හප්රේ තන්දය 
තභති ප්රම් ප්රොලප්රරජ කිඹන්ප්රන්.  

ය  ප්රොති තයම් ංර්ධනඹ වුණත්, ං ර්ධන ප්රව්ඹ ප්රොති 
තයම් ඉවශ ගිඹත්, ඒපුද්ර ආදහඹභ ප්රොති තයම් ඉවශ ගිඹත්, 
භ දුේඳත් අඹ  වත් අ  ප්රදප්රනක්, දව ඳවප්රශොස ප්රදප්රනක් 
විතය ඉන්නහ. ඒ ඇත්ත.  බීභත්භ නිහ ප්රව්හ, සූදු නිහ 
ප්රව්හ, ප්රරඩ දුක් නිහ ප්රව්හ, ආඵහධිතභ නිහ ප්රව්හ,  දුේඳත් 
අඹ  ටි ප්රදප්රනක් ඉන්නහ. ඒ දුේඳත් අඹප්රේ ප්රදරින් ප්රදය  
ගිහිලරහ, ඒ අඹප්රේ  දුේඳත්භ නළවා යන්න ඉදිරි අවුරුදු ප්රද 
ඇුරශත ක්රිදඹහ යන්න ළඩ ිළිතප්රශක් අද ඇවා යරහ වාප්රඵනහ. 

එඹ තභති දිවි නළඟුභ.  ඒ ුරිතන් ුරන් ඇවා යන්න පුළුන් අඹ  
ුරන් ප්රදන්නත්,  ර්භහන්තඹක් යන්න පුළුන් අඹ  
ර්භහන්තඹක් යන්න උදවු  යන්නත්, ප්රප්රශහම් යන්න 
පුළුන් අඹ  ප්රප්රශහභ  උදවු යන්නත්, හ යන්න පුළුන් 
අඹ  හ යන්න උදවු යන්නත් ඒ හප්රේභ තත් දියුණු 
ප්රන්න උදවු යනහ.  ඉදිරි අවුරුදු ප්රද ඇුරශතදී දුේඳත්භ 
ප්රම් යප්රට් ෆභ භකින්භ ඉත් යරහ ප්රදය වදහ, භ වදහ, ය  
ංර්ධනඹ යන ළඩ ිළිතප්රශක් තභති ප්රම් ආණ්ඩු, 
ජනහධිඳවාුරභහ ප්රම් ක්රිදඹහත්භ ය ප්රන ඹන්ප්රන්. ඒ  ප්රම් 

විරුද්ධ ඳහර්ලසප්රප  අඹප්රේ ඊර්පහක් වාප්රඵන්ප්රන්. භන්තයඹ 
හප්රේ කිඹරහ, මිනිසුක රකියන්න පුළුන්ද, බඹ න්න්න 
පුළුන්ද කිඹරහ ඵරන්න ප්රම් විරුද්ධ ඳහර්ලසඹ ප්රන ඹන  ඳච 
ේචහයඹ තමුන්නහන්ප්රpරහ ත් මුළු ය  ත් දළප්රනති කිඹරහ භභ 
විලසහ යමින් භහප්රේ ථහ ප්රභතින් අහන යනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵුරභහ  ප්රඵොප්රවොභ සුරවාති, ථහ විනහඩි 10න්  අන් 

ශහ .  
 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டபனம் இண்டரம் பமநர றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භුර ඳශන ප්රඹජජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
“ඳනත් ප්රටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර හය බහ  ඳළරිඹ 

යුුර ඹ.'' [රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ] 
 

லர்ரணறக்ப்தட்டது. 

"சட்டபனம் பழுப் தரரபௐன்நக் குழுவுக்குச் சரட்டப் 

தடுர"  [ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர] 
 
Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament." [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

 
හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[ථහනහඹුරභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரர் அர்ள் மனம றத்ரர்ள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

1 න න්වාඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 
යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

1 ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1, ordered to stand part of the Bill.   

 

2 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 7 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.)  

ரசம் 2.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 7ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 

CLAUSE 2. - (Amendment of section 7 of the principal enactment.) 
 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
"1 න ිළටුප්රව්,   20 න ප්රේිතඹ  ඉක්බිවා ඳවත දළක්ප්රන ප්රේිතඹ 
 ඇුරශත් යන්න:   

  ‘(1)    ඒ න්වාප්රප (ආ) ප්රේදප්රප-' ". 

 
 "3 න ිළටුප්රව්,  4 න ප්රේිතඹ  ඉක්බිවා භ ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ඇුරශත් යන්න: 

   
„(2) ඒ න්වාප්රප (ඔ) ප්රේදප්රප 'රහබ ව ආදහඹභ.' 

ඹන චන ප්රනු  'රහබ ව ආදහඹභ;' ඹන 
චන ආප්රද්ල කිරීප්රභන්; ව 

   

(3)      ඒ න්වාප්රප (ඔ) ප්රේදඹ  ඉක්බිවා භ ඳවත 
දළක්ප්රන අලුත් ප්රේදඹ එුර කිරීප්රභන්; 

                     
„(ඕ)  2013 අප්රේpල භ 1 න දින ප්රවජ 

එදින  ඳුක ආයම්බ න ඹම් 
තක්ප්රpරු ර්ඹක් වහ (422 න 
අධිහයඹ ව) මුදල නීවා ඳනත 
ඹ ප්රත් හදන රද නිප්රඹජ භිනන් 
ිළහිටුන රද ශ්රීම රංහ තළන්ඳුර 
යක්ණ ප්රඹජජනහ ක්ර භප්රප රහබ ව 
ආදහඹභ,‟."; 

 

ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
2 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

2 ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 

3 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 8 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 3.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 8 ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 3. - (Amendment of section 8 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"4 න ිළටුප්රව්,  6 න ප්රේිතප්රප කම  10 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 

(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් යන්න." 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
3ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 න න්වාඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
4ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது.  

Clause 4, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 13 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 5.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 13ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 5. - (Amendment of section 13 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 
"5 න ිළටුප්රව්,  12 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 

ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 
 
'ශ්රීම රංහ වළය ප්රනත් ඹම් ය කින් බහණ්ඩ 
ේම්ඳහදනඹ ය ප්රවජ ශ්රීම රංහ වළය ප්රනත් 
ඹම් ය  බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ය ශ්රීම රංහ වළය 
ප්රනත් ඹම්‟ “;  

 

6 න ිළටුප්රව්,  (1) 9 න ප්රේිතඹ  ඉක්බිවා භ ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
ඇුරශත් යන්න: 

 
'(ඵඵඵඵඵඵඵඵ) 1955 අං 35 දයන රංහ 

ංර්ධන මරප ංසථහ ඳනත 
භිනන් ිළහිටුන රද ඩීඑෂසසීසී 
ඵළංකු විකමන් ව 2007 අං 07 
දයන භහම් ඳනත ඹ ප්රත් 
ංසථහත යන රද ජහවා 
ංර්ධන ඵළංකු පීඑලසී විකමන්  ශ්රීම 
රංහප්රන් ිළ ත දී උඳඹන රද 
අයමුදලලින් ුකළු වහ භධපභ 
ඳරිභහණප්රප පහඹන් , ළවිලි 
ර්භහන්තඹ , ඉදිකිරීම් 
ර්භහන්තඹ  ප්රවජ ප්රනත් 
නිසඳහදන ර්භහන්තර  ණඹ  
ප්රදන රද මුදලලින් උඳඹන රද 
ප්රඳොලිඹ' ; 

 
(2) 26 න ප්රේිතඹ  ඉක්බිවා භ ඳවත දළක්ප්රන 

ප්රො  ඇුරශත්  යන්න: 
 

(5) ඒ න්වාප්රප (ඹඹඹඹඹඹ) ප්රේදඹ  ඉක්බිවා 
භ ඳවත දළක්ප්රන අලුත් ප්රේදඹ ඇුරශත් 
කිරීප්රභන්:- 

 
'(ඹඹඹඹඹඹඹ) ශ්රීම රංහප්රව් පුයළකමඹකු න ව 

විප්රද්ශීඹ ය  ප්රpහ නියුක්ත 
කමටි පුද්රඹකු 2013 ජනහරි භ 
1 න දින ප්රවජ එදින  ඳුක 
ප්රභය   ඳළමිණ ඒ විප්රද්ශීඹ යප්ර හි 

1707 1708 

[රු ථහනහඹුරභහ] 
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ප්රpහ නියුක්වාප්රඹන් ඔහු උඳඹන 
රද මුදල භත්ඳළන් ප්රවජ දුම්ප්රොශ 
නිසඳහදන වළය, ප්රනත් ඹම් 
බහණ්ඩඹක් නිසඳහදනඹ කිරීප්රම් 
පහඳහයඹක් ප්රවජ ඹම් ප්රpහක් 
ළඳයීප්රම් පහඳහයඹක් ආයම්බ 
කිරීභ වහ ආප්රඹජජනඹ යන 
අසථහ දී, එභ පහඳහයප්රප 
හණිජ  යුුර ආයම්බ යන රද 
තක්ප්රpරු ර්ප්රප ආයම්බප්රප කම  
අවුරුදු ඳව හර සීභහක් වහ 
ඒ පහඳහයප්රඹන් ඒ තළනළත්තහ  
රළප්රඵන රහබ ව ආදහඹභ.' " 

 
ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

5 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

5 ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

6 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 15 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 6.- ( பன்மச் சட்டரக்த்றன் 15ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 6. - (Amendment of section 15 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"7 න ිළටුප්රව්,  4 න ප්රේිතප්රප කම  11 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 
'(ii)  එභ පුද්රඹහ ශ්රීම රංහප්රව් පුයළකමඹකු නම් 
ව - 

(අ)     ඔහු ප්රනත් ඹම් ය  ද පුයළකමඹකු 
නම්; ප්රවජ 

 

(ආ)  ඔහු ප්රනත් ඹම් ය  සථිය හකම 
තත්ඹ ප්රවජ ප්රනත් භහන තත්ඹක් 
රඵහ ප්රන ඇත්නම් වහ ඒ ඹ ප්රත් ඒ 
පුද්රඹහ  ඒ යප්රට් පුයළකමබහඹ රඵහ 
ත වළකි නම්,  

 

ඒ පුද්රඹහ එප්රp ඳළමිණි අසථහප්රව්දී ව එප්රp 
නළතී කමටින ම්පර්ණ හරඹ ුරශ, 2013 
අප්රේpල භ 1 න දින ප්රවජ එදින  ඳුක 
ආයම්බ න ඹම් තක්ප්රpරු ර්ඹක් වහ' " 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

6 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

6ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7 න න්වාඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 
යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

7ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது.  

Clause 7, ordered to stand part of the Bill. 

8 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 16ඈ 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 8.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 16இ ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 8. - (Amendment of section 16D of the principal enactment.) 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
"8 න ිළටුප්රව්,  13 න ප්රේිතප්රප කම  23 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 

(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 
'ේධහන ේඥේවාප්රප 16ඈ න්වාප්රප "එභ 
පහඹ විකමන් එභ තක්ප්රpරු ර්ඹ ුරශ දී" ඹන 
චනර කම  "නිදවස යනු රළබිඹ යුුර ඹ." ඹන 
චන දක්හ ඇවා කමඹලු චන ඉත් ය ඒ 
ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන චන ව ඉරක්ම් 
ආප්රද්ල කිරීප්රභන් ඒ න්වාඹ ප්රභතින් තදුය ත් 
ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ:- 

 
'එභ පහඹ ලින් ඳළවා ඹම් පහඳහයඹක් 
ළඩීභ ප්රවජ ේවානිර්භහණඹ කිරීභ ප්රවජ 
අත්ය ළනීභ භගින් ිළහිටුනු ප්රනොරළබුහ ව 
අසථහ දී, එභ පහඹ විකමන් එභ 
තක්ප්රpරු ර්ඹ ුරශ දී කමදු යන රද 
නුප්රදනුලින් රහබ ඉඳයීභ ආයම්බ ප්රශp 
ඹම් තක්ප්රpරු ර්ඹ ද, එභ තක්ප්රpරු 
ර්ඹ ආයම්බප්රප කම  ප්රවජ එභ පහඹ 
විකමන් හණිජ  යුුර යප්රන ඹහභ ආයම්බ 
ශ දින කම  ය ප්රද හරසීභහක් 
ම්පර්ණ න තක්ප්රpරු ර්ඹ  ඉක්බිවා භ 
එශප්රමන තක්ප්රpරු ර්ඹ ආයම්බප්රප කම , 
ඹන ප්රභතින් ලින් එශප්රමන ර්ප්රප කම  
ණන් ඵරනු රඵන ය ඳව හරසීභහක් 
වහ ආදහඹම් ඵද්ප්රදන් නිදවස යනු රළබිඹ 
යුුර ඹ. 

 
ප්රම් න්වාප්රප හර්ඹ වහ "ආප්රඹජජනඹ" 
ඹන්ප්රනන් ඹම් ඉඩභ, ිළරිඹතර, 
ඹන්ප්රත්ර්ජඳයණර, උඳයණර ව 
ප්රනත් සථහය ත්ම්ර  ිළරිළඹ අදවස 
ප්රව්.' " 

 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

8 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

8 ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

       Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

9 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 16ඉ අලුත් 
න්වාඹ ඇුරශත් කිරීභ.) 

ரசம் 9.- பன்மச் சட்டரக்த்றன் 16உ 

ன்தம் புற தறரறம உட்புகுத்துல்.) 
CLAUSE 9. - (Insertion of new section 16E in the principal enactment.) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

1709 1710 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

"9 න ිළටුප්රව්,  9 න ප්රේිතඹ ව 10 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ 
ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 
'(ii)  හඵනි ප්රඳොප්රවොය නිසඳහදනඹ කිරීභ, ප්රඵදහ 

වළරීභ ව' " 
 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

9 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

9ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

10 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 17අ 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 10.- ( பன்மச் சட்டரக்த்றன் 17அ 

ன்தம் தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 10. - (Amendment of section 17A of the principal enactment.) 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"9 න ිළටුප්රව්, (1)  15 න ප්රේිතඹ ව 16 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ 
ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 
'10. 2012 අං 8 දයන ඳනත භගින් අන් ය  
ංප්රලජධිත ේධහන ේඥේවාප්රප 17අ න්වාප්රප (2) 
න උඳන්වාඹ ඳවත'; 

 
(2)  24 න ප්රේිතප්රප කම  31 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 

(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු   
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 

„(3)  ඒ උඳන්වාප්රප (ආ) ප්රේදප්රප "හණිජ  යුුර" 
ඹන චනර කම  "පහඹක් අදවස ප්රව්." ඹන 
චන දක්හ ඇවා කමඹලුභ චන ඉත් ප්රො  ඒ 
ප්රනු   "හණිජ  යුුර ආයම්බ  යන; ව" 
ඹන චන ආප්රද්ල කිරීප්රභන්; ව 

 

(4)  ඒ උඳන්වාප්රප (ආ) ප්රේදඹ  ඉක්බිවා භ ඳවත 
දළක්ප්රන අලුත්  ප්රේදඹ ඇුරශත් කිරීප්රභන්: 
 

"(ඇ) ලින් ඳළවා ඹම් පහඳහයඹක් ළඩීභ ප්රවජ 
ේවානිර්භහණඹ කිරීභ ප්රවජ අත්ය ළනීභ 
භගින් ිළහිටුනු ප්රනොරළබුහ ව,  

 

ඹම් පහඹක් අදවස ප්රව්.  
 

ප්රම් න්වාප්රප හර්ඹ වහ "ආප්රඹජජනඹ" 
ඹන්ප්රනන් ඹම් ඉඩභ, ිළරිඹතර, 
ඹන්ප්රත්ර්ජඳයණර, උඳයණර ව ප්රනත් 
සථහය ත්ම්ර ිළරිළඹ අදවස ප්රව්.' ; 

 
10 න ිළටුප්රව්,  1 න ප්රේිතප්රප කම  3 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත (ඒ 

ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් යන්න." 
 

ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

10 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

10 ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

11 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 25 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 11.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 25ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 11. - (Amendment of section 25 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
  

"11 න ිළටුප්රව්,  4 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 

'තළරැව්හය භහභක් විකමන් 2013 අප්රේpල භ 1 
න දින ප්රවජ එදින  ඳුක ඹම් ිළරිඹත,'; 

 

12 න ිළටුප්රව්,  1 න ප්රේිතඹ ව 2 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 
 

'ඒ අඩු කිරීභ ඒ තළනළත්තහ' " 

ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
11 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
11ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

12 කම  16 ප්රතක් න්වා ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 
වළටිඹ  වාබිඹ යුුර ඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

12ஆம் ரசத்றபௌபைந்து 16ஆம் ரசம் ம சட்டபனத்றன் 

தகுறர இபைக்ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 12 to 16 ordered to stand part of the Bill. 

 

17 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාඹ  48ඇ අලුත් 
න්වාඹ ඇුරශත් කිරීභ.) 

ரசம் 17.- ( பன்மச் சட்டரக்த்றன் 48இ 

ன்தம் புற தறரறம  உட்புகுத்துல்.) 
CLAUSE 17. - (Insertion of new section 48C in the principal 

enactment.) 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"14 න ිළටුප්රව්,  19 න ප්රේිතප්රප කම  34 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 
'ේධහන       17. ේධහන ේඥේවාප්රප 48ආ න්වාඹ   

 ේඥේවාඹ   ඉක්බිවා භ ඳවත දළක්ප්රන  අලුත් න්වාඹ ප්රභතින් 
 48ඇ අලුත් ඇුරශත් යනු රඵන අතය, ඒ න්වාඹ එභ  
 න්වාඹ ේඥේවාප්රප 48ඇ න්වාඹ ප්රර ඵරඳළළත්විඹ  
 ඇුරශත් යුුර ඹ.';    

කිරීභ.     
    

 'ආප්රඹජජන 48ඇ. ඹම් පහඹක් ජහවා යහජප 
 භණ්ඩරප්රප බහප්රව්  1978 අං 4  දයන ශ්රීම රංහ 
 ලිඹහඳදිංික ආප්රඹජජන භණ්ඩරඹ ඳනප්රත් 17 න 
 පහඹර  න්වාඹ ඹ ප්රත් ශ්රීම රංහ ආප්රඹජජන 
 ඵදු නිදවස  භණ්ඩරඹ භ ඵදු වන  රඵහ ප්රදන 
 හරසීභහ ඹම් ගිවිුකභ   ඇුරශත් ඇවා  
 අන්  අසථහ දී  ව ඒ  ගිවිුකභ  ඹ ප්රත් 
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2013 අප්රේpල 10 

 වීප්රභන් ඳුක රහ දී  ඇවා ඵදු නිදවස හර සීභහ 
 අදහශ න අන් වීප්රභන් ඳුක ඒ ගිවිුකභ ඹ ප්රත්  
 ආදහඹම් ඵදු අඹ යනු රඵන ඵද්ද ප්රද්ශීඹ    
 අනුේභහණඹ. ආදහඹම් ඳනත ඹ ප්රත් අඹ යනු  
  රඵන ඵද්ද  ඩහ ළඩි අසථහ දී, 
  ඒ පහඹ විකමන් ඒ ගිවිුකභ  
  ම්ඵන්ධප්රඹන් තදුය ත් ඹම් ඵදු 
  වනඹක් ඹම් ඳරිපය ගිවිුකභක් 
  භගින් රඵහ ප්රනොන්ප්රන්  නම්,  ඒ ඵදු 
  නිදවස හරසීභහ අන් වීප්රභන් 
  ඳුක ඒ පහප්රප රහබ ව ආදහඹභ 
  භත ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ඳනප්රත්  
  විධිවිධහනර  අනු ආදහඹම් ඵදු අඹ 
  යනු  රළබිඹ යුුර ඹ.';                                                                           

                        
15 න ිළ ටුප්රව්, 1 න ප්රේිතප්රප කම  3 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 

  (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් යන්න. " 
 

ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
17 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
17ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
18 න න්වාඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
18 ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது.  

Clause 18, ordered to stand part of the Bill. 

 

19 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාඹ  56අ, 56ආ 
ව 56ඇ අලුත් න්වා ඇුරශත් කිරීභ.) 

ரசம் 19.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 56அ, 

56ஆ, 56இ ன்தம் புற தறரறவுமப 

உட்புகுத்துல்.) 
CLAUSE 19. - (Insertion of new sections 56A, 56B, 56C in the principal 

enactment) 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ:  

 
"16 න ිළටුප්රව්, (1)  9 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු   ඳවත දළක්ප්රන 

ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 
 

'වු ද, අඳනඹනලින් උද්ත ව රහබ ව ආදහඹභ 
ප්රර රනු රළබිඹ යුුර අතය, ඒ අනු ඒ රහබ 
ව ආදහඹප්රභන් ප්රම් ඳනප්රත් ඳසන 
උඳප්රලනප්රප' " 

 
(2)  "38 න ප්රේිතඹ  ඉක්බිවා භ ඳවත දළක්ප්රන 

ප්රො  ඇුරශත් යන්න : 
 

'අඳනඹනහභිමු         56 ඈ. සර්ඹ නිසඳහදනලින් 
භහම් විකමන් කමඹඹ  වළ   ප්රනො අඩු ේභහණඹක්  
ප්රද්ශීඹ ලප්රඹන් අඳනඹනඹ යන ඹම්  
නිසඳහදනඹ යන අඳනඹනහභිමු භහභක් විකමන්  
රද බහණ්ඩ ප්රද්ශීඹ ප්රද්ශීඹ ලප්රඹන් නිසඳහදනඹ යන 
ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශහි රද නිමි ඇඳුම්, ප්රයදිලින් හදන 
විකිණීප්රභන් රද භලු, ලිනන්,  වාය ප්රයදි ප්රවජ 
රළප්රඵන රහබ ව ප්රනත් ඹම් බහණ්ඩඹක් ප්රද්ශීඹ 
ආදහඹභ භත ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශහි විකිණීප්රභන් 2013 
ආදහඹම් ඵදු අප්රේpල භ 1 න දින ප්රවජ එදින  

අනුේභහණඹ. ඳුක ආයම්බ න ඹම් තක්ප්රpරු 
 ර්ඹක් වහ ඒ භහභ  රළප්රඵන 
 රහබප්රප ව ආදහඹප්රම් ප්රො  භත 
 කමඹඹ  ප්රදොශව අනුේභහණඹ භත 
 ආදහඹම් ඵදු අඹ යනු රළබිඹ යුුර ඹ. 
 
  එප්රp වු ද, අසථහප්රජිකත 
 ඳරිදි ඒ නිමි ඇඳුම්ර, භලුර, 
 ලිනන්ර,  වාය ප්රයදිර ප්රවජ ප්රනත්
 බහණ්ඩර ප්රද්ශීඹ ටිනහභ එුර 
 කිරීභ ශ්රීම රහංර්ඹ ප්රප්රශ නහභඹ
 හිත කමඹඹ  වළ  ඳව  ළඩින
 අසථහ ඒ නිමි ඇඳුම්, භලු,  
 ලිනන්, වාය ප්රයදි ප්රවජ ප්රනත් 
 බහණ්ඩ ප්රද්ශීඹ ප්රප්රශ ප්රඳොප්රශහි 
 විකිණීප්රභන් ඒ අඳනඹනහභිමු 
 භහභ  රළප්රඵන  රහබප්රප ව 
 ආදහඹප්රම් ප්රො  භත කමඹඹ දවඹ 
 අනුේභහණඹ භත ආදහඹම් ඵදු අඹ 
 යනු රළබිඹ යුුර ඹ.' " 
   

ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ங்ள்றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
19 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
19ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
20 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 59ආ 

න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 
ரசம் 20.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 59ஆ 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 20. - (Amendment of section 59B of the principal enactment) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ :  
 

"17 න ිළටුප්රව්,  1 න ප්රේිතප්රප කම  20 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න : 

 
'ේධහන  20. 2012 අං 8 දයන ඳනත 
ේඥේවාප්රප59ආ භිනන් අන් ය  ංප්රලජධිත 
න්වාඹ ේධහන  ේඥේවාප්රප 59ආ න්වාඹ   
ංප්රලජධනඹ ඳවත දළක්ප්රන ඳරිදි  ප්රභතින් 
කිරීභ.  තදුය ත් ංප්රලජධන යනු 
 රළප්රේ : - 

 
(1) ඒ න්වාප්රප (2)  න 

උඳන්වාප්රප (ආ) 
ප්රජ්දඹ ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ප්රජ්දඹ ආප්රද්ල 
කිරීප්රභන් :- 
"(ආ) (i) 2011 

අප්රේpල භ 1 
 න දින ප්රවජ  
 එදින  ඳුක 
 ආයම්බ න, 
 එප්රවත් 2013 
 අප්රේpල භ 1 
 න දින  
 ප්රඳයහුර ව ඹම්  
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

තක්ප්රpරු ර්ඹක් 
න එභ තක්ප්රpරු 
ර්ඹ වහ 
රුිළඹල මිලිඹන  
ුරන්කමඹඹක් ප්රනො  
ඉක්භන; 

    

(ii) 2013 අප්රේpල භ 1 
න දින ප්රවජ 
එදින  ඳුක 
ආයම්බ න ඹම් 
තක්ප්රpරු ර්ඹක් 
න එභ තක්ප්රpරු 
ර්ඹ වහ 
රුිළඹල මිලිඹන 
ඳන්කමඹඹක් ප්රනො 
ඉක්භන,  

  (ඹම් ේහේධන 
ත්ම් 
විකිණීප්රභන් රඵන 
ිළරිළටුභ ප්රනොන) 
ිළරිළටුභක් හිත 
ඹම් පහඹක් 
අදවස ප්රව්."; ව 

 

(2) ඒ න්වාප්රප ඳළවා 
 වන ප්රනු  ඳවත 
දළක්ප්රන ඳළවා  වන 
ආප්රද්ල කිරීප්රභන් :- 

 

 "හර්ෂි ිළරිළටුභ 
එක්තයහ මුදරක් ප්රනො 
ඉක්භන ඹම් 
පහඹකින් ඹම් 
තළනළත්තකු රඵන 
රහබ ව ආදහඹභ  
අදහශ ආදහඹම් ඵදු 
අනුේභහණඹ.'  " 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

20 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

20ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
21න න්වාඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
21ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 21 ordered to stand part of the Bill. 

 
22 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 60 න 

න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 
ரசம் 22.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 60ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 22. - (Amendment of section 60 of the principal enactment) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ :  

"19 න ිළටුප්රව්,   28 න ප්රේිතප්රප කම  31 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න : 

 
'(2) ඒ න්වාප්රප "යඵර් කිරි ප්රවජ අලුත් ප්රඳොල 

වළය 16 න න්වාප්රප වන් ව  අප්රනක් 
බහණ්ඩ අදවස ප්රව්;" ඹන චන ව 
ඉරක්ම් ප්රනු  "යඵර් කිරි ප්රවජ අලුත් 
ප්රඳොල ප්රවජ 16 න න්වාප්රප වන් 
ප්රනත් ඹම් නිසඳහදනඹක් ප්රනොන බහණ්ඩ 
අදවස න අතය, ඊ  ප්රතො ලප්රඹන් න 
ඓන්ද්රීහඹ ප්රත් ඇුරශත් ප්රව්." ඹන චන ව 
ඉරක්ම් ආප්රද්ල කිරීප්රභන්.' "   

   
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
22 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
22ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
23 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 78 න 

න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 
ரசம் 23.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 78ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 23. - (Amendment of section 78 of principal enactment) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ :  

 
"20 න ිළටුප්රව්,   13 න ප්රේිතප්රප කම  21 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 

(ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න : 

   
'න්වාප්රප වන් ප්රඵදිඹ වළකි රහබඹ ව 
අප්රනකුත් ආදහඹම්ර එුරප්රව් රුිළඹල රක් 
වඹ  ළඩි අවාරික්තඹක් ප්රව් නම්, එභ 
අවාරික්තඹ; ව  

  

(ඇ) 2013 අප්රේpල භ 1 න දින ප්රවජ එදින  ඳුක 
ආයම්බන ඹම් තක්ප්රpරු ර්ඹක් වහ 76 න 
න්වාප්රප වන් ප්රඵදිඹ වළකි රහබඹ ව 
අප්රනකුත් ආදහඹම්ර එුරප්රව්  රුිළඹල මිලිඹන 
එ  ළඩි අවාරික්තඹක් ප්රව් නම්, එභ 
අවාරික්තඹ.' " 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
23 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
23ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 23, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
24න න්වාඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
24ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 24, ordered to stand part of the Bill. 

1715 1716 

[රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ  භවතහ] 
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25න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 104  න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 25.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 104ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்) 

CLAUSE 25. - (Amendment of section 104 of the principal enactment) 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ:  
 
"21 න ිළටුප්රව්,  15 න ප්රේිතප්රප කම  17 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
  (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 
 
 '(2) ඒ න්වාප්රප (2) න උඳන්වාඹ ඉත් 
        ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන  
  උඳන්වාඹ ආප්රද්ල කිරීප්රභන්;- 
 

(2) (1) න උඳන්වාප්රප වන් රහබ 
ව ආදහඹභ ප්රවජ ඳහඩු අම්ඵන්ධිත 
මිර ළශකිලර  ප්රන තීයණඹ ය 
නළවා ඵ තක්ප්රpරුරුකු  ප්රඳනී 
ඹන අසථහ, ඔහු විකමන් ඒ 
ජහතපන්තය නුප්රදනු 
ම්ඵන්ධප්රඹන් න අම්ඵන්ධිත මිර 
ිළිතඵ ආණනඹ ඳළරුම් මිර 
ිළිතඵ නිරධයඹකු ප්රත ප්රඹොමු 
යනු රළබිඹ වළකි ඹ. අසථහප්රජිකත 
ඳරිදි ඒ රහබ ව ආදහඹභ ප්රවජ ඒ 
ඳහඩු ඇත්ත ලප්රඹන් භ 
අම්ඵන්ධිත මිර ළශකිලර  ප්රන 
තීයණඹ ය ඇවා ඵ  ඒ ඳළරුම් 
මිර ිළිතඵ නිරධයඹහ ෆහීභ  
ඳත්න ඳරිදි ඔේපු යන ප්රර ඒ 
ඳළරුම් මිර ිළිතඵ නිරධයඹහ විකමන් 
(1) න උඳන්වාප්රප වන් ආරිuත 
පහඹ ප්රදප්රන් එක් පහඹක් 
ප්රවජ අප්රනක් පහඹ නළතප්රවොත් ඒ 
පහඹ ප්රද භ ඳත්හප්රන ඹනු 
රඵන තළනළත්තහ ප්රත ලිඛිත නිඹභ 
යනු රළබිඹ වළකි ඹ. එප්රp ඔේපු 
කිරීභ  ඒ තළනළත්තහ අප්රඳොප්රවොත් 
න අසථහ, ඳළරුම් මිර ිළිතඵ 
නිරධයඹහ විකමන් අම්ඵන්ධිත මිර 
තීයණඹ ප්රො  තක්ප්රpරුරු ප්රත 
දළනුම් දිඹ වළකි ඹ. එවි  ඒ 
තක්ප්රpරුරු විකමන් (1) න 
උඳන්වාප්රප වන්, 
අසථහප්රජිකත ඳරිදි රහබප්රප වහ 
ආදහඹප්රම් ප්රවජ ඳහඩුප්රව් ේභහණඹ 
ඇසතප්රම්න්ුර ය ඒ අනු 
තක්ප්රpරුක් ශ වළකිඹ.' " 

 
"22 න ිළටුප්රව්, 2 න ප්රේිතප්රප කම  38 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
  (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 
 

 'දළක්ප්රන ප්රො  එුර කිරීප්රභන්:- 
 

 "ජහතපන්තය නුප්රදනුක්" 

ඹන්ප්රනන්, එක් ආරිuත පහඹක් 

ප්රවජ ආරිuත පහඹ ප්රදක් ප්රවජ 

ළඩි ණනක් නිර්හකම පහඹ 

න්නහ ව ඹම් ආරිuත පහඹ ප්රදක් 

ප්රවජ ඊ  ළඩි ණනක් අතය කමදුන, 

ඹම් සඳර්ල ශ වළකි ප්රවජ සඳර්ල 

ශ ප්රනොවළකි ප්රද්ඳශ මිරදී ළනීප්රම්, 

විකිණීප්රම් ප්රවජ ලඵදු කිරීප්රම් ප්රවජ, 

ප්රpහ ළඳයීප්රම් ප්රවජ, මුදල ණඹ  

දීප්රම් ප්රවජ මුදල ණඹ  ළනීප්රම් 

සබහප්රප න ඹම් නුප්රදනුක් 

ප්රවජ, ඒ පහඹර රහබ, ආදහඹම්, 

ඳහඩු ප්රවජ ත්ම් ප්රප්රයහි ඹම් 

ඵරඳෆභක් ඇවා යන ප්රනත් ඹම් 

නුප්රදනුක් අදවස න අතය, ඊ  

එළනි ආරිuත පහඹ ප්රදක් ප්රවජ 

ළඩි ණනක් අතය න ඹම් 

අප්රනපොනප ගිවිුකභක් ප්රවජ 

ළඩිළිතප්රශක් ඹ ප්රත් ඒ පහඹ 

එක් ප්රවජ ළඩි ණනක් වහ 

ඳඹනු රඵන ප්රවජ ළඳයීභ  

නිඹමිත ඹම් ේවාරහබඹක්, ප්රpඹක් 

ප්රවජ ඳවුකභක් ම්ඵන්ධප්රඹන් 

දයනු රඵන ප්රවජ දළරීභ  නිඹමිත ඹම් 

ිළරිළඹක් ප්රවජ විඹදභක් වහ ව ඹම් 

ප්රන් කිරීභක්, ප්රඵදහ වළරීභක් ප්රවජ 

දහඹත්ඹක් ඇුරශත් ප්රව්. ඹම් 

පහඹක් විකමන් ඹම් තළනළත්තකු 

භඟ ඇුරශත් න ඹම් නුප්රදනු 

දී, එක්ප්රජ ඒ පහඹ නළතප්රවොත් 

ඒ තළනළත්තහ නිර්හකම න 

අසථහ ව ඒ පහඹ වහ ඒ 

තළනළත්තහ ආරිuත පහඹන් 

ප්රනොන අසථහ දී, ඒ පහඹ 

විකමන් ඒ තළනළත්තහ භඟ ඇුරශත් ව 

එභ නුප්රදනු ම්ඵන්ධප්රඹන් ඒ 

පහඹ වහ ඒ තළනළත්තහ අතය 

ඇුරශත් ව ඹම් පර් ගිවිුකභක් 

ඇත්නම් ව ඒ ගිවිුකප්රම් අන්තර්ත 

එභ නුප්රදනු ිළිතඵ ප්රොන්ප්රද්කම 

භගින්, ප්රවිඹ යුුර ඵදු මුදල ේභහණඹ 

අඩු යන ප්රවජ අඩුවීප්රම් ේවාපරඹ 

ඇවා යනු රඵන ආහයඹ  ඒ 

පහඹ වහ ඒ තළනළත්තහ අතය එභ 

නුප්රදනු තීයණඹ යනු රඵති නම්, 

එභ නුප්රදනු (1) න 

උඳන්වාප්රප හර්ඹ වහ ආරිuත 

පහඹ ප්රදක් අතය ඇුරශත් ව 

ජහතපන්තය නුප්රදනුක් ප්රර 

රනු රළබිඹ යුුර ඹ." ' " ; 

 
"23 න ිළටුප්රව්, (1) 1 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත  
        දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:-  
 

 'ප්රම් උඳන්වාප්රප විධිවිධහනර පහේවාඹ '; 
   

  (2) 5 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත  
        දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 
 

'ළරකිලර  ප්රන තීයණඹ ශ යුුර ඹ; 
 

"ඳළරුම් මිර ිළිතඵ නිරධයඹහ" 
ඹන්ප්රනන් ප්රොභහරිස ජනයහලයඹහ 
විකමන් ඳළරුම් මිර ිළිතඵ නිරධයඹකු 
ලප්රඹන් නිඹභ යන රද ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් 
නිරධයඹකු අදවස ප්රව්.' ව" 

 
ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
25 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
25ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
26 ළනි න්වාඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  

වාබිඹ යුුර ඹති නිප්රඹජ යන රදී.  
26ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் 

ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 26 ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

27 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 113 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 27.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 113ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 27.- (Amendment of section 113 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"24 න ිළටුප්රව්,  24  න ප්රේිතප්රප කම  34 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
  (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්)  ඉත් ය  ඒ ප්රනු  
  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:  
 

“(6) (5) න උඳ න්වාප්රප වන් ආප්රඹජජන 
අයමුදප්රරහි ආප්රඹජජනඹ කිරීභ වහ නිඹභ යනු 
රළඵ ඇවා ඹම් ඵළංකුක් ප්රවජ මුරප ආඹතනඹක් 
විකමන්  ශ්රීම රංහ භව ඵළංකු විකමන් නිකුත් යන 
රද  භහර්ප්රජඳප්රද්ලර  අනුූලර 2013 ජලි භ 
1 න දින  අයමුදප්රල ඵළය  ඳවාන අයමුදලලින් 
ඹම් ප්රො ක් ේප්රඹජජනඹ  ප්රන ප්රනොභළවා 
අසථහ දී,  එභ ප්රලpඹ අසථහ ප්රචජිකත ඳරිදි 
එභ ඵළංකු ප්රවජ මුරප ආඹතනඹ විකමන් ආණ්ඩු  
ප්රනු රළබිඹ යුුර  ණඹ මුදරක් ප්රර රනු 
රළබිඹ යුුර  අතය, ඒ අනු එභ ප්රලpඹ ඒහඵද්ධ 
අයමුදර ප්රත භහරු යනු රළබිඹ යුුර ඹ." 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

27 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

27ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 27, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

28 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 121 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 28.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 121ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 28.- (Amendment of section 121 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 
"25 න ිළටුප්රව්, 12 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
  ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:  

 
'ර්ඹ  ඉක්බිවා භ එශප්රමන තක්ප්රpරු 

ර්ප්රප ඹම් ප්රවීම් හර සීභහක්' " 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
28 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී 
28ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 28, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

29 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 135 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 29.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 135ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 29.- (Amendment of section 135 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 
"26 න ිළටුප්රව්, 4 න ප්රේිතඹ  ඉක්බිවා භ  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
  ඇුරශත් යන්න:  

 
'(ඇ) 9 න න්වාප්රප (ච) ප්රේදප්රප  වන් 

ඹම් ප්රඳොිතප්රඹන් ප්රවජ ට් ප්රභන් ප්රම් න්වාඹ 
ඹ ප්රත් ආදහඹම් ඵදු වහ කිකමදු අඩු කිරීභක් යනු 
ප්රනො රළබිඹ යුුරඹ.' " 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

29 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී 

29ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

30 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 140 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 30.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 140ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 30. - (Amendment of section 140 of the principal enactment.) 

 
 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 
"26 න ිළටුප්රව්,  24 න ප්රේිතප්රප කම  30 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
  (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්)   ඉත් ය  ඒ ප්රනු  
  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:  

 
'තළනළත්තහ  ඒ ප්රඳොලිඹ ප්රනු රඵන 

අසථහප්රව් දී ප්රවජ ඒ ුකරැකුම්ඳත් නිකුත් යනු 
රඵන අසථහප්රව් දී ප්රවජ චර ප්රඳොලී ආ 
අනුේභහණඹ  ඒ හංමි ණඹ ුකරැකුම්ඳත් 
නිකුත් යනු රඵන  අසථහ,  එක් එක් 
භහප්රරජචන හර සීභහ ආයම්බප්රප දී ප්රවජ ඒ 
ආදහඹම් ඵද්ද අඩු යනු රළබිඹ යුුරඹ.' "  

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

 
30 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
30ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 30, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

1719 1720 

[රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ  භවතහ] 
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31 න න්වාඹ.- ( ේධහන ේඥේවාප්රප 141 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 31.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 141ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 31.- (Amendment of section 141 of the principal enactment.) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 
"27 න ිළටුප්රව්,  4 න ප්රේිතප්රප කම   22 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත  
  (ඒ ප්රේිත  ප්රද ද ඇුරශත්)  ඉත් ය  ඒ ප්රනු  
  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:  

 

'චන ව ඉරක්ම් ඉත් ය ඒ ප්රනු  
'ප්රඳොලිඹ ප්රන ප්රවජ ඹම් ණඹ ුකරැකුභක් නිකුත් 
යන ඹම් ඵළංකුක් ප්රවජ මුරප ආඹතනඹක් ප්රවජ 
හංමි ණඹ ුකරැකුම්ඳත් නිකුත් යන ඹම් 
භහභක් විකමන් 133 න න්වාප්රප ප්රවජ 135 
න න්වාප්රප විධි විධහනර  අනුූලර ඵදු අඩු 
ය ප්රනො න්නහ ඵ ප්රොභහරිස 
ජනයහලයඹහප්රේ අදව න අසථහ, ඒ 
ිළිතඵ ප්රවpුර දළක්වීභ  අසථහප්රචජිකත ඳරිදි, 
ප්රඳොලිඹ ප්රන ප්රවජ ණඹ ුකරැකුම්ඳත් නිකුත් 
යන ප්රවජ හංමි ණඹ ුකරැකුම්ඳත් නිකුත් 
යන ඒ ඵළංකු , මරප ආඹතනඹ  ප්රවජ ඒ 
භහභ  අසථහක් රඵහ දීප්රභන් ඳුක ව 133 
න න්වාප්රප ප්රවජ 135 න න්වාප්රප විධි 
විධහන උලරංකනඹ වීභක් කමදු වී වාප්රඵන ඵ  
ප්රොභහරිස ජනයහලයඹහ ෆහීභ  ඳත් න 
අසථ, අසථහප්රචජිකත ඳරිදි, ප්රඳොලිඹ ප්රන 
ප්රවජ ණඹ ුකරැකුම්ඳත් නිකුත් යන ප්රවජ හංමි 
ණඹ ුකරැකුම්ඳත් නිකුත් යන ඒ ඵළංකු ප්රවජ 
මරප ආඹතනඹ ප්රවජ භහභ විකමන් එර් 
න්වාර විධි විධහන උලරංකනඹ කිරීප්රභන් 
භඟවරින රද ආදහඹම් ඵද්ද ප්රභන් කමඹඹ  
ඳන්කමඹඹ  භහන මුදල ේභහණඹ දණ්ඩනඹක් 
ඒ ඵළංකු, මුරප ආඹතනඹ ප්රවජ භහභ ප්රත' 
ඹන චන ව ඉරක්ම් ආප්රද්ල කිරීප්රභන් ඒ 
න්වාඹ ප්රභතින් ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ.' " 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

31 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

31ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

32 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 142 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 32.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 142ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 32.- (Amendment of section 142 of the principal enactment.) 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர)   

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ. 
 

"27 න ිළටුප්රව්, 24 න ප්රේිතඹ ව 25 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ  
  ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 

"මුරප ආඹතනඹක්" ඹන චන ඒ න්වාප්රප 
(1) න, (2) න ව (3) න උඳන්වාර 
ප්රඹොදහ ඇවා ෆභ තළනභ ඒ චන  ප්රනු  
'ඵළංකුක් ප්රවජ මරප ආඹතනඹක්' "  

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
32 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
32ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 32, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 33 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 163 න 

න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 
ரசம் 33.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 163ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 33.- (Amendment of section 163 of the principal enactment.)  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ. 

 
"27 න ිළටුප්රව්, 28 න ප්රේිතප්රප කම  34 න ප්රේිතඹ දක්හ (ඒ ප්රේිත 
  ප්රදද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත  
  දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 
 

'ේධහන ේඥේවාප්රප  33. 2011 අං 22 දයන ඳනවාන් අන් ය     
163 න න්වාඹ  ංප්රලජධිත ේධහන ේඥේවාප්රප 163 න න්වාඹ   
ංප්රලජධනඹ කිරීභ. ඳවත දළක්ප්රන ඳරිදි ප්රභතින් තදුය ත් ංප්රලජධනඹ 
  යනු රළප්රේ:- 
   

  (1)  ඒ න්වාප්රප (1) න උඳන්වාප්රප - 

(අ) ඒ උඳන්වාප්රප අුරරු විධහනප්රප       
"ළේතළම්ඵර් භ" ඹන චන 
ප්රනු  "ප්රනොළම්ඵර් භ" ඹන චන 
ආප්රද්ල කිරීප්රභන්;  

 
(ආ) ඒ උඳන්වාප්රප තදුය ත් අුරරු 

විධහනප්රප "61 න  න්වාප්රප (1) 
න  උඳන්වාප්රප (ආ) ප්රේදප්රප 
ප්රවජ 62 න න්වාප්රප (2)  න 
උඳන්වාප්රප (ඇ) ප්රේදඹ" ඹන 
චන ව ඉරක්ම් ප්රනු  "61 
න න්වාප්රප (1) න 
උඳන්වාප්රප (ආ) ප්රේදප්රප (i) න 
අනුප්රේදඹ ප්රවජ 61 න න්වාප්රප 
(1) න උඳන්වාප්රප (ඇ) ප්රේදඹ 
ප්රවජ 62 න න්වාප්රප (1) න 
උඳන්වාප්රප (ආ) ප්රේදඹ" ඹන 
චන ව ඉරක්ම් ආප්රද්ල 
කිරීප්රභන්; 

 

(2) ඒ න්වාප්රප (3) න උඳන්වාප්රප (ආ) 
ප්රේදප්රප "තක්ප්රpරු ශ වළකි ආදහඹප්රභහි" ඹන     
චන ප්රනු  "තක්ප්රpරු ශ වළකි ආදහඹප්රභහි" 
ඹන චන ආප්රද්ල  කිරීප්රභන්; 

     

(3) ඒ න්වාප්රප (5) න උඳන්වාප්රප  (අ) ප්රේදඹ 
ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රේදඹ ආප්රද්ල 
කිරීප්රභන් ; 

 

''(අ) ඹම් තක්ප්රpරු ර්ඹ  ඉක්බිවා භ 
එශප්රමන තක්ප්රpරු ර්ප්රප 
ප්රනොළම්ඵර් භ වාසන දින ප්රවජ 
එදින  ප්රඳය ඹම් තළනළත්තකුප්රේ 
ප්රවජ වවුල පහඳහයඹ ආදහඹම්  
ිළිතඵ හර්තහ ඉදිරිඳත් ය ඇවා ඒ 
තළනළත්තහ ප්රවජ වවුල පහඳහයඹ             
ම්ඵන්ධප්රඹන්,  

 

(i) ඒ තක්ප්රpරු ර්ඹ 2013 
අප්රේpල  භ 1 න දින  

1721 1722 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

ප්රඳයහුර ආයම්බන ඹම් 
තක්ප්රpරු    ර්ඹක් න 
අසථහ දී ඒ තක්ප්රpරු 
ර්ඹ  ඉක්බිවාභ එශප්රමන 
තක්ප්රpරු ර්ප්රප         
ප්රනොළම්ඵර් භ වාසන දින කම  
ය ප්රද හරසීභහක් 
ඉකුත් වීප්රභන් ඳුක; ව  

 
(ii) ඒ තක්ප්රpරු ර්ඹ 2013 අප්රේpල 

භ 1 න දින ප්රවජ ඉන් ඳුක 
ආයම්බන ඹම් තක්ප්රpරු       
ර්ඹක් න අසථහ දී ඒ 
තක්ප්රpරු ර්ඹ  ඉක්බිවා භ 
එශප්රමන තක්ප්රpරු ර්ප්රප     
ප්රනොළම්ඵර් භ වාසන දින කම  
භහ දව අ  හරසීභහක් 
ඉකුත් වීප්රභන් ඳුක; ව" 

          
(4) ඒ  න්වාප්රප (9) න උඳන්වාඹ  
 ඉක්බිවා භ ඳවත දළක්ප්රන අලුත් 
 උඳන්වාඹ ඇුරශත් කිරීප්රභන්; 

    
   
 "(10) ප්රම් ඳනප්රත් ප්රනත් 
ඹම් විධිවිධහනඹ ඳ වළනි 
කුභක් වන් වු ද, ඹම් 
ප්රප්රශහභකින් ප්රවජ 
පහඳහයඹකින් 2011 අප්රේpල භ 
1 න දින  ප්රඳය ආයම්බ න 
ඹම් තක්ප්රpරු ර්ඹක් වහ 
භහභ වළය ඹම් 
තළනළත්තකුප්රේ භසත හර්ෂි 
ිළරිළටුභ  රුිළඹල මිලිඹන 
ුරන්කමඹඹක් ප්රනො ඉක්භන 
අසථහ ව ඒ තළනළත්තහ 
ප්රද්ශීඹ ආදහඹම් ප්රොභහරිස 
ජනයහලයඹහ විකමන් ඳරිඳහරනඹ 
යනු රඵන ඹම් ඵදු නීවාඹ 
විධිවිධහනර  අනුූලර 
ක්රිදඹහය ප්රනොභළවා අසථහ, 
ඒ තළනළත්තහ විකමන් 2011 අප්රේpල 
භ  1 න දින  ප්රඳය එප්රp 
උඳඹන රද මුදල 2014 භහර්ුර 
භ 31 න දින ප්රවජ එදින  
ප්රඳය ඹම් ප්රප්රශහභ ප්රවජ 
පහඳහයඹ ආ ප්රඹජජනඹ  ය 
2014 අප්රේpල භ 1 දින  ප්රඳය 
ආයම්බ න ඹම් තක්ප්රpරු 
ර්ඹක් වහ ව ආදහඹභ 
ිළිතඵ හර්තහක් ව ඉන් ඳුක 
එශප්රමන ඹම් හරසීභහක් 
වහ ප්රම් ඳනප්රත් නිඹභඹන්  
අනුූලර ක්රිදඹහ යන ඵ  
ලිඛිත ප්රඳොප්රයොන්දුක් ඔහු විකමන් 
ඉදිරිඳත් යනු රඵන්ප්රන් නම්, 
එභ හර්තහ ිළිතනු රළබිඹ යුුර 
අතය එභ හර්තහ ඉදිරිඳත් ය 
ඇවා තක්ප්රpරු ර්ඹ 
ම්ඵන්ධප්රඹන් ව එභ 
තක්ප්රpරු ර්ඹ  ඉක්බිවා භ 
එශප්රමන තක්ප්රpරු ර් ඳවක් 
වහ එභ තළනළත්තහ භත කිකමදු 
ත සප්රpරුක් ප්රවජ අවාප්රර් 
තක්ප්රpරුක් යනු ප්රනොරළබිඹ 
යුුර ඹ." ; 

 

"28 න ිළ ටුප්රව්,  1 න ප්රේිතප්රප කම  30 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
  (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් යන්න." 

 

ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

33 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

33ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 33 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

34 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 172 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 34.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 172ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 34.- (Amendment of section 172 of the principal enactment.) 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

" 29 න ිළටුප්රව්,  7 න ප්රේිතඹ ව 8 න ප්රේිතඹ ඉත් ය ඒ ප්රනු  
 ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 

 

„(2) ඒ න්වාප්රප (3) න උඳන්වාප්රප 'ප්රම් 
න්වාප්රප ඉවත වන් විධිවිධහන ඹ ප්රත් ව 
ෆභ අභිඹහචනඹක්' ' " 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
34 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

34ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 34, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

35 ව 36   න්වා ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  
වාබිඹ යුුර ඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

35ஆம், 36ஆம் ரசங்ள் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் 

ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 35 and 36  ordered to stand part of the Bill. 

 

37 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 217 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 37.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 217ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 37.- (Amendment of section 217 of the principal enactment.) 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

" 30 න ිළටුප්රව්,  14 න ප්රේිතප්රප කම  23 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත (ඒ 
 ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 

 

„රහබහංල;' ඹන චන ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන 
චන ආප්රද්ල කිරීප්රභන් ඒ න්වාඹ ප්රභතින් 
තදුය ත් ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ: 

'ප්රනත් ආහයඹ රහබහංල; ප්රවජ 

 
(v)  භහභක් විකමන් කමඹ ප්රො සරුන් 

ප්රන් ප්රො ස ආඳුක මිරදී නු රඵන 

1723 1724 

[රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ] 
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අසථහ, ඒ ප්රො ස ආඳුක මිරදී ළනීභ 
ඒ භහප්රම් ප්රො සරුන් විකමන් 
අනුභත යන රද රැසවීප්රම් දිනප්රප දී 
ඳළවා, අසථහප්රජිකත ඳරිදි, ප්රොශම 
ප්රො ස හුභහරුප්රව් රළතිසුර ත යන 
රද ඒ ප්රො සර ප්රප්රශප්රඳොශ මිර ප්රවජ  
ප්රප්රශප්රඳොශ ටිනහභ ව ඒ භහභ 
විකමන් ඒ ප්රො සරුන් ප්රත ප්රනු 
රළබ මුදර අතය ඹම් අවාරික්තඹක් ප්රව් නම් 
එභ අවාරික්තඹ; ' " 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

37  න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

37ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 37, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

38 න න්වාඹ.- ( ේධහන ේඥේවාප්රප ඳශන 
උඳප්රලනඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 38.- (பன்மச் சட்டரக்த்றற்ரண 

பனரம் அட்டமமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 38.- (Amendment of the First Schedule to the principal 

enactment.) 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

" 30 න ිළටුප්රව්,  26 න ප්රේිතප්රප කම  28 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත (ඒ 
 ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 

„දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල කිරීප්රභන් ඒ 
උඳප්රලනඹ ප්රභතින් තදුය ත් ංප්රලජධනඹ යනු 
රළප්රේ' 

 ' V න ප්රො . 

35 න න්වාප්රප (2) න උඳන්වාප්රප 
අුරරු විධහනප්රප වන් ය ඇවා ඹම් මුදර  
අදහශ න ආදහඹම් ඵදු අනුේභහණඹ - ' " 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

38 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

38 ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 38 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

39 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප ප්රදන 
උඳප්රලනඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 39.- (பன்மச் சட்டரக்த்றற்ரண 

இண்டரம் அட்டமமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 39.- (Amendment of the Second Schedule to the principal 

enactment.) 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"31 න ිළටුප්රව්, 5 න ප්රේිතප්රප කම  18 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත              
 (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 

 
"ේධහන      39.   2012 අං 8 දයන ඳනත    භගින් 
ේඥේවාප්රප අන් ය  ංප්රලජධිත ේධහන ේඥේවාප්රප 
ප්රදන  ප්රදන  උඳප්රලනප්රප අ ප්රො ප්රp 2 න 
උඳප්රලන ඹ අතිතභඹ  ඉක්බිවා භ ඳවත      දළක්ප්රන  
ංප්රලජධනඹ අලුත්    අතිතභඹ එුර කිරීප්රභන්      ඒ  
කිරීභ. උඳප්රලනඹ    ප්රභතින්     තදුය ත්  
 ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ: ' 

    

„3. ඹම් ඒ බහය ශභනහයණ 
භහභ ඵදු අඹශ වළකි ආදහඹභ 
භත - 

 
(අ) 2013 අප්රේpල භ  
 1 න දින  ප්රඳය  
 ආයම්බ න ඹම්  
 තක්ප්රpරු             ආ ප්රො   
 ර්ඹක් වහ     ේහය 
 

(ආ) 2013 අප්රේpල භ  
 1 න දින ප්රවජ 
 එදින  ඳුක 
 ආයම්බ න ඹම්  
 තක්ප්රpරු 
 ර්ඹක් වහ     කමඹඹ 10;" 

 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
39 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
39ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 39 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

40 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප ඳසන 
උඳප්රලනඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ) 

ரசம் 40.- (பன்மச் சட்டரக்த்றற்ரண 

ந்ரம் அட்டமமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 40.- (Amendment of the Fifth Schedule to the principal 

enactment.) 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
" 31 න ිළටුප්රව්,  19 න ප්රේිතප්රප කම  31 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත 
 (ඒ ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  
 ඳවත  දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 

 

ේධහන       40.  2012  අං 8  දයන ඳනත භගින් 
ේඥේවාප්රප   අන්     ය      ංප්රලජධිත     ේධහන   
ඳසන  ේඥේවාප්රප ඳසන උඳප්රලනඹ 
උඳප්රලනඹ  ඳවත දළක්ප්රන ඳරිදි ප්රභතින්  
ංප්රලජධනඹ තදුය ත් ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ: 
කිරීභ.     
 

(1) ඒ උඳප්රලනප්රප 22 න අතිතභඹ 
ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන අතිතභඹ 
ආප්රද්ල  කිරීප්රභන් : 
   

 „22. 58 න න්වාප්රප වන් 
රහබ ව ආදහඹම් භත ආදහඹම් ඵදු 
අනුේභහණඹ -  
    

(අ) 2011 අප්රේpල භ 1 න 
දින  ප්රඳය  ආයම්බ න ඹම් 

1725 1726 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

තක්ප්රpරු ර්ඹක් වහ                                 
කමඹඹ  15 

 

(ආ) 2011 අප්රේpල භ 1 න දින 
ප්රවජ එදින  ඳුක ආයම්බ 
න ඹම් තක්ප්රpරු ර්ඹක් 
වහ කමඹඹ  12” 

 
(2) ඒ උඳප්රලනප්රප 23 න අතිතභඹ  

ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන අතිතභඹ 
ආප්රද්ල කිරීප්රභන්:- 

  
 „23. 59 න න්වාප්රප වන් 

නළකින් නළ  භහරු කිරීප්රම් 
නිප්රඹජජපහඹතන හසුරලින් උඳිකත 
න රහබ ව ආදහඹභ භත ආදහඹම් 
ඵදු අනුේභහණඹ -   

 
(අ) 2011 අප්රේpල භ 1 
 න දින  ප්රඳය 
 ආයම්බ න ඹම් 
 තක්ප්රpරු ර්ඹක් 
 වහ            කමඹඹ  15 
 

(ආ)   2011 අප්රේpල භ 1 
 න දින ප්රවජ එදින  
 ඳුක ආයම්බ න  
 ඹම් තක්ප්රpරු  
 ර්ඹක් වහ     කමඹඹ  12”

  

 

(3) ඒ උඳප්රලනප්රප 40 න අතිතභඹ  
ඉක්බිවා භ ඳවත දළක්ප්රන අලුත් 
අතිතභ එුර කිරීප්රභන්:-  

 

"41. 46අ න්වාප්රප පුද්රඹකු 
වන් කුකුශන්  ම්ඵන්ධප්රඹන් 

 ඇවා කිරීභ වහ ව ඳශමුන 
 පහඹකින් උඳප්රලනඹ 
 ඹම් තළනළත්තකු  ේහයඑප්රවත් 
 රළප්රඵන රහබ කමඹඹ  10 
 ව ආදහඹම්  උඳරිභඹ  
 ප්රො   අදහශ ඹ ත්, ව 
 ආදහඹම්  භහභක් 
 ඵදු අනුේභහණඹ. ම්ඵන්ධප්රඹන් 

   කමඹඹ  10. 
 

42. 56අ න්වාප්රප පුද්රඹකු 
 වන් ඹම් ම්ඵන්ධ ප්රඹන් 
 පහඹකින් ඹම් ඳශමුන 
 තළනළත්තකු  උඳප්රලනඹ 
 රළප්රඵන රහබ ව ේහයඑප්රවත් 
 ආදහඹම් ප්රො   කමඹඹ  12 
 අදහශ උඳරිභඹ  
 ආදහඹම් ඵදු ඹ ත්, ව 
 අනුේභහණඹ. භහභක් 
  ම්ඵන්ධප්රඹන්  
  කමඹඹ  12. 

 
43.  56ආ න්වාප්රප පුද්රඹකු 
 වන් ඹම් ම්ඵන්ධප්රඹන් 
 පහඹකින් ඹම් ඳශමුන 

තළනළත්තකු  උඳප්රලනඹ 
 රළප්රඵන රහබ ව  ේහයඑප්රවත් 
 ආදහඹම් කමඹඹ  12 
 ප්රො   අදහශ උඳරිභඹ  
 ආදහඹම් ඵදු ඹ ත්, ව 
 අනුේභහණඹ. භහභක්

 ම්ඵන්ධප්රඹන්
 කමඹඹ  12. 

 
44. 56ඇ න්වාප්රප පුද්රඹකු 
 වන් ඹම් ම්ඵන්ධප්රඹන් 
 පහඹකින් ඹම් ඳශමුන 
 තළනළත්තකු   උඳප්රලනඹ 
 රළප්රඵන රහබ ව ේහයඑප්රවත් 
 ආදහඹම් කමඹඹ  12  
 ප්රො   අදහශ උඳරිභඹ  
 ආදහඹම් ඵදු ඹ ත්, ව 

අනුේභහණඹ. භහභක්           
                           ම්ඵන්ධප්රඹන් 
  කමඹඹ  12. 

 
45. 59ඉ න්වාප්රප පුද්රඹකු 
 වන් ඹම්            ම්ඵන්ධප්රඹන් 
 පහඹකින් ඹම් ඳශමුන 
 තළනළත්තකු  උඳප්රලනඹ 
 ප්රවජ වවුල ේහයඑප්රවත් 
 පහඳහයඹ   කමඹඹ  12 
 රළප්රඵන රහබ ව  උඳරිභඹ  
 ආදහඹම් ඹ ත්, ව 
 ප්රො   අදහශ භහභක් 
 ආදහඹම් ඵදු            ම්ඵන්ධප්රඹන් 
 අනුේභහණඹ. කමඹඹ  12.".";

  
 

"32 න ිළටුප්රව්, 1 න ප්රේිතප්රප කම  39 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත (ඒ 
 ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් යන්න." 
 
"33 න ිළටුප්රව්,  1 න ප්රේිතප්රප කම  31 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත (ඒ 
 ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් යන්න." 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නළඟී කමටිප්රපඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

බහඳවාුරභහ  
(றசரபர் அர்ள்) 

(The Chairman) 
අනුය දිහනහඹ භවත්භඹහ ප්රභොක්ද කිඹන්ප්රන්? 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔඵුරභහප්රේ අධහනඹ ප්රඹොමු යනහ, අද ප්රභුරභහ ප්රම් 

ංප්රලජධනඹ ප්රප්රනන ඳනත ප්රශ්රාpසඨහධියණඹ  ගිඹහ. රු 

ඇභවාුරභනි, - 

 
බහඳවාුරභහ  
(றசரபர் அர்ள்) 

(The Chairman) 
ඒප්රක් ඳරිර්තන ප්රදජඹක් වාප්රඵන්ප්රන්. එප්රවභ නළත්නම් 

ඳනප්රත් ප්රනක් ප්රනොප්රති. ඳරිර්තනර ප්රදජ නිහ 

ම්පර්ණප්රඹන්භ කිඹන්න ප්රරහ වාප්රඵනහ.  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
 

"34 න ිළටුප්රව්,  1 න ප්රේිතප්රප කම  21 න ප්රේිතඹ දක්හ ඇවා ප්රේිත (ඒ 
 ප්රේිත ප්රද ද ඇුරශත්) ඉත් ය ඒ ප්රනු  ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:-" 
 

"රංගු කිරීභ.       41. ප්රම් ඳනප්රත් ඹම්   විධිවිධහනඹක්  
 ේහය, 2013 අප්රේpල භ 1 න 

දිනප්රඹන් ආයම්බ, ප්රම් ඳනත 
ම්ඵන්ධප්රඹන් ථහනහඹයඹහප්රේ 
වවාඹ ඔහුප්රේ  අත්න ඇවා 
 වන් යන රද දිනප්රඹන් අන් න 
හරසීභහ ුරශ ප්රොභහරිස  
ජනයහලයඹහ විකමන් ප්රවජ ඔහු 
ප්රනුප්රන්, ඹම් තළනළත්තකුප්රන් අඹ 
යන රද ප්රවජ එුර යන රද ඹම් ඵදු 
මුදරක් ප්රොභහරිස ජනයහලයඹහ 
විකමන් ප්රවජ  ප්රොභහරිස  ජනයහලයඹහ 
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[රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ  භවතහ] 
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ප්රනුප්රන් ඒ  ඵද්ද අඹ යන රද ප්රවජ 
එුර යන රද ඒ                                                
තළනළත්තහ විකමන් ප්රම් ඳනත ඹ ප්රත් 
රංගු ප්රර වහ නීතපනුූලර ප්රර අඹ 
යනු රළබ ප්රවජ එුර යනු රළබ ප්රර 
රනු රළබිඹ යුුර ඹ:       

  

         එප්රp වු ද, ඉවත ර් විධිවිධහන, ඒ 
හරසීභහ ුරශ දී අඹ යන රද ප්රවජ 
එුර  යන රද ඹම් ඵද්දක් 
ම්ඵන්ධප්රඹන් ඹම් අධියණඹක්  
විකමන් ප්රදන රද ඹම් තීයණඹ  ප්රවජ 
යන රද ඹම් ආඥහ  ප්රවජ ඹම් 
අධියණඹ විබහ ප්රමින් ඳවාන ඹම් 
නීවා ෘතපඹ  ඵර ප්රනො ඳෆ                                                                                                                                   
යුුර ඹ.".   

  
ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 

විඹ. 

றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
40 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

40 ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 40 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

41 න න්වාඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  
වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

41ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டு 

தணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 41 ordered to stand part of the Bill. 

 

ේඥේවා න්වාඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 
වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී.  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලජධන හිත හර්තහ යන රදී.  
 

சட்டரகு ரசபம் மனப்பும் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் 

ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றபைத்ங்பௐடன் அநறக்ம தசய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  Bill 
reported with Amendments. 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ුරන් න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டபனம் றபைத்ப்தட்டரபொ பன்நரம் பமநர 

றப்தறடப்தட்டு றமநரற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

ප්රනොතහරිස (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 
தரத்ரரறசு (றபைத்ம்) சட்டபனம் 

NOTARIES (AMENDMENT) BILL  
 

ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹජඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்ரண ட்டமப ரசறக்ப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු ථහනහඹුරභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන් ප්රදන ය 

කිඹවිඹ යුුර ඹ"ති භහ ප්රඹජජනහ යනහ. 
 

ේලසනඹ විභන රදී. 
 වඬල අනු " ඳක්" භන්ත්රී න්  ජඹ ඵ ථහනහඹුරභහ 

විකමන් ේහල යන රදී. 
 

றணர றடுக்ப்தட்டது. 

குல்பறன்தடி "ஆம்" ரரனரங்றற்பொ ண சதரரர் 

அர்ள் அநறறத்ரர்ள். 
 

Question put.  
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the 

―Ayes― had it. 
 

රු විජිත ප්රවpයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

Divide! 
 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 43 න සථහය නිප්රඹජඹ ඹ ප්රත් - ඳක් 70:  
විරුද්ධ 9  ඹනුප්රන්  - ප්රඵදුප්රණ්ඹ. 

தரரபௐன்நம் 43ஆம்  றமனக் ட்டமபப்தடி தறரறந்து: சரர்தர 

70;   றர 9. 
The Parliament divided under Standing Order No. 43:   Ayes 70; 

Noes 9. 
 

ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
அன்தடி,   சட்டபனம் இண்டரம் பமநர றப்தறடப்தட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

භුර ඳශන ප්රඹජජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
„ඳනත් ප්රටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර හය බහ  ඳළරිඹ 
යුුර ඹ.'' - [ රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ ] 
லர்ரணறக்ப்தட்டது. 

"சட்டபனம் பழுப் தரரபௐன்நக் குழுவுக்குச் சரட்டப் 

தடுர"  [ ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர] 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva]                                                        
 
හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[රු ථහනහඹුරභහ  මරහනහරඪ විඹ.] 
குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரர் அர்ள் மனம றத்ரர்ள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 ව 2 න්වා ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුර ඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
1ஆம், 2 ஆம் ரசங்ள் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் 

ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 

 

3 න න්වාඹ.- (රංගු බහඹ ව වහනිපයණඹ.)  
ரசம் 3.-(தசல்பதடிரக்குபம் 

ட்ரடரத்ரபம்) 
CLAUSE 3.- (Validation and Indemnity.) 

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

1729 1730 



ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

" 1 න ිළටුප්රව්,  13 න ප්රේිතප්රප කම  14 න ප්රේිතඹ දක්හ ව ප්රේිත ඉත් 
 ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල 
 යන්න: 
 

"4.  2013 ජනහරි භ 1 න දිනප්රඹන් ආයම්බ 
ථහනහඹයඹහප්රේ වවාඹ ඔහුප්රේ අත්න 
ඇවා  වන් යනු රඵන්නහ ව දිනප්රඹන්  අන් 
න හරඹ දක්හ  ඹම් සුරක් අඹ කිරීභ වහ" 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

3 ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

4 න න්වාඹ ඳනත්  ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 
යුුර ඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

4 ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

3 න අලුත් න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප ප්රදන 
උඳප්රලනප්රප ඈ ආෘවාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ) 
புற ரசம் 5.-(பன்மச் சட்டரக்த்றன் 

இண்டரம் அட்டமறன் ஈ ன்தம் தடித்ம 

றபைத்துல்.) 
NEW CLAUSE 3.- (Amendment of  form D of the Second Schedule of 

the Principal Enactment.) 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි, භභ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"1 න ිළටුප්රව්, 12 න ප්රේිතඹ  ඉක්බිවාභ ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  
 ඇුරශත් යන්න: 

 

ේධහන                      3.   ේධහන  ේඥේවාප්රප   ප්රදන  
ේඥේවාප්රප   උඳප්රලනප්රප ඈ ආෘවාප්රප "මුද්දය  
ප්රදන  න  රද  වවාඹ "  ඹන   චන  
උඳප්රලනප්රප    ප්රනු   "වවාඹ "  ඹන චනඹ  
ඈ ආෘවාඹ  ආප්රද්ල   කිරීප්රභන්    එභ    ආෘවාඹ  
ංප්රලජධනඹ   ප්රභතින් ංප්රලජධනඹ යනු  රළප්රේ."     
කිරීභ  

 

ඉදිරිඳත් යන රදින්, ඳශමු න ය කිඹන රදී. 
தரண்டுப்தட்டு பன்பமந றப்தறடப்தட்டது. 

Brought up, and read the First time. 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු බහඳවාුරභනි," න්වාඹ ප්රදන ය කිඹවිඹ යුුරඹ"ති භහ 

ප්රඹජජනහ යනහ.  
 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

න්වාඹ  ඳනත් ප්රටුම්ඳත   එුර ශ යුුරඹ ඹන ේලසනඹ 
විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 

 3 න අලුත් න්වාඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  
වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී.   

ரசம் சட்டபனத்றல் ரசர்க்ப்தட ரண்டுதண றணர 

றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது.  

புற ரசம் 5, சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக்ரண்டு 

தணக் ட்டமபறடப்தட்டது.  

Question, that the Clause be added to the Bill, put, and  agreed to. 

New Clause 3, ordered to stand part of the Bill. 
 

ේඥේවා න්වාඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 
වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී.  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලජධන හිත හර්තහ යන රදී.  
சட்டரகு ரசபம் மனப்பும் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் 

ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றபைத்ங்பௐடன் அநறக்ம தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන්  

ංප්රලජධිතහහයප්රඹන් ුරන්න ය කිඹවිඹ යුුරඹ" ති භහ ප්රඹජජනහ 

යනහ.  
 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්,  ුරන් න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டபனம் றபைத்ப்தட்டரபொ பன்நரம் பமநர 

றப்தறடப்தட்டு றமநரற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලජධන) ඳනත් 
ප්රටුම්ඳත 

ஆங்ள் தறவு (றபைத்ம்) சட்டபனம் 
REGISTRATION OF DOCUMENTS (AMENDMENT) BILL 

 
ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹජඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்ரண ட்டமப ரசறக்ப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු ථහනහඹුරභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන් ප්රදන ය 

කිඹවිඹ යුුර ඹ"ති භහ ප්රඹජජනහ යනහ.  
 

ේලසනඹ විභන රදී. 
 වඬල අනු " ඳක්" භන්ත්රී න්  ජඹ ඵ ථහනහඹුරභහ 

විකමන් ේහල යන රදී. 
றணர றடுக்ப்தட்டது. 

குல்பறன்தடி "ஆம்" ரரனரங்றற்பொ ண சதரரர் 

அர்ள் அநறறத்ரர்ள். 

Question put.  
MR. SPEAKER ., having collected the Voices, declared that the 

―Ayes― had it. 
 

රු විජිත ප්රවpයත් භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

Divide! 
 
ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 43 න සථහය නිප්රඹජඹ ඹ ප්රත් - ඳක් 74: 

විරුද්ධ 9 ඹනුප්රන් - ප්රඵදුප්රණ්ඹ. 
தரரபௐன்நம் 43 ஆம்  றமனக் ட்டமபப்தடி தறரறந்து: சரர்தர 

74,  றர 9. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:   Ayes 74 ; 

Noes 9. 

1731 1732 

[රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ  භවතහ] 
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ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ප්රද න ය කිඹන රදී. 
அன்தடி,   சட்டபனம் இண்டரம் பமநர றப்தறடப்தட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
භුර ඳශන ප්රඹජජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ප්රටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර හය බහ  ඳළරිඹ 

යුුර ඹ.'' -[රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ] 
லர்ரணறக்ப்தட்டது. 

"சட்டபனம் பழுப் தரரபௐன்நக் குழுவுக்குச் 

சரட்டப்தடுர"  [ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர.] 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 
 

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[ථහනහඹුරභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[ சதரரர் அர்ள் மனம றத்ரர்ள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 න න්වාඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
1ம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக்ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 න න්වාඹ.- (117 න අධිහයඹ ව) ප්රලන 
ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ආඥහඳනප්රත් 13 න න්වාඹ 

ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 
ரசம் 2.-(ஆங்ள் தறவுக் ட்டமபச் 

சட்டத்றன் (அத்றரம் 117) இன் 13ஆம் தறரறறமண 

ரற்நலடு தசய்ல்.) 
CLAUSE 2.- (Amendment of section 13 of the Registration of 

Documents Ordinance (Chapter 117))  

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"1 න ිළටුප්රව්, 7 න ප්රේිතප්රප කම  13 න ප්රේිතඹ දක්හ ව ප්රේිත ඉත් 
ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 

 
'(117 න          2.  (ප්රභහි මින්භුර "ේධහන ේඥේවාඹ" ඹනුප්රන්  

අධිහයඹ ව)  වන් යනු රඵන) (117 න අධිහයඹ ව)  

ප්රලන ලිඹහඳදිංික ප්රලන ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ආඥහ ඳනප්රත් 13 න  

කිරීප්රම්        න්වාප්රප  (6) න උඳන්වාප්රප "රුිළඹල  

ආඥහඳනප්රත් 13  දවඹක් ව හසුරක්" ඹන චන ප්රනු  "රුිළඹල  

න න්වාඹ  දවඹක් ව හසුරක් ප්රවජ අභහතපයඹහ විකමන් නිඹභ 

ංප්රලජධනඹ  යනු රඵන ප්රනත් ඹම් මුදරක්" ඹන චන  

කිරීභ.  ආප්රද්ල කිරීප්රභන් එභ න්වාඹ ප්රභතින් 

ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ.' " 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
2 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
2ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

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

3 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 22 න 
න්වාඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 3.-(பன்மச் சட்டரக்த்றன் 22ஆம் 

தறரறமத் றபைத்துல்.) 
CLAUSE 3.- (Amendment of section 22 of the principal enactment.)  

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"1 න ිළටුප්රව්, 14 න ප්රේිතප්රප කම  18 න ප්රේිතඹ දක්හ ව ප්රේිත ඉත් 

ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 
   

'ේධහන ේඥේවාප්රප     3. ේධහන ේඥේවාප්රප 22 න න්වාප්රප (2) න 

22 න න්වාඹ  උඳන්වාප්රඹහි "රුිළඹල ඳව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් 

ංප්රලජධනඹ  හසුරක්" ඹන චන ප්රනු  "රුිළඹල ඳව 

කිරීභ.   ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් හසුරක් ප්රවජ අභහතපයඹහ 

විකමන් නිඹභ යනු රඵන ප්රනත් ඹම් මුදරක්" 

ඹන චන ආප්රද්ල කිරීප්රභන් එභ න්වාඹ ප්රභතින් 

ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ.' " 
 

ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

3 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 
ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

3ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

4 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප 48 න 
න්වාඹ ේවාප්රඹජජනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 4.- (பன்மச் சட்டரக்த்றன் 48ஆம் 

தறரறறமண தறப்டு தசய்ல்.) 
CLAUSE 4.- (Replacement of section 48 of the principal enactment.)  

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"1 න ිළටුප්රව්, 19 න ප්රේිතප්රප කම  25 න ප්රේිතඹ දක්හ ව ප්රේිත ඉත් 

ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 

 
'ේධහන ේඥේවාප්රප  4.  ේධහන ේඥේවාප්රප 48 න න්වාඹ ප්රභතින්  

48 න න්වාඹ         ඉත් යනු රඵන අතය ඒ ප්රනු  ඳවත  

ේවාප්රඹජජනඹ    දළක්ප්රන න්වාඹ ආප්රද්ල යනු රළප්රේ: 

කිරීභ. 

 

"හසුර,  48. අභහතපයඹහ විකමන් ලින් ර නිඹභ යනු 

රඵන ඳශමුන උඳප්රලනප්රප නිලසිකත දක්හ 

ඇවා හසුර ඒහ අදහශ න හයණහ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රනු රළබිඹ යුුර ඹ.". " 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment  put, and agreed to. 

 
4 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
4ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

5 න න්වාඹ.- (ේධහන ේඥේවාප්රප ඳශමුන 
උඳප්රලනඹ ංප්රලජධනඹ කිරීභ.) 

ரசம் 5.-(பன்மச் சட்டரக்த்றன் பனரது 

அட்டமமத் றபைத்துல்.) 

CLAUSE 5.- (Amendment of the first schedule of the principal 

enactment.)  
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලජධන ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"2 න ිළටුප්රව්, 1 න ප්රේිතප්රප කම  28 න ප්රේිතඹ දක්හ ව ප්රේිත ඉත් 

ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න:- 
 

'ේධහන ේඥේවාප්රප 5.  ේධහන ේඥේවාප්රප ඳශමුන උඳප්රලනඹ ඳවත 

ඳශමුන  දළක්ප්රන ඳරිදි ප්රභතින් ංප්රලජධනඹ යනු රළප්රේ:- 

උඳප්රලනඹ 

ංප්රලජධනඹ (1) එභ උඳප්රලනප්රප I න ප්රො ප්රp -   

කිරීභ. (i) එහි 6 න අතිතභඹ ප්රනු  ඳවත  

දළක්ප්රන අතිතභඹ ආප්රද්ල කිරීප්රභන්:- 

 

"(6) පර්හධහන දළන්වීභ විසතය ය 
ඇවා ඒ එක් එක් ඉඩභ වහ, ඒ එක් එක් 
ඉඩභ වහ ව එක් එක් පර්හධහන 
දළන්වීභ ලිඹහඳදිංික යන එක් එක් ඉඩම් 
ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් හර්ඹහරඹ  ය 
ප්රද හරඹක් වහ   
හසුර.   රු. 2500.00''; 

 

(ii) එහි 9 න අතිතභඹ ප්රනු  ඳවත 

දළක්ප්රන අතිතභඹ ආප්රද්ල කිරීප්රභන් :- 

 "(9) ේහිතතභ නිදවස යනු ප්රනොරළබ 
ය ප්රවජ අන්දප්රම් ව නීතපහනුූලර හධන 
ඳත්ර්ඹ  වු ද  

 හසුර                රු.100.00"; 

 

(iii) එහි 10 න අතිතභඹ ප්රනු  ඳවත 

 දළක්ප්රන අතිතභඹ ආප්රද්ල කිරීප්රභන්:-  

  "(10)  29න න්වාඹ ඹ ප්රත් 
 ප්රයජිසොහර්-ජනයහලයඹහ ප්රත ඉදිරිඳත් 
 යනු රඵන හධන ඳත්ර්ඹක් වහ ප්රවිඹ 
 යුුර අප්රනකුත් හසුරර 
 අවාප්රර් හසුර  රු.1000.00"; 

 

(2) එභ උඳප්රලනප්රප III න ප්රො  ප්රනු  

ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල කිරීප්රභන්:- 

 

              'III න ප්රො  

              රු.   ලත 

  (1) ඹන රද ප්රවජ බහය ප්රදන රද ඔේපුර' " 
       
"3 න ිළටුප්රව්, (1)  1 න ප්රේිතප්රප කම  24 න ප්රේිතඹ දක්හ ව ප්රේිත 

ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  

ආප්රද්ල යන්න:- 
 

'හධනඳත්ර්ර ප්රවජ ප්රලනර ප්රදන ිළ ඳත් 
නළතප්රවොත් ඒහප්රප හක්ෂි දළර ිළ ඳත් ප්රවජ 
වවා යන රද ිළ ඳත් ඳරීක්හ කිරීභ වහ ප්රවජ 
II, III, IV, V ප්රවජ VI න ඳරි්චප්රේද ඹ ප්රත් ඹම් 
ප්රඳොතක් ප්රවජ ුකිකඹක් ඳරීක්හ කිරීභ  ඳරීක්හ 
යනු රඵන එක් එක් නුප්රදනු ප්රවජ හයණඹ 
වහ හසුර                 500.00 

 

(2)  (අ) ඹම් ඉඩභ  අදහශ ඹම් ඔේපු ිළ ඳත් 
ප්රවජ උධෘත රඵහළනීභ වහ ව ඉලලුම් 
ඳත්ර්ඹක් වහ හසුර                 500.00 

 

      (ආ) ඹම් ඉඩභ  අදහශ ඹම් ඳත්ඉරුක් ප්රවජ 
ඳත්ඉරුර ිළ ඳත් ප්රවජ උධෘත රඵහ ළනීභ 
වහ ව ඉලලුම් ඳත්ර්ඹක් වහ  

 හසුර                 100.00 

(3) 43 න න්වාප්රප (2)න උඳන්වාඹ 

ඹ ප්රත් පර්හධහන දළන්වීභක් ලිඹහඳදිංික 

කිරීභ වළය, ලිසප්රඳන්ඩන්ස, පර්තහ 

දළන්වීභක්, තවනම් පර්තහ දළන්වීභක් 

ලිඹහඳදිංික කිරීභ ිළිතඵ  වනක් ළඳයීභ  

හසුර, එඵන්දක් ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම්දී 

ප්රනු රළබ හසුරභ විඹ යුුර ඹ.' " 
 

ංප්රලජධන ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

றபைத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
5 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

5ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

6 න න්වාඹ.- (රංගු බහඹ ව වහනිපයණඹ.) 
ரசம் 6.- (தசல்பதடிரக்குபம் 

ட்ரடரத்ரபம்.) 
CLAUSE 6. - (Validation and Indemnity.)  

 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි, ඳවත වන් ංප්රලජධනඹ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ : 
 

"3 න ිළටුප්රව්,  (2) 25 න ප්රේිතප්රප කම  26 න ප්රේිතඹ දක්හ ව ප්රේිත 

ඉත් ප්රො  ඒ ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  

ආප්රද්ල යන්න:- 

'6. 2013 ජනහරි භ 1 න දිනප්රඹන් ආයම්බ 

ථහනහඹයඹහප්රේ වවාඹ ඔහුප්රේ අත්න 

ඇවා  වන් යනු රඵන්නහ ව දිනප්රඹන් 

අන් න හරඹ දක්හ ඹම් හසුරක් අඹ 

කිරීභ වහ.' " 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
6 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි 

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 

6ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 6,  as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 න න්වාඹ, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
ේඥේවා න්වාඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 

වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී.  

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලජධන හිත හර්තහ යන රදී.  
 

7ஆம் ரசம் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 
சட்டரகு ரசபம் மனப்பும் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் 

ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றபைத்ங்பௐடன் அநறக்ம தசய்ப்தட்டது. 

Clause 7, ordered to stand part of the Bill. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 
 

1735 1736 

[රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ  භවතහ] 



2013 අප්රේpල 10 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

ංප්රලජධිතහහයප්රඹන් දළන් ුරන්න ය කිඹවිඹ යුුරඹ" ති භහ 

ප්රඹජජනහ යනහ. 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ුරන් න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டபனம் றபைத்ப்தட்டரபொ பன்நரம்பமநர 

றப்தறடப்தட்டு றமநரற்நப்தட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ඇප්ර ජර්නි ඵරඳත්ර් (ංප්රලජධන) ඳනත් ප්රටුම්ඳත 

அற்ரநரற த்தும் (றபைத்ம்) சட்டபனம் 
POWERS OF ATTORNEY (AMENDMENT) BILL  

ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹජඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்ரண ட்டமப ரசறக்ப்தட்டது.   

Order for Second Reading read.   

 
රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, "ඳනත් ප්රටුම්ඳත දළන් ප්රදන ය 

කිඹවිඹ යුුර ඹළ" ති භහ ප්රඹජජනහ යනහ.  
 

ේලසනඹ විභන රදී. 
 වඬල අනු "ඳක්" භන්ත්රී න්  ජඹ ඵ ථහනහඹුරභහ 

විකමන් ේහල යන රදී. 
றணர றடுக்ப்தட்டது. 

குல்பறன்தடி "ஆம்"  ரரனரங்றற்பொ ண சதரரர் அர்ள் 

அநறறத்ரர்ள். 

Question put.  

MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the 

―Ayes― had it. 

 
රු දිප්රන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්රඵදීභක් අලපති. 

 
ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 43 න සථහය නිප්රඹජඹ ඹ ප්රත් - ඳක් 74: 

විරුද්ධ 9 ඹනුප්රන් - ප්රඵදුප්රණ්ඹ. 
தரரபௐன்நம் 43ஆம்  றமனக் ட்டமபப்தடி தறரறந்து: சரர்தர 

74;  றர 9. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 74; 
Noes 9. 

 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
அன்தடி, சட்டபனம் இண்டரம் பமநர றப்தறடப்தட்டது. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භුර ඳශන ප්රඹජජනහ බහ ම්භත විඹ. 
''ඳනත් ප්රටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර හය බහ  ඳළරිඹ 

යුුර ඹ.'' - [රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ ] 
லர்ரணறக்ப்தட்டது. 

"சட்டபனம் பழுப் தரரபௐன்நக் குழுவுக்குச் 

சரட்டப்தடுர"  [ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva] 

හය බහප්රහිදී රහ ඵරන රදී. 
[ථහනහඹුරභහ  මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[ சதரரர் அர்ள் மனம றத்ரர்ள்.] 
 

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

 
1 කම  3 ප්රතක්  න්වා ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් වළටිඹ  

වාබිඹ යුුර ඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
1ஆம் ரசத்றபௌபைந்து 3ஆம் ரசம் ம சட்டபனத்றன் 

தகுறர இபைக்ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 

 
4 න න්වාඹ.-( රංගු බහඹ ව වහනිපයණඹ.)  

ரசம் 4.-(தசல்பதடிரக்குபம் 

ட்ரடரத்ரபம்.) 
CLAUSE 4. - (Validation and indemnity) 

 
 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳවාුරභනි,  භහ ඳවත වන් ප්රලජධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

 
"3 න ිළටුප්රව්,   13 න ප්රේිතඹ වහ 14 න ප්රේිතඹ ඉත් ප්රො  ඒ 

ප්රනු  ඳවත දළක්ප්රන ප්රො  ආප්රද්ල යන්න: 

 

'4. 2013 ජනහරි භ 1 න දිනප්රඹන් ආයම්බ 

ථහනහඹයඹහප්රේ වවාඹ ඔහුප්රේ අත්න 

ඇවා  වන් යනු රඵන්නහ ව දිනප්රඹන් අන් 

න හරඹ දක්හ ඹම් හසුරක් අඹකිරීභ වහ 

ප්රවජ' " 

 
ංප්රලජධනඹ ිළිතත යුුරඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
றபைத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
4 න න්වාඹ, ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  

ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
4ஆம் ரசம் றபைத்ப்தட்டரபொ சட்டபனத்றன் தகுறர 

இபைக் ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 න න්වාඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි  ප්රො ක් වළටිඹ  වාබිඹ 

යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී. 
ේඥේවා න්වාඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රටුම්ඳප්රතහි ප්රො ක් 

වළටිඹ  වාබිඹ යුුරඹති නිප්රඹජ යන රදී.   

ඳනත් ප්රටුම්ඳත, ංප්රලජධන හිත හර්තහ යන රදී. 

 
5ஆம் ரசம்  சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் ரண்டுதணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டரகு ரசபம் மனப்பும் சட்டபனத்றன் தகுறர இபைக் 

ரண்டுதணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றபைத்ங்பௐடன் அநறக்ம தசய்ப்தட்டது. 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 
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ඳහර්ලිප්රම්න්ුර 

රු නිභල කමරිඳහර ද කමලහ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹුරභනි, අද දින ඳහර්ලිප්රම්න්ුරප්රව් ම්භත ව  

කමඹලු මුදල ඳනත් ප්රටුම්ඳත්ර ඇවා ඹුරරුලිඹන ප්රදජ ව බහහ 

 ුරප්රන් ඒර්ඹබහඹ රැර්භ වහ අලප ස කිරීම් කමදු කිරීභ 

වහ නීවා ප්රටුම්ඳත් ම්ඳහද ප්රත අය ප්රදන ප්රර ඉලරහ 

කමටිමි. 

Sir, I move,  

“That the Bill, as amended, be now read the Third time.” 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ංප්රලජධිතහහයප්රඹන්,  ුරන් න 

ය කිඹහ ම්භත යන රදී.  
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்பொக்தரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டபனம் றபைத்ப்தட்டரபொ பன்நரம் பமநர 

றப்தறடப்தட்டு றமநரற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரர் அர்ள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රී රුනි, ත දින ර්ඳඹකින් උදහ න්නහ ව කමංවර වහ 

ප්රදභශ අලුත් අවුරුද්ද ශ්රීම රංහ ේජහතහන්්රි  භහජහදී ජන යජප්රප 

අවාරු ජනහධිඳවාුරභහ ත්, රු අග්රාහභහතපුරභහ, රු 

අභහතපරුන්, රු නිප්රඹජජප අභහතපරුන් ව විරුද්ධ 

ඳහර්ලසප්රප නහඹුරභහ ඇුරළු කමඹලුභ රු භන්ත්රී රුන් ත්, 

භසත ඳහර්ලිප්රම්න්ුර හර්ඹ භණ්ඩරඹ  වහ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර  

අනුඵද්ධිත හර්ඹහරර කමඹලු ප්රදනහ ත්, භහධපප්රව්දීන් ත්, 

රක්හසී කමඹලු ජනතහ ත් හභඹ, ුර , ප්රෞබහප ිළරි 

හනහන්ත ුකඵ අලුත් අවුරුද්දක් ප්රව්හති භහ ඉත කමවාන් 

ේහර්ථනහ යනහ. 

 
ලතළබීභ 

எத்றமப்பு 
ADJOURNMENT 

 

 
 

එලහි ප්රව්රහ අ.බහ. 6.30 ඳුක ය වාබුප්රණන් ථහනහඹුරභහ 
විකමන් ේලසනඹ ප්රනොවිභහ ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ල තඵන රදී. 

ඳහර්ලිප්රම්න්ුර ඊ  අනුූලර,  අ.බහ. 6.35  , අද දින බහ 
ම්භවාඹ අනු, 2013 අප්රේpල 23 න අඟවරුහදහ අ.බහ. 1.00 න 
ප්රතක් ල ගිප්රපඹ. 

 

அப்ததரழுது ரம் தற.த. 6.30 றக்குப் தறந்றறட்டமரல் 

சதரரர் அர்ள் றணர றடுக்ரரனர தரரபௐன்நத்ம 

எத்றமத்ரர். 

இன்தடி, தற.த. 6.35 க்கு, தரரபௐன்நம், அணது இன்மந 

லர்ரணத்றற்றங், 2013 ப்தறல் 23, தசவ்ரய்க்றம தற.த. 

1.00 றம எத்றமக்ப்தட்டது. 

 
And it being past 6.30 p.m., MR. SPEAKER adjourned Parliament 

without Question put.  

1739 1740 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල : ඳහර්ලිප්රම්න්ුර විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ප්රන්හ ළනීභ අලප  
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල හසුර රු. 2.50කි. ප්රොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹකමරි ප්රොඩනළගිලප්රල යජප්රප  ේහලන  හර්ඹහංලප්රප  අධිහරී  ප්රත  ෆභ  ර්ඹභ  ප්රනොළම්ඵර්           
30 දහ   ේථභ දහඹ  මුදල ප්රහ ඉදිරි ර්ප්රප දහඹත්ඹ රඵහ ප්රන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිප්රනන් ඳුක  එනු රඵන දහඹ ඉලලුම් ඳත් බහය නු ප්රනොරළප්රේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறர அநறக்மறன் பைடரந் சந்ர பதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற பதர 18.15. தரற் 

தசனவு பதர 2.50. பைடரந் சந்ர பற்தர அத்றட்சர், அசரங் தபறபட்டபனம், இன. 102, 

தறசறநற ட்டிடம், தரன்மட வீற, றபைபப்தமண, தரழும்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறமபப்  

ததற்பொக்தரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு பன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் றமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்ள்  

ற்பொக்தரள்பப்தடரட்டர. 
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අ.බහ. 1.00ට ඳහර්ලිප්රේන්තු රැස විඹ.   

ථහනහඹතුභහ [රු චභල යහජඳක් භවතහ]  මූරහනහරඪ විඹ. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்னறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the 

Chair. 

 

නිප්රේදන 
அநறறப்னக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I  

 

විහව ලිඹහඳදිංචි කිරීප්රේ (ංප්රලෝධන), උඩයට විහව 
වහ දික්හද (ංප්රලෝධන) ව 

 මුසලිේ විහව වහ දික්හද (ංප්රලෝධන) නභළති  
ඳනත් ප්රටුේඳත් : ඳශහත් බහලින් රළබුණු 

දළනුේදීේ 
றருப் தறவு (றருத்ம்), கண்டி றரு, 

லக்கம் (றருத்ம்) ற்ரம் முஸ்லிம் றரு, 

லக்கம் (றருத்ம்) சட்டமூனங்கள் : ரகர 

சகதகபறன் தரறறப்னகள் 
MARRIAGE REGISTRATION (AMENDMENT),  KANDYAN 

MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) 

AND MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) 
BILLS : COMMUNICATION FROM  PROVINCIAL COUNCILS 

 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
„විහව ලිඹහඳදිංචි කිරීප්රේ (ංප්රලෝධන)”, “උඩයට විහව වහ 

දික්හද (ංප්රලෝධන)” ව “මුසලිේ විහව වහ දික්හද 

(ංප්රලෝධන)” නභළති ඳනත් ප්රටුේඳත් ේඵන්ධප්රඹන් 

නිප්රේදනඹක් කිරීභට ළභළත්ප්රතමි.  

ප්රභභ ඳනත් ප්රටුේඳත් 2013 භහර්තු භ 08 ළනි දින 

ඳහර්ලිප්රේන්තුට ඉදිරිඳත් යන රදු, ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහප්රේ 

154උ (5) (අ) යාසථහ ේහය කක් කක් ඳශහත් බහට ප්රඹමමු 

ය ඇති අතය, 2013 අප්රේrල භ 11 දින ප්රවෝ ඊට ප්රඳය ඒ ඒ 

ඳශහත් බහප්රේ අදවස ඳහර්ලිප්රේන්තුට හර්තහ කිරීභ වහ 

සථහය නිප්රඹෝ අං 46අ (2)(අ) ඹටප්රත් ඉදිරිඳත් යන රදී.  

ඵසනහහිය, ඹම, දකුණ, නළ ප්රඟනහිය, ඌ, ඵයමු වහ 

උතුරු භළද නභළති ඳශහත් බහ, ඳනත් ප්රටුේඳත් රහ 

ඵළලීප්රභන් අනතුරු ඒ වහ කකී බහර කඟතහඹ ඳශ ය 

ඇත. 

භධයාභ ඳශහත් බහ ප්රභභ ඳනත් ප්රටුේඳත් භහී 

රළයිසතුට අදහශ ප්රනමන ඵ ඳහ කභ ඳනත් ප්රටුේඳත් 

ිළිතඵ හච්ඡහ කිරීභ අලයා ප්රනමන ඵට හර්තහ ය ඇත.  
 

II 

උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංචි කිරීප්රේ (ංප්රලෝධන) 
ඳනත් ප්රටුේඳත :  ඳශහත් බහලින්  රළබුණු 

දළනුේ දීේ 
தறநப்னக்கள், இநப்னக்கள் தறவு (றருத்ம்) 

சட்டமூனம் : ரகர சகதகபறன் தரறறப்னகள் 
BIRTHS AND DEATHS REGISTRATION (AMENDMENT) BILL: 

COMMUNICATION FROM PROVINCIAL COUNCILS 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
"උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංචි කිරීප්රේ (ංප්රලෝධන)"  

නභළති ඳනත් ප්රටුේඳත ේඵන්ධප්රඹන් නිප්රේදනඹක් කිරීභට 

ළභළත්ප්රතමි. 

ප්රභභ ඳනත් ප්රටුේඳත  2013 භහර්තු භ 08  ළනි දින  

ඳහර්ලිප්රේන්තුට ඉදිරිඳත් යන රදු, ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහප්රේ 

154(උ) 5(අ) යාසථහ  ේහය කක් කක් ඳශහත් බහට ප්රඹමමු 

ය ඇති අතය,  2013  අප්රේrල භ  22 දින ප්රවෝ  ඊට ප්රඳය  ඒ ඒ 

ඳශහත් බහප්රේ අදවස ඳහර්ලිප්රේන්තුට  හර්තහ  කිරීභ  වහ 

සථහය නිප්රඹෝ අං 46අ (2)(අ)  ඹටප්රත් ඉදිරිඳත්  යන රදී.  

ඵසනහහිය, ඹම, දකුණු, නළ   ප්රඟනහිය, ඌ, ඵයමු වහ උතුරු 

භළද  නභළති ඳශහත් බහ විසින්  ඳනත් ප්රටුේඳත රහ 

ඵළලීප්රභන් අනතුරු  ඒ වහ කකී බහර කඟතහඹ ඳශ ය 

ඇත. 

භධයාභ ඳශහත් බහ ප්රභභ ඳනත් ප්රටුේඳත භහී 

රළයිසතුට අදහශ ප්රනමන ඵ ඳහ  කභ ඳනත් ප්රටුේඳත  

ිළිතඵ හච්ඡහ කිරීභ අලයා  ප්රනමන ඵට හර්තහ  ය ඇත. 

 

III 

යේහද : ඳහර්ලිප්රේන්තුප්රේ යන රද ථහ 
ේඵන්ධ සීඅයිඩී ඳරීක්ණඹ  

சறநப்னரறக : தரரளுன்ந உக லரண 

னனணரய்வுப் தறரறறணரறன் றசரக 
PRIVILEGE: INQUIRY BY CID INTO SPEECH MADE IN 

PARLIAMENT  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඳහර්ලිප්රේන්තු භන්ත්රී  රු කස.ශ්රීMතයන් භවතහ විසින් තභන්ප්ර  

යේහද ඩ වී  ඇති ඵට 2012 ප්රනමළේඵර් භ 30  ළනි දින 

ඳහර්ලිප්රේන්තුප්රේදී  භතු යන  රද රුණු  යේහද  ිළිතඵ 

හය බහට ප්රඹමමු කිරීභ වහ  ප්රඹමජනහක් ඉදිරිඳත් ශ 

වළකිඹ.  

1741 1742 



ඳහර්ලිප්රේන්තු 

ලිිළ ප්රලනහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ේඳත් ශභනහයණ අභහතයාතුභහ ව ඳහර්ලිප්රේන්තුප්රේ 
බහනහඹතුභහ) 
(ரண்னறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரகத்து அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத முல்ரும்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රද්ශීඹ වදයා අභහතයාතුභහ 

ප්රනුප්රන් 2011 ර්ඹ වහ  ආයුර්ප්රේද වදයා  බහප්රේ  

හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

 ප්රභභ හර්තහ ප්රද්ශීඹ වදයා ටයුතු ිළිතඵ උඳප්රද්ල 

හය බහට ප්රඹමමු ශ ශ යුතුඹළයි භභ ප්රඹෝජනහ  යමි.  
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1969  අං 16 දයන ඳනතින්, 1981 අං 21 දයන ඳනතින්, 1993 අං 22 

දයන ඳනතින්, 1995 අං 9 දයන ඳනතින් ව 1996 අං 20 දයන 

ඳනතින් ංප්රලෝධිත ඉඩේ ංර්ධන ආඥහඳනප්රත් 155 වහ 156 ළනි 

න්ති ඹටප්රත් ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන අභහතයායඹහ විසින් හදන රදු, 

2012 ප්රදළේඵර් 07 දිනළති අං 1787/36 දයන අතිවිප්රලr ළට් ඳත්රதප්රේ 

ඳශ යන රද ප්රයගුරහසි. - [ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන අභහතයා ජන 

ඵණ්ඩහය ප්රතන්නප්රෝන් භවතහ ප්රනුට රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ 

භවතහ] 
 
බහප්රේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝ යන රදී. 
சதரனடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ජනභහධයා වහ ේතත්ති අභහතයාතුභහ 

ප්රනුප්රන් භභ 2010 ර්ඹ වහ ශ්රීM රංහ වතත්ඳත් භණ්ඩරප්රේ 

හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුේ ේහලනඹ  ඉදිරිඳත් යමි.  

ප්රභභ හර්තහ ජනභහධයා වහ ේතත්ති ටයුතු ිළිතඵ 

උඳප්රද්ල හය බහට ප්රඹමමු ශ යුතුඹළයි භභ ප්රඹෝජනහ 

යමි.   
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ප්රඳත්ේ 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 
රු චන්දිභ වීයක්ප්රමඩි භවතහ (නිප්රඹෝජයා ථහනහඹතුභහ 
ව හය බහඳතිතුභහ) 
(ரண்னறகு சந்ற வீக்தகரடி - தறறச் சதரரகரும் 

குழுக்கபறன் றசரபரும்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and 

Chairman of Committees) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ප්රඳත්ේ ප්රද  

ිළිතන්මි. 

1.  ප්රඳෝද්දර, ීඳහර, රහත්ත ඳදිංචි සුමිත්රதහ ප්රවrහේ 
භවත්මිඹප්රන් රළබුණු ප්රඳත්භ; ව 

2.  ප්රමශම 10, සිරිධේභ භහත, අං 163 ඒ දයන සථහනප්රේ 
ඳදිංචි භහප්රනල ජහනකී ෂළන්සිසප්රෝ භවත්මිඹප්රන් 
රළබුණු ප්රඳත්භ. 

 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඩරස අරවප්ප්රඳරුභ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු හසුප්රද් නහනහඹක්හය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ජඹයත්න ප්රවrයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු සුන්ත වතංචිනිරප්රේ භවතහ (ආර්ථි ංර්ධන 
නිප්රඹෝජයා අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு சுசந் னஞ்சறறனம - ததரருபரர அதறறருத்ற 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ප්රඳත්ේ ප්රද 

ිළිතන්මි.  
 

1.  ඳළලභඩුලර, ප්රමඩභ ඳදිංචි ප්රක්.පී.සී. ප්රඳප්රර්යහ 
භවතහප්රන් රළබුණු ප්රඳත්භ; ව  

2.   ප්රභමලලිප්රඳමතහන, ලභළටිඹහ දකුණ, අං 159 දයන 
සථහනප්රේ ඳදිංචි ය.ජී. යත්නසිරි උඩුළලර භවතහප්රන් 
රළබුණු ප්රඳත්භ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ප්රෞයා නිප්රඹෝජයා 
අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ වප්රඳමප්රලත්ත, උරුරෆප්රදනිඹ, 
ප්රද්හප්රලභ ඳදිංචි කච්.පී. යහජඳක් භවතහප්රන් රළබුණු 
ප්රඳත්භක් ිළිතන්මි. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු නිප්රඹෝභහල ප්රඳප්රර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු න්ත අලුවිවහප්රර් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු වී.ප්රක්. ඉන්දි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ 
(ரண்னறகு க.ஜல. தத்சறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ වලඔළු, න්ත්ප්රතමට, ඳන්ර 
ශඟ ප්රේ ඵහප්රර් ඳදිංචි ආර්. නිලහන්ත ේදීප් ධර්භප්රrන 
භවතහප්රන් රළබුණු ප්රඳත්භක් ිළිතන්මි. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ යහජගිරිඹ, ඵණ්ඩහයනහඹවතය, 
අං ඒ/1 දයන සථහනප්රඹහි ඳදිංචි ජී.කල. යභණි ේන්ති 
භවත්මිඹප්රන් රළබුණු ප්රඳත්භක් ිළිතන්මි. 
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රු (වදයා) සුදර්ශිනී ේනහන්දුවතලප්රල භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துனள்மப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ප්රඳත්ේ ප්රද 

ිළිතන්මි. 

(1) සීදු, යද්ප්රදමළු, අං 56 දයන සථහනප්රඹහි ඳදිංචි පී. උඳහලි 
චන්ද්ර්ප්රrය ේනහන්දු භවතහප්රන් රළබුණු ප්රඳත්භ; ව 

(2) ප්රදහිර, ඳහභංඩ, ශ්රීM යණංය ඳහය, අං 11/4 දයන 
සථහනප්රඹහි ඳදිංචි හලිඹ යණවීය භවතහප්රන් රළබුණු 
ප්රඳත්භ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු නිලහන්ත මුතුප්රවට්ටිභප්ර  භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 
 

ඉදිරිඳත් යන රද ප්රඳත්ේ  භවජන ප්රඳත්ේ ිළිතඵ හය 
බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝ යන  රදී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்ககபப் ததரதுனுக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

 
ේලසනරට හචි ිළිතතුරු 

றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 2-2459/'12-(1), රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ. 

 

රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹ අවනහ. 

 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධයාහඳන අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ වහ ති 

ප්රදක් ල ඉලරහ සිටිනහ. 

 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ළලිඔඹ යාහඳහයඹ : හ ටයුතු 
தலிஏர றட்டம் : தறர்ச்தசய்கக டடிக்கககள்  

 WELIOYA PROJECT : CULTIVATION  

2508/‟12 

3. රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
 (ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 

හරිභහර් වහ ජර ේඳත් ශභනහයණ අභහතයාතුභහප්රන් 

ඇස ේලසනඹ - (1):  

(අ) (i) න්නි දිසත්රිெක්ප්රේ, භවළලි කල (L) රහඳඹ 
ඹටප්රත් ක්රිனඹහත්භ න, ළලිඔඹ යාහඳහයඹට 
අඹත් ළේ ංයාහ ප්රමඳභණද; 

 (ii) කභ ළේර නේ ප්රර්ද; 

 (iii) කභ කක් කක් ළප්රන් ප්රඳෝණඹ න කුඹුරු 

අක්ය ංයාහ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් 
ප්රමඳභණද; 

 (iv) කක් කක් ළ ඹටප්රත් හ යනු රඵන කුඹුරු 

ඉඩේ ිළහිටි ග්රාහභ නිරධහරි ේ ප්රන් ප්රන් 
ලප්රඹන් ප්රර්ද; 

 (v) අදහශ ප්රමවි ඳවුල ංයාහ ප්රමඳභණද; 

 ඹන්න කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) ේභහණත් ඳරිදි ජරඹ  ප්රනමරළප්රඵන නිහ ප්රේ න 
විට තභ හ ටයුතු කක් න්නඹට ඳභණක් 
සීභහ කිරීභට ළලිඔඹ යාහඳහයඹ ඹටප්රත් හ 
ටයුතු යන ප්රමවීන්ට සිදු වී ඇති ඵත්;   

 (ii) කභ ප්රවrතුප්රන් ඔවුන් භවත් දුසයතහන්ට 
මුහුණ ඳහ ඇති ඵත්; 

  කතුභහ ිළිතන්ප්රනහිද? 

(ඇ) (i) ළලිඔඹ යාහඳහයප්රේ හරි ජරඹ හිඟතහ නිහ භතු 
වී ඇති ළටලු විඳීභට න්නහ ක්රිனඹහභහර් 
ප්රර්ද; 

 (ii) ඒහ ක්රිனඹහට නළංවීභ වහ ප්රමඳභණ හරඹක් 
තප්රේද; 

 ඹන්න කතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද? 

(ඈ)   ප්රනමකප්රr නේ, ඒ භන්ද? 

 
லர்ப்தரசண, லர் ப முகரகத்து அகச்சகக் மகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) ன்ணற ரட்டத்றல் கரலி ல் (L) 

னத்றன் கலழ் கடமுகநறலுள்ப தலிஏர 

றட்டத்றற்குரற குபங்கபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகமம்; 

 (ii) மற்தடி குபங்கபறன் ததர்கள் ரக 

தன்தகமம்; 

 (iii) மற்தடி எவ்தரரு குபத்றலிருந்தும் த்கண 

க்கர் ற்கரறகள் லகப்ததரகறன்நண 

ன்தக தவ்மநரகவும்; 

 (iv) எவ்தரரு குபத்றன் ஊடரகவும் தறர்ச்தசய்கக 

தசய்ப்தடுகறன்ந ற்கரறகள் அகந்துள்ப 

கறர உத்றமரகத்ர் தறரறவுகள் தவ்மநரக 

ரகதன்தகமம்; 

 (v) ற்னகட றசர குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக ரதன்தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) மதரறபவு லர் கறகடக்கரரல் தலிஏர 

றட்டத்றன் கலழ் தறர்ச்தசய்ககறல் ஈடுதடுகறன்ந 

றசரறகள் ங்கபது தறர்ச்தசய்கக டடிக் 

ககககப எரு மதரகத்றற்கு ரத்றம் ட்டுப் 

தடுத்றக்தகரள்ளும் றகனக்கு  ள்பப்தட்டுள் 

பரர்கள் ன்தகமம்; 
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 (ii) இன் றகபரக இர்கள் ததரும் கஷ்டங் 

களுக்கு முகம்தகரடுத்துள்பரர்கள் ன்தகமம் 

 அர் ற்ரக்தகரள்ரர? 

(இ) (i) தலிஎர றட்டத்றன் லர்ப்தரசண லர் தற்நரக் 

குகந கரரக மரன்நறமள்ப சறக்கல்ககப 

லர்ப்தற்கு மற்தகரள்பப்தடும் டடிக்கககள் 

ரகதன்தகமம்; 

 (ii) இந் டடிக்ககககப அமுல்தடுத்துற்கு 

வ்பவு கரனம் தசல்லும் ன்தகமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 
 
 

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of tanks belonging to Welioya 

Project implemented under Mahaweli “L” 

zone in the Vanni District; 

 (ii) the names of the aforesaid tanks; 

 (iii) separately, the acreage of paddy fields 

cultivated with the waters of each of the 

tanks; 

 (iv) separately, the Grama Niladhari Divisions 

in which the paddy lands cultivated under 

each of the tanks are situated; and  

             (v)     the number of relevant farming families?  

(b) Will he admit that - 

 (i) the farmers carrying out cultivations under 

the Welioya Project have been compelled to 

limit their cultivation to only one season as 

sufficient water is not received; and 

 (ii) they are facing grave difficulties as a result?  

(c) Will he inform this House - 

 (i) the courses of action taken to solve the issue 

that has arisen due to scarcity of irrigated 

water in the Welioya Project; and 

 (ii)  the period of time it would take to put the 

  courses of action into effect?  

(d) If not, why ? 

 
 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුරු ප්රදනහ.  

(අ)     (i)   ළේ 23යි. 

         (ii), (iii), (iv) ව (v) වහ ිළිතතුරු ඳවත ගුප්රේ වන් 

ය ඇත. 

(ආ) (i) ර්හප්රන් ඳභණක් ළේරට ජරඹ රළප්රඵන 

ඵළවින් ේභහණත් ඳරිදි ජරඹ ප්රනමරළප්රඵන ඵ 

ිළිතන්නහ නමුත් කක් න්නඹට ඳභණක් හ 

ටයුතු සීභහ වී ඇති ඵ ිළිත ප්රනමනී. ර්හඳතන 

යටහ අනු ඹර න්නප්රේ අතිප්රර් ප්රබෝ හ 

භවය ළේ ඹටප්රත් සිදු ප්රප්රර්. (නි ළ, 

ඇවළටුස ළ, නිලප්රඳමකුණ ළ, ඇතහළටුණ 

ළ, ප්රභමණය ළ වහ රයාහණි ළ ඹන ළේ 

ඹටප්රත්) ක්රබභහනුකර ජර ඳහරනඹක් තුිතන් ඹර 

න්නප්රේ අතිප්රර් ප්රබෝ හ වහ ප්රමවීන් 

දිරිභත් කිරීභටද ටයුතු ප්රප්රර්.  

 (ii) ිළිත ප්රනමනී. 

(ඇ) (i) ේඳත් භ ළ ව ළලි ඇශ අමුණ වළය ඉතිරි 

සිඹලු ළේහි ේතිංසයණ ටයුතු සිදු යමින් 

ඳතී. තද, ප්රඵදුේ ඇශල වහ ප්රත් ඇශලර 

ජරඹ ප්රඵදහ වළරීප්රේදී අ ඳප්රත් ඹන ජර ේභහණඹ 

ආයක්හ ය ළනීභ වහ ඇශ ඳද්ධති 

අලුත්ළඩිඹහ යනු රළප්රේ. 

   ළලි ඇශ අමුණට ඳවිතන් තත් ළලි ඇශ 
අමුණක් අලුතින් ඉදි යමින් ඳතී. කභඟින් ද 

තත් ඉඩේ ේභහණඹක් අසළද්දීභට නිඹමිතඹ.  

  ප්රදන්නප්රේභ හ කිරීභ වහ ජරඹ රැස ය 

තළබීභට ඵඩහ ජරහල ප්රර කිවුල ඔඹ වහ 

භවේබිලි ළ ඉදි කිරීභට ළරසුේ ය ඇත. 

 (ii)   ළේ ේතිංසයණ ළඩ ිළිතප්රශ 2013 ය 

අන් න විට නිභ කිරීභට නිඹමිත ඇත. 

(ප්රභමණය ළ, ඇතහළටුණ ළ වහ නිල ප්රඳමකුණ 
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ඹන ළේර ේතිංසයණ ටයුතු ප්රේ න විට 

අන් වී ඇත.)  ඵඩහ ජරහල වහ දළනට 

ලයාතහ අධයාඹන ටයුතු සිදු යමින් ඳතී. 

(ඈ)  අදහශ ප්රනමප්රේ. 

 

රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර  ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහප්ර  උත්තයප්රඹන් ඔඵතුභහ ක 

ප්රරහ කිඹනහ, න්න ප්රදටභ ේභහණත් ජරඹ තිප්රඵනහ 

කිඹරහ. ඒ හප්ර භ ඔඵතුභහ ේහල යනහ, ඵඩහ ජරහල 

ප්රනුප්රන් ලයාතහ හර්තහ වදනහ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, 

ඇත්තභ ථහ ප්රේයි. ළලිඔඹ යාහඳහයප්රේ ජනතහ ප්රමටි 

උදුයට රක් ප්රරහ ඉතහභත්භ පීඩහහරී ජීවිතඹක් ත යවත 

ජනතහක්. ප්රදන්නඹභ හ ය න්න ඵළරි ඇත්ත ලප්රඹන්භ 

අද ඔවුන් නන්නත්තහය ප්රරහයි ඉන්ප්රන්. රු ඇභතිතුභනි, ක 

ඳළත්තකින් ප්රමවි විශ්රාහභ ළටුඳ ඳරහ. ත ඳළත්තකින් ප්රඳමප්රවමය 

වනහධහයඹ ප්ඳහදු යරහ. ඒ හප්ර භ ප්රමටින්ප්ර  ප්රඩි 

ළයරට අභතය දළන් විදුලි බිප්රල විදුලි ළයත් ඔවුන්ට ළදිරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්. භභ ඔඵතුභහප්රන්  අවන්න ළභළතියි - 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ ප්රේ ේලසනඹට අදහශ නළවළ. ථහ ඳත්න්ප්රන් නළති රු 

භන්ත්රී තුභහ ේලසනඹ අවන්න ප්රෝ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ථහ ඳළළත්වීභට ේලසනඹ යාං ප්රවrතුක් ය න්න කඳහ. 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි, ප්රමටි ප්රඩිරට මුහුණ දුන් ඒ ජනතහට 

අද ද ප්රන ප්රමට විදුලි බිප්රරනුත් සිඹඹට 66 විදුලි ළය 

ළදිරහ තිප්රඵනහ. විදුලි බිප්රල විදුලි ළය ළදුණු ප්රේ ප්රමවීන්ට -

රළේප්රඵෝ ගිනි ඳන්තිඹට ප්රනමප්රයි, ප්රේ දුක් ගිනි ඳන්තිඹට- න්න 

ප්රදභ හ යන්නට අලයා හරි ඳවසුේ රඵහ ප්රදන්ප්රන් දහද 

කිඹරහ භභ ඔඵතුභහප්රන් අවන්න ළභළතියි. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, කලටීටීඊ ත්රதසතහදප්රේ ග්රාවණඹට වසු 

වුණු ප්රේ ේප්රද්ලර ජනතහ ප්රේයහ ත්ප්රත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ේමු අප්රප් යජඹයි. ඒ හරප්රේ ප්රේ ේ බිේලින් ඔවුන් ඳන්නහ 

වළය තිබුණහ. ඳසු ගිඹ තිප්රේ භභත්, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් 

ළලිඔඹට ගිහිලරහ ඒ ඳන්නහ දළමූ ජනතහ නළත ඳදිංචි යහ 

ඔප්වත තුන්දවක් ඳභණ රඵහ දුන්නහ. කඳභණක් ප්රනමප්රයි. ඒ 

ේප්රද්ලප්රේ  දළන් දළළන්ත ංර්ධනඹක් සිදු ප්රේප්රන ඹනහ.  භවහ 

භහර් ඳද්ධතිඹ ස ප්රනහ. ඒ හප්ර භ සිඹලුභ ළේ අමුණු 

ේතිංසයණඹ ප්රප්රයනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 

අසථහප්රේදී ජනතහප්රන් ඇහුහ, ප්රේ ළඩ ප්රප්රයනහද කිඹරහ. 

ඔවුන් කිේහ "ඔේ, ළේ ණනහක් දළන් වදරහයි තිප්රඵන්ප්රන්" 

කිඹරහ. රු ජිත් ප්රේrභදහ භන්ත්රී තුභනි, ඒ ජනතහ ිළිතඵ 

ඔඵතුභහ ථහ යන්නට ප්රඳය අප්රප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඔවුන් 

ප්රේයහ ප්රන, ඔවුන්ප්ර  ජීවිත ඩහත් ලක්තිභත් කිරීප්රේ ළඩ 

ිළිතප්රශක් ප්රන ඹනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හප්ර භ ප්රේ ේප්රද්ලඹ කලටීටීඊ 

ග්රාවණඹට වසු ප්රරහ තිබුණු ේප්රද්ලඹක්.  විප්රලrප්රඹන්භ ප්රේ 

ළේලින් රළප්රඵන ජරප්රඹන් දළනට ඔවුන් ඹේ ේභහණඹක් හ 

ය න්නහ. නමුත් ඔවුන් වී හ කිරීභ යන්ප්රන් නළවළ. ඒ 

ප්රනුට ඳශතුරු ව අප්රනකුත් ප්රඵෝ ර් හ කිරීප්රේ ක්රබභඹ 

තභයි දළන් අප්රනක් න්නඹ වහ යප්රන ඹන්ප්රන්. නමුත් 

භප්ර  ිළිතතුප්රයන් කිේහ හප්ර භ ප්රේ භසත ේප්රද්ලප්රේභ දියුණු 

වහ විලහර ජරහල ප්රදක් -කිවුලඔඹ ව භව ේබිලි ළ- ඉදි 

කිරීභට ළරසුේ ය තිප්රඵනහ. ඳරියඹ ළන නිතයභ ථහ යන 

ප්රනකු වළටිඹට භන්ත්රී තුභහ දන්නහ, අඳට ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට 

ගිහිලරහ ප්රේ ළේ වදන්න ඵළවළ කිඹරහ. දළනට ඳරිය ලයාතහ 

අධයාඹන ටයුතු යප්රන ඹනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, හභහනයාප්රඹන් ලයාතහ අධයාඹන 

හර්තහක් ස යරහ, public comments රඵහ ප්රන අහන 

යන්න අවුරුද්දට ප්රවෝ අවුරුදු කවභහයට ළඩි හරඹක් 

ත නහ. අිළ දළන් ඒ ක්රිனඹහලිප්රේ ප්රඹදිරහ තිප්රඵනහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ළලිඔඹ ජනතහට ප්රඳමප්රයමන්දු වුණහ, ලයාතහ 

අධයාඹන හර්තහ ස ය අන් ව වහභ ඒ වහ අලයා 

මුදල 2014 ර්ප්රේදී රඵහ ප්රදනහඹ කිඹරහ. ඒ දළළන්ත ප්රඹෝජනහ 

ක්රබභ ප්රද ක්රිனඹහත්භ යරහ න්න ප්රදටභ ේභහණත් තයේ 

ජරඹ රඵහ දීභට ටයුතු යන ඵ භහ ේහල යන්න ළභළතියි. 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර  ප්රදන අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

ළලිඔඹ ේප්රද්ලප්රේ ජනතහප්ර  ූරර්ණ අයමුණ න්ප්රන් වී හ 

ක්රිனඹහත්භ කිරීභයි. කශලු වහ ඳරතුරු හ ළන ථහ යන 

ප්රමට රු ඇභතිතුභනි, දඹුලප්රල කශලු කිප්රරෝග්රාෆේ 50,000ට 

වුණු වින්නළහිඹ අඳ වළභප්රදනහභ දන්නහ.  

ප්රප්රr ප්රතත් භහ ඔඵතුභහප්රන් අවන ප්රදන අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි. රු ඇභතිතුභනි, ප්රේ න විට ළලිඔඹ ේප්රද්ලප්රේ 

ජනතහ ඉභවත් අවනප්රඹනුයි ඉන්ප්රන්. ප්රභමද, ඔවුන්ප්ර  

ප්රමවි විශ්රාහභ ළටුඳ ඳහ දභහ තිප්රඵනහ; ප්රඳමප්රවමය වනහධහයඹ 

ඳහ දභහ තිප්රඵනහ; වළභ ප්රදඹභ ඳහ දභහ තිප්රඵනහ. ඒ 

සිඹලරටභ අභතය සිඹඹට 66කින් විදුලි බිර ළඩි කිරීභ නිහ 

ළලිඔඹ ජනතහට, යප්රට් ජනතහට අද විදුලි ළය ළදිරහයි 

තිප්රඵන්ප්රන්. හරිභහර් වහ ජර ේඳත් ශභනහයණ 

අභහතයාතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහප්රන් භහ අවන්න ළභළතියි, "අිළ 

මු - යට නඟමු"යි කිඹරහ, "හරි ප්රඹෝජනහ ක්රබභ ප්රමඩ නඟමු"යි 

කිඹරහ ප්රඵමරුට ඳේප්රඳෝරි වන ඔඵතුභන්රහ න්න ප්රදභ වී 

හ යන්නට අසථහ රහ ප්රදන්ප්රන් දහද කිඹරහ. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, අිළ ප්රඵමරුට ඳේප්රඳෝරි වන අඹ 

ප්රනමප්රයි. ප්රේ ේප්රද්ලර තිප්රඵන බිේ භට්ටප්රේ තත්ත්ඹ කතුභහ 

දළරහ නළවළ; දන්ප්රන් නළවළ. කතුභහ ඒ ේප්රද්ලරට ගිහින් නළවළ. 

අිළ ඒ ේප්රද්ලර ජනතහ වමු ප්රන්න ගිඹහ. ඒ ජනතහ 

ජනහධිඳතිතුභහට කිේප්රේ, "ඔඵතුභහ අඳප්ර  ජීත් වීප්රේ අයිතිඹ 

තවවුරු යරහ දුන්නහ. ඒ විතයක්භ ඇති"යි කිඹන කයි. ඒ 

වුණත් ජනහධිඳතිතුභහ ඒ අඹට කිේහ, "කප්රවභ ප්රනමප්රයි, ජීත් 

වීප්රේ අයිතිඹ තවවුරු යරහ දුන්නහ හප්ර භ අ ිළ අප්රනක් 

අයිතිහසිේ සිඹලරත් තවවුරු යරහ ප්රදනහ. ඒ අනු ප්රේ 

යාහඳතතීන් අිළ ඉටු යරහ ප්රදනහ" කිඹරහ. විදුලි බිර ළනත්, 

තමුන්නහන්ප්රr කිඹන ඔඹ කිසි හයණඹක් ළනත් කභ ජනතහ 

කතුභහප්රන් ඇහුප්රේ නළවළ. ජනතහ ඉතහභ තතප්රේදී අඳ 

ිළිතත්තහ. රඳහහිනිප්රේ ප්රඳන්ව  රඳ යහමු ටි ඵරන්න. ජනතහ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ව අඳ ිළිතත්ප්රත් ප්රභමන ආහයප්රඹන්ද 
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

කිඹන ක කයින් දකින්න වතළුන්.  කභ ේහදඹ ජනතහ තුශ 

තිප්රඵනහ. තමුන්නහන්ප්රr ඔළුප්රන් හිටප්රන ප්රභතළන ථහ 

ශත්, ජනතහ තුශ යජඹ ප්රප්රයහි තිප්රඵන කභ ේහදඹ නළති 

යන්නට වතළුන්භක් නළවළ.  

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර  තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉතහභ ප්රටිප්රඹන් අවන්න. කතප්රමට ඉතහභත් ප්රටිප්රඹන් 

ිළිතතුයක් ප්රදයි.  

 

රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රවමභයි. ඉතහභත්භ ප්රටිප්රඹන් අවන්නේ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් භ නිප්රඹෝජනඹ යන 

නහඹප්රඹක්. ඇත්ප්රතන්භ යප්රට් ජනතහ ඔළුප්රන් හිටරහ 

තිප්රඵන්ප්රන් ප්රේ විදුලි බිර ළඩි ය තිප්රඵන තමුන්නහන්ප්රrරහයි.  

භප්ර  තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ න්ප්රන් ප්රභඹයි.  රු ඇභතිතුභහ 

දළන් කිේහ, ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ේප්රද්ලඹට ගිඹ ප්රරහප්රේ කතුභහ 

ප්රප්රයහි ජනතහප්ර  ප්රරමකු ේහදඹක්  තිප්රඵන ඵ දළක්හ; 

ජනතහ ජීත් යන යහජයා නහඹඹකු වළටිඹට කතුභහ දුන් 

ප්රඳමප්රයමන්දු ක්රිனඹහත්භ කිරීභ ළන ජනතහප්ර  ප්රරමකු 

ිළිතළනීභක් තිබුණහ කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහප්රන් ප්රේ හයණඹ 

ළනත් අවන්න ළභළතියි.  ඔඵතුභහප්ර  ඵර ේප්රද්ලප්රේ ප්රමවීන්ප්ර  

සුඵ හධනඹ ිළිතඵ හරිභහර් ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහටත් 

ප්රරමකු කීභක් තිප්රඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඇත්ත ලප්රඹන්භ 

කභ ේප්රද්ලප්රේ ප්රමවි ජනතහ ඵහර යහඹනි ප්රඳමප්රවමය නිහ, 

ඵහර ල නහල නිහ, ඵහර තමි නහල නිහ විලහර ලප්රඹන් 

කුඩු ආඵහධරට රක් ප්රරහ තිප්රඵනහ. භහ ඔඵතුභහප්රන් 

අවන්න ළභළතියි, ඔඵතුභන්රහ ප්රමවීන්ට ප්රභතයේ ආදප්රර් නේ, 

ආනික් අඩංගු යහඹනි ප්රඳමප්රවමය, ළේමිඹේ අඩංගු ප්රඳමප්රවමය, 

ඵහර ල නහල, ඵහර තමි නහල ආදී ේමිතිප්රඹන් ප්රතමය ප්රද්ල 

ඔඵතුභන්රහ ප්රේ යටට ප්රන්න්ප්රන් ඇයි කිඹහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ථහ ඳහ වළයරහ ේලසනඹ විතයක් වළන්හේ හර්තහට  

න්න ප්රනහ.  
 

රු අලවහජ් ඒ.කච්.කේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 ඒහ ඔක්ප්රමභ ඳහ දභන්න. That is against the Standing 

Orders.  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ළලිඔඹ ේප්රද්ලප්රේ ජනතහප්රන් කිසි 

ප්රප්රනක් ඵහර ප්රඳමප්රවමය ළන ථහ ප්රශr නළවළ. ඔවුන් කප්රවභ 

ප්රදඹක් ප්රරහ කිඹරහ කිේප්රේ නළවළ. රු ජිත් ප්රේrභදහ 

භන්ත්රී තුභනි, ප්රේහ ඔඵතුභහ ''සිය'' භහධයාඹට කිඹන ේඵන්ධ 

ඳභණයි.  

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කතුභහට ථහක් දුන්ප්රනමත් නේ ඔඹ තයේ දිට ේලසන අවන 

කක් නළවළ.  

 
සුනහමි ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීප්රේ කුලුනු : විසතය 
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5. රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
     (ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයාතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (1) : 

 

(අ) (i) සුනහමි අසථහ ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීභ වහ 
ශ්රීM රංහ අට මුහුප්රද් ිළහිටුහ ඇති සුනහමි 
ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීප්රේ කුලුනු ංයාහ ව ඒහ 
වි කිරීභ වහ ළඹ ව මුදර ප්රමඳභණද; 

 (ii) ඒහ සථහනත යන රද දිනඹ, ඒහ භගින් දත්ත 
රඵහ න්නහ ආඹතනඹ ව කභ කුලුනු වයවහ 
ඳළමිප්රණන සුනහමි ිළිතඵ අදහශ ආඹතනඹ 
දළනුත් වීප්රභන් ඳසු ශ්රීM රංහට කභ සුනහමිඹ 
භගින් ඵරඳෆභක් ඇතිවීභට තන හරඹ 
ප්රර්ද; 

 ඹන්න කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) 2012.04.11 දින ප්රවෝ ඊට ආන්න දින 
සුභහත ාහර ඇති ව සුනහමි තත්ත්ඹ ශ්රීM රංහට 
ඵරඳහන ඵට ප්රතමයතුරු අඳප්ර  සුනහමි කුලුනු 
වයවහ රඵහ ත්ප්රත්ද; 

 (ii) ප්රනමකප්රr නේ, කභ සුනහමි තත්ත්ඹ ිළිතඵ 
භවජනඹහ දළනුත් කිරීභ වහ අදහශ  ප්රතමයතුරු 
රඵහත් ආහයඹ ප්රර්ද; 

 (iii) ඉවත (ආ) (ii) අනු ප්රතමයතුරු ප්රනත් 
ආහයඹකින් රඵහ ත්ප්රත් නේ, සුනහමි ප්රතමයතුරු 
රඵහ ළනීභ වහ ශ්රීM රංහ සුනහමි කුලුනු 
ිළහිටුවීප්රේ අයමුණ ප්රර්ද; 

  ඹන්නත් කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනමකප්රr නේ, ඒ භන්ද? 

 
அணர்த் முகரகத்து அகச்சகக் மகட்ட றணர: 
 

(அ) சுணரறதரன்ர ற்தடும் சந்ர்ப்தத்றல் கல் 

ககபப் ததரற்கரக இனங்ககக அண்டிமள்ப 

கடற்தப்தறல் ரதறக்கப்தட்டுள்ப சுணரற கல் 

அநறமம் மகரனங்கள், 

 (i) த்கண ன்தகமம், அற்கந ரதறப்தற்கு 

தசனறடப்தட்ட தத்தரகக வ்பவு 

ன்தகமம்; 

 (ii) ரதறக்கப்தட்ட றகறகள், அற்நறனூடரக 

கல்ககப ததற்ரக்தகரள்ளும் றரணங்கள் 

ற்ரம் இக்மகரனங்கபறனூடரக சம்தந்ப்தட்ட 

றரணங்கள் கல்கள் அநறந் தறன்ணர் 

இனங்ககக்கு அத்கக சுணரறறணரல் ரக்கம் 

றகபற்கு டுக்கும் மம் ரதன்தகமம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 
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(ஆ) (i) 2012.04.11ஆம் றகற அல்னது அற்கு அண்ற 

தரரு றணத்றல் சுரத்றரறல் றகழ்ந் சுணரற 

றகன இனங்ககக்கு ரக்கம் றகபறக்குதண 

து சுணரற மகரனங்கபறலிருந்து கல்கள் 

ததநப்தட்டர ன்தகமம்; 

 (ii) இல்கனதணறல், சம்தந்ப்தட்ட சுணரற றகன 

தரடர்தரக க்ககப அநறவூட்டுற்கு உரற 

கல்கள் வ்ரர ததநப்தட்டண ன்தகமம்; 

 (iii) மற்தடி (ஆ)(ii) இற்கு ற்த மர றத்றல் 

கல்கள் ததநப்தட்டரறன் சுணரற தற்நற 

கல்ககப ததற்ரக்தகரள்ற்கரக இனங்கக 

றல் சுணரற மகரனங்கள் ரதறக்கப்தட்டன் 

மரக்கம் ரதன்தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Disaster Management : 

(a) Will he state - 

 (i) the number of tsunami information towers 

installed in the sea around Sri Lanka to 

obtain information in the event of a tsunami 

and the amount of money spent for their 

installation; and 

 (ii) the date of installation, the institution that 

retrieve information from them and the time 

taken to effect Sri Lanka after the relevant 

institution becoming aware of an oncoming 

tsunami through the said towers ? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether information was obtained through 

our tsunami towers to the effect that the 

tsunami situation that occurred in Sumatra 

on or around 11.04.2012 could affect Sri 

Lanka; 

 (ii) if not, the way in which the relevant 

information was obtained to make people 

aware of the said tsunami situation; and 

 (iii) as per (b) (ii) above, if information was 

received through other  means, the purpose 

of setting up tsunami towers to obtain 

information on tsunami by Sri Lanka ? 

(c) If not, why ? 
 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ (ආඳදහ ශභනහයණ 
නිප්රඹෝජයා අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக - அணர்த் முகரகத்து தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster 

Management) 
රු ථහනහඹතුභනි, ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයාතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුරු ප්රදනහ.  

(අ)  (i)   සුනහමි ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීප්රේ කුලුනු වි ය 
ප්රනමභළත.  

       (ii)   අදහශ ප්රනමප්රේ.  

(ආ)    (i)   නළත.  

         (ii)   භූ ේඳන තත්ත්ඹ වහ ේඵන්ධ ේථභ 
දළනුත්වීභ ළලිප්රෂෝනිඹහ ඒහඵද්ධ භූ ේඳන 
ප්රතමයතුරු ජහරඹ - California Integrated Seismic 
Network (CISN) - භඟින් ද, අනතුරු ඉන්දිඹහ, 
ඉන්දුනීසිඹහ, ඕසප්රනලිඹහ ආරිනත ිළහිටුහ ඇති 
යරත් සුනහමි අනතුරු ඇඟවීප්රේ භධයාසථහන 
භඟින් ද හරගුණ විදයාහ ප්රදඳහර්තප්රේන්තුට 
ප්රතමයතුරු රඵහ ප්රන ඇත.  

        (iii)   සුනහමි කුලුනු ිළහිටුහ ඇත්ප්රත් සුනහමි අනතුරු 

ඇඟවීේ නිප්රේදන ජනතහ ප්රත නිකුත් කිරීභ 
වහඹ.  

(ඇ)  අදහශ ප්රනමප්රේ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු නි ප්රඹෝජයා ඇභතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ කිේහ ප්රේ  සුනහමි 

ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීප්රේ කුලුනු ිළහිටුහ නළවළ කිඹරහ.  

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 

රු ථහනහඹතුභනි, හරගුණ විදයාහ ප්රදඳහර්තප්රේන්තුට 

ව ආඳදහ ශභනහයණ භධයාසථහනඹට  සුනහමි තත්ත්ඹක් 

දළනුේ දුන්නහභ, ජනතහ දළනුත් කිරීභ වහ තභයි යට  වතයහභ 

ප්රේ කුලුනු 77ක් ිළහිටුහ තිප්රඵන්ප්රන්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ළන තභයි භභ ප්රේ අවන්ප්රන්. ඒ කුලුනු 77 ළන තභයි භභ 

ඇහුප්රේ. ඔඵතුභහ ිළිතතුප්රර්දී කිේහ කක්ත් ිළහිටුරහ නළවළ 

කිඹරහ. 

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
ඒහ ජනතහ දළනුත් කිරීප්රේ කුලුනු. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි භභ ේලසනප්රඹන් අවරහ තිප්රඵන්ප්රන්, 

සුනහමි අසථහ ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීභ වහ ශ්රීM රංහ අට 

මුහුප්රද් ිළහිටුහ ඇති සුනහමි ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීප්රේ කුලුනු 

ංහ ප්රමඳභණද කිඹරහයි. 

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
කුලුනු 77යි. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ ිළිතතුප්රර්දී ඒ කිේප්රේ නළවළ ප්රන්. කක්ත් නළවළ 

කිඹරහ ප්රන් කිේප්රේ. 
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
සුනහමි අසථහ ප්රතමයතුරු රඵහ ළනීභ වහ ප්රනමප්රයි 

ජනතහ දළනුත් කිරීභ වහ තභයි ඒ කුලුනු සථහඳනඹ යරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ප්රභමනහට ප්රවෝ ප්රේහ, භභ අවවත ේලසනඹට ප්රනමප්රයි ප්රන් 

ඔඵතුභහ ිළිතතුරු  දුන්ප්රන්. 

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
අවරහ තිප්රඵන ේලසනඹට තභයි ිළිතතුරු දීරහ තිප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. කුලුනු 77යි කිඹරහ දළන් තභයි කිේප්රේ රු 

ථහනහඹතුභනි. ඔඵතුභහටත් ප්රත්ප්රයන්න ඇති ප්රන් රු 

ථහනහඹතුභනි. භභ අවරහ තිප්රඵන්ප්රන් කුලුනු කීඹක් වදරහ 

තිප්රඵනහද කිඹරහයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රනත් ේලසනඹකින් අවන්න. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රනත් ේලසනඹක් අලයා නළවළ. භභ 

අවරහ තිප්රඵන හයණහ 5  න ේලසනඹ ඵළලුප්රමත්  ඔඵතුභහටත් 

ප්රත්ප්රයනහ ඇති. කහි (අ) ප්රමටප්රr (i) ේලසනඹට දිඹ යුතු ිළිතතුය 

තභයි, 77ක් කිඹන ක.  ඒ හප්ර භ ඒහ වි කිරීභ වහ ළඹ ව 

මුදර කීඹද? ඒයි භභ අවරහ තිප්රඵන්ප්රන්. 

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
මුදර ප්රමඳභණද කිඹරහ කිඹන්න වතළුන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ප්රෝ, ඉතින් කිඹන්න. තමුන්නහන්ප්රrටත් සුනහමිඹ ඵරඳහරහ 

හප්ර . 

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
ඔඵතුභහ ේලසනඹ වරිඹට ඵරන්න. සුනහමි තත්ත් ිළිතඵ 

ප්රතමයතුරු රළප්රඵන්ප්රන් හරගුණ විදයාහ ප්රදඳහර්තප්රේන්තුට. ඉන් 

ඳසු ජනතහ දළනුත් කිරීභ වහ තභයි ඒ කුලුනු වි යරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්. කළනි කුලුනු 77ක් තිප්රඵනහ. ඒ 77භ ක්රිனඹහත්භයි. 

විඹදේ ව මුදර රුිළඹල 32,41,46,717.50. 

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ළන ප්රඳමේඩක් ඳළවළදිලි 

යන්නේ කතුභහ ඇත්ත ථහ කිඹන්ප්රන් නළති නිහ. ප්රේ කුලුනු 

10ක් ක්රිனඹහත්භ වුප්රණ් නළවළ රු ථහනහඹතුභනි. 2012.04.11 

න දහ සුනහමි ංඥහක් ඇවිලරහ මුළු යටභ රඵළෆනිඹට ඳත් 

වුණහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුභහප්ර  ේලසනඹ ප්රභමක්ද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඵේඵරිළටිප්රේ හිටවත මිනිසුන්ට කිේහ ඵත්තයමුලරට දුන්න 

කිඹරහ.  ඊට ඳසප්රr දකුණු අධි ප්රේගී භහර්ඹ ඇරිඹහ. කදහ භවහභහර් 

ඇභතිතුභහ කිේහ, දකුණු අධිප්රේගී භහර්ඹ ඇයරහ මිනිසුන්ට 

කන්න ප්රදන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහ දන්නහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ිළිතතුයට අදහශ ේලසනඹ අවන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රේ ේලසනඹට උත්තයඹක් දුන්ප්රන් 

නළවළ.  2012.4.11 න දහ ඒ කුලුනු 77න් ප්රමටක් ළඩ ප්රශr 

නළවළ කිඹරහ ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයාහංලප්රඹන් 

ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වහ. ඒ කුලුනු කීඹක් ළඩ ප්රශr නළද්ද 

කිඹරහ රුණහයරහ රු ඇභතිතුභහ භට කිඹන්න.  

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2012 දී ඔඹ සිද්ධිඹ න විට ඒ කුලුනු 

77න් 60ක් විතය තභයි ඉදි ය තිබුප්රණ්. ඒහයින් ඳවක් 

ක්රිனඹහත්භ වුප්රණ් නළවළ, ඵළටරිර ප්රදෝඹක් නිහ.  නමුත් ප්රේ  

න විට ඒ 77භ ක්රිனඹහත්භයි. ඒ කුලුනු 77 ඉදි යමින් ඳතින 

ප්රරහ ප්රේ තභයි 2012දී ඒ තත්ත්ඹ උදහ වුප්රණ්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඒත්   ප්රඵමරුක්. ප්රභමද, කතුභහ ප්ර  

අභහතයාහංලප්රේ -  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
„ප්රඵමරු'' කිඹරහ කිඹන්න කඳහ. තභන්ප්ර  අදව ේහල 

යන්න. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ප්රඳමේඩක් ඉන්න. භභ ප්රේ ඇත්ත ථහ කිඹන්ප්රන්.  
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ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රනත් ආහයඹකින් කිඹන්න. 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඔඵතුභහට ප්රඵමප්රවමභ අං කිඹන්ප්රන්. භභ අතයා 

ේහල යන්ප්රන් නළවළ. චන්ද්ර්දහ භවත්භඹහ තභයි  Disaster 

Management Centre  (Mitigation and Technology) ක ප්රක් 

Director.  කතුභහ කිඹනහ, ඒ න විට කුලුනු 50ක් වදරහ තිබුණහ.  

ඒ 50න් 10ක් ළඩ ප්රශr නළවළ කිඹරහ.  කප්රවභ ළඩ ප්රනමයවත 

ප්රවrතු කතුභහ කිේහ. ඒ ඵළටරි නළතු  ප්රනමප්රයි.  ඔඵතුභන්රහප්ර  

හර්ඹහරඹ කතළනට අයප්රන  ගිඹ නිහ තභයි ඒ ේලසනඹ ඇති  

වුප්රණ්. කතුභහප්ර  ඒ report ක භහ ශඟ තිප්රඵනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
කප්රවභ කක් වුණහ කිඹහද අවන්ප්රන්? 

 

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, නළත සුනහමිඹක් ආප්රමත් - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සුනහමිඹක් වුණත් ේලසනඹක් අවන ක්රබභඹක් තිප්රඵනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ තභයි රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහට ප්රත්ප්රයනහ ප්රන්- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ේලසනඹ ඇහුහ ප්රන්.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහටභ ප්රත්ප්රයනහ ප්රන්, 

ඉසයප්රරහභ ේලසනඹ අවන ප්රමට ේලසනඹට උත්තයඹ වරිඹට 

දුන්ප්රන් නළති, භභ  අතුරු ේලසන අවන්ප්රන් ප්රමප්රවමභද? 

කතප්රමට තභයි ක ක ඒහ කිඹන්න හිප්රතන්ප්රන්.   

රු ථහනහඹතුභනි, අප්රනක් හයණඹ ප්රේයි. රු 

නිප්රඹෝජයා අභහතයාතුභනි, සුනහමි අනතුරු ඇඟවීේ ේඵන්ධ 

ඔඵතුභන්රහ දළනට ප්රන් ය තිප්රඵන මුදල ේභහණඹ න රුිළඹල 

ප්රෝටි 32භ විඹදේ ය තිප්රඵනහද? කප්රවභ නළත්නේ ඒප්රන් 

ඹේකිසි ේභහණඹක් ද විඹදේ ය තිප්රඵන්ප්රන්? කප්රවභ නළත්නේ 

ත මුදල ටික් න්න ඵරහප්රඳමප්රයමත්තු ප්රනහද? 

 
රු ඩුලිප් විප්රජ්ප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு துலிப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 

කුලුනු 72 වදරහ ඉය යන්න තභයි ප්රේ මුදර විඹදේ ය 

තිප්රඵන්ප්රන්.  

ලරයා අත් ළසුේ මිරදී ළනීභ : ංචහ 
ருத்துக் ககமகநகள் தகரள்ணவு : முகநமகடு 

PURCHASE OF SURGICAL GLOVES :  FRAUD 

2830/‟12 

6. රු ඉයහන් වික්රබභයත්න භවතහ 
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ප්රෞයා අභහතයාතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (2)   

(අ) (i) ප්රයෝවල වහ ලරයා අත්ළසුේ ළඳයුේරුන් 
ප්රතෝයහ ළනීභ වහ ප්රඹමදහ න්නහ ක්රිனඹහලිඹ 
ප්රර්ද;  

 (ii) ලරයා අත්ළසුේ මිරදී ළනීභ ේඵන්ධප්රඹන් 
තීයණ න්නහ වතද්රඹන්ප්ර  නේ වහ තනතුරු 
ප්රර්ද;  

       (iii) ළඳයුේ දිනඹ, ළඳයුේ හර සීභහ ව කඟ වී 
ඇති හර ඳරිච්ප්රේදඹ තුශ ළඳයුේ කිරීභට 
ප්රනමවළකි වීභ ේඵන්ධප්රඹන් ළඳයුේ 
ප්රමන්ත්රதහත්තුප්රහි දක්හ ඇති ේභත න්ති 
ප්රර්ද; 

 (iv) 2008, 2009, 2010 වහ 2011 ඹන ර්රදී ලරයා 
අත්ළසුේ මිරදී ළනීභ වහ ප්රන් ය තිබ මුදර 
ව විඹදේ ශ මුදර ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් 
ප්රර්ද; 

 ඹන්න කතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද?         

(ආ) (i) මූලි ඳරීක්ණඹදී ලරයා අත්ළසුේ මිරදී 
ළනීභ ේඵන්ධප්රඹන් ව ංචහක් ප්රවිතදයේ වී 
ඇති ඵත්;  

 (ii) ළඩිදුය ඳරීක්ණ වහ ප්රභභ ංචහ මුදල වහ 
ක්රබභ ේඳහදන අභහතයාහංලඹ ප්රත ප්රඹමමු ය ඇති 
ඵත්;   

 කතුභහ ිළිතන්ප්රනහිද? 

(ඇ) (i) කකී ංචහප්රේ සබහඹ ප්රර්ද;  

 (ii) කකී ංචහ ප්රවrතුප්රන් සිදුවී ඇති මූරයාභඹ ඳහඩු 
ප්රමඳභණද;  

 (iii) ඉවත (ආ) (ii) හි වන් ඳරිදි කඹ සිදු ප්රශr නේ, 
කභ ඳරීක්ණප්රේ ේතිපර ප්රර්ද;  

 ඹන්න කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද?         

(ඈ) ප්රනමකප්රr නේ,  ඒ භන්ද? 
 

சுகரர அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) கத்றசரகனகபறல் தன்தடுத்ப்தடும் 

ருத்துக் ககமகநகபறன் ங்குர்ககபத் 

தரறவுதசய்மம் முகந ரதன்தகமம்; 

 (ii) ருத்துக் ககமகநககபக் தகரள்ணவு 

தசய்த் லர்ரணம் மற்தகரள்ளும் தர்கபறன் 

ததர்கள் ற்ரம் தறகள் ரகதன் 

தகமம்; 

 (iii) ங்கல் றகற, ங்கல் கரனப்தகுற ற்ரம் 

எப்னக்தகரண்ட கரனத்றனுள் ங்க முடிரக 

ன்தண தரடர்தரக ங்கல் எப்தந்த்றலுள்ப 

ற ரசகங்கள் ரகதன்தகமம்; 

 (iv) 2008, 2009, 2010 ற்ரம் 2011ஆம் ஆண்டு 

கபறல் ருத்துக் ககமகநகபறன் தகரள்ணவுக் 

கரக எதுக்கப்தட்ட தரகககள் ற்ரம் தசனவு 
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

தசய்ப்தட்ட தரகககள் மதரன்நண 

ணறத்ணறரக ரகதன்தகமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) முற்கட்ட றசரகறல் ருத்துக் ககமகந 

கபறன் தகரள்ணவு தரடர்தரக முகநமக 

தடரன்ர தபறக்தகரப்தட்டுள்பது ன்த 

கமம்; 

 (ii) இம்முகநமகடு மனறக றசரகக்கரக றற, 

றட்டறடல் அகச்சுக்கு ஆற்ரப்தடுத்ப் 

தட்டுள்பது ன்தகமம் 

 அர் ற்ரக்தகரள்ரர? 

(இ) (i) மற்கூநப்தட்ட முகநமகட்டின் ன்க 

ரதன்தகமம்; 

 (ii) முகநமகட்டிணரல் ற்தட்ட த ஷ்டத்கமம்; 

 (iii) றசரகரணது ஆ (ii ) இன் தடி கடததற்நற 

ருப்தறன், அன் றகபவுககபமம் 

 அர் கூரரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the process to select suppliers of surgical 

gloves used in hospitals; 

 (ii) the names and designations of persons 

making decisions on  purchase of surgical 

gloves; 

 (iii) the standard clauses in supply contract in 

relation to  the date of delivery, period of 

delivery, and failure to supply the product 

within the agreed  time; and 

 (iv) the amount allocated and spent on the 

purchase of surgical gloves for the years 

2008, 2009, 2010 and 2011 separately? 

 (b) Will he admit that - 

 (i) a fraud regarding the purchase of surgical 

gloves has been revealed in a preliminary 

investigation; and  

 (ii) this fraud has been referred to the Ministry 

of Finance and Planning for further  

investigation? 

(c) Will he state - 

 (i) the nature of the aforesaid fraud; 

 (ii) the financial loss due to the fraud; and 

 (iii) the results of the investigation, if it was 

done as (b) (ii)?  

(d) If not, why? 

රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ (ප්රෞයා අභහතයාතුභහ)  
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண - சுகரர அகச்சர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි, කභ ේලසනඹට ිළිතතුය ප්රභප්රrයි. 

(අ)   (i)   යජඹ ිළිතත් ප්රටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ භඟින් ප්රයෝවල 
වහ ලරයා අත් ළසුේ  ළඳයුේරුන් ප්රතෝයහ 
නු රළප්රේ.  කඹ ඳවත ඳරිදි සිදු යයි.  

   ඖධ වහ තත්ත් ඳහරන අධිහරිඹ භඟින් 
ලරයා අත්ළසුේ ළඳයුේරුන් ලිඹහඳදිංචි 
කිරීභ. 

   ප්රරෝ යාහප්ත ප්රටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ ප්රවෝ 
යජප්රේ අනුභත ප්රටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ භඟින් 
විතත ප්රවෝ සීමිත ප්රටන්ඩර් ළවීභ. 

   විධිභත් තහක්ණි ඇයීේ මිටු භඟින් 
තහක්ණි ඇයීේ සිදු කිරීභ. 

   ප්රටන්ඩයප්රේ ටිනහභ අනු අනුභත 
ප්රටන්ඩර් භණ්ඩරඹ භගින් ප්රටන්ඩර් ේදහනඹ 
කිරීභ.  

       (ii)   ලරයා අත් ළසුේ මිරදී ළනීභ ිළිතඵ තීයණ නු 
රඵන්ප්රන් තහක්ණි ඇයීේ මිටු වහ ප්රටන්ඩර් 
භණ්ඩර භඟිනි.  

      (iii)   (1)  සිඹලුභ අයිතභඹන් භනහන්තඹ දක්හ 
නළේත ශ යුතු අතය බහය ප්රදන දිනඹන්ට 
අනු කඹ සථිය ලප්රඹන්භ සිදු විඹ යුතු අතය 
කහිදී  DHS  වන් ඇති Indent  රකුණ 
අනු කඹ සිදු විඹ යුතුඹ.  

  (2)  යහජයා ඖධ නීතිත ංසථහ විසින් වන් 
ය ඇති හර සීභහ තුශ අදහශ අයිතභඹන් 
බහය දීභට ළඳයුේරු අභත් වුප්රවමත් 
(ගිවිසුේත  ප්රමන්ප්රද්සි බි දළීප්රභහි 
ේතිපරඹක් ප්රර යහජයා ඖධ නීතිත 
ංසථහප්රහි අප්රනකුත් අයිතිහසිේ 
ේඵන්ධප්රඹන් අනහළකි ඳශ කිරීභකින් 
ප්රතමය) ගිවිසුප්රේ න්ති  9.1හි වන් 
ආහයඹට කුභන ප්රවෝ සිඹලුභ ප්රවෝ 
ප්රමටක් ඉතිරි ඇති ප්රද් අදහශ ඉදිරිඹට සිදු 
ය ප්රන ඹන්නහ ව කුභන ප්රවෝ ටයුත්තක් 
අයබඹහ ළඳයුේරුප්ර  ඒ වහ ව අයිතිඹ 
නතහ දළීභට ළඳයුේරුට සිදු ප්රප්රයන්නහ 
ව භහප්ර  ලිඛිත දළනුේදීභකින් සිදු ශ වළකි 
නු ඇත.  

  (3)  ණඹය ලිිළප්රඹහි රංගු හර ඳරිච්ප්රේදඹ තුශ 
සිඹලුභ බහණ්ඩරට අනු බහය දීේ සිදු ශ 
යුතුඹ. සුවිප්රලrෂී තත්ත්ඹන් ඹටප්රත් විනහ 
හරඹ දිගු කිරීභක් කිසිප්රrත් ේහවයා 
ප්රනමයනු ඇත. කන් ව හරඹ දිගු කිරීභක් 
නිහප්රන් සිදු න කිසිඹේ ප්රවෝ විඹදභක් 
දළරීභට සිදු වුප්රවමත් කඹ ළඳයුේරු විසින් 
දයනු රඵනහ ඇත.  

 (iv)  ර්ඹ ප්රන් ශ මුදර              විඹදේ ශ මුදර 

   (රුිළඹල මිලිඹන)            (රුිළඹල මිලිඹන) 

  2008  721.561                        679.628  

  2009      135.09   143.99  

  2010            146.34                          154.383 

   2011       555.314      562.059  

1759 1760 

[රු ඉයහන් වික්රබභයත්න  භවතහ] 
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(ආ)  (i)  මූලි ඳරීක්ණඹදී ලරයා අත් ළසුේ මිරදී 
ළනීභක් ේඵන්ධ ඹේ ංචහක් සිදු වී ඇති ඵට 
ප්රවිතදයේ වී ඇත.  

 (ii)  ළඩිදුය ඳරීක්ණ වහ මුදල වහ ක්රබභේඳහදන 
අභහතයාහංලඹ ප්රත ප්රඹමමු ය නළත.  

(ඇ)  (i)  8" ේභහණප්රේ ලරයා අත් ළසුේ ඵඩහර අලයා 
තයේ ප්රතම තිබිඹදී ව හර්ෂි අලයාතහ 
ඉක්භහ ඇණවුේ ය මිරදී ළනීභ.  

 (ii) කභ 8" ේභහණප්රේ ලරයා අත් ළසුේ 103,500 
ේභහණඹක් ල ඉකුත් වීභ ප්රවrතුප්රන් කහි 
ටිනහභ න රුිළඹල 1,794,690.00ක් අරහබ 
වහනි සිදු වී ඇත. ඊට අභතය ේභහණත් ඵඩහ 
ඳවසුේ ප්රනමභළති වීභ ප්රවrතුප්රන් ව 
ළලරත්ත ඵඩහප්රේ නුසුදුසු ඵඩහ තත්ත්ඹන් 
ඹටප්රත් ඵඩහ කිරීභ ප්රවrතුප්රන් තත් 8" 
ේභහණප්රේ ලරයා අත්ළසුේ 20,600ක් විනහල වී 
ඇති අතය කභ ප්රතමප්රේ ටිනහභ රුිළඹල 
357,204.00කි. ඒ අනු මුළු ටිනහභ රුිළඹල 
2,151,894.00කි. 

 (iii) අදහශ ප්රනමප්රේ. 

(ඈ) ඳළන ප්රනමනඟී. 

 
රු ඉයහන් වික්රබභයත්න භවතහ 
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ඇභතිතුභනි, භප්ර  ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. ප්රභභ 

තීයණ ළනීප්රේදී ඹේ කිසි ඒහධිඳති සබහඹක් තිප්රඵනහ. ඔහු 

භහේර ප්රජයාසඋ උඳප්රද්ලප්රඹකු ලප්රඹනුත්, ප්රෞයා 

අභහතයාහංලප්රේ ප්රලේයප්රඹකු වළටිඹටත්, යහජයා ඖධ නීතිත 

ංසථහප්රේ බහඳතියප්රඹකු වළටිඹටත් ප්රrඹ ශහ. ඒ හප්ර භ 

ඳසු ගිඹ ය තුප්රන්දී ලරයා අත් ළසුේ මිරදී ළනීප්රේදී තහක්ණි 

ඇළයුේ මිටු -TEC ක- දිගින් දිටභ කභ විප්රලrඥ 

වදයායප්රඹක් ඳත් යරහ තිප්රඵනහ, වළභ තිසප්රrභ කඹ කභ 

භහභට ඹනහ ප්ර . භභ ප්රභතළනදී අවන්ප්රන් ක 

නුප්රදනුක් ළන ප්රනමප්රයි. ප්රේ ඊට ළඩිඹ වතළුල ේලසනඹක්. ඒ 

හප්ර භ ඳසු ගිඹ හරඹදී ඔඵතුභහත් වන් යරහ තිප්රඵනහ, 

ප්රභතළන ඹේ කිසි භහෆිඹහක් ක්රිனඹහත්භ ප්රනහ කිඹරහ. ඒ 

ිළිතඵ ඔඵතුභහප්ර  අදවස ේහල යනහ නේ භභ ළභළතියි. 

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රී තුභහ වන් ශ රුණු 

තයාඹයි. ඒ රුණු භභ ිළිතන්නහ.  
 

අිළ ඳසු ගිඹ අවුරුද්ප්රද් අභහතයා භණ්ඩර තීයණඹක් ත්තහ, 

අප්රප් ප්රද්ශීඹ අත්ළසුේ රඵහ ළනීභ ිළිතඵ. ප්රභමද අවුරුදු විසි 

ණනක් ප්රේ  යප්රට් අත්ළසුේ නිසඳහදනඹ යරහ තිප්රඵනහ. ප්රේ 

යප්රට් අත්ළසුේ නිසඳහදනඹ ශත්, ිළට යටිනුත් අිළ අත්ළසුේ 

ප්රනළලරහ තිප්රඵනහ. ඒ හප්ර භ අප්රප් අත්ළසුේ අිළ ිළට යටට 

ඹරහ තිප්රඵනහ. ප්රේ ිළිතඵ දළන ත්තහට ඳසප්රr අිළ තීයණඹක් 

ත්තහ, අභහතයා භණ්ඩර තීයණඹක් අනු ප්රද්ශීඹ අත්ළසුේ රඵහ 

ත යුතුඹ කිඹරහ. ඒ හප්ර භ ඔඵතුභහ වන් ශ ආහයඹට 

කභ භහභට ඹෆප්රේ ටයුත්තත් සිදු ප්රරහ තිප්රඵනහ. කහි 

නීතයානුකර සබහඹ වරි ප්රවෝ ළරැදියි කිඹන හයණඹ 

ේඵන්ධප්රඹන් භභ අදවස දක්න්න ඵරහප්රඳමප්රයමත්තු න්ප්රන් 

නළවළ. ප්රප්රr ප්රතත් ප්රේ ේඵන්ධප්රඹන් ඇති ප්රරහ තිප්රඵන 

ංචහක් ිළිතඵ ඳරීක්ණ  ඳත්රහ තිප්රඵනහ. ඒ ංචහ සිදු 

ශ වතද්රඹහට ප්රේ න විට ප්රචෝදනහ ඳත්රதත් අිළ දීරහ තිප්රඵනහ. 

ඔඵතුභහ කිඹවත රුණු ේඵන්ධප්රඹන් භභ තදුයටත් ප්රමඹහ ඵරහ 

ටයුතු යන්න ළභළතියි. 

රු ඉයහන් වික්රබභයත්න භවතහ 
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

සතුතියි. භභ හිතන්ප්රන් අිළ ඔක්ප්රමභ කතු ප්රරහ ප්රේ 

භහෆිඹහල නළති යන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. භප්ර  ප්රදළනි අතුරු 

ේලසනඹ ප්රභඹයි. ප්රද්ශීඹ නිසඳහදනඹ දිරි න්න ක යජප්රේ 

ේතිඳත්තිඹයි. ඇන්ප්රල භහභයි, රරහන් භහභයි රංහප්රේ 

ප්රේ අත්ළසුේ නිසඳහදනඹ යනහ. ඒ හප්ර භ ප්රේ භහේ ප්රද 

අනික් යටලරට  ඒ අත්ළසුේ අඳනඹන යන්න ඹේ කිසි 

ේමිතිඹකින් යුතු ක්රිனඹහ යනහ. කනමුත් ඒ අඹටත් තයහරි 

මිරට ප්රේ ළඳයුේ ප්රේ යට තුශ දීභට වළකිඹහක් රළබිරහ නළවළ. 

භභ දළන න්නට ළභළතියි, යජඹට ඒ හප්ර  ේතිඳත්තිඹක් 

තිප්රඵනහ නේ ඇයි ප්රේ ආඹතන දිරි න්න්ප්රන් නළත්ප්රත් කිඹරහ. 

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රේ ේතිඳත්තිඹ ේඵන්ධප්රඹන් 

ඇභතියඹහ විධිඹට භහ ඉතහභත්භ දළඩි තීයණඹයි සිටින්ප්රන්. රු 

භන්ත්රී තුභහ වන් ශ ආහයඹට ඇන්ල භහභ ප්රේ වහ 

ඉදිරිඳත්  ප්රන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි කිඹන  හයණඹ ළන  ඳසුගිඹ 

තිප්රේ භභ අප්රප් නිරධහරින්ප්රන් විභසීභක් ශහ. ේධහන 

ලප්රඹන්භ, ප්රේ ප්රටන්ඩර් ළවීප්රේදී ප්රේ යප්රට් ප්රද්ශීඹ 

භහේරට ඉදිරිඳත්  වීභට වතළුන්.  නමුත් භප්ර  නිරධහරින් 

දළනට භහ ප්රත හර්තහ ය තිප්රඵන්ප්රන් ඇන්ල භහභ ඉදිරිඳත් 

ප්රරහ නළවළ  කිඹන හයණඹයි. නමුත්  කළනි භහේ ඉදිරිඳත් 

ප්රන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි කිඹන හයණඹ ළන භභත් විභසීභක් 

ශහ. ඒ නිහ ඒ භහේ දිරි ළන්වීභට හප්ර භ ප්රද්ශීඹ  

ර්භහන්තරුන්ට ප්රේ වහ ඉදිරිඳත් වීභට ේූරර්ණ ඉඩ ඩ 

රහ තිප්රඵනහ. ඒ අඹට ප්රේ වහ ඉදිරිඳත් වීභට අසථහක් 

රහ නළවළ කිඹහ ඹේකිසි ආඹතනඹක් දන්හ තිප්රඵනහ නේ  භට 

ඒ ළන ප්රඳෞද්ලි ප්රමඹහ ඵරන්න වතළුන්. ඒ ළන නිර 

ලප්රඹන් ලිිළ ඉදිරිඳත්  යන්නත් අභහතයාහංලඹට වතළුන්. ඒ ළන 

ප්රමඹහ ඵරහ ඳවසුේ රන්න භට වතළුන්.  

 
රු ඉයහන් වික්රබභයත්න භවතහ 
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර   අහන අතුරු ේලසනඹ -තුන් 

න අතුරු ේලසනඹ - වතළුල ේලසනඹක්. ප්රrන බිබිප්රල  ප්රමමින් 

හර්තහ ඉදිරිඳත් යරහ ලින් ර අඳට කිේහ, ඖධ 

ේතිඳත්තිඹ ිළිතඵ  ඳනත් ප්රටුේඳතක් ඳහර්ලිප්රේන්තුට ඉදිරිඳත්  

යන්න ඹනහඹ කිඹහ. කතුභහප්ර  ගුණහනුසභයණ ථහප්රේදීත් 

ඔඵතුභහ ඒ ළන වන් ශහ. ඊටඳසු කිේහ, කඹ නීතිඳති 

ප්රදඳහර්තප්රේන්තුටත් ගිඹහඹ කිඹහ.  ඖධ ේතිඳත්තිඹ ිළිතඵ  ඒ 

ඳනත් ප්රටුේඳත හිය ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රමතළනද, කඹ 

ඳහර්ලිප්රේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න ඵරහප්රඳමප්රයමත්තු ප්රන්ප්රන් 

දහද  කිඹහ භහ අවනහ.  

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රේ රු බහප්රේදීත්, ඊට  ිළටසතයත් 

භභ ප්රේ ේඵන්ධප්රඹන් ේහල ය තිප්රඵනහ. ප්රෞයා 

අභහතයාහංලඹ විධිඹට ජහති ඖධ ේතිඳත්තිඹට අදහශ ඳනත් 

ප්රටුේඳතක් ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ කිඹහ ීට අවුරුදු ප්රදට 

ලින් තභයි - විප්රලrප්රඹන්භ ජහති ඖධ ේතිඳත්තිඹ ළන ථහ 

කිරීප්රේදී රු  නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භළතිතුභහත්  අභහතයායඹහ 

ලප්රඹන් සිටි හරප්රේ 2006 දී  තභයි-   යජඹ අනුභත යරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්. භවහචහර්ඹ ප්රrන බිබිප්රල භළතිතුභහප්ර  ේතිඳත්තිඹට 

අනුකර  තභයි ජහති ඖධ ේතිඳත්තිඹ ස  ප්රරහ  

තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රභඹ ක්රිனඹහත්භ කිරීභ ේඵන්ධප්රඹන් අදහශ ඳනත් 

1761 1762 



ඳහර්ලිප්රේන්තු 

ප්රටුේඳතක් ස කිරීභට ප්රෞයා  අභහතයාහංලප්රේ සිඹලු ටයුතු 

ීට අවුරුදු ප්රදට ලින් අන් යරහ නීති ප්රටුේඳත් 

ප්රදඳහර්තප්රේන්තුට ඵහය දුන්නහ. නමුත් නීති ප්රටුේඳත් 

ප්රදඳහර්තප්රේන්තු කඹ ස යරහ "රඵන තිප්රේදී  ප්රදනහ             

"ඹ   කිඹන ේහලඹ ශහ, 2011 ප්රදළේඵර් භහප්රේදී. ප්රෞයා 

අභහතයාහංලඹට ඳළමිණිරහ,  ස යරහ තිප්රඵන ඳනත් ප්රටුේඳත 

ිළිතඵ  ඉදිරිඳත් කිරීභකුත් යරහ,  2011 ප්රදළේඵර්  භහප්රේ 

තභයි ේධහන නීති ප්රටුේඳත් නිරධහරිනිඹ ඒ ේහලඹ ප්රශr.  

ඊට ති ප්රදට ඳසු අතිරු ජනහධිඳතිතුභහප්ර   

ේධහනත්ප්රඹන් තිබුණු රැසවීභදීත් කතුමිඹ කිේහ, වළකි 

ඉක්භනින් කඹ ප්රදනහ; දළන්  ඒ ඳනත් ප්රටුේඳත ස යරහ 

අහනයි කිඹහ. නමුත්, ඊට ති ප්රදට ඳසප්රr කතුමිඹ විශ්රාහභ 

ගිඹහ. කතුමිඹ විශ්රාහභ ඹනහත් කක්භ ප්රේ ඳනත් ප්රටුේඳතට 

ප්රච්ච ප්රදඹකුත් නළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  භහ  ඇත්ත 

කිඹන්නට ඕනෆ. ප්රභමද, ප්රඵමප්රවෝ ප්රරහට ප්රෞයා 

අභහතයාහංලඹට ප්රේ ළන ප්රනමප්රඹකුත්  ප්රදෝහප්රයෝඳණ කනහ.   

ේූරර්ණප්රඹන්භ ස ය අන් ප්රරහ තිබුණු ඳනත් 

ප්රටුේඳත අතුරුදවන් යරහ තිප්රඵනහ, අතුරුදවන් ප්රරහ 

තිප්රඵනහ. ඊට ඳසප්රr අඳ නළතත් කිේහ,  ප්රේ ඳනත් ප්රටුේඳත 

ස ශ යුතුඹ කිඹහ.  ඒ වහ ප්රෞයා අභහතයාහංලප්රේ අදහශ  

ලිිළප්රමනු, ලිිළප්රලන සිඹලරභ අිළ බහය දුන්නහ.  ප්රභ න විට  

නීති ප්රටුේඳත්  ප්රදඳහර්තප්රේන්තු ප්රේ  ඳනත් ප්රටුේ ඳත ස 

යමින් ඹනහ.  භහ නිතය ප්රේ ළන ප්රමඹහ ඵරමින් සිටින්ප්රන්.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් ඳසු ගිඹ තිප්රේ ජහති ප්රයෝවප්රල 

උත්ඹට ඳළමිණිරහ ප්රේ ේඵන්ධප්රඹන් ේහලඹක් ශහ.  

ඇත්ත තත්ත්ඹ ඒයි.  නමුත්  ජහති  ඖධ  ේතිඳත්තිඹට අදහශ 

ආඹතන ිළහිටුවීප්රේ ඳනත් ප්රටුේඳත ඳහර්ලිප්රේන්තු ට ඉදිරිඳත් 

කිරීභ වහ භහත්  ළභ විටභ ඉතහභත්භ දළඩි  වුභනහකින්  තභයි 

සිටි න්ප්රන්. ප්රේ සිද්ධිඹ තභයි ඇති වුප්රණ්. [ඵහධහ කිරීභක්] ප්රේ 

අවුරුද්ප්රද් ඒ ඳනත් ප්රටුේඳත ඳහර්ලිප්රේන්තු ට ඉදිරිඳත් යන්න 

වතළුන් ප්රේඹ කිඹහ භහ විලසහ යනහ.   

 
බුරත්සිංවර ප්රයෝවර : අඩුඳහඩු 

னபத்சறங்கப கத்றசரகன : குகநதரடுகள் 
BULATHSINHALA HOSPITAL : SHORTCOMINGS   
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7. රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 

(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ප්රෞයා අභහතයාතුභහප්රන් ඇස  ේලසනඹ- (1) : 

(අ) (i) බුරත්සිංවර ප්රයෝවප්රල ේභහණත් තයේ ප්රවද 
ප්රවදිඹන්, ප්රෞයා ශභනහයණ වරුන්, 
වදයා යහඹන ශිලපීන්, විප්රලrඥ වදයාරුන්, 
නීඳහයක් ේරුන්, ලිිළරුන් ව 
ගිරන් යථ ප්රනමභළති ඵත්; 

 (ii) කභ අඩුඳහඩු නිහ ප්රයෝගීන් දළඩි අයණ 
තත්ත්ඹට ඳත් ඇති ඵත්; 

 කතුභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) බුරත්සිංවර ප්රයෝවර ප්රත ේතිහය වහ දිනට 
ඳළමිප්රණන ප්රයෝගීන් ංයාහ ප්රමඳභණද; 

 (ii) කහි ඳතින අඩුඳහඩු ිළිතඵ හර්තහක් ඉදිරිඳත් 
යන්ප්රන්ද; 

 (iii) බුරත්සිංවර ේප්රද්ලප්රේ ජනතහප්ර  ප්රෞයා 
තත්ත්ඹ උස කිරීභ උප්රදහ කභ ප්රයෝවප්රරහි 

ඳතින සිඹලු අඩුඳහඩු ස යදීභට ටයුතු 
යන්ප්රන්ද; 

 ඹන්න කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනමකප්රr නේ, ඒ භන්ද? 

 

சுகரர அகச்சகக் மகட்ட றணர:   

(அ) (i) னபத்சறங்கப கத்றசரகனறல் மதரறபவு 

ரறரக்ள், சுகரர முகரகத்து உறர 

பர்கள், ருத்து இசரணறனரபர ் கள், 

றனத்து ருத்துர்கள், துப்தமற் தரட்டு 

தரறனரபர்கள், ழுதுறகணஞரக்ள் ற்ரம் 

மரரபர் கரவு ண்டிகள் இல்கனதன் 

தகமம்; 

 (ii) மற்தடி குகநதரடுகள் கரரக மரர 

பர்கள் கடும் றர்க்கற றகனகக்கு உள்பரகற 

மள்பணர் ன்தகமம்; 

 அர ்அநறரர? 

(ஆ) (i) னபத்சறங்கப கத்றசரகனக்கு எரு ரகபக்கு 

சறகறச்கச ததரற்கரக ரும் மரரபரக்பறன் 

ண்றக்கக ரது; 

 (ii) இங்கு றனவுகறன்ந குகநதரடுகள் தரடர்தறல் 

அநறக்ககதரன்கந சரப்்தறப்தரர; 

 (iii) னபத்சறங்கப தறமச க்கபறன் ஆமரக்கற 

றகனகக மம்தடுத்துற்கரக மற்தடி 

கத்றசரகனறல் றனவும் அகணத்து 

குகநதரடுககபமம் றரத்்ற தசய்து ருற்கு 

டடிக்கக மற்தகரள்ரர; 

 ன்தக அர ்குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Bulathsinhala Hospital does not have an 

adequate number of nurses, health 

management assistants, medical laboratory 

technicians, specialist doctors, sanitary 

labourers, clerks and ambulances; and 

 (ii) the patients have become utterly helpless 

due to the aforesaid shortages? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of patients who come to the 

Bulathsinhala Hospital per day to obtain 

treatment; 

 (ii) whether a report will be submitted 

regarding the aforesaid shortcomings; and 

 (iii) whether action will be taken to address all 

shortcomings in the aforesaid hospital to 

uplift the health standard of the people in 

the Bulathsinhala area? 

(c) If not, why? 
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[රු  වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන  භවතහ] 
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රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, කභ ේලසනඹට ිළිතතුරු ප්රභප්රrයි. 

ළුතය දිසත්රිெක් ප්රෞයා ප්රrහ අධයාක් විසින් කන රද 

හර්තහට අනු, 

(අ)  ( i)  දළනට වදයාරුන්ප්ර  හිඟඹක් ප්රනමභළති  අතය 
ප්රවද නිරධහරීන්ප්ර ,  යහඹන  ශිලිළප්රඹකුප්ර   ව  
ප්රෞයා ශභනහයණ වහයයප්රඹකුප්ර  
හිඹක් ඳතී. 

       (ii)     දළන ට ප්රrහ ටයුතු අණ්ඩ ඳත්හප්රන ඹන 
අතය ඒ වහ අලයා අතිහර ප්රrහ, මුය වන 
ප්රrහ අනුභත ය ඇත. 

(ආ) (i)   ේතිහය වහ  දිනට  ඳළමිප්රණන ප්රයෝගීන් 
ංයාහ: 

 

 (ii)    ප්රභභ ප්රයෝවප්රල ප්රබෞති ේඳත් හිඟඹක් 
ප්රනමභළති අතය,  භහන ේඳත් හිඟඹක් ඳතී.  

 

 

 

 

 (iii)   ඔේ. 

(ඇ)  ඳළන ප්රනමනඟී. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු  ථහනහඹතුභනි, භප්ර  ඳශමුන අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි.  

ප්රෞයා අභහතයාහංලප්රේ  ළටලු නියහයණඹ යන්න  ප්රෞයා 

අභහතයාතුභහ  ඉන්දිඹහට ඳහ ගිහිලරහ තිප්රඵනහ.  කදහ, ප්රදයණ -  

360° ළඩටවප්රනන්  ඳහ ඳළවළදිලි ශහ. ඒ ළන අඳ කතුභහට 
සතුතින්ත ප්රනහ. වළඵළයි රු ථහනහඹතුභනි  ේලසනඹ 

ප්රභඹයි. දළන් කතුභහ කිේහ, ප්රබෞති ේඳත් හිඟඹක් නළවළ කිඹහ.  

නමුත් ප්රේ ප්රයෝවප්රල භ  තිප්රඵන වදයා යහඹනහහයඹ  ය 

තුන සිට  හ  දභහ තිප්රඵන්ප්රන්. ඒහට අලයා ඳවසුේ නළවළ.  

ප්රරප්රඩක් ගිප්රඹමත්  කිඹනහ, ප්රඳෞද්ලි  අංලප්රඹන් check ය 

ප්රන  කන්න කිඹහ. ඔඵතුභහ භ දන්නහ, විටමින් ඌනතහ  ළනි 

විවිධ අනීඳ තත්ත්ඹන් වළදුණහභ ඒ ේඵන්ධප්රඹන්  ප්රඵප්රවත් 

න්නටඹ කිඹහ ප්රයෝවලරට ඹනහ. කතප්රමට වදයාරු 

කිඹනහ, "ප්රේ ප්රේ ආවහය න්න" කිඹරහ. කප්රවභ න්න 

වතළුන්භකුත් නළවළ. දළන් වහලභළසප්රෝ කිප්රරෝ කක් රුිළඹල 

900යි, 1,000යි. කතප්රමට ඔළු ඩරහ දළේභ වහල භළසප්රෝ වතය 

ඳස ප්රදප්රනක් ආවහයඹට නිද්දි රුිළඹල විසිඳවක් තිවක් ප්රනහ.  

ඒ හප්ර  අභහරු තත්ත්ඹ ඉන්ප්රන්. භභ අවන්ප්රන් ප්රභළනි 

යහඹනහහය ඳවසුේ ප්රභමනහත් නළතු, ක ඳළත්තකින් 

ප්රඳෝයාදහයී ආවහය ප්රේරක් න්න ඵළරි, ප්රමප්රවමභද ප්රේ ජනතහ 

ජීත් න්ප්රන් කිඹන ක. අප්රනක් ඳළත්ප්රතන් විදුලි බිර ළඩි 

යනහ.  
 

රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
දළන් ඔඵතුභහප්ර  ේලසනඹ ප්රභමක්ද? 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසනඹක් නළවළ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ප්රේ වදයා යහඹනහහයඹ අවුරුදු තුන සිට වරහ. 

ඇභතිතුභහ කිේහ,  ප්රබෞති ේලසනඹක් නළවළයි කිඹරහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අවන ප්රරහට  කප්රව ප්රභප්රව ඹන්ප්රන් නළති 

රුණහයරහ අවන ප්රද් ප්රටිප්රඹන් ප්රිතන්භ අවන්න.  

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඳවසුේ ළඳයීප්රේදී රු භන්ත්රී තුභනි, ප්රයෝවල ර්ගීයණඹ 

ය තිප්රඵනහ; ප්රශ්රාrණිත ය තිප්රඵනහ. ඒ අනු තභයි අලයා 

ේඳත් රඵහ ප්රදන්ප්රන්. විප්රලrප්රඹන්භ ප්රේ බුරත්සිංවර ප්රයෝවප්රල 

තිප්රඵන අඩු ඳහඩුේ ප්රමඹහ ඵරහ ඒහට විදුේ ලප්රඹන් යන්න 

වතළුන් ප්රදඹක් අිළ යන්නේ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, ප්රේ ප්රයෝවප්රල ප්රබෞති 

ඳවසුේර කිසි ේලසනඹක් නළවළ කිඹරහ. ඔඵතුභහභ දළන් ආඳහු 

ිළිතන්නහ, අඩු ඳහඩු ප්රමඹහ ඵරනහ කිඹරහ.  

භභ නළත තහක් කිඹන්ප්රන් අවුරුදු  තුනක් තිසප්රr ප්රේ 

කිඹන යහඹනහහයඹ වරහ තිප්රඵන ඵයි. ප්රේ ප්රයෝවප්රරන් 

කිසිභ ඳරීක්ණ ටයුත්තක් ය න්න ඵළවළ. ප්රේ ප්රයෝවප්රල 

විතයක් ප්රනමප්රයි රු ඇභතිතුභනි, භභ නිප්රඹෝජනඹ යන 

ආනප්රේ තිප්රඵන කුලිඹහිළටිඹ ප්රයෝවප්රලත් ඳරීක්ණහහය 

ඳවසුේ නළවළ. ගිහින් ප්රඳෞද්ලි අංලප්රඹන් ඳරීක්හ යන්න 

කිඹරහ කිඹනහ. ජනතහට නිදවස ප්රෞයාඹක් ළන ථහ යන 

තමුන්නහන්ප්රrරහප්ර  ආණ්ඩු ඊට අලයා ේතිඳහදන රඵහ 

ප්රනමප්රදන්ප්රන් ඇයි?  

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රබෞති ේඳත් තිබ ඳභණින්භ, රඵහ 

දුන් ඳභණින්භ ේලසනඹ වි ප්රන්ප්රන්  නළවළ. ේධහන ලප්රඹන් ප්රේ 

වහ අංල බහය, විප්රලrඥ දළනුභක් තිප්රඵන, වතහුණුක් තිප්රඵන 

නිරධහරින් අලයායි. නමුත් අප්රප් යප්රට් හභහනයාප්රඹන් අතුරු 

වදයා ප්රrහට, විප්රලrප්රඹන්භ ඳරිූරය වදයා ප්රrහට 

අලයා ේූරර්ණ නිරධහරින් ංයාහ හර්ෂි අිළ අඹළදුේඳත් 

ළවීප්රභන් රළප්රඵන්ප්රන් නළවළ. ඒ නිහ හිඟතහන් තිප්රඵනහ. 

හභහනයාප්රඹන් වදයාරු හර්ෂි ඵහ ළනීේ ප්රප්රයනහ.  

ඒ හප්ර භ ප්රවදිඹන්, ඳරිූරය වදයා ප්රrහප්රේ ව අතුරු 

වදයා ප්රrහප්රේ  ෆභ තනතුයක් වහභ හර්ෂි අඹළදුේ ඳත් 

ළහ ඵහ ළනීේ යනහ. නමුත් අඳ ඵරහප්රඳමප්රයමත්තු න  ඒ 

ංයාහ, සුදුසුේ තිප්රඵන අඹ අප්රප් තනතුරුරට ඒප්රේ අඩුක් 

තිප්රඵනහ. ඒ අඩු තුශ තභයි ඹේ ඹේ ේප්රද්ලර ප්රභළනි 

තත්ත්ඹන් තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රප්රr ප්රතත් ප්රභළනි ප්රයෝවලරට ඒ 

අට ප්රයෝවලලින් ප්රවෝ නිරධහරින් ඹරහ ප්රමඹහ ඵරහ ඒ 

ේඵන්ධප්රඹන් අලයා ඳවසුේ රඵහ දීභට ටයුතු යන්නේ.  
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             තනතුය                                         අලයා ේභහණඹ 

ප්රවද නිරධහරි                     04 

ප්රෞයා ශභනහයණ වහය                     01 

වදයා යහඹනහහය  ශිලපී                      01 

                 අංලඹ ේතිහය න්නහ ේභහණඹ 

ප්රන්හසි ප්රයෝගී  අංලඹ             16 

ඵහහිය ප්රයෝගී අංලඹ                177 

හඹන ප්රයෝගී අංලඹ                   188 



ඳහර්ලිප්රේන්තු 

රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර  තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

රු ඇභතිතුභනි, යජප්රේ ප්රයෝවලර විලහර ලප්රඹන් 

ප්රඵප්රවත්ර අඩු ඳහඩු තිප්රඵනහ. ඒ අිළ හරඹක් තිසප්රr කිඹන 

ථහක්. රු නිප්රඹෝජයා ඇභතිතුභහත් ඒට උත්තය දීරහ 

තිප්රඵනහ. වළභ දහභ ඒට අලයා ක්රිனඹහභහර් න්නහ, න්නහ, 

න්නහ කිඹනහ. නමුත් අලයා ක්රිனඹහභහර් න්නහ ඵක් නේ 

අඳට ප්රඳප්රනන්ප්රන් නළවළ. වළභ ප්රයෝවරභ ත්ප්රතමත් ප්රභමන ඹේ 

ප්රවෝ ප්රඵප්රවත් ේභහණඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ ප්රයෝවලර ඳතින 

ඖධ හිඟඹ ඉත් යන්න ටයුතු යන්ප්රන් දහද?  

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රේ ේලසනප්රේ ඖධ ළන අහ නළවළ.  

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඖධ ේඵන්ධප්රඹනුයි භහ අතුරු ේලසනඹ ඇසුප්රේ. 

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඔඵතුභහ අහ තිප්රඵන්ප්රන්, තනතුරු ණනහ හිඟඹක් 

ළනයි. ප්රවද නිරධහරින්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භහ අදහශ අතුරු ේලසනඹක් ඇසුප්රේ. 

 
රු වභත්රී ඳහර සිරිප්රrන භවතහ 
(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඖධ ිළිතඵත් ප්රේ ඇති වී තිප්රඵන 

තත්ත්ඹ විප්රලrප්රඹන් ළරකිලරට අයප්රන යජඹ භඟින් විප්රලr 

ළඩ ිළිතප්රශක් ස කිරීභ වහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහප්ර  

ඳණිවුඩඹක් රැප්රන දළනට ති ප්රදට ප්රඳය භහ ඵංරහප්රද්ලඹට 

ගිඹහ. භහ ඵංරහප්රද්ල අග්රාහභහතයාතුමිඹ වමු වුණහ. ඵංරහප්රද්ල යජඹ 

ඖධ නිසඳහදනඹ යනහ. අිළ ඵරහප්රඳමප්රයමත්තු නහ, අප්රප් 

යජඹ ව ඵංරහප්රද්ල යජඹ අතප්රර් ගිවිසුභක් ඇති ය ළනීභට. 

ප්රේ න විට ඒ ටයුතු සිදු යමින් ඳතිනහ. අිළ ේධහන 

ලප්රඹන්භ ඵංරහප්රද්ල යජඹ නිසඳහදනඹ යන ඖධර 

ේමිතිඹ, ගුණහත්භබහඹ ළන ප්රමඹහ ඵළලුහ. අන්තර්ජහති 

ප්රටන්ඩර් ළවීභ හප්ර  ටයුතු කිරීභ හප්ර භ ඉන් ඵහහිය ප්රදයට 

අතප්රර් ඇති ය ත් ගිවිසුභක් තුශ දළනට ඳතින ඖධර 

ේමිතිඹ ේඵන්ධප්රඹන් ේලසන නියහයණඹ ය ළනීභට ව  

රින් ය ඇති න ඖධ හිඟතහඹන් අඩු ය ළනීභටත් අිළ 

ඵරහප්රඳමප්රයමත්තු නහ. ප්රඵමප්රවෝ ප්රරහට ඖධ හිඟතහඹන් 

ඇති වීභට ප්රවrතුක් තභයි රු ථහනහඹතුභනි, ඇතළේ ඖධ 

භහේ ප්රටන්ඩර් රඵහ ප්රන රඵහ ප්රදන ඖධර ේමිතිප්රේ 

ඵයඳතශ ේලසනඹක් තිබීභ. ඒ ඖධ භහේ භහ තවනේ ය 

තිප්රඵනහ. ඒහට දඬුේ දීරහ තිප්රඵනහ. භවය ප්රටන්ඩර් රඵහ 

න්නහ ව ඖධ භහේ රට ප්රේරහට ඖධ ළඳයීභ 

යන්ප්රන් නළවළ. ඒ රුණු හයණහ නිහ තභයි ප්රේ තත්ත්ඹ 

ඇති ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රප්රr ප්රතත් අිළ යජඹ විධිඹට ඒ වහ 

අලයා ෆභ ිළඹයක්භ ළනීභට ඵරහප්රඳමප්රයමත්තු නහ.  

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රඵමප්රවමභ සතුතියි. 

 
"යණවිරු ප්රමඩි" අප්රශවිඹ : ආදහඹභ 

"இரணு வீர் தகரடிகள்" றற்தகண : ருரணம் 
SALE OF "RANAVIRU FLAGS": INCOME 

3136/‟12 

8. රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අග්රාහභහතයාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි ටයුතු 

අභහතයාතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) 2012 අප්රේrල 30 සිට භළයි 30 දක්හ ව හරඹ 

"යණවිරු භහඹ" ප්රර භයනු රළබුප්රේද; 

 (ii) කකී යණවිරු භහඹට අදහශ "යණවිරු ප්රමඩි" 

නිර්භහණඹ යනු රළබුප්රේද; 

 (iii) කප්රr නේ, කභ යණවිරු ප්රමඩි නිර්භහණඹ කිරීභ 

වහ ගිඹ විඹදභ ප්රමඳභණද; 

 (iv) යණවිරු ප්රමඩි අප්රරවිප්රඹන් රළබුණු ආදහඹභ 

ප්රමඳභණද; 

 (v) යණවිරු අයමුදල ළට නිසඳහදනඹ වහ ළඹ ශ 

මුදර ප්රමඳභණද; 

 ඹන්න කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ආ) ප්රනමකප්රr නේ, ඒ භන්ද? 

 

தற அகச்சரும், ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சருரணகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2012 ப்தறல் 30ஆம் றகற தரடக்கம் ம 

ரம் 30ஆம் றகற கறனரண கரனம் 

"இரணு வீர் ரம்" னும் ததரறல் 

தகரண்டரடப்தட்டர ன்தகமம்; 

 (ii) குநறப்தறட்ட இரணு வீர் ரத்துக்கு ற்ந 

ரர "இரணு வீர் தகரடிகள்" அகக் 

கப்தட்டர ன்தகமம்; 

 (iii) அவ்ரநரறன் இந் இரணு வீர் 

தகரடிககப அகப்தற்கு தசனரகற தத் 

தரகக ரது ன்தகமம்; 

 (iv) இரணு வீர் தகரடிககப றற்ரப் ததநப் 

தட்ட ருரணம் வ்பவு ன்தகமம்; 

 (v) இரணு வீர் றறத்துக்கரண உண்டி 

ல்ககப உற்தத்ற தசய்ற்கு தசனவு தசய்ப் 

தட்ட தத்தரகக ரது ன்தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state- 

 (i) whether the period from 30th April to 30th  

May 2012 was celebrated as “War Heroes‟ 

Month” (“Ranaviru Month”); 
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 (ii) whether “War Heroes' Flags” (“Ranaviru 

Flags”) were designed in association with 

the said “War Heroes‟ Month”; 

 (iii) if so, the expenditure incurred in designing 

the said “War Heroes‟ Flags”; 

 (iv) the amount of income derived from the sale 

of the “War Heroes Flags”; and 

 (v) the amount of money that was spent to 

make the War Heroes‟ Fund (“Ranaviru 

Fund”) money tills? 

(b) If not, why ? 
 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතයාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි ටයුතු අභහතයාතුභහ ප්රනුප්රන් භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය 

ප්රදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) රු. 273,400යි. (රුිළඹල ප්රදරක් වළත්තෆතුන්දවස 
වහයසිඹඹයි.) 

 (iv) 2011 ර්ප්රේ ජහති යණවිරු දිනඹ නිමිති ප්රමට 
ප්රන ක්රිனඹහත්භ ව යණවිරු භහඹ තුශ 
ආණ්ඩුහය හර්ඹහර විවිධ යණවිරු ප්රමඩි අප්රශවි 
ය රද ආදහඹභ රු. 4,312,505.78කි. (රුිළඹල 
වතිතසතුන්රක් ප්රදමප්රශමසදවස ඳන්සිඹඳවයි ලත 
වළත්තෆඅටකි.) ත්රිெවිධ වමුදහප්රන් වහ ප්රඳමලීසිප්රඹන් 
රද ආදහඹභ රු. 255,748කි. (රුිළඹල ප්රදරක් 
ඳනසඳන්දවස වත්සිඹ වතිතස අටකි.) 

 (v) රු. 99,082.34යි. (රුිළඹල අනනදවස අසුප්රදයි 
ලත තිසවතයයි.) 

(ආ) අදහශ ප්රනමප්රේ.  
 

රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, අතුරු ේලසන නළවළ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 9 - 3196/'12-(1), රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ. 
 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹ අවනහ. 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, විප්රද්ල රැකිඹහ ේර්ධන වහ සුඵහධන 

අභහතයාතුභහ ප්රනුප්රන් කභ ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ වහ ති 

ප්රද හරඹක් ඉලරහ සිටිනහ.  
 

ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

තෂිර්භ ප්රදඳහර්තප්රේන්තු තු බීජ 
ප්රමවිඳශල : ඳර්ප්රේණ 

கத்தரறல் றகக்கப றகப் தண்ககள் : 

ஆரய்ச்சறகள்  
 SEED FARMS UNDER DEPARTMENT OF AGRICULTURE: 

RESEARCH 

3201/‟12 
 

10. රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

තෂිර්භ අභහතයාතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (1):  

(අ) (i) තෂිර්භ ප්රදඳහර්තප්රේන්තු තු ඇති බීජ 
ප්රමවිඳශල ංයාහ ප්රමඳභණද; 

 (ii) ඒහ අතරින් වී ිළිතඵ, ප්රනත් ධහනයා  ිළිතඵ 
වහ ප්රනත් ටයුතු ේඵන්ධප්රඹන් ඳර්ප්රේණ  
සිදු යනු රඵන ප්රමවිඳශල ංයාහ ප්රන් 
ප්රන් ලප්රඹන් ප්රමඳභණද; 

 (iii) කභ  කක් කක් ප්රමවිඳශ තු ඉඩේ ප්රවක්ටඹහර් 
ේභහණඹ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රමඳභණද; 

 ඹන්න කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) භවඉලුප්ඳලරභ ක්ප්රrත්රத ප්රඵෝ ඳර්ප්රේණ වහ 
ංර්ධන ආඹතනඹ විසින් ර් 2005 සිට 2012 
දක්හ සිදු ශ ඳර්ප්රේණ ටයුතු තුිතන් අ ලුතින්  
ප්රමඹහ න්නහ රද ප්රඵෝ ර් ප්රර්ද; 

 (ii) කභ න ප්රඵෝ ර් අතරින් ප්රමවීන්ට වඳුන්හ දී 
ඇති ංයාහ ප්රමඳභණද;  

 (iii) ප්රේ දක්හ ඵතරප්රමඩ වහ අප්රනකුත් තෂි 
ඳර්ප්රේණ ආඹතන භගින් වඳුන්හ දී ඇති න වී 
ර් කක් කක් ආඹතනඹ අනු, ප්රන් ප්රන් 
ලප්රඹන් ප්රර්ද; 

  (iv) ශ්රීM රංහප්රේ ප්රමඹහ ප්රන ඇති ඵහසභතී වී ර් 
ංයාහ ප්රමඳභණද; 

         (v)  කභ ඵහසභතී වී ර්ර නේ ව ප්රමඹහ ළනීභ 
සිදු ශ ආඹතන ප්රර්ද;  

 (vi) දළනට ප්රමඹහ ප්රන ඇති න වී, ධහනයා,  ඳරතුරු 
වහ කශලු ර්ර බීජ මිරදී ත වළකි සථහන 
තිප්රේද;  

 (vii) කභ සථහන ප්රර්ද;  

 ඹන්නත් කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද? 

(ඇ)  ප්රනමකප්රr නේ, ඒ භන්ද? 
 
 

கத்தரறல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) கத்தரறல் றகக்கபத்துக்குச் தசரந்ரண 

றகப் தண்ககபறன் ண்றக்கக வ்ப 

தன்தகமம்; 

 (ii) மற்தடி தண்ககபறல் தல் தரடர்தரக 

மர ரணறங்கள் தரடர்தரக, மர 

டடிக்கககள் தரடர்தரக ஆரய்ச்சறககப 

மற்தகரள்கறன்ந தண்ககபறன் ண்றக்கக 

தவ்மநரக வ்பதன்தகமம்; 
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 (iii) மற்தடி எவ்தரரு தண்கக்கும் தசரந்ரண 

கரறகபறன் தயக்தடர் அபவுகள் தவ் 

மநரக வ்பதன்தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 
 

(ஆ) (i) யர இலுப்தள்பம் கபப்தறர் ஆரய்ச்சற, 

அதறறருத்ற றரணத்றணரல் 2005ஆம் ஆண்டு 

முல் 2012ஆம் ஆண்டுக மற்தகரள்பப் 

தட்ட ஆரய்ச்சற டடிக்கககள் மூனம் னறரகக் 

கண்டுதறடிக்கப்தட்ட தறர் கககள் ரக 

ன்தகமம்; 

 (ii) மற்தடி னற தறர் கககபறல் றசரற 

களுக்கு அநறமுகப்தடுத்ப்தட்ட தறர் கக 

கபறன் ண்றக்கக வ்பதன்தக மம்; 

 (iii) இதுக தத்னதகரட ற்ரம் கண கத் 

தரறல் ஆரய்ச்சற றரணங்கபறணரல் 

அநறமுகப்தடுத்ப்தட்ட னற தல் கககள் 

எவ்தரரு றரணத்துக்கக தவ்மநரக 

ரக ன்தகமம்; 

 (iv) இனங்ககறல் கண்டுதறடிக்கப்தட்டுள்ப தரஸ்ல 

தல் கககபறன் ண்றக்கக த்கண 

தன்தகமம்; 

 (v) மற்தடி தரஸ்ல கககபறன் ததர்களும் 

கண்டுதறடிப்கத மற்தகரண்ட றரணங்களும் 

ரக ன்தகமம்; 

 (vi) ற்மதரது கண்டுதறடிக்கப்தட்டுள்ப னற தல், 

ரணறங்கள், தகககள் ற்ரம் க்கநற 

கககபறன் றகககபக் தகரள்ணவு தசய்க் 

கூடி றகனங்கள் கரப்தடுகறன்நர 

ன்தகமம்; 

 (vii) மற்தடி றகனங்கள்  ரகதன்தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of seed farms coming under the 

Department of Agriculture; 

 (ii) separately, the number of farms conducting 

research on paddy, other types of grain and 

other matters out of those farms; and 

 (iii) separately, the number of hectares of land 

belonging to each farm ? 

(b) Will he also state - 

 (i) the new varieties of crops which were 

discovered through research conducted 

between 2005 to 2012 by the 

Mahailluppallama Field Crop Research and 

Development Institute; 

 (ii) the number of crops which have been 

introduced to farmers out of those new 

crops; 

 (iii) separately, the new types of paddy which 

have been introduced by the Bathalagoda 

Agri Research Institute and other Agri 

Research Institutes up to now as per each of 

the institute; 

 (iv) the number of varieties of Basmathi rice 

which have been discovered in Sri Lanka; 

 (v) the names of those types of Basmathi rice 

and the names of the institutions which 

discovered them; 

 (vi) whether there are places from which the 

seeds of new types of rice, grains, fruits and 

vegetables that have been discovered up to 

now, can be purchased; and 

 (vii) the names of those places ? 

(c) If not, why? 

 

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ (තෂිර්භ 
අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு யறந் ரப்தர அமதர்ண - கத்தரறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය ප්රදනහ.  

(අ) (i) 20කි. 

 (ii) ප්රභභ බීජ ප්රමවිඳශර ඳර්ප්රේණ ටයුතු සිදු 
ප්රනමයන අතය බීජ නිසඳහදනඹ ළනි ංර්ධන 
ටයුතු ඳභණක් සිදු යයි. 
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[රු  පී. වළරින්  භවතහ] 

(iii) 
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 (iv)  ේභත ඵහසභතී වී ර්ඹක් වීභ වහ ඊට අදහශ 

ගුණහං කිහිඳඹක් ේූරර්ණ විඹ යුතු වුත්, 

ප්රද්ශීඹ ඳහරිරි තත්ත්ඹන් ඹටප්රත් කභ 

ගුණහත්භ තත්ත්ප්රඹන් යුතු ේප්රදද නිසඳහදනඹ 

අසීරුඹ. ප්රප්රr ප්රතත් ඵතරප්රමඩ වී ඳර්ප්රේණ 

වහ ංර්ධන ආඹතනඹ භඟින් ද ප්රභභ ඵහසභතී වී 

ර් නිඳදවීභ අත් වදහ ඵරහ ඇත. ඒ අනු ඵහසභතී 

ගුණහංරට ආන්න ගුණ ඇති ර් ප්රදක් 

නිඳදහ ඇත.  

 (v)   At 306 ේ ප්රදදඹ - අේඵරන්ප්රතමට වී ඳර්ප්රේණ 

ආඹතනඹ.  

           At 405 ේ ප්රදදඹ - අේඵරන්ප්රතමට වී ඳර්ප්රේණ 

ආඹතනඹ.  

 (vi)  ඔේ. 

(ඈ)     අදහශ ප්රනමප්රේ. 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භප්ර  ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි, රු ඇභතිතුභනි. 

විප්රලrප්රඹන්භ ප්රේ ඵහසභතී වී ර් අලුප්රතන් ප්රමඹහ ළනීප්රේ 
අඳවසුතහක් තිප්රඵනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිේහ. වළඵළයි ශ්රීM 
රංහප්රේ ප්රඳෞද්ලි ප්රමවිප්රඳමශර ප්රේ න ප්රමටත් ඵහසභතී වී 
ර් ණනහක් ප්රමඹහ ප්රන තිප්රඵනහ.  

 

රු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

නළවළ, රු භන්ත්රී තුභහ. ඒහ නිඹභ ඵහසභතී ප්රනමප්රයි. 
ඒහප්රේත් ඵහසභතී වලර ගුණ රක්ණ තිප්රඵනහ.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඒ ප්රමඹහ ත් ඵහසභතී වල Food City ළනි ප්රඳෞද්ලි 

ප්රශ යාහඳහරි සථහනර ඕනෆ තයේ න්න තිප්රඵනහ. රු 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ීට ප්රඳය යවත ථහරදී කිේහ, දළන් අඳට 
අතිරික්ත වී තිප්රඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි  අිළ ඒහ විප්රද්ශීඹ යටරට 
විකිණීප්රේදී ඹේ ඹේ ේලසන භතු නහ. ඉන්දිඹහ, ඒ හප්ර භ 
ඳහකිසතහනඹ හප්ර  යටර ඵහසභතී වලරට ප්රරමකු ඉලලුභක් 
තිප්රඵනහ. අිළත් ඵහසභතී වල ප්රන්න්ප්රන් කභ යටලින්.  රු 
ඇභතිතුභනි, භභ හිතන්ප්රන් ඔඵතුභහප්ර  අධහනඹ ප්රේ 
ේඵන්ධප්රඹන් ප්රඹමමු යරහ ීට ඩහ   උනන්දුක් දළක්වප්රමත් 
අඳට ඒප්රන් ආර්ථි හසිඹක් න්න වතළුන් ප්රයි.  
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[ප්රභභ  ිළිතතුය වතසතහරප්රේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்  றகட  நூல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This Answer is also placed in the Library.]  



ඳහර්ලිප්රේන්තු 

රු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, කතුභහ කිේ හයණඹ භභ 

ිළිතන්නහ. ඵහසභතී කිඹරහ අිළ දළනට ශ්රීM රංහට ප්රන්න 

ර්ත් ඵහසභතී ප්රනමප්රයි. ප්රේ ප්රන්න්ප්රන් නිඹභ ඵහසභතී 

වල ප්රනමප්රයි. ඵහසභතී ගුණ රක්ණ තිප්රඵන ප්රනත් රහබ 

වල ර් තභයි ප්රේ ප්රන්න්ප්රන්. ඔඵතුභහ දන්නහ, ඵහසභතී වී 

නිසඳහදනඹ වහ භහ වතය වභහය හරඹක් ත නහ කිඹරහ. 

ඒ හප්ර භ ඒ ගුණහං හිත නිඹභ ඵහසභතී වල දළනට 

තිප්රඵන්ප්රන් ඒ වහ අලයා ප්රද්ලගුණි තත්ත්ඹන් ඇති 

ඳහකිසතහනප්රේ ව ඉන්දිඹහප්රේ භවය ප්රමටසරයි.  

අප්රප් යටට කන්ප්රන් නිඹභ ඵහසභතී වල ප්රනමප්රයි. ඒ දළන් 

අඳ ප්රර්ගුටත් දන්හ තිප්රඵනහ. නිඹභ ඵහසභතී වල වඳුනහ 

න්න දළන් අඳ උඳයණ වඳුන්හ දී තිප්රඵනහ. දළන් නිඹභ 

ඵහසභතී ප්රනමන වල රංහට ප්රප්රනන්න අඳ ඉඩ ප්රදන්ප්රන් 

නළවළ. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ඇභතිතුභනි, ප්රේහ නිඹභ ඵහසභතී වල ප්රනමප්රයි 

කිඹරහ ඔඵතුභහ කිේත්  මිනිසසු ඳරිප්රබෝජනඹට න්නහ.  කප්රවභ 

නේ  අඩු ණප්රන් අය සුළල, ේඵහ හප්ර  ප්රද්ශීඹ ලප්රඹන් 

අලුත් වල ර්ඹක් අප්රප් යප්රට් නිසඳහදනඹ ප්ර රුප්රමත් තභයි 

අඳට ේප්රඹෝජනත් ප්රන්ප්රන්. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිප්රේන්තුප්රේ ඳහවිච්චි යන්ප්රන්ත් 

නිඹභ ඵහසභතී වල ප්රනමප්රයි. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර  ප්රදන අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රදන අතුරු ේලසනඹ ප්රනමප්රයි,  තුන්න අතුරු ේලසනඹ. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. ප්රේ භප්ර  ප්රදන අතුරු 

ේලසනඹයි.  ඵහසභතී වල ළනභයි භභ ලින් ඇහුප්රේ. කතප්රමට 

ඒ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ. 

රු ථහනහඹතුභනි,  බීජ ප්රමවිප්රඳමශල 20ක් තිප්රඵනහ. 

වළඵළයි අ ප්රප් යටට අලයා බීජ ර්ලින් සිඹඹට 80ට ළඩිඹ 

දළන් ප්රප්රනන්ප්රන් විප්රද්ශීඹ යටලලිනුයි. ඒ හප්ර භ තෂිර්භ 

අභහතයාහංලඹ ත්ප්රතමත් විද්තුන් විලහර ණනක් ඉන්නහ. ඒ 

හප්ර භ බීජ ප්රමවිප්රඳමශල තිප්රඵනහ; ඳර්ප්රේණ යනහ. 

වළඵළයි අඳ නහටු ප්රනහ, ප්රද්ශීඹ ලප්රඹන් තිබුණු බීජ ර් 

අද ේූරර්ණප්රඹන්භ  වීභ ළන, hybrid බීජ ර් ප්රනත් 

යටලලින් ප්රන්වීභ ළන. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ තෂිර්භ 

ඇභතියඹහ වළටිඹට ඒ වහ න්නහ ිළඹය ප්රභමක්ද?  

රු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, කතුභහ කිඹන ථහ ඇත්ත. නමුත් ඒ 

ප්රන්න්ප්රන් hybrid  බීජ ර්යි.  ප්රභමද, ප්රමවීන් ඉලරන්ප්රන් 

ඒහයි. දළන් ප්රේ ප්රරමකු ේලසනඹක් ප්රරහ තිප්රඵනහ. ප්රභමද, 

ප්රද්ශීඹ බීජ හ කිරීප්රභන් ඒ ප්රමලරන් ඉත් ප්රරහ තිප්රඵනහ. 

හ යන උදවිඹත් ඉන්නහ.  ඒ උදවිඹට උභනහ තයේ බීජ අඳ 

ප්රදනහ. ප්රද්ශීඹ ර්ලින් උභනහ යන සිඹලුභ බීජ ර් අඳ 

ශඟ තිප්රඵනහ. නමුත් අඳ ශඟ hybrid  බීජ ර් නළවළ.  

අද ප්රප්රශ ප්රඳමප්රශr ඉලලුභ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රරමකු ළටප්රමළු, 

ප්රරමකු යවිරර ළනි ඒහටයි.  වළඵළයි ඒහප්රේ සිඹඹට 90ක් 

තිප්රඵන්ප්රන් තුයයි. ප්රප්රශ ප්රඳමශ ආර්ණඹ යප්රන 

තිප්රඵන්ප්රන් ප්රේ හප්ර  ප්රරමකු කශලුයි. වළඵළයි ඒහප්රේ කිසිභ 

ගුණහත්භ බහඹක් නළවළ. ඒහප්රේ ළඩිවතය තිප්රඵන්ප්රන් ජරඹයි. 

රු ථහනහඹතුභනි, යවිර ත්ප්රතමත් අප්රප් ේර තිප්රඵන 

යවිරර තභයි නිඹභ ගුණඹ තිප්රඵන්ප්රන්. දළන් ඔඹ තිප්රඵන 

hybrid යවිරර කිසිභ ගුණඹක් නළවළ. ඵඩ වතයහ න්න 

වතළුන්. නමුත්  ඒහප්රේ කිසිභ වදයා ටිනහභක් නළවළ. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර  තුන්න අතුරු ේලසනඹ භහ 

අවනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් අතුරු ේලසන අවරහ ඉයයි. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ප්රෞයා ඇභතිතුභහත් ප්රේ රු බහප්රේ ඉන්නහ. ප්රේ 

කිඹන විධිඹට ප්රේහ හිතය නළතිනේ  ප්රේහ ප්රන්න්ප්රන්- 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අඳට තවනේ යන්න ඵළවළ. තවනේ යන්න ඵළවළප්රන්? 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்னறகு ன. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඇයි, තවනේ යන්න ඵළරි? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අඳට තවනේ යන්න ඵළවළ. කතප්රමට WTO ක අඳත් 

කක් ප්රරමකු යණ්ඩුට කනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳරිප්රබෝජනඹ යන අඹට ඔඵතුභහප්ර  ේලසනඹත්, ප්රභතුභහප්ර  

ිළිතතුයත් ේප්රඹෝජනත් ප්රේවි.  
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11. රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අග්රාහභහතයාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි ටයුතු 

අභහතයාතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 1994 ර්ප්රේදී ේතිඳත්ති ළරසුේ ේඳහදන වහ 
ක්රිனඹහත්භ කිරීප්රේ අභහතයාහංලඹ භඟින් ආයේබ 
යන රද භයදහන ට්රිபප්රඳමලි ප්රශ ංකීර්ණඹ 
නමින් සථහනඹක් ඳතින ඵත්; 

 (ii) දියින වතයහ විසිරී සිටි, මිරදී ළනීප්රේ භධයාසථහන 
ඳත්හප්රන ගිඹ 350ක් ඳභණ ප්රශ 
ිළරිප්රන් ප්රතෝයහ න්නහ රද නිප්රඹෝජිතඹන් 
21 ප්රදනකුප්ර  ප්රඳෞද්ලි මුදලින් ට්රිபප්රඳමලි ප්රශ 
ංකීර්ණප්රේ  ප්රමඩනළඟිලර ඉදි ය ඇති ඵත්; 

 (iii) දළනට කභ ප්රශ භධයාසථහනඹ අට සිදු යනු 
රඵන වමුදහ ක්රිனඹහහයේ නිහ යාහඳහය ටයුතු 
යප්රන ඹහභට ප්රනමවළකි කභ යාහඳහරිඹන් 
අයණ තත්ත්ඹට ඳත් ඇති ඵත්;  

 කතුභහ දන්ප්රනහිද?  

(ආ) (i) ඉවත වන් ප්රශ භධයාසථහනප්රේ ත්භන් 
බහයරුන් වුරුන්ද; 

 (ii) අධි ආයක්ෂිත රහඳ ඳහ විතත ය ඇති භඹ 
කභ ප්රශ භධයාසථහනඹට ඇතුළු න භහර් හ 
තළබීභට ප්රවrතු ප්රර්ද;  

 (iii) කහි හිමිරුන්ට යාහඳහය ටයුතු යප්රන 
ඹහභට කභ භධයාසථහනඹ රඵහ ප්රදන්ප්රන්ද; 

 (iv) ප්රනමකප්රr නේ, ප්රනත් විලඳඹන් රඵහ 
ප්රදන්ප්රන්ද; 

 (v) විලඳඹක් රඵහ ප්රදන්ප්රන් නේ, කඹ ප්රර්ද; 

 ඹන්න කතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද?       

(ඇ) ප්රනමකප්රr නේ,  ඒ භන්ද? 
  
 தற அகச்சரும் ததௌத் சரசண,  அலுல்கள் 

அகச்சருரணகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 1994ஆம் ஆண்டு தகரள்கக றட்டறடல், 

அமுனரக்கல் அகச்சறணரல் ஆம்தறக்கப்தட்ட 

ருரகண றரறததரலி ர்த்க க் கட்டிடத் 

தரகுற ன்நதரரு இடம் உள்பதன் 

தகமம்; 

 (ii) ரடு முழுதும் தந்றருந் தகரள்ணவு 

தசய்மம் றகனங்ககப மதறந் சுரர் 350 

ர்த்கர்கபறலிருந்து தரறவுதசய்ப்தட்ட 21 

தறறறறகபறன் தசரந்ப் தத்றலிருந்து 

றரறததரலி ர்த்கக் கட்டிடத் தரகுற  

றர்ரறக்கப்தட்டுள்பது ன்தகமம்; 

 (iii) ற்மதரது மற்தடி ர்த்க றகனத்றற்கு 

தக்கத்றல் மற்தகரள்பப்தடுகறன்ந இரணு 

டடிக்கககள் கரரக தரறல்முற்சற 

டடிக்ககககப மற்தகரள்ப முடிரது 

மற்தடி ர்த்கர்கள் றர்க்கற றகனக்கு ஆபரகற 

மள்பரர்கள் ன்தகமம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி ர்த்க றகனத்றன் ற்மதரக 

ததரரப்தரபர்கள் ரர் ன்தகமம்; 

 (ii) உர் தரதுகரப்ன னங்களும் றநந்து றடப் 

தட்டுள்ப இச்சந்ர்ப்தத்றல் மற்தடி ர்த்க 

றகனத்றற்கு உட்தறமசறக்கறன்ந தரககள் 

மூடப்தட்டுள்பகக்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகமம்; 

 (iii) அன் உரறகரபர்கள் தரறல்முற்சற 

டடிக்ககககப மற்தகரள்ற்கரக மற்தடி 

றகனம் ங்கப்தடுர ன்தகமம்; 

 (iv) இல்கனதணறன், ரற்ரறகள் தசய்து 

தகரடுக்கப்தடுர ன்தகமம்; 

 (v) ரற்ரற தசய்து தகரடுக்கப்தடுரறன், அது 

ரது ன்தகமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
  asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Is he aware - 

 (i) that there is a place called Tripoli Trade 

Centre, Maradana which was initiated by 

the Ministry of Policy Planning and 

Implementation  in the year 1994; 

 (ii) that the Tripoli Trade Centre building has 

been constructed using private funds of 21 

representatives selected from a group of 

over 350 traders who ran purchasing centres 

which were spread islandwide; and 

 (iii) that those traders have been rendered 

helpless as they are unable to continue their 

businesses due to the military activities 

which are being conducted in the area 

surrounding the aforesaid trade centre? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the names of the current custodians of the 

aforesaid trade centre; 

 (ii) the reasons for continuing to keep the 

access roads to the aforesaid trade centre 

closed during a period in which even the 

high security zones are kept open; 

 (iii) whether the aforesaid centre will be given to 

its owners to continue their business 

activities; 

 (iv) if not, whether any other alternatives will be 

provided; and 

 (v) as to what the alternative will be, if an 

alternative will be provided ? 

(c) If not, why ? 
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතයාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආමි ටයුතු අභහතයාතුභහ ප්රනුප්රන් භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය 

ප්රදනහ. 

(අ) (i)  ට්රිபප්රඳමලි ප්රශ භධයාසථහනඹ නමින් 
ප්රමඩනළඟිලරක් භයදහන ිළහිටි ට්රිபප්රඳමලි යුද වමුදහ 
වුරු ංකීර්ණ භධයාප්රේ ිළහිටහ ඇත. 

 (ii)  ප්රේ ිළිතඵ ප්රතමයතුරු ආයක් අභහතයාහංලඹ 
තු ප්රනමභළති අතය ට්රිபප්රඳමලි ප්රප්රශ 
භධයාසථහන ප්රමඩනළඟිලර දුේරිඹ 
ප්රදඳහර්තප්රේන්තු විසින් ඉදි ය ඇති ඵ නහරි 
ංර්ධන අධිහරිඹ විසින් දන්හ ඇත.  

 (iii)  යාහඳහරි ටයුතුර නියත අඹ අයණ 
තත්ත්ඹට ඳත්වීභක් සිදු වී ඇතළයි හර්තහ වී 
ප්රනමභළත.  

(ආ)  (i)  ශ්රීM රංහ දුේරිඹ ප්රදඳහර්තප්රේන්තු. 

 (ii)  යුද්ධ වමුදහ වුයක් තුශ තිබිඹ යුතු 
ආයක්ෂිතබහඹ වහ යවයාබහඹ ප්රවrතුප්රන් 
වුය භධයාප්රේ ිළහිටි ප්රභභ ප්රමඩනළඟිලරට 
සිවිල වතද්රඹන්වට ඇතුළු වීභ වහ ඉඩ රහ 
දීභට වළකිඹහක් ප්රනමභළත. 

 (iii)  ට්රිபප්රඳමලි ප්රප්රශ ංකීර්ණඹ තුශ ිළහිටි යුද්ධ 
වමුදහට අඹත් හර්ඹහර සථහනත කිරීභට අලයා 
ඉඩේ වහ ප්රමඩනළඟිලි රඵහ ළනීභට අලයා 
ටයුතු සිදු ප්රප්රයමින් ඳතින අතය ඒහ යුද්ධ 
වමුදහ ප්රත රඵහ ත් ඳසු ට්රිபප්රඳමලි යුද්ධ වමුදහ 
වුය ංකීර්ණඹ ේූරර්ණප්රඹන්භ නිදවස 
කිරීභට ටයුතු ප්රඹමදහ ඇත. 

 (iv)  ඳළන ප්රනමනඟී. 

 (v)  ඳළන ප්රනමනඟී. 

(ඇ)  ඳළන ප්රනමනඟී. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ප්රඵමප්රවමභ සතුතියි, ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ කිේහ, ප්රභඹ දුේරිඹ 

ප්රදඳහර්තප්රේන්තුට අයිතියි, නමුත් ප්රභඹ යුද වමුදහ වුයක් 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්ප්රන් ප්රේ යුද වමුදහ වුය තිප්රඵන්ප්රන් දුේරිඹ 

ප්රදඳහර්තප්රේන්තුට අයිති ප්රමඩනළඟිලිරයි.  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵතුභහ දන්නහ, ඒ අසථහප්රේදී ආයක් ප්රවrතුන් භත ඒ 
ආයක් අලයාතහන් ඉටු කිරීභ වහ යප්රට් විවිධ ප්රමඩනළඟිලි 
රඵහ ප්රන තිප්රඵන ඵ. දළන් යුද වමුදහ තභන්ප්ර  හර්ඹහර 
ප්රනත් තළනට ප්රන ඹෆභ වහ ප්රනත් ඉඩේ වහ ප්රමඩනළඟිලි 
ප්රමඹහ ළනීප්රේ හර්ඹඹ ප්රඹදී සිටිනහ. කඹ අන් ව වහභ 
ප්රභඹ නිදවස යරහ ප්රදනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

දළන් ඔඵතුභහ කිේහ, ප්රේ ිළිතඵ වුරුත් complain යරහ 
නළවළයි කිඹරහ. කඹ ේූරර්ණප්රඹන්භ ළරැදියි. කතළන සිටින 
යාහඳහරිඹන් විසිකක්ප්රදනහ ඒ හරප්රේ ප්රතෝයහ ප්රන තිප්රඵන්ප්රන් 
රංහප්රේ දිසත්රිெක් 21කින්. ඔවුන් කතළනින් ඉතට දභහ 
තිප්රඵනහ. ප්රේ ේඵන්ධප්රඹන් ඵරන්න භහ කතළනට ගිඹහ. කඹ 

ඇතුප්රශr ළයේ ප්රඵෝර්ේ තිප්රඵනහ, ප්රයදි නරහ තිප්රඵනහ. ඒ 
හප්ර  ළඩ ය ප්රන වතද්රප්රඹෝ ට්ටිඹක් කතළන ඉන්නහ. 
කතළන යුද වමුදහ වුයක් ඳත්හ ප්රන ඹන්ප්රන් නළවළ. කතළන 
ඒ ට්ටිඹ නිේ ඔප්රවr ඉන්නහ.   නමුත් කතළන සිටින ප්රප්රශ 
යාහඳහරි භවත්රුන් 21 ප්රදනහ කිතප්රේ.  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ප්රමයි හරප්රේ ඉරහද ඒ අඹ කිතප්රේ ඉන්ප්රන්? 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

දළන් අවුරුදු තුනක්, වතයක් විතය ප්රනහ. යුද්ධඹ ඉය වුප්රණ් 

2009 අවුරුද්ප්රද් ප්රන් රු ඇභතිතුභනි.  දළන් 2013 අවුරුද්ද ප්රන්. 

කතප්රමට අවුරුදු වතය හරඹ තුශ ප්රභමවුන් කිතඹට දභරහභ 

තිප්රඵනහ. ප්රභමවුන් ඇතුශට න්ප්රන් නළවළ.  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ අඹ ඇතුශට න්න තභයි යුද වමුදහට ඹන්න විලඳ 

සථහනඹක් ප්රමඹන්ප්රන්. ඒ ිළිතඵ ක්රිனඹහලිඹ දළන් ප්රඹදී 

සිටිනහ. ඒහ ප්රමඹහ ත්තහට ඳසු යුද වමුදහ ඒ න 

ප්රමඩනළඟිලිරට ගිහිලරහ, ප්රේ අඹට අය ප්රමඩනළඟිලර රඵහ 

ප්රදන්න වතළුන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භප්ර  තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

ඔවුන්ට යුද වමුදහප්රන් ලිඛිත දන්හ තිප්රඵනහ, ප්රේ 

ප්රමඩනළඟිලර නළත රඵහ න්න යුද වමුදහප්රන් ඔවුන්ට අය 

රඵහ දීරහ තිප්රඵනහ කිඹරහ. කප්රවභ ප්රදඹක් නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ 

කිඹනහ නේ ඒ තයාඹක් ප්රනමප්රයි.  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ලිඛිත දන්හ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රභමක්ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ලිඛිත දන්හ තිප්රඵනහ. භහ ශඟ කභ ලිිළඹ තිප්රඵනහ.  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

කඹ ඉදිරිඳත් යන්න.  භහ ආයක් අභහතයාහංලඹට ඉදිරිඳත් 

යන්නේ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ප්රවමයි. භහ ඔඵතුභහට කඹ ඉදිරිඳත් යන්නේ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 12 - 2318/'12 - (2), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ.   
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 ේධහන ටයුතු ආයේබ යන්නට තිප්රඵන්ප්රන් ඳස රු 

2.00ටයි. ත විනහඩි කිහිඳඹයි තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ නිහ ේලසනරට 

ප්රටිප්රඹන් ිළිතතුරු ප්රදන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹ අවනහ.  

 
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉංජිප්රන්රු 

ප්රrහ, නිහ වහ ප්රඳමදු ඳවසුේ නිප්රඹෝජයා අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல் 

மசககள், வீடகப்ன, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීේ, ඉංජිප්රන්රු ප්රrහ, නිහ වහ 
ප්රඳමදු ඳවසුේ නිප්රඹෝජයා අභහතයාතුභහ ප්රනුප්රන් භහ කභ 

ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ වහ ති ප්රද හරඹක් ඉලරනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රරහට ළඩ යමු ප්රෝ.  

 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 13 -2509/12' - (1), රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ. 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹ අවනහ. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ ටයුතු 

අභහතයාතුභහ ප්රනුප්රන් භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ වහ ති 

ප්රද හරඹක් ඉලරහ සිටිනහ. 

 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 14 -2638/12' - (1), රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹ අවනහ. 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල වහ ක්රබභ ේඳහදන  අභහතයාතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ වහ ති ප්රද 

හරඹක් ඉලරහ සිටිනහ. 
 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසන අං 15 -2982/12' - (1), රු අකිර වියහජ් හරිඹේ 

භවතහ. 

 
රු අකිර වියහජ් හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹ අවනහ. 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ  කභ ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ වහ 

ති ප්රද හරඹක් ඉලරහ සිටිනහ. 
 
ේලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝ යන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රදන ටඹ.   

 
ප්රr අර්ථහධ අයමුදල බහවිත ය 
ප්රමඩනළඟිලරක් ඉදිකිරීභ : මුළු ිළරිළඹ 

ஊறர் மசனரத றறமூனம் கட்டிட றர்ரம் : 

தரத்ச் தசனவு 
CONSTRUCTION OF BUILDING UTILIZING EPF MONEY : 

TOTAL COST 
2315/‟12 

1.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ේරු වහ ේරු ඵතහ අභහතයාතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ -  
(2) : 

(අ) (i) 1958 ප්රr අර්ථහධ අයමුදර ඳනත 2012 
ජනහරි භ 18ළනි දින ංප්රලෝධනඹ ශ ඵත්;  

 (ii) ප්රr අර්ථහධ අයමුදප්රල මුදල ඉඩභක් මිරදී 
ළනීභට ව ප්රමඩනළඟිලරක් ඉදිකිරීභට ප්රඹමදහ 
ළනීභ වහ කභ ංප්රලෝධනඹ සිදු ශ ඵත්; 

 කතුභහ ිළිතන්ප්රනහිද?  

(ආ) (i) ඉවත වන් ප්රමඩනළඟිලර වහ 
ඇසතප්රේන්තුත මුළු ිළරිළඹ ප්රමඳභණද;  

 (ii) කභ ප්රමඩනළඟිලප්රල ර් අඩිඹක් වහ 
ඇසතප්රේන්තුත ිළරිළඹ ප්රමඳභණද;  
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

 (iii) කභ ප්රමඩනළඟිලර ඉදිකිරීභ වහ ප්රටන්ඩර් 
ඉදිරිඳත් ශ අඹප්ර  නේ ව ඔවුන් ඉදිරිඳත් 
යන රද මිර ණන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රර්ද;  

 (iv) කභ ප්රමඩනළඟිලර භවල තිස ඳවකින් භන්විත 
විඹ යුතු ඵට ප්රඹෝජනහ කිරීප්රේ කීේ බහය ත 
යුතු වතද්රඹහප්ර  නභ ප්රර්ද;  

 ඹන්න කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද?         

(ඇ) (i) ප්රr අර්ථහධ අයමුදප්රල මුදල ප්රමඩනළඟිලි 
ඉදිකිරීභ ළනි හර්ඹඹට ප්රඹමදහ නහසතිඹක් 
සිදුකිරීභට ප්රවrතු ප්රර්ද;  

 (ii) ඉවත වන් හර්ඹඹ වහ යහජයා මුදල ප්රඹමදහ 
ප්රනමළනීභට ප්රවrතු ප්රර්ද; 

 ඹන්නත් කතුභහ වන් යන්ප්රනහිද?       

(ඈ) ප්රනමකප්රr නේ,  ඒ භන්ද? 

 
தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 1958 ஆம் ஆண்டின் ஊறர் மசனரத றற - 

EPF - சட்டம் 2012 சணரற 18ஆம் றகறன்ர 

றருத்ப்தட்டககமம்; 

 (ii) கரற தகரள்ணவு தசய்ற்கும் கட்டிட 

தரன்கந றர்ரறப்தற்கும் ஊறர் 

மசனரத றறத்றலுள்ப தத்க உதமரகப் 

தடுத்க்கூடிரர றருத்ம் மற்தகரள்பப் 

தட்டககமம் 

 அர் ற்ரக்தகரள்ரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி கட்டிடத்றற்தகண றப்னடு தசய்ப் 

தட்ட தரத்ச் தசனறணத்கமம்; 

 (ii) அக்கட்டிடத்றன் எரு சது அடிக்கு றப்னடு 

தசய்ப்தட்ட தசனறணத்கமம்; 

 (iii) அக்கட்டிட றர்ரத்றற்குக் மகள்றப்தத்றங் 

ககபச் சர்ப்தறத்ர்கபறன் ததர்கள் ற்ரம் 

எவ்தரரு மகள்றப் தத்றரரறணதும் றகன 

னுப் ததரற ஆகறற்கந தவ் 

மநரகவும்; 

 (iv) அக்கட்டிடத்றன் மகப்தரட்கட 35 

ரடிகபரகத் றட்டறடலுக்குப் ததரரப்தரக 

றருந் தகமம் 

 அர் கூரரர? 

(இ) (i) கட்டிட றர்ரங்கபறல் ஊறர் மசனரத 

றறம் ன் வீண்றம் தசய்ப்தடுகறன்ந 

தன்தகமம்; 

 (ii) மற்தடி தறக்கரக அச றறங்கள் தன் 

தடுத்ப்தடரகக்கரண கரத்கமம் 

 அர் கூரரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

asked the Minister of Labour and Labour Relations:  

(a) Will he admit that -  

 (i) the Employees' Provident Fund - EPF - Act 

of 1958 was amended on the 18th of 

January, 2012; and 

 (ii) the amendment was done so as to utilize the 

money in EPF for buying a land and 

construction of a building ?   

(b) Will he state - 

 (i) the total cost estimated for the aforesaid 

building; 

 (ii) the estimated cost per square foot of the 

building; 

 (iii) the names of the tenderers bid for the 

construction of that building and the bid 

value of each tenderer separately; and 

 (iv) the person responsible for projecting the 

requirement of that building to be 35 

floors? 

(c) Will he also state - 

 (i) as to why the EPF is wasted on building 

constructions; and 

 (ii) the reason for not using State funds for the 

above purpose?   

(d) If not, why? 

 

රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ (ේරු වහ ේරු 
ඵතහ අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக - தரறல், தரறல் 

உநவுகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය බහත* 

යනහ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ේලසනඹ අවන්න භහ ප්රභතළන සිටිනහ.  රු ථහනහඹතුභනි, 
රුණහයරහ ප්රේ අඹට  කිඹන්න, ේේදහඹට අනු ටයුතු 
යන්න කිඹරහ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනයා ේේදහඹ න්ප්රන්, ඳශමු ළනි ටප්රේ දී ේලසනඹ 
අවන භන්ත්රී තුභහ රු බහප්රේ ප්රනමසිටිප්රඹමත් ප්රදළනි ටප්රේ දී 
කභ ේලසනඹට ිළිතතුය බහත කිරීභයි. නමුත් අිළ අප්රඵෝධඹක් 
ඇති යප්රන තිප්රඵනහ, ප්රදළනි ටප්රේ දී ේලසනඹ අන 
අසථහප්රේ දී භන්ත්රී තුභහ රු බහප්රේ සිටිප්රඹමත්, කඹට ිළිතතුය 
ප්රදන්න කිඹරහ. ඒ නිහ ඇභතිතුභහ ිළිතතුය ප්රදනහ නේ ප්රවමයි.  

 

රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

භහ ේේදහඹ අනුයි ක්රිனඹහ ප්රශr.  [ඵහධහ කිරීභක්] ේලසනඹට 
උත්තයඹ ප්රදන්න වතළුන්. ඒ නිහ තභයි භභ ඇවිත් හිටිප්රේ. රු 
යවි රුණහනහඹ භන්ත්රී තුභහ ප්රේ රු බහප්රේ හිටිප්රේ නළවළ. 
දළන් කතුභහ ඉන්නහ.   
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[රු  යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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රු භන්ත්රී යප්රඹක් 
(ரண்னறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ප්රරහට ළඩ යන්න. 
 

රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රු ථහනහඹතුභනි, කභ ේලසනඹට ිළිතතුය ප්රභප්රrයි.  

(අ) (i)  ඔේ.  

  1958 අං 15 දයන ප්රr අර්ථහධ අයමුදල 
ඳනත 2012.01.18 දින ංප්රලෝධනඹ යන රදී. 

 (ii)  ඔේ.  

  කභ ංප්රලෝධනඹ සිදු ය ඇත්ප්රත්, 
ප්රමඩනළඟිලරක් ඉදි කිරීභට වහ තත් අයමුණු 
කීඳඹක් ඉටු කිරීභ උප්රදහඹ. 

(ආ) (i)  රුිළඹල බිලිඹන 7.5යි 

 (ii) ර් අඩිඹක් වහ දශ ලප්රඹන් රුිළඹල 
11,845.00යි.  

 (iii) ප්රමඩනළඟිලර ඉදි කිරීභට  අදහශ ප්රටන්ඩර් ටයුතු 
අන් ය ප්රනමභළති ඵළවින් ප්රේ අසථහප්රේදී 
ිළිතතුරු රඵහ දිඹ ප්රනමවළ.  

 (iv)  ේරු වහ ේරු ඵතහ අභහතයාහංලඹ භඟින් 
ත් ේතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් භත වහ අභහතයා 
භණ්ඩරප්රේ අනුභළතිඹ භත ප්රභඹ සිදු යන රදී. 

(ඇ) (i) ප්රභභඟින් නහසතිඹක් සිදු ප්රනමප්රේ. 

 (ii) ප්රභඹ ප්රr අර්ථහධ අයමුදල ටයුතු වහ 
ඉදි යනු රඵන ප්රමඩනළඟිලරක් න අතය, 
ප්රr අර්ථහධ අයමුදර ඳත්හප්රන ඹහප්රේ 
විඹදේ කභ අයමුදර විසින් දළරිඹ යුතු ඵට ප්රr 
අර්ථ හධ අයමුදල ඳනප්රතහිද වන් ඇත. ඒ 
අනු යහජයා මුදල ප්රඹදවීභ අලයා ප්රනමනු ඇත. 

(ඈ)     ඳළන  ප්රනමනඟී. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභතිතුභනි,  ප්රේ ප්රමඩනළඟිලර ඉදි යන්න ඳටන් 

අයප්රන තිප්රඵනහ. ළඩ යන ජනතහ ප්රභඹට අනුභළතිඹක් දීරහ 

තිප්රඵන්ප්රන් ප්රමයි ආහයප්රඹන්ද?  

    
 රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 ප්රභමක්ද?  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ලලි න්දයහක් ඳහවිච්චි යරහ දළන් ප්රේ ප්රමඩනළඟිලර ඉදි 

යනහ.  ළඩ යන ජනතහ තභයි ප්රේප්රක් අයිතිරුප්රෝ.  ඒ 
ළඩ යන ජනතහ ප්රමයි ආහයප්රඹන් ද  ඔඵතුභහට කිේප්රේ ප්රේ 
ප්රමඩනළඟිලර වදන්න කිඹරහ?   

 

රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

කඹ යජප්රේ ේතිඳත්තිඹක් අනු යන්ප්රන්. ඒ අයමුදර ඳහරනඹ 
යන්ප්රන් යජඹ. යජප්රේ ඳනතක් අනුයි ඒ යන්ප්රන්. ඒ 
ඳනප්රත් තිප්රඵන ේතිඳහදන අනු තභයි ප්රේ ටයුත්ත යන්ප්රන්.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ළඩ යන ජනතහප්ර  අයිතිහසිේ ඳහරනඹ යන්ප්රන් 
ආණ්ඩු කිඹරහ  කිඹනහ. ඔඵතුභන්රහ දළන් කීභක් බහය ප්රන 

තිප්රඵනහ ප්රන්. ගිඹ අවුරුද්ප්රද් සිඹඹට 6.5 ආර්ථි ර්ධන 
ප්රේඹක් තිබුණහ. නමුත් ගිඹ අවුරුද්ප්රද්ත් ප්රේ අඹට ප්රඳමලිඹ 
වළටිඹට ප්රේප්රේ සිඹඹට  11.5යි. ඊට ප්රඳය අවුරුද්ප්රද් සිඹඹට 
12.5යි. ඒ ප්රඳමලිප්රේ ර්ධනඹක් නළවළ. කප්රවනේ ඔඵතුභන්රහ ළඩ 
යන ජනතහප්ර  ලලි සයහ නහ ප්රන්. ප්රේ ප්රමඩනළඟිලි 
වදන්න කිඹරහ  ප්රමයි ආහයප්රඹන්ද ඒ අඹ කිඹන්ප්රන්? ඒ අඹ 
කිඹන්ප්රන් ීට ළඩිඹ ප්රවම ේතිරහබඹක් රඵහ ප්රදන්න කිඹන 
කයි. ඇයි ඒ ප්රඳමලිඹ රඵහ ප්රදන්ප්රන් නළත්ප්රත්? ඔඵතුභහ ප්රේ 
captive source ඳහවිච්චි යරහ-  

 
රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔඵතුභහ ේලසනඹ අවන්නප්රෝ, උත්තයඹ ප්රදන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ප්රේ  captive source, ඒ කිඹන්ප්රන් යජඹට අයිතිඹ නළති මුදල 

ඳහවිච්චි යරහ - 

 
රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභතුභහට ේලසනඹ අවන්න කිඹන්න. 

භභ උත්තයඹ ප්රදන්නේ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රේ රු භන්ත්රී තුභන්රහට අවන්න ඕනෆ ප්රද්ල රුණහය 

ප්රටිප්රඹන් අවන්න.  

ප්රභතළන ථහ ඳත්න්නට, තභන්ප්ර  අදවස ඳන්නට 

අසථහ ප්රදන්න ඵළවළ. 

 
රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රු භන්ත්රී තුභහප්ර  ේලසනඹ අවන්න. භභ උත්තයඹ ප්රදන්නේ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ේලසනඹ යාහකර තත්ත්ඹට ප්රනළලරහ අඳට ප්රිතන් ේලසන 

අවන්න කිඹනහ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔේ, ප්රිතන් තභයි ළඩ යන්න ඕනෆ. ේලසනඹ ප්රටිප්රඹන් 

අවන්න. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ආණ්ඩුට කිඹන්න ප්රෝ ප්රිතන් ළඩ 

යන්න කිඹරහ. ඒ අඹ ංගු ඹන නිහ තභයි අඳටත් ංගු තුිතන් 

ගිහින් ප්රේ ප්රවමරු ටි අලරන්න ප්රන්ප්රන්. 
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇප්රද්ට ඹන විට ඒ අඹත් ඇප්රද්ට ඹනහ. ඒයි ප්රරහ 

තිප්රඵන්ප්රන්. 
 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ අඹ ඇප්රද්ට ඹනහ. 
 
 

රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ේලසනඹ අවන්න ප්රත්ප්රයන්ප්රන් නළවළ. 
 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහට විතය ප්රන් ප්රත්ප්රයන්ප්රන්. ළඩ යන ජනතහප්ර  
ලලි හඵහසිනිඹහ යරහ ප්රේ ප්රමඩනළඟිලි වදනහ. දළන් ඒ 
ජනතහට ප්රඳමලිඹ ලප්රඹන් සිඹඹට 11.5ක් ප්රනහ. ීට ඩහ 
ළඩි ප්රඳමලිඹක් ඒ අඹට ප්රන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි? ගිඹ අවුරුද්ප්රද් 
6.6 ආර්ථි ර්ධන ප්රේඹක් තිප්රඵනහ. 

 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළඩි ප්රඳමලිඹක් ප්රන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි?  ේලසනඹ කතළනින් 

තත්න්න. 
 

 

රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ප්රr අර්ථ හධ අයමුදප්රල ප්රඳමලිඹ වළභ දහභ තීන්දු ප්රශr 
මිටුක්  භඟින්. අද ඳභණක් ප්රනමප්රයි, 1959දී ප්රේ ඳනත 
ක්රිனඹහත්භ වීභ ඳටන් ත්ත දප්රr සිට ප්රශr ඒයි. කක්ත් 
ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරප්රේත් ප්රශr ඒ; ප්රේ ආණ්ඩු 
හරප්රේ යන්ප්රන්ත් ඒ. ඒ ක්රබභඹ තභයි අදත් ඳහවිචිචි යන්ප්රන්. 
තමුන්නහන්ප්රrට ඒ හයණඹ ප්රනමප්රත්රුණහට භට යන්න ප්රදඹක් 
නළවළ. 

 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහප්ර  තුන්ප්රනි අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි. ප්රමමිටිඹ කිඹන්ප්රන් ප්රභමක්ද, වුද ඒ ඳත් 

යන්ප්රන්? 
 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ඇති. ප්රමමිටිඹ කිඹන්ප්රන් වුද? තුන්ප්රනි අතුරු ේලසනඹ 

ඇහුහ. ප්රමමිටිඹ කිඹන්ප්රන් වුද? 
 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, නළවළ. භභ ේලසන ඇහුප්රේ නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, 
කප්රවභ ේලසන අවන්න නේ ප්රේ හරඹ ප්රදන්ප්රන් ප්රභමටද? 
කක්ත් ජහති ඳක් හරප්රේ වළභ දහභ ප්රඳමලී ේභහණඹ ළඩි 
වුණහ. 

රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

කක්ත් ජහති ඳක් හරප්රේ ප්රඳමලිඹ කීඹද? 

 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභන්රහ ඒ ලලිලින් සිඹඹට 15ක් ප්රමටස ප්රප්රශ 
ප්රඳමශට දහරහ, ඒට රළබිරහ තිප්රඵන ප්රඳමලිඹ රුිළඹල මිලිඹන 
3,000යි. රඵහ ත යුතු ේභහණඹ රුිළඹල මිලිඹන 9,500යි. ළඩ 
යන ජනතහප්ර  ලලි නහසති යරහ  දළන් ප්රභමනහද 
කිඹන්ප්රන්. 

 
 
රු හමිණී ප්රරමකුප්ර  භවතහ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රු ථහනහඹතුභනි, වළභ දහභ ප්රේ ඳනත අනු තභයි 
ප්රඳමලිඹ නිඹභ යන්ප්රන්. ආප්රඹෝජනඹ යන්ප්රන්ත් ප්රේ ඳනතට 
ලින් රට ශ ංප්රලෝධන අනුයි. ප්රේ මුදලින් සිඹඹට 2ක් 
ආප්රඹෝජනඹ යන්න තභයි ඳනත අනු ඵරඹ තිබුප්රණ්. නමුත් 
කක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරප්රේ තභයි සිඹඹට 10ක් 
ආප්රඹෝජනඹ යන්න අනුභළතිඹ අයප්රන දුන්ප්රන්. ඳනත අනු 
තභයි ක්රිனඹහ යන්ප්රන්. ඳනතට විරුද්ධ කිසිභ ක්රිனඹහක් 
යන්ප්රන් නළවළ  කිඹරහ භභ කිඹන්න ළභළතියි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

දණ යන්ප්රන්ත් ඳනතට අනු තභයි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒහ අදහශ නළත. ඒහ ේලසනඹට අදහශ නළත. 

 
 

ශ්රීMරංන් කඹහර්රයින්ස භහප්රේ බහඳතියඹහ ව 
අධයාක්ෂක භණ්ඩරඹ : විප්රද්ල ංචහය 

ஸ்ரீ னங்கன் ரர் கனன்ஸ் றரணத் கனர் 

ற்ரம் தறப்தரபர் சகதறணர் : தபறரட்டுப் 

தங்கள் 
CHAIRMAN AND BOARD OF DIRECTORS OF SRILANKAN 

AIRLINES : FOREIGN TOURS 

     2539/‟12 

 

4. රු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ (රු අනුය දිහනහඹ 
භවතහ ප්රනුට) 
(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற- ரண்னறகு அனு 

றசரரக்க சரர்தரக) 

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura 

Dissanayake) 

සිවිල ගුන් ප්රrහ අභහතයාතුභහප්රන් ඇස ේලසනඹ- (3) :   

(අ) (i)  ශ්රීM රංන් කඹහර්රයින්ස භහප්රේ බහඳතියඹහ 
ව අධයාක්ෂක භණ්ඩරප්රේ කක් කක්  හභහජිඹහ 
විසින් 2009 ර්ප්රේ සිට ප්රේ දක්හ ප්රඹදී ඇති 
විප්රදස ංචහය ංයාහ  ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් 
ප්රමඳභණද; 

1787 1788 
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  (ii)  කභ කක් කක් ංචහයඹ සිදු ශ යටල, ඒහප්රේ 
අයමුණු වහ ඉන් රළබුණු ේතිපර කක් කක් ංචහයඹ 
අනු, ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රර්ද; 

 (iii)  කක් කක් ංචහයඹ වහ ඒ ඒ වතද්රඹහ ප්රනුප්රන් 
ළඹ ශ මුදල ේභහණ ඹ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන්  
ප්රමඳභණද; 

 ඹන්න කතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද? 

 (ආ) ප්රනමකප්රr නේ,  ඒ භන්ද? 

 

 

சறறல் றரணச் மசககள் அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ஸ்ரீ னங்கன் ரர் கனன்ஸ் றரணத்றன் 

கனர் ற்ரம் தறப்தரபர் சகதறன் 

எவ்தரரு அங்கத்ரும் 2009ஆம் ஆண்டு 

தரடக்கம் இற்கநக மற்தகரண்டுள்ப 

தபறரட்டுப் தங்கபறன் ண்றக்கக 

ணறத்ணறம வ்பதன்தகமம்; 

 (ii) மற்தடி எவ்தரரு தத்றற்குரற ரடுகள், 

தத்றன் மரக்கம், ததற்ரக்தகரண்ட ததர 

மதரகள் எவ்தரரு தத்றற்கும் ற்த 

ணறத்ணறம ரக ன்தகமம் 

 (iii) எவ்தரரு தத்றற்குதண அந்ந் தர் 

களுக்கரக தசனறடப்தட்ட தத்தரகக 

ணறத்ணறம வ்பதன்தகமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
 

 

asked the Minister of Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House separately of - 

 (i) the number of foreign tours made by each 

member of the Board of Directors and the 

Chairman of the SriLankan Airlines from 

the year 2009 up to now; 

 (ii) the countries visited in each of the aforesaid 

tours and the objectives and the outcome of 

each of  them; and 

 (iii) the amounts of money spent on each person 

who took part in each of those tours ? 

(b) If not, why? 

 

 

රු ිළඹංය ජඹයත්න භවතහ (සිවිල ගුන් ප්රrහ 
අභහතයාතුභහ) 
(ரண்னறகு  தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் மசககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

රු ථහනහඹතුභනි, භහ කභ ේලසනඹට ිළිතතුය බහත* 

යනහ. 

* බහප්රේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரனடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

1789 1790 

අ (i) 



ඳහර්ලිප්රේන්තු 

  

1791 1792 

[රු ිළඹංය ජඹයත්න  භවතහ] 
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ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිප්රඹෝ 23 (2) ඹටප්රත් රු ප්රජෝන් අභයතුං 

භවතහප්ර  ේහලඹ.   

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ජිත් ප්රේrභදහ භන්ත්රී තුභහප්ර  point of Order  ක 

ප්රභමක්ද? 
 

රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ප්රජෝන් අභයතුං භන්ත්රී තුභහප්ර  ේහලප්රඹන් ඳසු 

න්නේ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේලසනඹක් නළවළ. කතුභහට ඵහධහක් ප්රනමන විධිඹට න්න.   
 

 
ප්රඳෞද්ලි  දළනුේ දීප්රභන් ඇස ේලසනඹ 

ணற அநறறத்ல் மூன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

විදුලි හසතු ඉවශ නළංවීභ 
றன் கட்ட அறகரறப்ன 

INCREASE OF ELECTRICITY TARIFF 
 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, සථහය නිප්රඹෝ 23 (2) ඹටප්රත් ප්රභභ 

ේහලඹ බහ ඉදිරි ප්රේ කිරීභට අය දීභ ේඵන්ධප්රඹන් 

ඔඵතුභහට ප්රඵප්රවවින් සතුතින්ත ප්රනහ. 

අද ප්රේ යප්රට් අසක් මුලරක් නෆය වුරුත් ථහ යන 

ේලසනඹ විදුලි බිර ඉවශ නළංවීභ ිළිතඵයි. දිප්රනන් දින ඉවශ 

නඟින ජනතහප්ර  ජීන විඹදභ භතට ඇතළේ විට සිඹඹට 70ක් 

තයේ ඉවශ අඹක් න්නහ ඳරිදි, විදුලි හසතු ද ඉවශ නළංවීභට 

යජඹ විසින් තීයණඹ ය ඇත. ප්රභභඟින් ඩහත්භ ඵයඳතශ 

ඵරඳෆභට රක්න්ප්රනෝ ප්රභභ හසතු ඳරිභහණප්රේ ඳවශ ප්රශප්රර් 

සිටින ඳහරිප්රබෝගිප්රඹෝ ප්රති. 

දුගී දුප්ඳත් ජනතහට අඳුරු ජීවිතඹක් උරුභ ය ප්රදමින් 

ධනඳතීන් වට සුදහඹ, හයු ීයණ  හිත වහ ප්රවමඳින් 

ආප්රරෝයණඹ ව ජීවිත රඵහ දීභ යජප්රේ ේතිඳත්තිඹ ද ඹන 

ේලසනඹ භහ අවන්න ළභළතියි. 

ළඵළවින්භ කුඩහ නිප්රසර ජීත් න්නහව දුප්ඳත්භ 

ඳහරිප්රබෝගිඹහප්ර  විදුලි බිර සිඹඹට 75ක් තයේ ඉවශ නළඟ ඇත.  

භධයා ආදහඹේ රඵන ිළරිසර විදුලිබිර සිඹඹට 50 කින් ඳභණ 

ඉවශ නළඟ ඇති අතය, හයු භනඹ ශ සුදහඹ නිප්රසර 

ජීත් න ධනඳති ඳන්තිප්රේ විදුලි බිර ඉවශ නළඟ ඇත්ප්රත් සිඹඹට 

25 තයේ ප්රමච්චේ ේභහණඹකිනි. 

 ප්රමඳභණ විදුලිඹ ඳරිවයණඹ ශ ද රුිළඹල 2000 උඳරිභ 

මුදරක් ඳභණක් ප්රවිඹ යුතු න නිර නිප්රසර ජීත් න 

ඇභතිරු ඔවුන් වහ තදුයටත් වනඹක් රඵහ ප්රදන ප්රර 

ඉලරහ සිටින ඵ ද හර්තහ විඹ. 

ර්තභහනප්රේ විදුලිඹ භත යහ ප්රනමඳත්නහ කිසිදු ආර්ථි 

ටයුත්තක් ප්රනමභළති තයේ න ඵළවින් ප්රභභ විදුලි බිර ඉවශ 

නළංවීභ ආර්ථිප්රේ සිඹලු ක්රිனඹහහයේරට අඹවඳත්  ප්රර 

ඵරඳහනු ඇත. උදහවයණඹක් ලප්රඹන් කිේප්රමත්, අඳප්ර  

හවනරට ඉන්ධන ප්රඹදවීභ ද සිදු යනුප්රේ ඹන්ත්රத භඟිනි. 

ප්රේරිරුහප්ර  ප්රඳෝයණු ද විදුලි ඵරප්රඹන් ක්රිனඹහත්භ 

න්නකි.  අතීත ප්රේ ප්රභන් තදුයටත් දන්ත වදයායඹහ තභ 

ටයුතු වහ ඳහදිඹක් - foot pedal -  බහවිත ප්රනමයයි.  

කඵළවින් ප්රේ සිඹලු ප්රදනහ වට ඳත්නහ ආර්ථිඹ තුශ රැඳී සිටීභට 

නේ තභ බහණ්ඩ වහ ප්රrහ හසතු ද ඉවශ නළංවීභට සිදු නු ඇත.  

ප්රභභඟින් දළනටභත් දිප්රනන් දින ඉවශ නඟිමින් ඳත්නහ ව ජීන 

විඹදභ තදුයටත් ඉවශට තලලු යනු ඇත. 

භහප්ර  තක්ප්රrරුට අනු නේ, ප්රභයින් ඉතහ ඉක්භනින් දුප්ඳත් 

ජනතහට විදුලි වන ප්රනුට විදුලි වතටු උරුභ නු ඇති ඵයි. 

අප්රනක් අතින්, ප්රේහ මුළුභනින්භ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ 

අශභනහයණප්රේ, දණප්රේ වහ ඔවුන්ප්ර  ඳේ හ ළනීභ 

වහ දයන රද ේඹත්නඹ ේතිපරඹක් ඵයි ප්රඳප්රනන්ප්රන්.  

තද, ප්රඳෞද්ලි විදුලි උත්ඳහදන භහේරට උඳහය නු 

ිළණි දළප්රයන කට ේඹත්නඹ ේතිපර ලප්රඹන් හිතහභතහභ 

ජරහල හිස යමින් ඳත්නහ ඵ ද හර්තහ වී ඇත.  

ප්රභන් තත්ත්ඹක් තුශ හණිජභඹ ආප්රඹෝප්රඹෝ ද සිඹ 

ආඹතන හ දළීභට සිදු නු ඇති ඵට අනතුරු අඟහ ඇති අතය, 

කභඟින් නිසඳහදනප්රේ ඳවශ ඵළසීභක් ඳභණක් ප්රනම, විලහර ප්රrහ 

වියුක්තිඹක් ද ඇති නු ඇත.  

රු ථහනහඹතුභනි, කඵළවින් අදහශ ඇභතිතුමිඹ විසින් විදුලි 

බිර ඉවශ නළංවීභ ක්රිனඹහත්භ යන රද ඳදනභ වහ ඒ වහ ප්රඹමදහ 

ත් සත්රதඹ ප්රර්ද ඹන්න වහ ඇතළේ අසථහර කකී ඉවශ නළඟීභ 

සිඹඹට 30ක් ඳභණක් න අතය, තත් අසථහර කඹ සිඹඹට 

70ක් ඳභණ ඉවශ නඟින්ප්රන් කුභක් නිහද ඹන්න ිළිතඵ ප්රභභ 

බහ දළනුත් යන්ප්රන්ද? 

තද, ප්රභභ තත්ත්ඹ ප්රරෝ ප්රප්රශ ප්රඳමප්රශr  ප්රතල මිර වහ 

භඟ ඳත්ප්රන් ය ේඵන්ධඹක් ද ඹන්න ද කතුමිඹ විසින් ප්රභභ 

බහ  දළනුත් යන්ප්රන්ද? 

ඇභතිතුමිඹ විසින් ේහල නිකුත් යනු ප්රනුට, කතුමිඹ 

ප්රනුප්රන් ේහල නිකුත් කිරීභ වහ ජනභහධයා ඇභතිතුභහ 

ටයුතු යන්ප්රන් කුභක් නිහද? 

විදුලි හසතු ඉවශ නළංවීප්රභන් පීඩහට ඳත් ව ජනතහ ප්රත 

ය වනඹක් රඵහ දීභට යජඹ අදවස යන්ප්රන් ද? 
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[ප්රභභ ිළිතතුය වතසතහරප්රේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்  றகட நூல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This Answer is also placed in the Library.]  



ඳහර්ලිප්රේන්තු 

රු ථහනහඹතුභනි, කඵළවින් ප්රභභ තත්ත්ඹ දීර්ක 

ලප්රඹන් හච්ඡහ කිරීභට අඳට අසථහක් රඵහ ප්රදමින් ූරර්ණ 

කක් ද  විහදඹක් රඵහ දිඹ යුතුඹ යි භභ ප්රඹෝජනහ යමි. 

සතුතියි. 
 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ීශඟට, රු ඳවිත්රதහප්රද්වී න්නිආයච්චි අභහතයාතුමිඹ.  

 
රු ඳවිත්රதහප්රද්වී න්නිආයච්චි භවත්මිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති අභහතයාතුමිඹ) 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற - லு, சக்ற 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර ක්ප්රrත්රதප්රේ ඳත්නහ 

තත්ත්ඹ ළන අද දින ඳහර්ලිප්රේන්තු වමුප්රේ ඹේ ඳළවළදිලි 

කිරීභක් කිරීභට අසථහ රහ දීභ ළන රු ප්රජෝන් අභයතුං 

භන්ත්රී තුභහට ඳශමු සතුතිඹ වතද යමි. 

විදුලි බිර ළඩි කිරීප්රේ ප්රඹෝජනහ භහ අභහතයා ුරයඹ බහය 

ළනීභට ප්රඳය සිටභ රින් ය විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් ඉදිරිඳත් 

යන රද ප්රඹෝජනහකි. ඳසු ගිඹ ර්ර විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

දිගින් දිටභ ඳහඩු රඵහ තිබුණි. 2011 ර්ප්රේ විදුලිඵර 

භණ්ඩරප්රේ   ආදහඹභ  රුිළඹල බිලිඹන 137ක් නමුත් විඹදභ 

රුිළඹල බිලිඹන 156ක් ව නිහ රුිළඹල බිලිඹන 19 ඳහඩුක් 

රළබීඹ.  ීට ේධහන ප්රවrතු වප්රේ ඉන්ධන මිර වහ  විදුලිඹ මිරදී 

ළනීභ වහ ප්රඳෞද්ලි ඵරහහයරට ප්රනු රඵන මුදල 

ඳහරනඹ ශ ප්රනමවළකි තත්ත්ඹක් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

ඇති වීභයි. 2012 ර්ප්රේ රුිළඹල බිලිඹන 61 ඳහඩුක් විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ රඵහ ඇත. කභ ඳහඩු රළබීභට ේධහන ප්රවrතු වප්රේ 

විඹදභ රුිළඹල බිලිඹන 231ක් දක්හ ඉවශ ඹෆභත්, ආදහඹභ 

රුිළඹල බිලිඹන 170ට සීභහ වීභත්ඹ. ප්රභභ ර්ප්රේ රුිළඹල 

බිලිඹන 231 විඹදභ රහ ඵරන ර ප්රඳනී ගිප්රේ, විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ ප්රනුප්රන් ඉන්ධන වහ රුිළඹල 

බිලිඹන 42ක්ද, ප්රඳෞද්ලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ මිරදී ළනීභ 

වහ ඉන්ධන ප්රනුප්රන් රුිළඹල බිලිඹන 90ක්ද, ධහරිතහ හසතු 

ලප්රඹන් රුිළඹල බිලිඹන 19ක්ද ඹනහදි ලප්රඹන් රුිළඹල බිලිඹන 

151ක් විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ වහ ඉන්ධන ප්රනුප්රන් ඳභණක් 

විඹදේ යන ඵකි. 2012 ප්රඳඵයහරි 12ළනි දින සිට විදුලි 

ජනනඹ වහ අලයා යන දළවි ප්රතල ලීටයඹක් රුිළඹල 45 සිට 

65 දක්හ ළඩි කිරීභත්, අඩු ලෂර්ලින් යුත් දළවි ප්රතල ලීටයඹක් 

රුිළඹල 50 සිට 75 දක්හ ළඩි කිරීභත් නිහ 2012 ර්ප්රේ  

දළරීභට සිද්ධ ව විඹදභ රුිළඹල බිලිඹන 43කි. ප්රභඹට ක්ණි 

ේතික්රිனඹහ වී ඇත්ප්රත් ඉන්ධන ළරවතේ හසතුක් විදුලි බිරට 

වඳුන්හ දීභයි. කඹ තහහලි ිළඹයක් ව අතය ඉන්ධන ළරවතේ 

හසතු තුිතන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹට කතු වප්රේ රුිළඹල බිලිඹන 

35කි. කයින් සිදු වප්රේද ඇති ප්රමින් ඳළළති මූරයා අර්බුදඹ 

තතත් උග්රා වීභකි. 2012 ර්ප්රේ සිටභ ප්රභභ තත්ත්ඹ ප්රභප්රr 

ඳළළති අතය හිටවත අභහතයායඹහ විදුලි බිර ළඩි කිරීප්රේ ප්රඹෝජනහ 

බහණ්ඩහහයඹ ප්රත ද, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ භඟ ඳළළත්ව 

හච්ඡහදී ද භතු ය තිබ අතය භහ අභහතයා ුරයඹ බහය න්නහ 

තුරු නිභනඹට කශඹී තිබුප්රණ් නළත.   

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට ඳඹන රද දළවි ප්රතල ව ලෂර් 

වහ ිළිතප්රිතන් රුිළඹල 65 සිට 90 දක්හත්, රුිළඹල 75 සිට 

100 දක්හත් ළඩි කිරීභ ක්ණි දළරීභට සිදු ව අභතය ළඹ 

ඵයක් වීභ නිහ ප්රභභ ඉන්ධන මිර ළඩි වීප්රේ ක්රිனඹහ අත් හිටුන 

ප්රරටත්, කභ ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීප්රේ ප්රඹෝජනහ විදුලි බිර 

ංප්රලෝධන ප්රඹෝජනහට භහී ක්රිனඹහත්භ කිරීප්රභන් රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ අර්බුදඹ ශක්හ ළනීභට ිළඹය ත යුතු 

ඵටත් හිටවත අභහතයාතුභහ විසින් ජනහධිඳතිතුභහට රුණු ඉදිරිඳත් 

ශ අතය කහි ේතිපරඹ වප්රේ ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීප්රේ 

ප්රඹෝජනහ 2013.01.01 සිට 2013.04.01 දක්හ ල දළීභයි. ඒ, 

භභ අභහතයාරිඹ ල ප්රඹන් ළඩ බහය ළනීභට ේථභයි. භහ 

අභහතයාරිඹ ලප්රඹන් දළන් මුහුණ දී සිටින්ප්රන් ප්රභප්රr ල දභන 

රද 2013.04.01 දින සිට ක්රිனඹහත්භ න ඉන්ධන මිර ළඩි වීප්රේ 

ක්රිனඹහප්රන් ජනිත න මූරයා අර්බුදප්රඹන් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ප්රමඩ ළනීප්රේ ක්රිனඹහදහභඹටයි. 

ප්රභභ ළඩි කිරීභ නිහ ඳභණක් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

අභතය දළරීභට සිදු න ඉන්ධන හසතු රුිළඹල බිලිඹන 28කි. 

ප්රභභ රුිළඹල බිලිඹන 28ත් කතු ශ විට 2013 ර්ප්රේ රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ භසත විඹදභ රුිළඹල බිලිඹන 256 දක්හ 

ඉවශ ප්රමස ඇති අතය, ඳළළති මිර ණන් ඹටප්රත් ආදහඹභ 

ලප්රඹන් රළබුප්රේ රුිළඹල බිලිඹන 178කි. රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඹටප්රත් ඳතින අනුඵද්ධිත භහේර 

ක්රිனඹහහරිත්ප්රඹන් ජනිත න රහබඹට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

විසින් භහේ 4 ආයේබ ේහ ධනඹ ලප්රඹන් ආප්රඹෝජනඹ 

ය ඇති මුදල ප්රනුප්රන් රළප්රඵන රහබහංල වහ අප්රනකුත් 

ඳරිඳහරනභඹ ලප්රඹන් රළප්රඵන රුිළඹල බිලිඹන 5ක් කතු ශ 

විට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ ආදහඹභ රුිළඹල බිලිඹන 183 

දක්හ ඉවශ ප්රමස ඇති අතය, කභ මුදලින්  2012 ර්ප්රේ රංහ 

නිජ ප්රතල ංසථහට රුිළඹල බිලිඹන 146ක් ව ප්රඳෞද්ලි 

විදුලිඹ මිරදී ළනීභ ප්රනුප්රන් ප්රඳෞද්ලි ඵරහහය හිමිඹන්ට 

ධහරිතහ හසතු ලප්රඹන් රුිළඹල බිලිඹන 19ක් ප්රව ඳසු රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ අප්රනකුත් ටයුතු වහ ප්රලr න්ප්රන් 

රුිළඹල බිලිඹන 18ක් ඳභණි. ප්රභභ රුිළඹල බිලිඹන 18න් රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ 17,000ක් ඳභණ න සථිය හර්ඹ 

භණ්ඩරඹටත්, 4,000ක් ඳභණ න තහහලි හර්ඹ 

භණ්ඩරඹටත් ළටුප් ලප්රඹන් රුිළඹල බිලිඹන 17ක් ප්රව විට 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට අලයා අප්රනකුත් ප්රrහන් රඵහ 

ළනීභට, කනේ විදුලිඹ ජනනඹ, ේප්රේrණඹ, ප්රඵදහ වළරීභ, 

අලයා අමු ද්ර්යා මිරදී ළනීභ, නඩත්තු වහ විදුලි රැවළන් 

නවීයණඹ කිරීභට ප්රලr න්ප්රන් රුිළඹල බිලිඹන 1ක් ඳභණි. 

ඒ නිහ අළභළත්ප්රතන් වුද  ඵළල ඵළලභට ප්රඳප්රනන රුිළඹල 

බිලිඹන 75 මූරයා ඳහඩුප්රන් රුිළඹල බිලිඹන 45ක් විදුලි හසතු 

ළඩි ය ළනීප්රභන් අඹ ය ළනීභට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

අය දීභට භහ වට සිදු විඹ.  

ප්රභභ රුිළඹල බිලිඹන 45 අභතය ආදහඹභ රඵහ ළනීප්රේදී 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ නිරධහරින්, අප්රනකුත් අප්රලr 

නිරධහරින්, අභහතයාහංල නිරධහරින් වහ භවජන  උඳප්රඹෝගීතහ 

මිටුප්රේ නිරධහරින් කතු හසතු අඹ කිරීප්රේ ක්රබභඹ ළන 

විභර්ලනඹ ශ අතය අඩු ආදහඹේ රඵන ජන ප්රමටසරට අඩු 

ඵයක් ඳළටප්රන ඳරිදි වහ ළඩි ආදහඹේ රළප්රඵන ජන ප්රමටස 

වහ ළඩි ඵයක් ඇති න ඳරිදි ස ශ වළකි ක්රබභප්රේදඹක් 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් අදහශ ඳහර්ලස භඟ කතු වී 

ස ය භවජන  උඳප්රඹෝගීතහ ප්රමමිප්රේ අනුභළතිඹට ඉදිරිඳත් 

ශ අතය, ඒ වහ භවජන උඳප්රඹෝගීතහ ප්රමමිප්රේ අනුභළතිඹ 

රළබී තිප්රේ. ප්රභහිදී අභහතයාරිඹ ලප්රඹන් භප්ර  අධහනඹට ප්රඹමමු 

ව රුණු ප්රභප්රrඹ.  

(1) 2009 අං 20 දයන ඳනප්රත් 3(7) න න්තිඹ අනු 

විදුලි හසතු ලප්රඹන් ඳහ රිප්රබෝගිඹන්ප්රන් අඹ කිරීභට අය 

ඇත්ප්රත් විදුලිඹ ජනනඹ, ේප්රේrණඹ වහ ප්රඵදහ වළරීභට ඹන 

හධහයණ ිළරිළඹ ඳභණි. [ඵහධහ කිරීේ] 
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[රු ප්රජෝන් අභයතුං  භවතහ] 
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ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අවප්රන ඉන්න, ප්රඳමේඩක් අවප්රන ඉන්න. 
 

රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ප්රභභ  ඳනප්රත් විධිවිධහන රහ ඵළල විට විදුලි ඵර ඒඹ 

ිළරිළඹ න රුිළඹල 23.30 - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් කිඹන කක්ත් ඇප්රවන්ප්රන් නළවළ. රුණහයරහ හඩි 

ප්රන්න. ඵළරි නේ කිතඹට ඹන්න. ප්රඳමේඩක් අවප්රන ඉන්න, 

කිඹන්ප්රන් ප්රභමක්ද කිඹරහ.  
 

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අතයා කිඹන්ප්රන්. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තභන්ප්ර  භතඹ විතයක් භතු යන්න උත්හව යන්ප්රන් 

නළති කිඹන ප්රද් අවප්රන ඉන්න. අතයා වරි තයා වරි කිඹන්න 

ඉඩ වරින්න.  
 

රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳට්ටඳල අතයාඹ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ප්රr දන්ප්රන් ප්රමප්රවමභද ඇභතිතුමිඹ කිඹන ප්රද්? 

කිඹන්න ඉඩ වරින්න. [ඵහධහ කිරීේ] ඉසප්රලරහ කිඹන්න ඉඩ 

ප්රදන්න. විහදඹක් ඉලරරහ තිප්රඵනහ, විඳක්ප්රේ ේධහන 

ංවිධහඹතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] ප්රේ ප්රරහප්රේ ථහ යන්න ප්රදන්න 

ඵළවළ. රුණහයරහ ඇභතිතුමිඹ ථහ යන්න. 

 
රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ප්රභභ ඳනප්රත් විධිවිධහන රහ ඵළල විට විදුලිඵර ඒඹ 

ිළරිළඹ න්ප්රන් රුිළඹල 23.30කි. කඹ හරහන්තයඹක් තිසප්රr 

ක්රිனඹහට නංන රද හසතු ක්රබභඹ ඉවත ඒහහරී ිළරිළඹ අඹ 

කිරීප්රේ ක්රබභඹට කය ඳරිර්තනඹ ප්රනමප්රමට ර් 05ක් තුශ 

ක්රබභක්රබභප්රඹන් ඳරිර්තනඹ ශ යුතු ඹළයි හිටවත රු අභහතයාතුභහ 
විසින් ස ය යජඹට ඉදිරිඳත් ශ ේතිඳත්ති ලිඹවිලප්රල 

වන් වී ඇති නිහ භවජන  උඳප්රඹෝගීතහ ප්රමමිභට කභ හසතු 

ක්රබභඹ අඹ ශ යුත්ප්රත් ර් 05කින් ඒහහරි ිළරිළඹක් ෆභ 

ඳහරිප්රබෝගිප්රඹකුප්රන්භ අඹ කිරීප්රේ ළඩ ිළිතප්රශට අතීර්ණ 

වීප්රේ යජඹ කශළඹුණු ේතිඳත්ති තීයණඹ භතඹ.  

(2) ප්රභභ නීතිභඹ විධිවිධහනත්, යජඹ අනුභත ශ හසතු අඹ 

කිරීප්රේ ේතිඳත්තිඹත් භඟ කට ත් ශ අභහතයාහංලඹට/ රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹට රුිළඹල 23.30 ඒ ිළරිළඹට ඩහ 

ළඩිප්රඹන් විදුලි බිර ප්රන අඹලුන්ට අහධහයණ ප්රර තත් 

මිර ළඩි කිරීභට ඉඩඩ නළත. ඒ නිහ කභ තත්ත්ඹ ප්රභභ හසතු 

ක්රබභඹ ස කිරීප්රේදී ළරකිලරට ත් රුණක් විඹ. 

භවජන උඳප්රඹෝගිතහ  ප්රමමින් බහ විසින් විලසවිදයාහරඹ 

රහ යන රද අධයාඹනප්රඹන්  ප්රවිත ව රුණු අනු විදුලිඹ 

ඳවසුේ ප්රනමභළති ග්රාහීඹ  ේප්රද්ලර ජනතහ භට රුිළඹල  

323 විදුලි බිරක්  ප්රවීප්රේ ඳදනමින් විදුලිඹ රඵහ ළනීභට 

අප්රප්ක්හප්රන් සිටින ඵත්,  රුිළඹල 323ක් දක්හ විදුලි බිරක් 

ප්රවීභට  ජනතහට ලක්තිඹ ඇති ඵත් තවවුරු විඹ. ප්රභභ 

ං ප්රලෝධනප්රඹන් භට විදුලි ඒ 30ට අඩු 

ඳහරිප්රබෝගිඹන්ප්රන් අඹ ය නු රඵන්ප්රන් රුිළඹල 217ක් 

ඳභණකි. කනේ භට රුිළඹල 142.50ක් ව බිල ඳත රුිළඹල 

217.50ක් දක්හ  රුිළඹල 75කින් ළඩි කිරීභකි.  ප්රභඹ  විදුලි 

ඳවසුේ රඵන ඳවශ ආදහඹේ භට්ටප්රේ ප්රප්රනකු විසින් දිනට 

රුිළඹල 2.50 ඵළගින්  ඳවුරක් විසින් අභතය විඹදභක් ප්රර විදුලි 

බිරට කතු කිරීභක් ඳභණි. ප්රභඹ අහධහයණ,-  [ඵහධහ කිරීේ]  

කප්රභන්භ, ඒ 32 සිට 60 දක්හ  විදුලි ඳරිප්රබෝජනඹ යන 

ඳවුල දවතුන් රක් දවඅට දවස වත්සිඹ ඳනස ඳවක් සිටිති. කභ 

ඳවුර භහසි බිර, ප්රඳය ඳළති  මිර ණන් ඹටප්රත් රුිළඹල 

371.85කි. කඹ රුිළඹල 546ක්  දක්හ රුිළඹල 174.15කින් ඉවශ 

ප්රමස ඇත. කනේ දිනට රුිළඹල 5.80කි. ඉවත  කී ඒ 0 - 30 

දක්හ  ඳවුරට  අභතය රුිළඹල 75ක් ළඩි කිරීභත්, ඒ 31 - 

60 දක්හ ඳවුරට රුිළඹල 174.15කින්  භහසි බිර ළඩි කිරීභත්  

තුිතන් යජඹ විසින් ප්රඳෞද්ලීයණඹ ප්රනමශ භවජන ප්රද්ඳශක් 

ලප්රඹන් ඳත්හප්රන ඹන රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරප්රේ විඹදේ 

ිළරිභහ ළනීභට  දහඹ  වීභට ඔඵතුභන්රහ කඟ ප්රනමන්ප්රන් 

භන්දළයි භහ වට ප්රනමප්රත්ප්රර්. [ඵහධහ කිරීේ]  ප්රභහිදී ඔඵතුභන්රහප්ර  

අධහනඹ ප්රඹමමු විඹ යුතු ළදත්  රුණක්  න්ප්රන් ඒ 0-30 

දක්හ විදුලිඹ ඳරිප්රබෝජනඹ යන ඳවුල -  [ඵහධහ කිරීේ]   
 

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දඹහසිරි ජඹප්රrය භන්ත්රී තුභනි, ප්රභමක්ද point of Order 

ක?  
 

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ 90දී ඳළති මිර  රුිළඹල 

728.40යි. න මිර රුිළඹල 1160යි.  කතප්රමට  මිර ළඩි වීභ 

රුිළඹල 432යි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ point of Order කක් ප්රනමප්රයි. [ඵහධහ කිරීේ]  

තමුන්නහන්ප්රrරහට භභ කිේහ, ඇභතිතුමිඹප්ර  ේහලඹ - [ඵහධහ 

කිරීේ]  විඳක්ප්රේ ේධහන ංවිධහඹතුභහ ඉලරහ සිටි, ඒ දිනප්රේ 

විහදප්රේදී ථහ යන්න. ප්රඵමරුට ෆ වරහ ළඩක් නළවළ ප්රන්.  

තමුන්නහන්ප්රr කිඹන ප්රදඹ වරිද දන්ප්රන්ත් නළවළ; ප්රභතුමිඹ කිඹන 

ප්රදඹ වරිද දන්ප්රන්ත් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීේ]  බිර ආහභ අන්තිභට 

දළප්රන්වි.  කතේ ඉන්න.  
 

රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභහිදී ඔඵතුභහප්ර  අධහනඹට රක් 

විඹ යුතු ළදත් රුණ නේ ඒ 0- 30 දක්හ විදුලිඹ 

ඳරිප්රබෝජනඹ යන ඳවුල කප්රමප්රශමස රක් කක්දහස  කසිඹ විසි 

ඳප්රවන්, ක ඳවුරකින් රුිළඹල  217.50  විදුලි බිරක් න 

හසතු ක්රබභඹ  ඹටප්රත් අඹ යමින් සිටින අතය, ක ඳවුරක් 

1797 1798 



ඳහර්ලිප්රේන්තු 

ප්රනුප්රන් රුිළඹල 481.50 වනහධහයඹක් යජඹ රඵහ ප්රදන ඵ 

ළරකිඹ යුතු රුණකි.  කනේ ඒ 32 සිට 60 දක්හ  විදුලිඹ 

ඳරිප්රබෝජනඹ යන ඳවුල දවතුන් රක් දවඅටදහස  වත්සිඹ ඳනස 

ඳප්රවන්, ක ඳවුරකින් භහසි විදුලි බිර රුිළඹල  546ක් අඹ ය 

න්නහ  අතය කභ ඳවුර ප්රනුප්රන්  තදුයටත් රුිළඹල 852  

භහසි වනහධහයඹක් ප්රදන ඵ ළරකිඹ යුතුඹ. ඒ 61 සිට 90 

දක්හ ේභහණඹක් විදුලිඹ ඳරිප්රබෝජනඹ  යන ඳවුල  ප්රදමප්රශමස 

රක් අනන දවස තුන්සිඹ කක් වහ ප්රභප්රතක් ඳළති මිර 

ණන් ඹටප්රත් භට අඹ ශ විදුලි බිර රුිළඹල  728.40කි.  න 

හසතු ක්රබභඹ  ඹටප්රත්  ප්රභභ මුදර රුිළඹල 1161ක් දක්හ ළඩි නු 

ඇත. කනේ භහඹට රුිළඹල 432.60 ළඩි වීභකි. දිනට 

රුිළඹල 14.42කි. ඒ 120 දක්හ ඳරිප්රබෝජනඹ යන 

ඳහරිප්රබෝගි  ංයාහ  වඹ රක් වළටන දවස විසි වඹකි. ඳළති 

මිර ණන් ඹටප්රත්  ප්රේ අඹප්රන්  ක ඳවුරක් භට රුිළඹල 

1835ක් ප්රන රදී. න මිර ක්රබභඹ ඹටප්රත් කඹ රුිළඹල 2835ක් 

නු ඇත.  ඒ අනු භට  ළඩි වී ඇති මුදර රුිළඹල 999.60කි. 

කනේ  දිනට රුිළඹල 32.33කි.  

ප්රේ අඹප්රන් භට රුිළඹල 835  විදුලිඹ  බිරක් ඉදිරිප්රේදී 

අඹ ශ ද,  ඒ  අඹ  තභන්  ප්රවීභට  නීතිප්රඹන් ඵළඳී ඇති  

ිළරිළඹට අභතය භට  රුිළඹල  37.40ක් ප්රයි.    [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

හිටවත රු  ඇභතිතුප්රභක් ඹනහ.  [ඵහධහ කිරීේ]  

 
රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

කප්රභන්භ  ඒ 121 සිට 180  දක්හ   විදුලිඹ ඳරිප්රබෝජනඹ 

යන ඳවුල 5,29,923ක් වහ  දළනට  ප්රනු රඵන රුිළඹල   

3,851. 40 භහසි විදුලි බිර  රුිළඹල 5355ක්  දක්හ   ළඩි  වී 

ඇති අතය,  කභ ඳවුරට ළඩි ව මිර  රුිළඹල 1503.60කි.  ප්රේ අඹද  

නිඹමිත ිළරිළඹට ඩහ ළඩිප්රඹන් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට  

ප්රවීේ යන  අඹ ප්රේ.  [ඵහධහ කිරීේ]  කප්රrභ  ඒ 180  සිට 

210 දක්හ-  [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ෆ ප්රනමවහ අවන්න.   ෆ වන්න කඳහ.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

-විදුලිඹ ඳරිප්රබෝජනඹ යන ඳවුල  40,000ක් සිටින අතය 

ඔවුන් විසින් භට ප්රනු රඵන රුිළඹල 5,363.40 බිර- 

[ඵහධහ කිරීේ]  

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்னறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

අඳට අවන්නත් නළවළ ප්රේ ෆ වන කප්රන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රභතුභන්රහ ෆ වන ඒහ වළන්හේ කට ඹන්ප්රන් නළවළ.  

රු ඇභතිතුමිඹ කිඹන ක විතයයි වළන්හේ කට ඹන්ප්රන්.  

රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

-රුිළඹල 7595 දක්හ ළඩි වීප්රභන් භට රුිළඹල 

2007.68 අභතය  ඵයක් රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ප්රනුප්රන් 

දයයි.  ඒ අඹද  තභහ නීතිප්රඹන් ප්රවීභට ඵළඳී ඇති ිළරිළඹට ඩහ 

ළඩිප්රඹන් ප්රන අඹ ප්රේ. [ඵහධහ කිරීේ] කප්රභන්භ ඒ 211සිට 

240 දක්හ  විදුලිඹ ඳරිප්රබෝනඹ යන  ඳවුල 60,000ක් සිටින 

අතය ඔවුන්ප්ර    භහසි බිර 9899.40 ක් න අතය ඔවුන් ට න 

හසතු  ඹටප්රත් රුිළඹල 13, 755ක් ප්රවීභට සිදුප්රේ. ඒ අනු  ඒ 

අඹ භට  අභතය දයන මුදර  රුිළඹල 3,855.60කි. කනේ 

දිනට රුිළඹල 126.52කි. ප්රභභ හණ්ඩඹද තභහට නීතිප්රඹන් ඵළඳි 

ඇති ිළරිළඹට ඩහ  ළඩි ිළරිළඹක් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

ප්රන අඹ ප්රේ. 

ප්රභභ රුණ භහ  ඔඵතුභන් වමුප්රේ  තඵන්ප්රන් ප්රද්ලඳහරන  

භතිභතහන්තයලින් ඵළවළය  වතද හක්ෂිඹට අනු  ලඳනහ 

කිරීභට ඉඩදීභ වහ ඹ.  

විදුලිඹ බිර  ළඩි වීප්රේ  ේතිලතඹ භත  ඳදනේ ෆ ප්රෝ 

ළසීප්රභන් යහජයා  ආඹතනඹක් ලප්රඹන් ප්රඳෞද්ලීයණඹට රක් 

ප්රනමප්රමට, භවජන ප්රද්ඳශක්  ලප්රඹන්  ඳත්හ ප්රන ඹන 

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ අර්බුදඹට විඳුභක් රළප්රඵන්ප්රන් නළත.  

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ අක්රබමිතහ වහ ඳහඩු ේඵන්ධප්රඹන් යන  

ප්රචෝදනහ ළන ද  අභහතයාරිඹ  ලප්රඹන් භහප්ර  අධහනඹ  ප්රඹමමු 

ඇත. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ අක්රබමිතහ, අහර්ඹක්භතහ, 

ඳහඩු නළතළයි භභ  ප්රනමකිඹමි.  ඒහ අභ කිරීභට අභහතයාරිඹ 

ලප්රඹන් භට හධහයණ හරඹක් රළබිඹ යුතුඹ.  භහ ප්රදට 

ආන්න හරඹක් තුශ ඒහට ිළිතඹේ ප්රඹදිඹ  ප්රනමවළ.  ර් 

ණනක් අභහතයා  ුරය දළර අභහතයාරුන්  ඹටප්රත් ඳළති  ප්රභභ 

අඩුඳහඩු  භහ 02ක්  ළනි සුළු හරඹකින් අභ ය ත  වළකි ඹයි 

ඔඵතුභන්රහ  සිතන්ප්රන් නේ  කඹ භට යන අහධහයණඹකි. 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරප්රේ ප්රr ඳඩි නඩි  ල ප්රඹන් 

රුිළඹල  බිලිඹන  8 සිට 17 දක්හ ළඩි වී ඇත. 2003 ර්ප්රේ සිට 

රින් ය  සිඹඹට 25, සිඹඹට 33, සිඹඹට 22 වහ සිඹඹට 28ක්  

ලප්රඹන් ත ව ර්  03ක්  ඳහහ ළටුප්  ළඩි වී ඇති අතය, ඒ 

නිහ  ඳඩිනඩි ප්රනුප්රන්  විඹදභ රුිළඹල  බිලිඹන 17දක්හ  ළඩි 

වී ඇති ඵ ප්රඳනී ඹයි.   [ඵහධහ කිරීේ] ප්රභඹ දණ, අක්රබමිතහ ව 

ංචහක් ප්රර ළරකිඹ ප්රනමවළ.  කප්රරභ රංහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ  ර්ඹට  බිලිඹන 08ට ආන්න මුදරක්  බහණ්ඩ 

මිරදී නී.  2010 ර්ප්රේ  රුිළඹල බිලිඹන 03ට තිබ කභ මිරදී 

ළනීප්රේ සීභහ අධි ප්රර ළඩි වී ඇති  ඵ ප්රඳප්රන්. ප්රේ ිළිතඵ 

ප්රවීභට භභ  ිළඹය න්ප්රනමි.  

ඵළංකුරට අධි ප්රඳමලී  ප්රවීභට සිදුවීභ තයාඹකි. ප්රභඹ 

ඹවඳත්  මූරයා ශභනහයණඹක් තුිතන් අභ ශ යුතු 

හර්ඹඹකි. කප්රවත් විඹදභට රිරන  ආදහඹභක් ප්රනමරඵන   

භණ්ඩරඹක් දිගින් දිටභ ඹේ ඹේ ප්රවීේ  කිරීභට භවජන ඵළංකු 

වයවහ  ණඹ මුදල රඵහ ළනීභට  සිදු වී ඇත.කඹද  අභ ය  ත 

වළක්ප්රක්  ංප්රලෝධිත විදුලි හසතු  ක්රබභඹ තුිතන්  ආදහඹේ 

තත්ත්ඹ ඹවඳත් ය තප්රවමත්   ඳභණි.  

2013 ර්ප්රේ ඔක්ප්රතෝඵර් භහප්රේ ප්රනමප්රයමච්ප්රචෝ ප්රල  

යාහඳතතිප්රේ II න අදිඹය ඵරහහයඹ  ක්රිனඹහත්භ කිරීභට  නිඹමිත 

අතය කභඟින් ඳද්ධතිඹට කතුන ගිහප්රමට් ඳළඹ 1883කි.  2013 

ප්රදළේඵළර්  31 න දින න විට  ප්රභභ යාහඳතතිප්රේ III  න 

අදිඹප්රර් ඵරහහයඹද  ඉරක්ත ඳරිදි  ක්රිனඹහත්භ කිරීභට වළකි 

වුප්රවමත්  ප්රභයින් ද  ගිහප්රමට් ඳළඹ 1883ක් ඳද්ධතිඹට  කතු 

ශ වළකි ප්රේ.  

1799 1800 

[රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ] 
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ප්රේ අනු 2014 ර්ප්රේදී ලඅඟුරු ඵරහහය තුප්රනන් 

ගිහප්රමට් ඳළඹ 5,649ක් ඳද්ධතිඹට කතු වීභත් භඟ 

ඉන්ධනලින් ජනනඹ යනු රඵන ගිහප්රමට් ඳළඹ 6,100 

ගිහප්රමට් ඳළඹ 2,334 දක්හ අඩු ප්රේ ඹළයි ණන් ඵරහ ඇත. ප්රභභ 

ඉරක් කභ අන්දමින් වතයහ ත වළකි වුප්රවමත් රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ර්ඹට රුිළඹල බිලිඹන 45 විඹදේ ඉතිරිඹක් 

අප්රප්ක්හ යන අතය, ඉන් ජනිත න ේතිරහබඹ විදුලි 

ඳහරිප්රබෝගිඹන්ට රඵහ දීභට අභහතයාරිඹ ලප්රඹන් භභ 

ප්රඳමප්රයමන්දු ප්රමි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විරුද්ධ ඳහර්ලසප්රේ ේධහන ංවිධහඹතුභහ.  

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, අිළ තුටු නහ, විදුලිඵර 

ඇභතිතුමිඹ අද අඳට  දළ න්නට අසථහක් රළබීභ ළන.  

ප්රේ ළන දළන් උණුසුේ තත්ත්ඹක් ඳතින නිහ ප්රේ විදුලි 

ඵරඹ ිළිතඵ විහදඹ ප්රවට ප්රදන්න ඵළරිද කිඹරහ අිළ අවනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ විහදඹ අඳට ප්රවට ප්රදන්න කිඹන්න.  

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අප්රප් ණ්ඩහඹභ ඉලලීභක් යනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනයාප්රඹන් විහදඹක් ඉලරන ක්රබභඹට ඉලලුහභ වේඵ 

ප්රයි. බහනහඹතුභහත් ඉන්නහ.  

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
බහනහඹතුභහ ඒ ළන ප්රභමක්ද කිඹන්ප්රන්? 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තභ හටත් බිර ඇවිලරහ තිප්රඵනහද? ජිත් ප්රේrභදහ 

භන්ත්රී තුභහ  point of Order කක් ඉසප්රලරහ ඉලලුහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අඳට ප්රේ ළන ප්රවට විහදඹක් ප්රදන්න.  

 
රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

විහදඹට දින ප්රදන්ප්රන් ආණ්ඩු ඳහර්ලසප්රේ ංවිධහඹතුභහ 

ප්රන්.  

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, නළවළ, අිළ ඉලලුප්රේ ඔඵතුමිඹප්රන් ප්රනමප්රයි,  

බහනහඹතුභහප්රන්. අිළ ප්රේ ඉලරන්ප්රන් බහනහඹතුභහප්රන්.  

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ප්රේ භප්ර  ප්රඳෞද්ලි ඉලලීභක් ප්රනමප්රයි. ණ්ඩහඹප්රේ 

ඉලලීභක්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිතුමිඹප්ර  නිඹභ ලේදඹ තභ ආප්රේ නළවළ. නිඹභ 

වඬ ආප්රේ නළවළ. ඒයි ප්රේ සිඹලුභ ේලසන ආප්රේ. 

 
රු ඳවිත්රதහප්රද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றருற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු ථහනහඹතුභනි,   ප්රභතුභහ යනිල වික්රබභසිංව භළතිතුභහ 

ප්රනුප්රන් ළඩ ඵරන නහඹතුභහ.  භභ ප්රමප්රවමභද විහදඹට 

දිනඹක් ප්රදන්ප්රන්? ඒ ඳක් නහඹ රැසවීප්රේදී ය න්න ඕනෆ 

ප්රදඹක්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විහදඹට දිනඹක් ඉලරහ සිටිනහ. ඒ ළන බහනහඹතුභහ 

වහ ඳක් නහඹරුන් හච්ඡහ යරහ දිනඹක් ප්රදයි. 

දළන් අිළ point of Order කට හිත ප්රඹමමු යමු. 

 
රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රේ ප්රභමප්රවමප්රත් ඳක් නහඹ 

රැසවීභක් ළවුප්රවමත් ප්රේ ළන තීයණඹක් න්න වතළුන්. 

නළත්නේ බහනහඹතුභහට නළඟිටරහ ප්රේ ළන කිඹන්න වතළුන්. 

ප්රඳමඩි ේලසනඹක් තිප්රඵන්ප්රන්. බහනහඹතුභහ ප්රභමක්ද 

කිඹන්ප්රන්?  

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අභළතිතුභහත් ඉන්නහ.  

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, යජප්රේ ළඩ ටයුතු ිළිතඵ අිළ ඳක් 

නහඹ රැසවීප්රේදී තීයණ අයප්රන ප්රවට දිනඹට විහදඹ වහ 

ඳනත් ණනහක් ප්රඹමදහ ප්රන තිප්රඵනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

විදුලි බිර ළඩි යන්න වතළුන්.  
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

විදුලි බිර ේඵන්ධප්රඹන් විහදඹක් අලයා නේ ප්රවට 

ඳළළත්ප්රන ඳක් නහඹ රැසවීප්රේදී හච්ඡහ යරහ ඊශඟ 

තිප්රේ දිනඹක් රඵහ ප්රදන්න අඳට වතළුන්.  

 

රු ප්රජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்னறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
කප්රවභ නේ සිකුයහදහ ප්රදන්න වතළුන්ද? 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

නළවළ, නළවළ.  කප්රවභ ඵළවළ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ජිත් ප්රේrභදහ රු භන්ත්රී තුභහ.  

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රඵමප්රවමභ සතුතියි,  ථහකුත් නළති කප්රක් භට අසථහක් 

දීභ ළන.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

[ඵහධහ කිරීභක්] භළදට ආප්රමත් ථහ රළප්රඵයි.  

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භප්ර  රීති ේලසනඹ ඉදිරිඳත් යන්න ප්රඳමේඩක් අසථහක් 

ප්රදන්න රු ථහනහඹතුභනි.  විප්රලrප්රඹන්භ General Rules of 

Procedure ළන Kaul and Shakdher  විසින් ලිඹහ ඇති  "Practice 

and Procedure of Parliament"  කිඹන ප්රඳමප්රත්  983 න ිළටු 

ප්රක්න්ද්ර් ය ප්රනයි භභ ප්රේ රීති ේලසනඹ ඔඵතුභහ ප්රත ප්රඹමමු 

යන්ප්රන්. ඔඵතුභහ භට හධහන ඇහුේන් ප්රදන්න කිඹරහ භභ 

ඉලලීභක් යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, අප්රප් ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහප්රේ VI න 

ඳරිච්ප්රේදප්රේ, යහජයා ේතිඳත්තිඹ ප්රභප්රවඹවීප්රේ මූරධර්භ ව මූලි 

යුතුේ ඹටප්රත්  ආණ්ඩුප්රේ කීභක් තභයි, භහජ සුයක්ෂිතබහඹ 

ව භහජ ශුබහධනඹ ඇති කිරීභ. ඒ හප්ර භ ආර්ථි ක්රබභඹ 

ක්රිனඹහත්භ වීප්රේදී ධනඹ, නිසඳහදන භහර් ප්රඳමදු ජනතහට 

වහනිය- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහප්ර   point of Order  ක ප්රභමක්ද? යේහද 

හභහනයා ේලසනඹක් ප්රන්.  

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භට ප්රඳමේඩක් න් ප්රදන්න. රු ථහනහඹතුභනි, භභ -

[ඵහධහ කිරීභක්] 

රු අලවහජ් ඒ.කච්.කේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ප්රභතුභහ බහ ප්රනමභඟ ඹනහ. 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ, නළවළ. බහ ප්රනමභඟ ඹළවීභක් ප්රනමප්රයි, භභ 

ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහප්රන් වන් ප්රශr.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Point of Order  කක් අවන්ප්රන් ප්රභමන අසථහදීද, 

ප්රභමන රුණදීද?  

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහ උලරංකනඹ 

කිරීභක් ළන ඔඵතුභහ දළනුත් යන්නයි භභ ආණ්ඩුක්රබභ 

යාසථහප්රන් උවතටහ ත්ප්රත්.  ඇභතිතුමිඹට  න් දුන්නහ හප්ර  

භටත් ප්රඳමේඩක් න් ප්රදන්න. රු ථහනහඹතුභනි,  යජඹ 

කීභ භහජ ශුබහධනඹ ව භහජ සුයක්ෂිතබහඹ තවවුරු 

කිරීභ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ේහලන යන්න ඵළවළ. ඒ අයිතිඹ විරුද්ධ ඳහර්ලසප්රේ 

නහඹතුභහට තභයි හිමි ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්. ඳළන නඟින 

රුණට අදහශ ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ ඔඵතුභහට කිඹනහ, සිඹඹට 66කින් විදුලි බිර ළඩි යරහ, 

ජනතහට විදුලි ළය ද්දරහ, ජනතහ විදුලි වතටුට ප්රන ඹෆභ 

ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහ උලරංකනඹ කිරීභක් කිඹරහ.  

 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ප්රr ඔඹ හයණඹ නළත ථහ යරහ අභිප්රඹෝ 

යන්ප්රන් විඳක්ප්රේ ේධහන ංවිධහඹතුභහට. ඒ නිහ - [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ අවන්න ළභළතියි රු ඇභතිතුමිඹප්රන්, ජනතහ විනහල 

යන ප්රේ විදුලි බිර ළඩි කිරීභ සිද්ධ ප්රශr ඇයි කිඹරහ?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Point of  Order කක් වරි විධිඹට ප්රනහප්රේ නළත්නේ 

රුණහයරහ ඒහ - [ඵහධහ කිරීේ] 
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රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රේ  point of Order ක තභයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරිඹට ප්රනහප්රේ නළත්නේ ඳහ වරින්න නහ වළන්හේ 

හර්තහප්රන් ව- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහ උලරංකනඹ 

යරහ තිප්රඵන්ප්රන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රඳහහිනිප්රේ ේචහයඹ යන්න ඉඩ ප්රදන්ප්රන්ත් නළවළ. 

නළත්නේ ළයදියි - [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ආණ්ඩුක්රබභ යාසථහප්රේ වන් ප්රරහ තිප්රඵනහ භහජ 

සුයක්ෂිතබහඹ, භහජ ශුබහධනඹ තවවුරු යන්ප්රන් ප්රමප්රවමභද 

කිඹරහ. විදුලි බිර ළඩි යරහ ප්රමප්රවමභද භහජ සුයක්ෂිතබහඹ 

තවවුරු යන්ප්රන්?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ජනතහ දළන න්න ඕනෆ වරි ක්රබභඹ. ඒ සිඹලරභ- [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රමප්රවමභද විදුලි බිර ළඩි යරහ ජනතහට වනඹ රඵහ 

ප්රදන්ප්රන්? ඒ භහජ සුයක්ෂිතබහඹ ප්රනමප්රයි. රු 

ථහනහඹතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහජ සුයක්ෂිතබහඹ ප්රමප්රවමභද තවවුරු න්ප්රන්? 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බහනහඹතුභහ. 

රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු ජිත් ප්රේrභදහ භවතහ 
(ரண்னறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඳරිය වහ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු දඹහසිරි ජඹප්රrය භවතහ 
(ரண்னறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කට උත්තයඹක් ප්රදන්න වදන්ප්රන්. 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

[ඵහධහ කිරීේ] අහධහයණයි. 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රභතුභන්රහ ප්රඳමඩි යඟඳෆභක් යන්න 

ඹන්ප්රන්. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජිත් ප්රේrභදහ භන්ත්රී තුභහ ඇති යවත ේලසනඹට- [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
රු භන්ත්රී රු  
(ரண்னறகு உரப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ප්රේ යන්ප්රන් ප්රඵමරුක්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ප්රභතුභන්රහ ප්රඳමඩි යඟඳෆභක් යන්න ඹන්ප්රන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Point of Order කක් ඉදිරිඳත් ශ වළකි අසථහක් 

තිප්රඵනහ.  

 
රු භන්ත්රී යප්රඹක් 
(ரண்னறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ඒට ක්රබභඹක් තිප්රඵනහ. ප්රභතළන picketing කක් යන්නද 

ඹන්ප්රන්? [ප්රකෝහ කිරීේ] 
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ඳහර්ලිප්රේන්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ප්රrරහ බහ ර්බඹ භළදට ඵළසප්රමත්, භහ නේ 

යන භන්ත්රී රුන්ට ති ප්රදක්- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

 

[ප්රේ අසථහප්රේදී  කක්ත් ජහති ඳක්ප්රේ භන්ත්රී රු බහ 
ර්බඹ භළදට ඳළමිණ ප්රකෝහ යන්නට වව.] 

[இச்சந்ர்ப்தத்றல் க்கற மசறக் கட்சற உரப்தறணர்கள் 

சதரண்டதத்றன் த்றக்கு ந்து மகரதழுப்தறணரர்கள்] 

[At this stage the Members of the United National Party walked into 

the Well of the House and created an uproar.] 

 

රු භන්ත්රී යප්රඹක් 
(ரண்னறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ප්රේ ළයදියි.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ප්රrරහ ප්රඵමරුට points of Order ප්රප්රනන්න 

ළඩක් නළවළ ප්රන්. 
 

රු භන්ත්රී යප්රඹක් 
(ரண்னறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ප්රේ ඔක්ප්රෝභ ට්ටිඹ කිතඹට දභන්න ඕනෆ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රුණහයරහ- [ඵහධහ කිරීේ] තභ තභන්ප්ර  ආනරට 
ගිහිලරහ ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීේ] රුණහයරහ ආනරට 
ඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භන්ත්රී තුභහ, 
තමුන්නහන්ප්රr- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ன. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි,- 

ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ප්රrරහ අනලයා විධිඹට points of Order 

ප්රනළලරහ රු බහප්රේ ටයුතුරට ඵහධහ යන්න වදන්න කඳහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] ප්රඳමේඩක් ඉන්න, විහදඹක් නළවළ. නිේ points of 

Order  ප්රප්රනන්න තමුන්නහන්ප්රrරහට ඉඩ ප්රදන්න ඵළවළ ප්රන්. 

කප්රවභ ප්රමප්රවමභද යන්ප්රන්? [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ප්රrත් 

යන්ප්රන් ප්රඵමරුක්ද කිඹරහ වුද දන්ප්රන්? [ඵහධහ කිරීේ] 

තමුන්නහන්ප්රrරහට කප්රවභ ප්රචෝදනහ යන්න ප්රදන්න ඵළවළ.  
 
 

රු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(ரண்னறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ආනරට ඹන්න. 
 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අද රු බහප්රේ මූලි ටයුතු ප්රභමනහද? [ප්රකෝහ කිරීේ]

බහප්රේ ේධහන ටයුතු ප්රභමනහද? [ප්රකෝහ කිරීේ] ප්රවමයි, දළන් 

භහ  බහ ල තඵනහ. [ප්රකෝහ කිරීේ] 

 
 

ඊට අනුකර, ථහනහඹතුභහ විසින් 76 න සථහය නිප්රඹෝඹ 
ඹටප්රත්, ේලසනඹ ප්රනමවිභහ ඳහර්ලිප්රේන්තු ල තඵන රදි.   

ඳහර්ලිප්රේන්තු ඊට අනුකර අ. බහ. 2.40ට, 2013 අප්රේrල 24 න 
ඵදහදහ අ. බහ. 1.00 න ප්රතක් ල ගිප්රේ ඹ. 

 

     அன்தடி சதரரகர் அர்கள் 76ஆம் இனக்க றகனக் 

கட்டகபப்தடி றணர றடுக்கரமனம தரரளுன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி, தற.த. 2.40 றக்கு தரரளுன்நம்  2013 ப்தறல் 24, 

னன்கறக  தற.த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 
 

Accordingly, MR. SPEAKER adjourned Parliament, without 

Question put, under Standing Order No. 76. 

Adjourned accordingly at 2.40 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

24th April, 2013.  

1807 1808 
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දහඹ මුදල : ඳහර්ලිප්රේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළටඳතක් ප්රන්හ ළනීභ අලයා  
නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල හසතු රු. 2.50කි. ප්රමශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි ප්රමඩනළගිලප්රල යජප්රේ  ේහලන  හර්ඹහංලප්රේ  අධිහරී  ප්රත  ෆභ  ර්ඹභ  ප්රනමළේඵර්           
30 දහට  ේථභ දහඹ  මුදල ප්රහ ඉදිරි ර්ප්රේ දහඹත්ඹ රඵහ ප්රන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිප්රනන් ඳසු  කනු රඵන දහඹ ඉලලුේ ඳත් බහය නු ප්රනමරළප්රේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற் 

தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரழும்ன 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அனுப்தற தறறககபப்  

ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்மரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் மறக்கு முன் சந்ரப்தம்  

அனுப்தப்தட மண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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නිප්රේදන:  
 කථහනහඹකතුභහප්රේ වතිකඹ 
 යේහද 
  : 2013 භහර්තු 10 දින “සිළුමිණ” හර්තහ 
   : හිරිවළයඹට ව අප්රගෞයඹට රක් කිරීභ 

ේලසනරට හිකක ිළිතතුරු 

ඳතල වහ ඛනිජ ද්රවළ (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත: 
  ඳශමුන ය කිඹන රදී. 

ප්රඳෞද්ගලික භන්ත්රීලන්ප්රේ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත්: 
 රංකහප්රේ  ප්රයෝභහනු කප්රතෝලික අග්ර්යහජගුරු ේහදීන් වන්ප්ර, 

ව යහජගුරු ේහදීන් වන්ප්ර,රහ (ංප්රලෝධන) – [ගරු 
ප්රනයන්ජන් වික්රරභසිංව භවතහ]- ඳශමුන ය කිඹන රදී. 

නිසඳහදන ඵදු (විප්රල, විධිවිධහන) ඳනත:   
 නිඹභඹ 
ශ්රීය රංකහ අඳනඹන ං ර්ධන ඳනත: 
 නිප්රඹෝගඹ 
ආවහය ඳනත: 
 නිප්රඹෝග 

අන්තර්ගත ේධහන කරුණු 

ழபதள உள்டக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

   Speaker’s Certificate 

    Privilege: 

     “Silumina” Report of 10th March 2013 

     Harassment and Intimidation  

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

MINES AND MINERALS (AMENDMENT) BILL: 

 Read the First time 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

   Roman Catholic Archbishop and Bishops of Ceylon 

(Amendment) – [The Hon. Neranjan Wickremasinghe] – 

Read the First time   

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 

   Order 

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: 

   Order 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அழயழப்நெகள்:  

 சளளனகபது சளன்நகப 

 சழப்நெளழகந:   

  2013 நளர்ச் 10ஆந் தழகதழன “சழலுநழ” அழக்கக 

 துன்நெநத்தலும் அச்சுநத்தலும் 

யழளக்கலக்கு யளய்ந யழகடகள் 

சுபங்கங்கள், கழப்தளந்ட்கள் (தழந்த்தம்) சட்டநம்: 

 நைதன்நைக நதழப்ழடப்ட்டது 

தழ உநப்ழர் சட்டநங்கள்: 

இங்கக றளநன் கத்றதளலிக்க அதழறநற்ழபளணழனளர், 

றநற்ழபளணழனளர் (தழந்த்தம்) - [நளண்நெநழகு தபன்ஜன் 

யழக்கழபநசழங்க] - நைதன்நைக நதழப்ழடப்ட்டது 

உற்த்தழ யளழ (யழறசட ற்ளடுகள்) சட்டம் : 

 கட்டக 

இங்கக ற்நநதழ அழயழந்த்தழச் சட்டம்: 

 கட்டக 

විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත: 
 ප්රද න ය ව තුන් න ය කිඹහ  ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්  

ම්භත කයන රදී. 

උඩයට විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත: 
 ප්රද න ය ව තුන් න ය කිඹහ  ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්  

ම්භත කයන රදී. 

මුසලිම් විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත: 
 ප්රද න ය ව තුන් න ය කිඹහ  ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්  

ම්භත කයන රදී. 

උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රකටුම්ඳත: 

 ප්රද න ය ව තුන් න ය කිඹහ  ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්  
ම්භත කයන රදී. 

වඟුයන්ප්රකත භහදන්ප්රර යජභවහ විවහය ංර්ධන ඳදනභ 
(ංසථහගත කිරීප්රම්) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත: 

 රකහ ඵරහ ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන් තුන්න ය කිඹහ 
ම්භත කයන රදී. 

உணவுச் சட்டம் : 

 ஒழுங்குயழதழகள் 

தழந்நணப் தழவு (தழந்த்தம்) சட்டநம்:  

 இபண்டளம், நன்ளம் நைககள் நதழப்ழடப்ட்டு 

தழந்த்தப்ட்டயளந ழகறயற்ப்ட்டது 

கண்டின தழந்நண, நணவக்கம் (தழந்த்தம்) சட்டநம் : 

 இபண்டளம், நன்ளம் நைககள் நதழப்ழடப்ட்டு 

தழந்த்தப்ட்டயளந ழகறயற்ப்ட்டது 

நைஸ்லிம் தழந்நண, நணவக்கம் (தழந்த்தம்) சட்டநம்: 

 இபண்டளம், நன்ளம் நைககள் நதழப்ழடப்ட்டு 

தழந்த்தப்ட்டயளந ழகறயற்ப்ட்டது 

ழப்நெக்கள், இப்நெக்கள் தழவு (தழந்த்தம்) சட்டநம் : 

      இபண்டளம், நன்ளம் நைககள் நதழப்ழடப்ட்டு 

தழந்த்தப்ட்டயளந ழகறயற்ப்ட்டது 

லங்குபளன்தகத நளதன்ய பஜநகள யழகளகப அழயழந்த்தழ நன்ம் 

(கூட்டிகணத்தல்) சட்டநம்: 

      ளழசவலிக்கப்ட்டு, தழந்த்தப்ட்டயளந நன்ளம் நைகனளக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகறயற்ப்ட்டது 

FOOD ACT: 

   Regulations 

MARRIAGE REGISTRATION (AMENDMENT) BILL: 

   Read a Second, and the Third time, and passed as amended 

KANDYAN MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) 

BILL: 

   Read a Second, and the Third time, and passed as amended 

MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) 

BILL: 

   Read a Second, and the Third time, and passed as amended 

BIRTHS AND DEATHS REGISTRATION (AMENDMENT) 

BILL: 

   Read a Second, and the Third time, and passed as amended 

HANGURANKETHA MADANWELA RAJAMAHA 

VIHARA DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL: 

   Considered, read the Third time and passed as amended 
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අ.බහ. 1.00ට ඳහර්ලිප්රම්න්තු රැස විඹ.   
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්ප්රකොඩි භවතහ] 

මූරහනහරඪ විඹ. 

ளபளலநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.  

ழபதழச் சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்நெநழகு சந்தழந வீபக்தகளடி] 

தககந யகழத்தளர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
 MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

 
 

නිප්රේදන 
அழயழப்நெக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
 

I 
 

කථහනහඹකතුභහප්රේ වතිකඹ 
சளளனகபது சளன்நகப 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රීය රංකහ ේජහතහන්්රිKක භහජහදී ජනයජප්රආ ආණ්ක්ක්රරභ 

ළසථහප්රේ 79ළනි ළසථහ අනු, 2013 අප්රේ,ල භ 23න 

දින ගරු කථහනහඹකතුභහ විසින් ඳවත වන් ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත්ර වතිකඹ ටවන් කයන රද ඵ දන්නු 

කළභළත්ප්රතමි. 

 
ජහතිඹ ප්රගොඩනළගීප්රම් ඵදු (ංප්රලෝධන) 

මුදල  

ප්රනොතහරිස (ංප්රලෝධන) 

ඇප්රටෝර්නි ඵරඳත්රේ (ංප්රලෝධන)  

මූරළ කශභනහකයණ (ගකීභ) (ංප්රලෝධන) 

ක්රරප්රභෝඳහඹ ංර්ධන ළහඳිති (ංප්රලෝධන)  

II 
 

යේහද : 2013 භහර්තු 10 දින "සිළුමිණ" හර්තහ 
சழப்நெளழகந: 2013 நளர்ச் 10 ஆம் தழகதழன 

"சழலுநழ"அழக்கக 
PRIVILEGE: “SILUMINA” REPORT OF 10TH  MARCH 2013 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විඳක් නහඹක ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ විසින් තභන්ප්රේ 
යේහද කඩ වී ඇති ඵට 2013 භහර්තු භ 20න දින 
ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේදී භතු කයන රද කරුණු යේහද ිළිතඵ කහයක 
බහට ප්රඹොමු කිරීභ වහ ප්රඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශ වළකිඹ. 

 
III 

 

යේහද : හිරිවළයඹට ව අප්රගෞයඹට රක් කිරීභ 
சழப்நெளழகந: துன்நெநத்தலும் அச்சுநத்தலும் 

PRIVILEGE: HARASSMENT AND INTIMIDATION  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු භන්ත්රීල ගරු සුව  ප්ර,නසිංව භවතහ විසින් 
තභන්ප්රේ යේහද කඩ වී ඇති ඵට 2013 භහර්තු භ 20න දින 
ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේදී භතු කයන රද කරුණු යේහද ිළිතඵ කහයක 
බහට ප්රඹොමු කිරීභ වහ ප්රඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශ වළකිඹ. 

 

IV 
 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු කටයුතු ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීභ 
ளபளலநன் அலுயல்கள் ற்ழன குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු කටයුතු ිළිතඵ කහයක බහප්රේ රැසවීභක් 2013 
අප්රේ,ල භ 24න ඵදහදහ, එනම් අද දින ඳසරු 2.30ට ගරු 
කථහනහඹකතුභහප්රේ නිර කහභයප්රආදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් 
ඊට ඳළමිණ වබහගි න ප්රර ගරු භික භන්ත්රීලරුන් සිඹ  
ප්රදනහටභ ප්රභයින් දළනුම් දීභට කළභළත්ප්රතමි. 

 

ලිිළ ප්රලඛනහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහප්රේ 44(2) ළනි ළසථහ ව 1969 අංක 1 දයන 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනප්රත් 4 ළනි ගන්තිප්රආ (3) ළනි උඳ 

ගන්තිඹ ව 14 ළනි ගන්තිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු එකී ඳනප්රත් 20 ළනි 

ගන්තිඹ ඹටප්රත් ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2013 අප්රේ,ල 03 දිනළති 

අංක 1804/18 දයන අතිවිප්රල, ගළට් ඳත්රේප්රආ ඳශ කයනු රළබ නිප්රඹෝග.- 

[අග්ර්හභහතළතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතළ ගරු දි.මු. 

ජඹයත්න භවතහ ප්රනුට ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ]   

 
බහප්රම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
சளநடத்தழல் இந்க்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

1809 1810 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතළතුභහ ව ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ 
බහනහඹකතුභහ ) 
(நளண்நெநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய 

நைகளகநத்துய அகநச்சந்ம் ளபளலநன்ச் சக நைதல்யந்ம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අග්ර්හභහතළතුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන්, භභ 2011 

ර්ඹ වහ රංකහපුත්රේ ංර්ධන ඵළංකුප්රේ හර්ිකක හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කයමි.  

ප්රභභ හර්තහ මුදල වහ ක්රරභම්ඳහදන කටයුතු ිළිතඵ 

උඳප්රද්ලක කහයක බහට ප්රඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ප්රඹෝජනහ 

කයමි. 
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අග්ර්හභහතළතුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන්, භභ 

2010/2011 ර්ඹ වහ සීභහ හිත රංකහ නළේ ංසථහප්රේ 

හර්ිකක හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි. 

ප්රභභ හර්තහ යහඹ වහ භවහභහර්ග කටයුතු ිළිතඵ උඳප්රද්ලක 

කහයක බහට ප්රඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ප්රඹෝජනහ කයමි.   

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

2012 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ බහනහඹක කහර්ඹහරප්රආ හර්ිකක 

කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතළ  

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 

 

බහප්රම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
சளநடத்தழல் இந்க்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (ප්රඳොල ංර්ධන වහ 
ජනතහ තු ංර්ධන අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப - ததங்கு அழயழந்த்தழ, 

நக்கள் றதளட்ட அழயழந்த்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, 2010 ර්ඹ වහ වරහත 

ළවිලි භහගප්රම් හර්ිකක හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි. 

ප්රභභ හර්තහ ප්රඳොල ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන 

කටයුතු ිළිතඵ උඳප්රද්ලක කහයක බහට ප්රඹොමු කශ යුතු ඹළයි 

භභ ප්රඹෝජනහ කයමි.   

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I wish to announce that this House cordially welcomes 

the Parliamentary Delegation from the Kingdom of 

Bahrain led by His Excellency Khalifa bin Ahmed Al 

Dhahrani, Speaker of the Council of Representatives of 

Bahrain, now present at the Speaker’s Gallery.  
 
 
 

ප්රඳත්ම් 
நநக்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෂවුසි භවතහ (නහගරික කටයුතු 
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு . ச். ம். தவ - கப அலுயல்கள் 

அகநச்சர்) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. D.A. Benedict of No. 57/A, Widisal Cross 

Road, Ratmalana.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය ප්රතන්නප්රකෝන් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ (ජහතළන්තය මූරළ 
වප්රඹෝගිතහ අභහතළ ව මුදල වහ ක්රරභම්ඳහදන නිප්රඹෝජළ 
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு களழதழ  சபத் அநைநகந -  சர்யறதச ழதழன 

கூட்டிகணப்நெ அகநச்சந்ம் ழதழ, தழட்டநழடல் ழபதழ 

அகநச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ භළණික්හින්න, රර, 
අංක 07 දයන සථහනප්රඹහි ඳදිංික භතුයට ව . ගුණයත්න භවතහප්රගන් 
රළබුණු ප්රඳත්භක් ිළිතගන්මි. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විභල වීයංල භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ිළඹංකය ජඹයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ප්රයෝහිත අප්රේගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ප්රේ,භරහල ජඹප්ර,කය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ කුලිඹහිළටිඹ, ප්රඵෝිළටිඹ, 

භළලරහන ඳදිංික එම්.එම්. භහතුයත්න භවතහප්රගන් රළබුණු 

ප්රඳත්භක් ිළිතගන්මි. 

1811 1812 
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නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු සිලප්රේස්රිK අරහන්ටින් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்நெநழகு நெத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන්  ප්රඳත්ම් 

ප්රදක ිළිතගන්මි. 
 

(1)   ඌරුගමු, ප්රේවළලර, ඵමරැන්දත්ප්රතහි ඳදිංික 
අයප්පුලිප්රේ ප්රේවිේ සිලහ භවතහප්රගන් රළබුණු 
ප්රඳත්භ; ව 

(2)  අකුරැස, ඳයද, "ජඹසු" නිප්රහි ඳදිංික ජුරහප්රඳප්රගයි 
යත් ජඹර්ධන භවතහප්රගන් රළබුණු ප්රඳත්භ.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ (කිිකකර්භ 
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு நலழந்த னளப்ள அறயர்த - கநத்ததளமழல் 

அகநச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

ගරු නි ප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ භවනුය, ිළටකන්ද 

ඳහය, අංක 109 දයන සථහනප්රඹහි ඳදිංික යි.ඒ.ප්රක්. ප්රඳප්රර්යහ 

භවතහප්රගන් රළබුණු ප්රඳත්භක් ිළිතගන්මි. 

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்நெநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ භව, ප්රනත්තිඳරගභ, 

සිරිභල උඹප්රනහි ඳදිංික එස.එල.බී. ප්රභොයගසළ භවතහප්රගන් 

රළබුණු ප්රඳත්භක් ිළිතගන්මි.   

 
ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ  
(நளண்நெநழகு கந் ஜனசூளழன) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ භහිඹංගණඹ, ඌයණිඹ, 

12 කණු අර, "සුභහලි" නිප්රහි ඳදිංික ආර්. සුමිත්රේහ භහර  

ලිප්රේයහ භවත්මිඹප්රගන් රළබුණු ප්රඳත්භක් ිළිතගන්මි.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු රුන් යණතුංග භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

ගරු නහභල යහජඳක් භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
ඉදිරිඳත් කයන රද ප්රඳත්ම්  භවජන ප්රඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 

බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝග කයන  රදී. 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நநக்ககப் தளதுநநக் குழுவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, the Central Bank Report which should be tabled 
in this House - so far we have had four Sitting days for 
this month - has not been tabled in this House. This is a 
very serious issue. This is not the first time it has 
happened. I am sorry to say that this has not been looked 
into. This is the third time it has happened.  This has 
become a ritual now. The Parliament should be treated 
with respect.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will look into that. 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

The Central Bank Report is of much debate. Not only 

that, now you are saying that you will look into it - 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I appreciate you for bringing it to our notice. I will 

certainly take appropriate action and bring it to the notice 

of the Hon. Speaker immediately. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, there is an even more important matter. After all, 

the President of this country, by looking at the Central 

Bank Report before it is even tabled in Parliament, has 

said that the country’s economy has collapsed. He has 

basically said - [Interruption.] 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, that is not a point of Order. You may 

raise it - [Interruption.] I have given an Order. You can 

raise it - [Interruption.]       

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I am on a point of Order.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given a Ruling in respect of that point of Order.

- [Interruption.] 
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ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Do not externalize issues, Sir. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

No, I am not trying to externalize any issue. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

There is no democracy in the country. Sir, you are in 
that seat. Do not use it like Hitler's Chair.- [Interruption.] 

 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, there are Standing Orders under which 
this House is guided. So, I have to see to it that this House 
is conducted as per the Standing Orders. If you have a 
question to ask, you can raise it at the appropriate time.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

No, Sir. I have a more fundamental question. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Hon. Leader of the Opposition, please.  

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසප්රආ 
නහඹකතුභහ) 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - தழர்க்கட்சழ நைதல்யர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

Hon. Deputy Speaker, this House is governed by the 
Standing Orders, the Constitution as well as the 
conventions which are referred to in the Standing Orders 
and the Parliament (Powers and Privileges) Act. The 
power of Parliament to control public finance is well-
known and also the Monetary Law has made provision for 
the report to be tabled in this House. Otherwise, we are 
functioning in the dark. This is not the first time this has 
happened. So, all we want to know is, in enforcing this 
convention what steps you are going to take. His 
Excellency the President has reported that the economy is 
about to collapse. We know that.  But, anyway we cannot 
even debate on this. The President has informed the 
country but this House cannot take cognizance of it. I 
think there are a lot of details about non-performing loans 
of banks. The President makes an announcement that the 
economy is about to collapse but we cannot debate on it 
because the Central Bank Report is not tabled in 
Parliament.   

 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition, I have given a Ruling 

in respect of that.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. My point of Order is yet 

to come, Sir.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, what is your point of Order? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, even after the President saying that the economy 

has collapsed, yesterday the Hon. (Mrs.) Pavithradevi 

Wanniarachchi said that she will increase the prices and 

that still there is a loss. So, that means, the country has 

collapsed even with a 50 per cent increase.  
 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, that is not a point of Order.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Why is that, Sir? 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You can raise it at the appropriate time.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Do you say that what the President has said is an 

untruth? 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am not here to answer for what the President has 

said. I am here to conduct the affairs of this House. Please 

do not allow others to look at our Parliamentarians as a 

pack of jokers.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I think they have simultaneously already established 

it.   

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභනි, ේලසන අංක 1 අවනහද?  
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. You, from the Chair, are 

saying that - 
 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසන අංක 1 අවනහද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I am on my point of Order, Sir.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ේලසන අංක 1 අවනහද?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

No, I am on my point of Order, Sir.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
I have given you an opportunity to raise your point of 

Order and I have given a Ruling. ඔඵතුභහ ේලසන අංක 1 
අවනහද?  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

As you are asking with decorum, I ask Question No. 1, 

Sir.     

 
ේලසනරට හිකක ිළිතතුරු 

யழளக்கலக்கு யளய்ந யழகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

අධි ප්රචෝදනහ  ප්රගොනු කිරීප්රභන් ඳසු ඉලරහ අස 
කයගත් නක් : විසතය 

குற்ஞ்சளட்டப்ட்ட ழன்ர் தழந்ம்ப் தப்ட்ட 

யமக்குகள் : யழபம் 
 CASES WITHDRAWN AFTER INDICTMENTS: DETAILS 

      
   1601/'11  

1. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අග්ර්හභහතළතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු 

අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ- (3)  : 

(අ) (i) 2004.01.01 දින සිට අද දක්හ ව කහරඹ තුශ 
අධිප්රචෝදනහ ප්රගොනු කිරීප්රභන් ඳසු  තිඳතියඹහ 
විසින් ඉලරහ අස කය ප්රගන ඇති නක් ංඛළහ 
ප්රකොඳභණද;   

 (ii) එප්රර අධිප්රචෝදනහ ඉදිරිඳත් කයන රද නක්ර 
ව පුද්ගරඹන්ප්රේ නම් ව එභ අධිප්රචෝදනහ ඳත්රේ 
බහය දුන් දිනඹන් කප්රර්ද;  

 (iii) එප්රර අධිප්රචෝදනහ ඳත්රේ බහය දීප්රභන් අනතුරු 
ඒහ ඉලරහ අස කය ගළ භට ප්රව,තු කප්රර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද?         

(ආ) (i) බහය දුන් අධිප්රචෝදනහ ඳත්රේඹක් ඉලරහ අස කය 
ගළ භ වහ  තිඳති ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු විසින් 
දයන රද විඹදභ ප්රකොඳභණද; 

 (ii) ඒ වහ  තිඳති ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු ප්රනුප්රන් 
ප්රඳ  සිටි  තීඥරුන්ප්රේ නම්  කප්රර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද?         

(ඇ) ප්රනොඑප්ර, නම්,  ඒ භන්ද? 

 

ழபதந அகநச்சந்ம் தத்த சளச, நத அலுயல்கள் 

அகநச்சந்நளயகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) (i) 2004.01.01. நைதல் இன்ந யகப குற்ஞ்சளட்டப் 

ட்ட ழன்ர் சட்டநள அதழளழளல் தழந்ம்ப் 

தப்ட்ட யமக்குகழன் ண்ணழக்கககனநோம்; 

     (ii) அவ்யளள யமக்குகழதும் குற்ஞ்சளட்டப் 

ட்டயர்கழதும் தனர்ககநோம், அவ்யழதக் 

குற்ப் கர்வுகள் றநற்தகளள்ப்ட்ட தழகதழகக 

நோம்; 

    (iii) றநற்டி குற்ப் கர்வுகள் யமங்கப்ட்டகந, 

ழன்ர் அகய தழந்ம்ப் தப்ட்டகந 

ஆகழனயற்நக்கள களபணங்ககநோம்; 

 அயர் கூநயளபள? 

(ஆ) (i) ஒந் குற்ப் கர்கயத் தழந்ம்ப் தநதல் 

ததளடர்ழல் சட்ட நளஅதழர் தழகணக்கத்தழற்கு 

ற்டுகழன் தசகயநோம்; 

 (ii) இது ததளடர்ளக சட்ட நளஅதழர் தழகணக்கத் 

தழன் சளர்ளகத் றதளற்ழன சட்டத்தபணழகது 

தனர்ககநோம்  

 அயர் கூநயளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of  cases withdrawn by the 

Attorney-General from 1st January, 2004 to 

date  after they were indicted;  

 (ii) the names of the cases and persons indicted 

and the dates on which those indictments 

were served; and 

 (iii) the reasons for serving indictments and  

withdrawing them thereafter?  

(b) Will he also state - 

 (i) the cost incurred by the Attorney-General’s 

Department for withdrawals of indictments; 

and 
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ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

 (ii) the names of the lawyers who appeared on 

behalf of  the Attorney General’s 

Department for the same? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අග්ර්හභහතළතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන් භභ එභ 
ේලසනඹට ිළිතතුය රඵහ ප්රදනහ. 

(අ) (i) අධිප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය ගත් නක් ළඩ අන් 
කශ නක් ප්රර රකනු රළප්රේ. එභ නිහ ප්රභභ 
නක්රට අදහශ ප්රන් ප්රන් හර්තහ තඵහ ගනු 
ප්රනොරළප්රේ. හර්තහ තඵහ ගන්ප්රන් ළඩ අන් 
කශ නක් ලප්රඹනි. 

  ප්රභභ නක් අන් ව ආකහයඹ ිළිතඵ හර්තහ 
ඳත්නු රඵන්ප්රන් නළත. කරුණු ප්රභප්ර, ප්රවයින් 
අධි ප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය ගත් නක් ංඛළහ 
වන් කිරීභට ප්රනොවළක.  

 (ii)  අධි ප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය ගත් නක් ළඩ අන් 
කශ නක් ප්රර රකන ඵළවින් එභ අධි 
ප්රචෝදනහර  ඇතුශත් චූදිතයින්ප්රේ නම් ප්රන් 
ප්රන් ලප්රඹන් ටවන් කය ප්රනොභළත. 

 (iii)  අධි ප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය ගළ ප්රම් කිසිදු 
ඵරඹක්  තිඳතියඹහට ප්රනොභළත. ඉලරහ අස කය 
ගළ භට ප්රව,තු අධිකයණඹ වමුප්රේ ඉදිරිඳත් 
කිරීප්රභන් ඳසු අධි ප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය 
ගළ ප්රම් අයඹ ඳභණක් ඉලරහ සිටීභට 
 තිඳතියඹහට වළකිඹ.  තිඳතියඹහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කයනු රළබ ප්රව,තු රකහ ඵරහ අධි 
ප්රචෝදනහ අස කය ගළ ප්රම් අයඹ රඵහ දීභ ප්රවෝ 
එඹ ේතික්ප්ර,ඳ කිරීභ අධිකයණඹ තු කහර්ඹ 
බහයඹකි. අධි ප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය ගනු රළබ 
සිඹ භ නක්රදී ඉලරහ අස කය ගළ ප්රම් 
අඹදුම්ඳතට වහඹක් ලප්රඹන් ඳළමිණිලප්රල 
 තිඥයඹහ විසින් ඉලරහ අස කය ගළ භට ප්රව,තු 
අධිකයණඹ ප්රත ඉදිරිඳත් කය සිටී.  

(ආ) (i)  අධි ප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය ගළ ප්රම්දී කිසිදු 
විඹදභක් දළරීභට සිදු ප්රනොප්රේ.  

 (ii)  ෆභ විටභ යජප්රආ අධි  තිඥයඹකු භඟින් 
අධිකයණඹ වමුප්රේ  තිඳතියඹහ නිප්රඹෝජනඹ 
ප්රකප්රයනු රළප්රේ. ඉවත අංක (අ) (i) හි දක්හ ඇති 
ප්රව,තු ඳරිදි අධි ප්රචෝදනහ ඉලරහ අස කය ගනු රළබ 
අසථහප්රේ නක් වහ ප්රඳ  සිටි යජප්රආ 
අධි තිඥයඹහ ිළිතඵ විප්රල,ප්රඹන් ටවන් 
කිරීභක් නළත.  

(ඈ)  ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ සිංවර බහහප්රන් අතුරු 
ේලසන අවන්නම්. ඉංග්රීකසි බහහප්රන් ඇහු ප්රොත් විප්රද්ශිකප්රඹෝ දළන 
ග වි, ප්රම්ක banana republic එකක් කිඹරහ. ඇභතිතුභනි, පුත් 
ඳත් සියසතරර තිබුණහ, චන්දන ක්රිKආයච්ික, දුමින්ද සිලහ ළනි 
අඹ උහවි ප්රගන ගිහින් ඳසු ඒ නක් ඉලරහ අස කයප්රගන - 
withdraw කය - තිබුණහඹ කිඹහ.  

ඔඵතුභහ කිඹන්ප්රන් ඊට වහත්ඳසින්භ ප්රනස කථහක්.  ඒ  

විතයක් ප්රනොප්රයි, ඔඵතුභන්රහ ප්රම් හප්රේ ළයදි කශ අඹට 

විරුද්ධ තිප්රඵන ප්රචෝදනහ අයින් කයරහ - 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

දළන් ඔඵතුභහප්රේ අතුරු ේලසනඹ ප්රභොකක්ද?  

 
ගරු භන්ත්රීලරු  
(நளண்நெநழகு உநப்ழர்கள்) 

 (Hon. Members) 

ඒ කහරප්රආ කයපු ඒහ ගළන අවන්න.[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ ප්රගොලරන්ට වරි කළක්කුභක් තිප්රඵනහ හප්රේ. ඉතින් 

අවන්න ප්රකෝ.  ඔඵතුභන්රහ යවි කරුණහනහඹකට විප්රද්ල විනිභඹ 

ිළිතඵ charges  ප්රේනහ. ප්රක්පීරහට ප්රභොකුත් නළවළ. ප්රභොකක්ද 

ප්රම් යප්රට් තිප්රඵන ේතිඳත්තිඹ?  තිඳති ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු 

තභන්රහප්රේ අප්රත් තිඹහ ප්රගන ඒක තභන්රහ ප්රද්ලඳහරන උඳක්රරභ 

වහ ඳහවිිකච් කයනහද? නළද්ද? 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීලතුභහප්රේ විප්රද්ල විනිභඹ ංචහ 

ිළිතඵ ේලසනඹ ඉලරහ අස  කය ගන්ප්රන් නළත්ප්රත් ඇයි කිඹන එක 

ගළන ඔඵතුභහ ේලසනඹක් ඇහුප්රොත් ඒක  තිඳතිතුභහට ප්රඹොමු 

කයරහ උත්තයඹක් රඵහ ප්රදන්න භට පුළුන්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳසු ගිඹ කහරප්රආ ආණ්ක්ට ගිඹ අඹටත් එප්රවභයි. අේදුල 

කහදර් ආණ්ක්ට ගිඹහභ- 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසනඹ අවන්න, ගරු භන්ත්රීලතුභහ.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

දළන් අතුරු ේලසන තුනක් ඇහුහ. අේදුල කහදර් භවත්භඹහ 

ගළනත් ඹම්  ේලසනඹක් තිප්රඵනහ නම් ප්රනභ ේලසනඹක් විධිඹට 

අවන්න.   තිඳතිතුභහට ප්රඹොමු කයරහ ඒ ිළිතඵ තත්ත්ඹ 

ප්රභොකක්ද කිඹරහ අිළ ඳවදහ ප්රදන්නම්. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඉතින්  භභ ප්රම් ේලසනප්රඹන් ඇහුප්රේ ඒක ප්රන්.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒක තභයි. දළන් ේලසන ප්රදකක් ඇහුහ.  

1819 1820 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, එකයි ඇහුප්රේ.  භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

නළවළ. නළවළ. තමුන්නහන්ප්ර,ප්රේ නක් අස කය ගත්ප්රත් 

නළවළයි කිඹරහ එක ේලසනඹක් ඇහුහ.  අේදුල කහදර් භවත්භඹහප්රේ 

නක් අස කය ගත්ප්රත් ඇයි කිඹරහ තත් ේලසනඹක් ඇහුහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ප්රම්ක අවරහ තිප්රඵන්ප්රන් අධිකයණ ඇභතිතුභහ -[ඵහධහ 

කිරීභක්]  දළන් එතුභහ ේලසනඹත් අවනහ.  උත්තයඹත් ප්රදනහ.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අවන්න, අවන්න. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

විනඹක් තිප්රඹන්න ඕනෆ.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

දළන් තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසන ළරක් ඇහුහ. කභක් නළවළ ත අවන්න. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භට ළරක් අවන්න ඕනෆ නළවළ.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ත එකයි අවන්න තිප්රඵන්ප්රන්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ඇහුප්රේ එකයි.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රදළනි ේලසනඹ වළටිඹට අවන්න.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ.  විනිසුරුරුන්ප්රේ  ංගභඹ 

වබහගි ව දකුණු අප්රිaකහප්රේ ඳළති ප්රඳොදුයහජළ භණ්ඩීයඹ  ති 

ම්ප්රම්රනප්රආදී කිඹරහ තිබුණහ, රංකහප්රේ තිප්රඵන ේලසනඹ නිහ 

කරුණහකයරහ ප්රඳොදු යහජළ භණ්ඩීයඹ -Commonwealth-  මුළු 

ප්රභප්රව, තිඹන්න එඳහ කිඹරහ. අප්රප් යප්රට් අගවිනිසුරුත් එතළන 

හිටිඹහ. ප්රම්ක ඇත්තද? නළද්ද? 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රම්කට තභයි කිඹන්ප්රන් 

"ඹන්ප්රන ප්රකොප්රව,ද, භලප්රර ප්රඳොල" කිඹරහ. ප්රභොකද, ඒක ප්රම් 

ේලසනඹට කිසිප්ර,ත්භ අදහශ නළවළ. ඒක අප්රිaකහප්රේ තිබුණු ප්රදඹක්.  

ඔඵතුභන්රහ කලින් කිේහ  ප්රන්, කිලිප්රනොච්ික ඹනහ කිඹරහ 

භළදච්ික ගිඹහ කිඹරහ.  

ඉතින් ඒ හප්රේ ප්රදඹක් තභයි ප්රම්කත්. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ අවරහ තිප්රඵන්ප්රන් 

අධිකයණඹ ම්ඵන්ධ ේලසනඹක්.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ විඳක්ප්රආ ප්රජළසඨ 

භන්ත්රීලයප්රඹක්. ඒ නිහ ඳහර්ලිප්රම්න්තු ම්ේදහඹ තුශ ේලසන අවන 

ක්රරභඹ ගළන හිතන්න. ඔඵතුභහ අවන අතුරු ේලසනඹ මූලික 

ේලසනඹට අදහශ විඹ යුතුයි. මූලික ේලසනඹට අදහශ නළති, යට ප්රට් 

ඹන ේලසනරට උත්තය ප්රදන්න ඵළවළ. ඒකට ප්රනභ ේලසනඹක් 

අවන්න.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ අගභළතිතුභහප්රගන් ප්රම් 

ේලසනඹ අවරහ තිප්රඵන්ප්රන් අධිකයණඹ ම්ඵන්ධප්රඹනුයි. ප්රම් 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ේලසනඹක් අවන්න ීටට ඩහ ප්රවො අසථහක් 

ප්රකොප්රව,ද තිප්රඵන්ප්රන්? 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අසථහක් තිබුණහට සථහය නිප්රඹෝග අනු තභයි ඔඵතුභහ 

කටයුතු කශ යුත්ප්රත්. සථහය නිප්රඹෝගරට ිළටින් ගිහින් ඕනෆ 

ඕනෆ ප්රද්ල අවන්න ඵළවළ. ඒහට උත්තය ප්රදන්න ඵළඳිරහ නළවළ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එප්රවභ නම්, සථහය නිප්රඹෝග අනුද ඔඵතුභන්රහ භව 

ඵළංකුප්රේ හර්තහ table  කයරහ නළත්ප්රත්?  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ේලසනඹ.  

1821 1822 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ප්රදළනි එකයි භහ ඇහුප්රේ.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The answer was given by the Hon. Minister. - 

[Interruption.] Yes, Hon. Leader of the Opposition.  
 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ  
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Will the Hon. Leader of the House find out from the 

Attorney-General and inform this House of the procedure  

followed when an application is made to court to 

withdraw the indictment? Does the Attorney-General 

enter it in writing at any stage or is it done through verbal 

communication, using the mobile phone or through 

telepathy?  
 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
I have explained in my answer the procedure adopted. 

So, there is nothing more to add.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

දළන් නම් අතුරු ේලසන තුන අහ අන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  

 

 
ප්රභොයක, ප්රකොටප්රඳොර වහ ඳසප්රගොඩ අධළහඳන 

කරහඳ : ගුරු සථහන භහරු 
தநளபயக்க,  தகளட்டதள நற்நம் ஸ்தகளட கல்யழ 

யனங்கள் : ஆசழளழனர் இடநளற்ம்  
MORAWAKA, KOTAPOLA AND PASGODA EDUCATIONAL 

ZONES: TEACHER TRANSFERS 

1829/‟11 

2. ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்நெநழகு நெத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධළහඳන අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ - (3): 

(අ) (i) භහතය දිස්රිKක්කප්රආ, ප්රදනිඹහඹ අධළහඳන 
කහර්ඹහරඹට අඹත්, ප්රභොයක, ප්රකොටප්රඳොර වහ 
ඳසප්රගොඩ ප්රකොට්ඨහ අධළහඳන කහර්ඹහරලින් 

ඳහරනඹ න යජප්රආ ඳහලර දුසකය ප්ර,හ 
කහරඹ අන් වීප්රභන් ඳසු සථහන භහරුවීම් 
ප්රනොරළබීභ නිහ දළඩි කරකිරීභට ඳත් විලහර ගුරු 
ිළරික් සිටින ඵත්; 

 (ii) ප්රභභ ප්රව,තු නිහ එභ ගුරුරුන්ප්රේ ඉගළන්වීප්රම් 
කටයුතුර ගුණහත්භකබහඹ ිළරිහීභට රක් විඹ 
වළකි ඵත්; 

 එතුභහ ිළිතගන්ප්රනහිද?  

(ආ)  (i) ගුරු භහරු භණ්ඩර තීයණඹන්ට අනු සථහන භහරු 
වහ පුයහලිඹ යුතු අභ සුදුසුකම් කප්රර්ද; 

       (ii) ප්රම් න විට ඉවත අධළහඳන කරහඳ තුශ දුසකය 
ප්ර,හ කහරඹ අන් වීප්රභන් ඳසු සථහන භහරුවීම් 
ඉලරහ ඇති ගුරුරුන් ංඛළහ ප්රකොඳභණද; 

 (iii)  ඔවුන්ට සථහන භහරුවීම් රඵහ දීභ වහ ළඩ 
ිළිතප්රශක් කහ තිප්රේද; 

 (iv) එභ ක්රරභප්රේදඹ කප්රර්ද; 

 (v) ඒ අනු සථහන භහරු රඵහ ප්රදන්ප්රන් නම්, එභ 
දිනඹ කප්රර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද?         

(ඇ) ප්රනො එප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 

 
கல்யழ அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) (i) நளத்தக நளயட்டத்தழன் ததழனளன கல்யழக் 

களளழனளனத்தழற்குளழன தநளபயக்க,  தகளட்ட 

தள நற்நம் ஸ்தகளட றகளட்டக் கல்யழக் 

களளழனளனத்தழளல் ழந்யகழக்கப்டும் அபச 

ளடசளககழல் கஷ்டப் ழபறதச றசகயக் 

களத்கத நேர்த்தழ தசய்த ழன்ர் இடநளற்ம் 

கழகடக்களததளல் தந்ம் யழபக்தழக்கு 

உள்ளகழநோள் ஆசழளழனர்கள் தந்நயழல் 

இந்க்கழன்ளர்கள் ன்கதநோம்; 

 (ii) இதன் களபணநளக இவ்யளசழளழனர்கழன் 

கற்ழத்தல் தபம் குகயகடனளம் ன்கதநோம் 

 அயர் ற்நக்தகளள்யளபள? 

(ஆ) (i) ஆசழளழனர் இடநளற் சககழன் 

தவர்நளத்தழற்றகற் இடநளற்த்தழன் தளந்ட்டு 

நேர்த்தழதசய்னறயண்டின ஆகக்குகந்த தகககந 

கள் னளகயதனன்கதநோம்; 

        (ii) தற்றளது றநற்டி கல்யழ யனத்தழல் 

கஷ்டப்ழபறதச றசகயக் களத்கத நேர்த்தழ 

தசய்ததன் ழன்ர் இடநளற்ம் றகளளழநோள் 

ஆசழளழனர்கழன் ண்ணழக்கக னளததன்கதநோம்; 

 (iii) இயர்கலக்கு இடநளற்ம்  யமங்குயதற்கள 

றயகத்தழட்டதநளன்ந தனளளழக்கப்ட்டுள்தள 

ன்கதநோம்; 

 (iv) றநற்டி நைகனழனல் னளததன்கதநோம்; 

 (v) இதற்றகற் இடநளற்ம் யமங்கப்டுநளனழன் 

அத்றததழ னளததன்கதநோம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 
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asked  the Minister of Education: 

(a) Will he admit that - 

 (i) there are many teachers who are actually 

frustrated as a result of not receiving 

transfers after the completion of the difficult 

area service period in the government 

schools administered by the Morawaka, 

Kotapola and Pasgoda Divisional Education 

Offices belonging to the Deniyaya 

Education Office of the Matara District; and 

 (ii) the quality of teaching of these teachers 

could decline on account of this reason? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the minimum qualifications need to be 

fulfilled for transfers as per the decisions of 

the teacher transfer boards;  

 (ii) the number of teachers who have sought 

transfers by now, after the completion of 

their difficult service period at the above 

educational zones; 

 (iii) whether a programme has been drawn up 

for granting them transfers;  

 (vi) what that programme is; and 

 (v) if transfers are given accordingly, the date 

for same? 

(c) If not, why? 

  
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධළහඳන අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு ந்து குணயர்த - கல்யழ  அகநச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ේලසනඹට ිළිතතුය 

ප්රදනහ. 

 

(අ) (i) නළත. 

 (ii) අදහශ ප්රනොප්රේ. 

(ආ) (i) ජහතික ගුරු භහරු ේතිඳත්තිඹට වහ ගුරු ප්ර,හ 

ළසථහ අනු ගුරු ප්ර,හ ළසථහප්රේ ඇතුශත් 

සථහය කමිටු විසින් නම් කයනු රඵන ඳහරක 

අනිහර්ඹ අභ ප්ර,හ කහරඹක් ෆභ ගුරු 

බප්රතක් විසින්භ ප්ර,ඹ කශ යුතුඹ. ඒ අනු, 

 අති දුසකය ප්රවෝ දුසකය ඳහරක අභ ප්රර 
ය 3ක්. 

 අඳවසු ප්රනොන ඳහරක අභ ප්රර ය 
4ක්. 

 ඩහත් සුදුසු ඳහරක උඳරිභ ය 6ක්. 

 ඳවසු ඳහරක උඳරිභ ප්රර ය 8ක්. 

  ප්ර,ඹ කශ යුතුඹ. එප්රභන්භ ඳහර ඳහදක ගුරු 

ඵහ ගළ ම් ේතිඳත්තිභඹ ප්රර ිළිතගන්නහ 

අසථහරදී ඳත්වීම් ලිිළප්රආ වන් ප්රකොන්ප්රද්සි 

අනු ඳත් කයන රද ඳහප්රල එක දිගට ප්ර,ඹ 

කශ යුතු ය ගණන ම්පර්ණ කශ යුතුඹ. 

 (ii) අන්තර් කරහඳ සථහන භහරු ඉලරහ ඇති ගුරු 
ංඛළහ - 111යි. 

  අන්තර් ඳශහත් සථහන භහරු ඉලරහ ඇති ගුරු 
ංඛළහ - 28යි.  

 (iii) ඔේ. ඳශහත් බහ විසින් අදහශ ඳශහප්රත් ගුරු භහරු 
ිළිතඵ ළඩ ිළිතප්රශක් කහ තිප්රේ. 

 (iv) සථහන භහරු අප්රප්ක්ිකත ගුරුබතුන් විසින් 
කරහඳරට බහය දී ඇති සථහන භහරු අඹදුම් ඳත් 
වහ ජහතික ගුරු භහරු ේතිඳත්තිඹට අනු 
ප්රතෝයහ ගත් නිර්ණහඹකරට අනුකර කරහඳ 
ගුරු භහරු භණ්ඩරඹ විසින් රකුණු දීභක් සිදු 
කයයි. 

  අනතුරු එභ රකුණු අනුිළිතප්රශ අනු 
ගුරුරුන් ප්රඳශ ගසහ කරහඳඹ තුශ ඳතින ගුරු 
ඌනතහ වහ අතිරික්ත ිළිතඵ ද රකහ ඵරහ 
ජහතික ගුරු භහරු ේතිඳත්තිප්රආ 1.1 ගන්තිඹට 
අනු ශිළඹන්ප්රේ අලළතහ මුඛළ සථහනප්රඹහි 
තඵහ ශිළඹන්ට වහ ඳහලරට වහනිඹක් සිදු 
ප්රනොන ප්රර ගුරු සථහන භහරු රඵහ දීභට 
කටයුතු කයන ඵ දන්මි. 

 (v) ජහතික ගුරු භහරු ේතිඳත්තිඹට අනුකර 
ළප්තළම්ඵර් භහප්රආ 1 - 15ත් අතය කහර සීභහ 
තුශ. 

(ඇ) අදහශ ප්රනොප්රේ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்நெநழகு நெத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු 

ේලසනඹ ප්රභඹයි. ගරු ඇභතිතුභහ එතුභහප්රේ ිළිතතුය පුයහටභ 

ජහතික ගුරු භහරු ේතිඳත්තිඹ ිළිතඵ කුභක් වන් කශත්, 

දකුණු ඳශහත් බහ දකුණු ඳශහතටභ අදහශ ගුරු භහරු 

ේතිඳත්තිඹක් වදහප්රගන තිප්රඵනහ. ඒ ගුරු භහරු ේතිඳත්තිප්රආ 

කිඹනහ, "ප්රම් කරහඳප්රඹන් ගුරුයප්රඹකු නිදවස කයන්න නම් ඒ 

විඹට අදහශ ඳහප්රලයි, ප්රකොට්ඨහප්රආයි, කරහඳප්රආයි කිසිභ 

පුයප්ඳහක්ක් නළති ප්රන්න ඕනෆ'' කිඹරහ. ඳහර තුශ  

අනුේහප්තිකප්රඹක් ප්රඹොදන්න පුළුන්. වළඵළයි කරහඳඹ තුශයි, 

ප්රකොට්ඨහඹ තුශයි කිසිභ පුයප්ඳහක්ක් නළත්නම් ප්රම් භහරු වීභ 

කයන්න ඵළවළ. ජහතික ගුරු භහරු ේතිඳත්තිඹ අභිබනඹ කයමින් 

ඳශහත් ගුරු භහරු ේතිඳත්තිඹක් ්රි ඹහත්භක කයන්නට අභහතළහංලඹ 

ඉඩ දීරහ තිප්රඵන්ප්රන් ඇයි, ඒ ිළිතඵ අභහතළහංලප්රආ භළදිවත් වීභ 

ප්රභොකක්ද කිඹරහ භහ දළනගන්න කළභළතියි. 

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එප්ර, ්රි ඹහත්භක න ඵක්  ඔඵතුභහ දළන් වන් කයන තුරු 

අධළහඳන අභහතළහංලඹ ප්රත හර්තහ ප්රරහ නළවළ. ජහතික 

අධළහඳන ේතිඳත්තිඹට අනුකර ඕනෆ, ඳශහත් බහ කටයුතු 

කයන්නට. ජහතික ගුරු භහරු ේතිඳත්ති අභිබහ ඒ ඒ ඳශහතට 

සුවිප්රල,ෂී ව තත්ත්ඹක් ඳශහත් බහ කස කයප්රගන තිප්රඵනහ 

නම් ඒ ිළිතඵ විභර්ලනඹ කය ප්රොඹහ ඵරහ, අදහශ 

ඳහර්ලසඹන්ප්රගන් අවරහ ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ අධළහඳන කටයුතු 

ිළිතඵ උඳප්රද්ලක කහයක බහප්රේ දී ඔඵතුභහට ඒ ම්ඵන්ධබප්රඹන් 

භභ ිළිතතුයක් රඵහ ප්රදන්නම්. 

1825 1826 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்நெநழகு நெத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ ප්රදන අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි.  ප්රදනිඹහඹ අධළහඳන කරහඳප්රආ ඇතළම් ඳහලර අවුරුදු 

8ක්, 9ක් ප්ර,ඹ කයපු ගුරුරුන්ටත් තභත් එභ කරහඳප්රඹන් 

අයින් ප්රරහ ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් තිප්රඵනහ.  වළඵළයි අවුරුදු 

5ක්, 6ක් ප්ර,ඹ කයපු භවය ගුරුරු විවිධ ක්රරභප්රේද  තුිතන් භහරු 

වීම් වදහ ප්රගන ඹනහ.  ඒ  ප්රම් ඳශහත් බහ සීභහ  තුශභයි. ඒ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් අභහතළහංලඹට කයන්න පුළුන් භළදිවත් වීභ 

ප්රභොකක්ද?   

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භළදිවත් වීභක් ලප්රඹන් එප්ර, ප්රනොකයන ප්රරට උඳප්රදස 

ප්රදන්න පුළුන්. ජහතික ගුරු භහරු  ේතිඳත්තිඹ ්රි ඹහත්භක කයන්න  

කිඹන්න පුළුන්. ගුරුයප්රඹක් භහරු කිරීප්රම්දී  විප්රල,ප්රඹන්භ 

ඳශහත් බහත්, අදහශ අධළහඳන ඵරධහරිනුත් කරුණු ප්රදකක් 

ිළිතඵ ේධහන ලප්රඹන් ළරකිලිභත් ප්රනහ. ඳන්ති කහභයඹ 

තුශ  සිටින ශිළඹහප්රේ ව විතඹට ඇති න  ඵරඳෆභ තභයි ේථභ 

කරුණ වළටිඹට රකන්ප්රන්. ඹම් කිසි ගුරුයප්රඹක් භහරු කිරීභ 

තුිතන් ශිළ ව විත විලහර  ේභහණඹකට අගතිඹක් ප්රනහ නම්, ඒ 

අසථහප්රේදී  භහරු රඵහ ප්රදන්ප්රන් නළවළ. ඳහරත්, ශිළඹහත් 

ගළන රකහ ඵරහ,  භහරුවීම් ඉලරහ තිප්රඵන ගුරුරුන්ප්රේ භහරුවීම් 

කරහඳ  භට්ටප්රභන් වහ ඳශහත් භට්ටප්රභන් කයන්නට වළකි ෆභ 

උත්හවඹක්භ දයනහ. එප්ර,  ප්රනොදයනහ නම්, ගරු භන්ත්රීලතුභහ 

අඳට කරුණු ඉදිරිඳත් කප්රශොත් ඒ අදහශ  ඵරධහරින් භඟ හකච්ඡහ 

කය අඳට එඹ නිළයදි  කයන්න පුළුන්.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்நெநழகு நெத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ තුන් න  අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. 

ඉතහ ඳළවළදිලිභ, අවුරුදු ඳවක කහරඹක් ප්ර,ඹ කශ යුතුයි කිඹහ 

ප්රදනිඹහඹ කරහඳප්රආ ගුරුරුන්ට  ඳත්වීම් රඵහ දී  තිබුණත්, ඒ 

නිඹභඹට ිළටින් කටයුතු කය තිප්රඵන අඹප්රේ  ප්රලඛනඹක් ඉදිරිඳත් 

කයන්න භට පුළුන්කභ තිප්රඵනහ. අවුරුදු ඳවක් ප්රනොප්රයි, 

අවුරුදු තුනක් ඉරහ තිප්රඵන අඹ භවය තළන්ර 

අනුේහප්තිකප්රඹක් යහිතභ ගුරු   භහරුවීම් කය තිප්රඵනහ.  වළඵළයි 

අය හප්රේ  ගුරු භහරු ේතිඳත්තිඹක් ඳශහත ටත් ඳනහ ප්රගන 

ඉන්නහ. එභ නිහ ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් භසත ඳශහත් බහ එක්ක 

කථහ කය  ඒකභතිකත්ඹක්  වදහ ගන්නට  අභහතළහංලඹට ඵළරි 

ඇයි?  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු භන්ත්රීලතුභනි,  ඔඵතුභහ කිඹන  ඔඹ  ලිඹවිලර  භට 

ප්රදන්න. අනුේහප්තිකප්රඹක් යහිත කුභන අසථහකත්  

ගුරුයප්රඹකු භහරු ප්රනොකශ යුතුයි. භක් නිහද? අය  දරුන්ප්රේ  

ව විතරට ඍජු  ඒක  ඵරඳහන නිහ. ඔඵතුභහ භට ඒ  රළයිසතු 

ප්රදන්න.   දකුප්රණ් ඳශහත් අභහතළතුභහත්,  අදහශ ඳශහත්  අධළහඳන 

අධළක්යඹහත් භඟ ප්රම්  ිළිතඵ  හකච්ඡහක්   කයන ප්රර 

භහ  භප්රේ ප්රලකම්තුභහට නිඹභ කයනහ.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ේලසන අංක 3-2511/'12-(1), ගරු  ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ. 

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ  එභ ේලසනඹ අනහ.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතළතුභහ  ප්රනුප්රන් එභ ේලසනඹට ිළිතතුය  දීභ 

වහ ති ප්රදකක කහරඹක් ඉලරහ සිටිනහ. 

 
ේලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளந் தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

 

 

ප්රඩංගු භර්දනඹ වහ ප්රගන්ර රද  BTI 
ඵළක්ටීරිඹහ : විසතය 

தடங்கு ஒமழப்நெக்களகக் தகளண்டுயபப்ட்ட BTI 

ற்வளழனள : யழபம் 
BTI BACTERIUM IMPORTED FOR CONTROLLING DENGUE : 

DETAILS 
 

2698/'12 
4. ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
 (நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 ප්රෞඛළ අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ - (1) : 
 

(අ) (i) ප්රඩංගු භර්දනඹ වහ කියුඵහප්රන් BTI 
ඵළක්ටීරිඹහ ප්රගන්න රද දිනඹ කප්රර්ද; 

 (ii) එභ ඵළක්ටීරිඹහ ප්රගන්න රද ේභහණඹ 
 ප්රකොඳභණද; 

 (iii) ඒ වහ ළඹ ව භසත මුදර ප්රකොඳභණද; 

 (iv) එභ  මුදර විඹදම් කශ ආකහයඹ කප්රර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) BTI ඵළක්ටීරිඹහ ශ්රීය රංකහප්රේ ප්රඩංගු භර්දනඹට 
සුදුසු ඵට නිර්ප්රද්ල කප්රශ, කවුරුන්ද; 

 (ii) ප්රභයට ප්රඩංගු භර්දන ක ාඹහලිඹ වහ එභ 
ඵළක්ටීරිඹහ බහවිතහ කය ඇති ඳ ාභහණඹ 
ප්රකොඳභණද; 

 (iii) අද නවිට එකී ඵළක්ටීරිඹහ ප්රගන්හ බහවිතහ කිරීභ 
තුිතන් ප්රඩංගු භර්දනප්රආදී අත්කය ප්රගන ඇති  
ඳ ාගතිඹ කප්රර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ  ප්රභභ  බහට දන්න්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 

 
சுகளதளப அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) (i) தடங்கு ஒமழப்நெக்களக கழநௌளயழலிந்ந்து BTI 

ற்வளழனள தகளண்டுயபப்ட்ட தழகதழ னளததன் 

கதநோம்; 

 (ii) றநற்டி ற்வளழனள வ்யவு தகளண்டுயபப் 

ட்டது ன்கதநோம்; 

1827 1828 
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 (iii) இதற்தக தசயள தநளத்தப் ணத்ததளகக 

னளததன்கதநோம்; 

 (iv) குழத்த ணம் தசயழடப்ட்ட யழதம் னளததன் 

கதநோம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) BTI ற்வளழனள இங்ககனழல் தடங்கு ஒமழப் 

நெக்குப் தளந்த்தநளதத சழளளழசு தசய்த 

யர்கள் னளயர் ன்கதநோம்; 

 (ii) இந்ளட்டில் தடங்கு ஒமழப்நெச் தசனற்ளட்டிற்களக 

குழத்த ற்வளழனள னன்டுத்தப்ட்டுள் அவு 

னளததன்கதநோம்; 

 (iii) றநற்கூழன ற்வளழனள தகளண்டுயபப்ட்டு னன் 

டுத்தப்ட்டதன் ஊடளக தடங்கு ஒமழப்ழன் 

றளது இன்யழல் அகடனப்தற்நள் 

நைன்றற்ம் னளததன்கதநோம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House of - 

 (i)  the date on which the BTI bacterium was 

imported to this country from Cuba for the 

purpose of  controlling dengue; 

 (ii) the amount of the aforesaid bacterium  

imported to this country; 

 (iii) the total amount of money that was spent on 

the aforesaid purpose; and 

 (iv) the manner in which the aforesaid amount 

of money was spent? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the names of the persons who 

recommended that the BTI bacterium is 

suitable for the purpose of controlling 

dengue in Sri Lanka; 

 (ii) the amount of the aforesaid bacterium that 

has been used for controlling dengue in this 

country; and 

 (iii) the progress that has been achieved up to 

now by the use of the aforesaid bacterium 

for controlling dengue? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ප්රෞඛළ නිප්රඹෝජළ 
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිප්රඹෝජළ  කථහනහඹකතුභනි,   ප්රෞඛළ අභහතළතුභහ 

 ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹට ිළිතතුය ප්රදනහ. 

(අ)  (i) 2010.09.15. 

            (ii)    ීයටර් 10,000. 

           (iii)     රුිළඹල 33,560,000.00 

           (iv)    BTI  ඵළක්ටීරිඹහ වහ මිර  +  යහඹ ප්රර්ගු 
ගහසතු  +  ඵදු 

(ආ)     (i)    ඳරියප්රආ රැඳී  ඇති ඳවසුප්රන් ඉත් කශ 

ප්රනොවළකි භදුරුන් ප්රඵෝන සථහන වහ 

අනිකුත් හවක භර්දන ක්රරභ  භඟ ඒකහඵද්ධ  

බහවිතහ කිරීභ වහ කියුඵහප්රන් ඳළමිණි  

විප්රල,ඥයින් ප්රදප්රදනහ ව හවක  භර්දනඹ  

වහ න උඳප්රද්ලහත්භක  කමිටු භගින්  BTI  

බහවිතඹ  නිර්ප්රද්ල කයන රදී. 

           (ii)    ආනඹනඹ කශ ීයටර් 10,000 මුළුභනින්භ ප්රඩංගු 

භර්දනඹ වහ ේහප්රද්ය ඹ ලප්රඹන් ප්රඵදහ වරින 

රදී. 

          (iii)    විවිධ ේප්රද්ල තුශ භදුරුන් ප්රඵෝන, ඉත් කශ 

ප්රනොවළකි සථහනරට BTI ති ප්රදකකට යක් 

අඛණ්ඩ ප්රඹදීප්රභන් භදුරු කීටඹන්  විනහල න 

ඵ කීටවිදළහ දත්ත භගින් නහථ කය ඇත. 

 (ඇ)  ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ ඳශමුන අතුරු 

ේලසනඹ ප්රභඹයි. ඔඵතුභන්රහ විලහර විඹදභක් දයරහ ප්රඩංගු භර්දන 

කියුඵහනු ඵළක්ටීරිඹහ ීයටර් 10,000ක් ප්රගනළලරහ ගළහුහට ඳසුත්, 

ප්රම් අවුරුද්ප්රද් අද න ප්රකොට ප්රඩංගු ප්රයෝගීන්  9,000කට ළඩි 

ංඛළහක් ඉන්නහ. ඉතහ දළළන්ත විධිඹට ප්රම් ංඛළහ දසින් 

ද  ළඩි ප්රනහ. භභ අවන්න කළභළතියි,  කියුඵහනු ඵළක්ටීරිඹහ 

ප්රගනළලරහත් ප්රම් තත්ත්ඹ අන් කය ගන්න ඵළරි නම්, 2,000 

ගණනකට සිටි ප්රයෝගීන් ංඛළහ 9,000 ගණනකට ළඩි ප්රරහ 

තිප්රඵනහ නම්, ඔඵතුභන්රහ ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ගන්නහ ්රි ඹහ 

භහර්ගඹ ප්රභොකක්ද කිඹරහ.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ප්රවට භළප්රලරිඹහ දිනඹ. ගරු  නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි,  

අප්රප් ප්රෞඛළ ක්ප්ර,ත්රේඹ- 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ප්රඩංගු ගළනයි ඇහුප්රේ.   භළප්රලරිඹහ ගළන ප්රන ේලසනඹක් 

අවන්නම්.  

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒක වරි. ප්රම් ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ප්රඳොේඩක් ඉඩ 

ප්රදන්නප්රකෝ. ප්රභොකද, ප්රනොප්රන ප්රද් ගළන විතයක් කිඹන්ප්රන්. 

භප්රේ ප්රෞඛළ අභහතළහංලප්රආ ප්රම් ප්රද් ගළනත් කිඹන්න එඳහ ඹළ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රඩංගු ගළන අවපුහභ භළප්රලරිඹහ ගළන උත්තය ප්රදනහ. 

ප්රකොප්රව,ද ඹන්ප්රන්, භලප්රල ප්රඳොල හප්රගයි උත්තය ප්රදන්ප්රන්.  

1829 1830 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ප්රභොකද, භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගඹ ම්ඵන්ධප්රඹනුත් ප්රම් හප්රේ 

විලහර ලප්රඹන් ංගතඹ ආහ.  කිඹන්න තුටුයි,  අද න ප්රකොට 

දියිප්රන් එකභ භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගිප්රඹක්ත් නළවළ, ගරු නිප්රඹෝජළ 

කථහනහඹකතුභනි. ඒ ගළන අප්රප් ප්රෞඛළ අභහතළහංලඹ කටයුතු 

කයරහ දළනට ඉන්ප්රන් ිළට යටලින් ඳළ මිප්රණන ප්රයෝගීන් ඳභණයි. 

2013  ප්රර් ප්රම් න ප්රකොට ප්රද්ය ඹ ලප්රඹන් කිසිභ භළප්රලරිඹහ 

ප්රයෝගිප්රඹක් හර්තහ ප්රරහ නළවළ.   

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භළප්රලරිඹහ ගළන ප්රනොප්රයි අිළ අවන්ප්රන්.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අතළඹ ප්රනොප්රයි. ප්රම්ක ගකීප්රභන් කිඹන්ප්රන්. අිළ 

කිඹන්ප්රන්  ප්රඩංගු ප්රයෝගඹ ම්ඵන්ධප්රඹනුත් භයණ ංඛළහ 

සිඹඹට 50කින් අක් කයරහ තිප්රඵනහ. ඒ කිඹන්ප්රන් ප්රෞඛළ 

අභහතළහංලප්රආ ේධහන ප්රද් තභයි ප්රයෝගීන්ප්රේ ව විත ප්රේයහ ගළ භ.  

මුර සිට සිටි ප්රඩංගු ප්රයෝගීන්ප්රේ ංඛළහ  ප්රම් ්රි ඹහදහභඹ නිහ 

අඳට සිඹඹට 50කින් අක් කය ගන්නට පුළුන්කභ රළබිරහ 

තිප්රඵනහ.  

ප්රඵෝවීභ ළශළක්වීභ ඳරියඹත් එක්ක ප්රගන ඹන 

ළඩටවනක්. ඒ හප්රේභ එඹට ප්රනත් අභහතළහංලර 

ම්ඵන්ධීකයණඹත් කයන්න ඕනෆ. එඹ ප්රෞඛළ අභහතළහංලඹට 

විතයක් තනිභ කයන්න ඵළවළ. ඒ වහ  ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක 

ඵරකහඹක් ඳත් කය තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ  ේහප්රද්ය ඹ භට්ටප්රභන් 

ළඩටවන් ්රි ඹහත්භක කය තිප්රඵනහ. ප්රභඹ ක්ණික -එක 

ඳහයටභ-  ජඹග්ර්වණඹ කයන්න පුළුන් ප්රදඹක් ප්රනොප්රයි.  

ප්රම් හප්රේභ තභයි භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගඹත්. තිස ගණන්රදී අස 

දවක් ඳභණ භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගප්රඹන් මිඹ ගිඹහ. ප්රම් හප්රේ අභිප්රඹෝග 

ප්රභතුභන්රහ කිඹන විධිඹට ඳළප්රඹන් ප්රදප්රකන්, දසින් ප්රදප්රකන් 

අන් කයන්න ඵළවළ. නමුත් ඒ වහ ්රි ඹහ භහර්ගඹක් අයප්රගන 

හර්ථක කටයුතු කයරහ තිප්රඵනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි. 

භට ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹට උත්තයඹ රළබුප්රණ් නළවළ. භහ 

ඇහුප්රේ ප්රඩංගු ගළනයි. එතුභහ උත්තයඹ දුන්ප්රන් භළප්රලරිඹහ 

ගළනයි. භහ දන්ප්රන් නළවළ, එතුභහ භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගිප්රඹකුද කිඹරහ. 

එතුභහට ංගත ප්රයෝගඹක් වළදිරහද දන්ප්රන් නළවළ. ේලසනඹ 

න්ප්රන් ඒක ප්රනොප්රයි, ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි. භහ 

ඇහුප්රේ ප්රභච්චය මුදල ේභහණඹක් විඹදම් කයරහ තිප්රඵද්දී ප්රඩංගු 

ප්රයෝගඹ තදුයටත් ළඩි ප්රරහ, ප්රම් තයම් ප්රයෝගීන් ංඛළහක් -

9,500කට ළඩි ංඛළහක්.- වඳුනහ ප්රගන තිප්රඵන්ප්රන් ප්රකොප්රවොභද 

කිඹරහයි. ඒකට නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභහට උත්තය ප්රදන්න ඵළරි නම්, 

එක්ප්රකෝ ඇභතිතුභහට ප්රවෝ ප්රන කහට වරි ප්රවෝ උත්තය ප්රදන්න 

කිඹන්න.  

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ප්රන කවුරුත් උත්තය ප්රදන්න ඕනෆ නළවළ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රෞඛළ අභහතළහංලඹ ළඩ කයන්ප්රන් ප්රභප්රවභද? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රභතුභහ ඇහුප්රේ-  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹට ිළිතතුරු ප්රදන්න. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භහ කිේහ ප්රඩංගු ප්රයෝගප්රඹන් භළප්රයන ංඛළහ සිඹඹට 50කින් 

අක් කයරහ තිප්රඵනහ කිඹරහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහ ඇහුප්රේ ඒකයි. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භළප්රයන ංඛළහ සිඹඹට 50ක් අක් කයරහ තිප්රඵනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහ ඇහුහ. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එතුභහට ඒකට උත්තයඹ භහ දුන්නහ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වරි, උත්තයඹ දුන්නහ. දළන් තුන්න අතුරු ේලසනඹ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභනි, ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹට උත්තයඹ 

රළබුප්රණ්  නළවළ.  

1831 1832 
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ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගඹ ගළනත් භහ කිේහ. අප්රප් ප්රෞඛළ 

අභහතළහංලඹ ඳළත්ප්රතන් ප්රකප්රයන ළඩ ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. 

ප්රභොකද, ප්රව,තු යටල 109ක තභ භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගඹ 

තිප්රඵනහ. ප්රම් ප්රරෝකප්රආ විනහඩිඹට එක දරුප්රකු භළප්රයනහ 

භළප්රලරිඹහ ප්රයෝගප්රඹන්. ඒක අප්රප් යප්රට් සිද්ධ න්ප්රන් නළවළ 

කිඹන එක අඳ ආඩම්ඵයප්රඹන් කිඹන්න ඕනෆ. විඳක්ඹ වළටිඹට 

තමුන්නහන්ප්ර,රහ ප්රනොන ප්රද් ගළන විතයයි කථහ කයන්ප්රන්.  

 
ගරු සුව  ප්ර,නසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுஜவய றசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ිළට යටිනුත් ඇවිලරහ ඵරහ ප්රගන ඉන්නහ. ප්රභප්රවභ උත්තය 

දුන්ප්රනොත් අඳට රජ්ජයි. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ේලසනඹ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අඳට ජහතළන්තය ලප්රඹන් 

උදවු කයන ඵවප්රර්න් යප්රට් නිප්රඹෝජිතරුත් ඇවිලරහ ඵරහ ප්රගන 

ඉන්නහ. ඒ කට්ටිඹ හිතනහ ඇති- 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ේලසනඹද ප්රම් අවන්ප්රන්? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, නළවළ. භහ කිඹන්ප්රන් ඒ අඹත් හිතනහ ඇති, ප්රම් ඹක්කු 

ප්රභොනහද ප්රම් කථහ කයන්ප්රන් කිඹරහ.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහ අවන්ප්රන් ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි,- 

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

කරුණහකයරහ ප්රභෝඩකභ ේදර්ලනඹ කයන්න එඳහ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! කරුණහකයරහ ගරු භන්ත්රීලතුභහට අතුරු ේලසනඹ 

අවන්න ප්රදන්න. 

ගරු සුව  ප්ර,නසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுஜவய றசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඵවප්රර්න් ගළන ඇහුහභ ඇප්රභරිකහ ගළන කිඹනහ හප්රේ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළවළ, භහ කිඹන්නම් අසර් කිඹරහ භන්ත්රීලයඹකු ඉන්නහ- 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර් භන්ත්රීලතුභහ, නිලසලේද න්න. ගරු සුව  ප්ර,නසිංව 

භන්ත්රීලතුභහ නිලසලේද න්න. ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භන්ත්රීලතුභහ 

තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඵවප්රර්න් නිප්රඹෝජිත භවත්රුන්ට භභ කිඹන්නම්, - 
 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 
 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ දත භණ්ඩරඹට භභ කිඹන්නම්, අසර් කිඹරහ භන්ත්රීලයඹකු 

ප්රභප්රව, ඉන්නහ, පුළුන් නම් එතුභහ අයප්රගන ඹන්න කිඹරහ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භප්රේ ඳශමු අතුරු ේලසනඹට උත්තයඹක් දුන්ප්රන්ත් නළවළ. 

ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹට උත්තයඹක් දුන්ප්රන්ත් නළවළ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ තුන්ළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න කළභළතියි. දළන් කියුඵහනු 

ඵළක්ටීරිඹහ ීයටර් 10,000ක ේභහණඹක් ප්රගනළලරහ ඒක තළන් 

තළන්රට ප්රඵදහ දුන්නහ. භවය විට එභ ඵළක්ටීරිඹහ ගවපු නළති 

තළනුත් තිප්රඵනහ. ඒ ගළන භට විසතය ලප්රඹන් කිඹන්න පුළුන්. 

ගරු ප්රෞඛළ නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභහ උත්තයඹක් දුන්නහ නම් තභයි 

භට ඒකට උත්තයඹක් ප්රදන්න න්ප්රන්. නමුත් එතුභහ උත්තයඹක් 

දුන්ප්රන් නළති නිහ භට ඒක කිඹන්න ඵළවළ.  

1833 1834 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අප්රනක් කහයණඹ විධිඹට 

භභ අවන්ප්රන් ප්රභඹයි. ප්රම් ඵළක්ටීරිඹහ කියුඵහප්රන් ප්රගන ඒභ 

දළන් නත්රහ තිප්රඵනහ. ඒ වහ රංකහප්රන් ඹම් කිසි 

ේභහණඹක් මිරදී ගන්න උත්හව කයනහද, ඒ ප්රකොප්රවන්ද ගන්න 

වදන්ප්රන්, ප්රභොකක්ද ක්රරභප්රේදඹ කිඹරහ භට කිඹන්න පුළුන්ද ගරු 

ප්රෞඛළ නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභනි, භළප්රලරිඹහ ගළන කථහ කයන්ප්රන් 

නළති? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒක ප්රම් මුල ේලසනඹට අදහශ නළවළ. ඒ ගළන ප්රනභ ේලසනඹක් 

ඔඵතුභහ ඇහුප්රොත් ඒක භට කිඹන්න පුළුන්.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ ප්රභොකද අදහශ නළත්ප්රත්? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ප්රද්ය ඹ ලප්රඹන් නිසඳහදනඹ කයන ඵළක්ටීරිඹහ ේභහණඹකුත් 

අිළ අයප්රගන තිප්රඵනහ. ප්රභතුභහභ ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේදී අවපු 

ේලසනඹකට භභ ඒ ම්ඵන්ධ උත්තය දීරහ තිප්රඵනහ. ඔඵතුභහ 

ප්රනභ ේලසනඹක් අවන්න, භභ උත්තය ප්රදන්නම්. ගරු භන්ත්රීලතුභහ 

කිේහ ප්රන් භභ උත්තය දුන්ප්රන් නළවළ කිඹරහ. ගරු නිප්රඹෝජළ 

කථහනහඹකතුභනි, අිළ භයණ ංඛළහ සිඹඹට ඳණවකින් අක් 

කයරහ තිප්රඵනහ. ඒක තභයි ප්රඩංගු ප්රයෝගඹ ළශළක්වීභ වහ 

ප්රෞඛළ අභහතළහංලඹ වළටිඹට කටයුතු කයරහ රඵහ ප්රගන තිප්රඵන 

ඳශමුළනි ජඹ. ඊශඟට ප්රම් ප්රයෝගඹ ප්රඵෝ වීභ ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

අිළ කටයුතු කය ප්රගන ඹනහ. ඒක තභයි ප්රෞඛළ අභහතළහංලප්රආ 

ගකීභ. එනම් ප්රයෝගීන්ප්රේ ව විත ප්රේයහ ගළ භ. භයණ ංඛළහ අිළ 

අක් කයරහ තිප්රඵනහ. ඳශමුළනි ප්රද් ඒක. ප්රයෝගඹ ප්රඵෝ වීභ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් එතුභන්රහත් කටයුතු කයන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] 

ප්රම් අඹ ඊප්රආ ප්රභතළන ඇවිලරහ දළඟ හ. ඊප්රආ ප්රභතළන ඇවිලරහ 

ප්රඵොරුට දළඟ හ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසන අංක 5 - 2870/'12 - (2), ගරු ඉයහන් වික්රරභයත්න භවතහ. 

 
ගරු ඉයහන් වික්රරභයත්න භවතහ 
(நளண்நெநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ේලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, උස අධළහඳන අභහතළතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ වහ තිඹක කහරඹක් 

ඉලරහ සිටිනහ. 

 
ේලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளந் தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසන අංක 6, ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ. 

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is the point of Order?  

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

When the Hon. Speaker of the Bahrain Parliament is 

here, the Hon. Leader of the Opposition is sleeping. Is 

that the courtesy he is extending to him? 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir - 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition. Hon. Azwer, 

please sit down.  

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, keeping my eyes closed and 

listening to the Hon. Azwer's nonsense does not amount 

to sleeping. I wish I could sleep, then I need not listen to 

his nonsense.   

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 
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උතුරු ඳශහප්රත් ඹිත ඳදිංික න මුසලිම් ජනතහ : 
ලිඹහඳදිංිකඹ ව ඳවසුකම් 

யடக்கழல் நவக்குடினநந்ம் நைஸ்லிம்கள் : தழவு 

நற்நம் யசதழகள் 
MUSLIM RETURNEES OF NORTHERN PROVINCE : 

REGISTRATION AND FACILITIES 

2984/‟12 

6.   ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
 (நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

නළත ඳදිංික කිරීප්රම් අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ - (1):  

(අ) (i) යුද්ධඹ නිහ අතළන් ව උතුරු ඳශහප්රත් මුසලිම් 
ජනතහ ඹිත ඳදිංිකප්රආදී  අලළ ලිඹහඳදිංික කිරීම් 
ව ඹටිතර ඳවසුකම් රඵහ ප්රදන ඵට ව 
ප්රඳොප්රයොන්දු භත තභ මුල ගම්බිම් ප්රත නළත 
ංක්රරභණඹ වී ඇති ඵත්; 

 (ii) එළනි  ඳවුල 32,000 කට ඳභණ අලළ ලිඹහඳදිංික 
කිරීම්, ඹටිතර ඳවසුකම් වහ අධළහඳන ඳවසුකම් 
ආදිඹ රඵහ දීභට තභත් කිසිදු ්රි ඹහභහර්ගඹක් 
ප්රගන ප්රනොභළති ඵත්; 

 (iii) ප්රම් න විට ප්රභභ ගළට  ිළිතඵ  හකච්ඡහ ට 
1400 කදී ඳභණ කරුණු දක්හ ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) 2012 ර්ඹ තුශ නළත මුල ගම් බිම් කයහ 
ංක්රරභණඹ වී ඇති අතළන් ව මුසලිම්රුන්ප්රේ 
ංඛළහ ප්රකොඳභණද;  

 (ii) ංක්රරභණඹ ව එභ ජනතහප්රගන් ප්රම් න විට 
ලිඹහඳදිංිකකය ඇති ංඛළහ ප්රකොඳභණද;  

 (iii) අතළන්ව මුසලිම්රුන් නළත ඳදිංික කිරීභ වහ 
අලළ ේතිඳහදනඹන් යහජළ ප්රනොන ංවිධහන 
විසින් රඵහදී තිබිඹදීත්, අලළ ලිඹහඳදිංික කිරීම් 
කටයුතු ව ඹටිතර ඳවසුකම් රඵහදීප්රම් කටයුතු 
සිදු ප්රනොකිරීභට ප්රව,තු කප්රර්ද;  

 (iv) ප්රනත් යටක් භළදිවත් වී ප්රභභ ේලසනඹ විඳීභට 
ප්රඳය අදහශ ඳවසුකම් ව ලිඹහඳදිංිකඹ ඔවුන්ට 
රඵහදීභට කටයුතු කයන්ප්රන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 

 
நவள்குடிறனற் அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) (i) நோத்தத்தளல் இடம்தனர்ந்த யடக்கு நளகளண 

நைஸ்லிம் நக்கள் குடினநந்ம்றளது றதகயனள 

தழவுகள் நற்நம் உட்கட்டகநப்நெ யசதழகள் 

யமங்கப்டுதந அழத்த யளக்குநதழனழன் 

அடிப்கடனழல் தநது நேர்வீக ழங்கலக்கு 

நவண்டும் நெம்தனர்ந்துள்ர் ன்கதநோம்; 

 (ii) இவ்யளள 32,000 குடும்ங்கலக்குத் றதகய 

னள தழவு, உட்கட்டகநப்நெ யசதழகள், கல்யழ 

யசதழகள் ஆகழனயற்க தற்நக்தகளடுப்தற் 

களக இற்கயகப வ்யழத டயடிக்ககநோம் 

டுக்கப்டயழல்க ன்கதநோம்; 

 (iii) இன்யழல் றநற்டி ழபச்சழக ததளடர்ழல் 

த்தளம 1400 சுற்நப் றச்சுயளர்த்கதகழன் 

றளது யழடனங்கள் நைன்கயக்கப்ட்டுள் 

ன்கதநோம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) 2012ஆம் ஆண்டிநள் நவண்டும் தசளந்தக் 

கழபளநங்கக றளக்கழ நெம்தனர்ந்துள் இடம் 

தனர்ந்த நைஸ்லிம்கழன் ண்ணழக்கக வ்ய 

தயன்கதநோம்; 

 (ii) நெம்தனர்ந்த றநற்டி நக்கழல் இன்யழல் 

தழவு தசய்னப்ட்டுள்யர்கழன் ண்ணழக்கக 

வ்யதயன்கதநோம்; 

 (iii) இடம்தனர்ந்த நைஸ்லிம்கக நவக்குடினநர்த்து 

யதற்குத் றதகயனள ழதழ ற்ளடுகள் அபச 

சளர்ற் அகநப்நெக்கழநடளக யமங்கப் 

ட்டிந்க்ககனழல்; றதகயனள தழவுகள் நற்நம் 

உட்கட்டகநப்நெ யசதழகக தற்நக்தகளடுக்கள 

கநக்கள களபணங்கள் னளகய ன்கதநோம்; 

 (iv) ழழததளந் ளடு தகனழட்டு றநற்டி ழபச் 

சழககன தவர்ப்தற்கு நைன்ர் உளழன யசதழ 

ககநோம் தழவுககநோம் இயர்கலக்கு யமங்க 

டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கதநோம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 

 
asked the Minister of Resettlement: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Muslims of the Northern Province, 

displaced owing to the war, have returned 

to their original villages as they were 

promised of necessary registration and 

infrastructure facilities; 

 (ii) no steps have been taken so far to provide 

nearly 32,000 such families with necessary 

registration, infrastructure and educational 

facilities; and 

 (iii) matters relevant to this issue have been 

raised at nearly 1,400 rounds of discussion 

held by now? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of displaced Muslims who have 

returned to their original villages in the year 

2012; 

 (ii) out of those returnees , the number that has 

been registered by now; 

 (iii)  the reason for not effecting the necessary 

registration and not providing infrastructure  

facilities despite the required financial 

allocations being provided by Non-

government Organizations for the purpose 

of resettling  the displaced Muslims; and 
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ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

 (iv) whether arrangements will be made to 

register them and provide them with the 

necessary facilities before a foreign country 

intervenes to solve this problem? 

(c) If not, why? 

 

ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ (නළත ඳදිංික කිරීප්රම්  
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன் - நவள்குடிறனற் அகநச்சர்) 

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 

Resettlement)  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, එභ ේලසනඹට ිළිතතුය 

ප්රභප්ර,යි. 
 

(අ) (i) ප්රම් න විට එලටීටීඊ ංවිධහනඹ විසින් ඳරහ 

වළරීභ ප්රව,තුප්රන් අතළන් ව මුසලිම් ජනතහ තභ 

මුල ගම්බිම්ර ඳදිංික වීභ සිදුප්රමින් ඳතී. 

ඔවුන්ප්රේ කළභළත්ත භත මුල ගම්බිම්රට ඹහභට 

අලළ ඕනෆභ අප්රඹකුට කිසිදු ඵහධහකින් ප්රතොය 

ඒ වහ ලිඹහඳදිංිකඹ රඵහ දී ඇත. 

 (ii) උතුරු ඳශහප්රත් නළත ඳදිංිකඹ වහ මුසලිම් ඳවුල 

19,875ක් ලිඹහඳදිංික කය ඇත. ඔවුන් වහ අලළ 

ඹටිතර ඳවසුකම් ව අධළහඳන ඳවසුකම් රඵහ 

දීභට අදහශ ප්රර්ඛීඹ අභහතළහංල විසින් කටයුතු 

කයනු ඇත. 

 (iii)   හර්තහ වී ප්රනොභළත. 
 

(ආ) (i) 2012 ර්ඹ අන් න විට මුල ගම්බිම්රට 
ංක්රරභණඹ ව  අතළන් මුසලිම් ඳවුල ංඛළහ 
ඳවතින් දක්හ ඇත.  

 

 

 

 (ii) ඉවත ටවන අනු උතුරු ඳශහප්රතහි මුසලිම් ඳවුල 
19875ක් ලිඹහඳදිංික කය ඇත. 

 (iii) එලටීටීඊ ංවිධහනඹ විසින් ඳරහ වරින රද ඉවත 

වන් මුසලිම් ඳවුලර සුඵහධනඹ  වහ යහජළ 

ප්රනොන ංවිධහනලින් ේභහණත් ආධහය මුදල 

ප්රම් න ප්රතක් රළබී ප්රනොභළත. එඵළවින් 2009 භළයි 

භහඹට ප්රඳය අතළන් ව සිඹ භ ජන ර්ගඹන්ට 

අඹත් නමුත් ේභහණත් ප්රර ඉඩම් ප්රවෝ නිහ 

ආධහය ප්රනොරළබුණ අතළන් ව ඳවුල ිළිතඵ 

අධළඹනඹක් භහප්රේ අභහතළහංලඹ විසින් දළනට සිදු 

කයමින් ඳතී. 

 (iv) ඉවත අධළඹනඹ තුිතන් අදහශ ඳවුල ංඛළහ 
ප්රතළ,ක්ණඹ කය ගළ ප්රභන් අනතුරු 'භහින්ද 
ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ' ේතිඳත්ති යහමු තුශ ඔවුන්ට 
අලළ නිහ අධහය රඵහ දීභට ිළඹය ගනු රළප්රේ. 

(ඇ) ඳළන ප්රනොනඟී. 

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථනහඹකතුභනි, භප්රේ ඳශමුන අතුරු 

ේලසනඹ ප්රභඹයි. ගරු ඇභතිතුභහප්රේ ිළිතතුය අනු දළන් එතුභහ 

ඳළවළදිලි කශහ, අප්රප් යප්රට් අතළන් ව ජනතහ තභත් ඉන්නහ 

කිඹරහ. එක අසථහක යජඹ කිඹනහ - 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

අතුරු ේලසනඹ තභයි. එඹට ේප්රේලඹක් අලළයි ප්රන්, ගරු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි. එක ඳහයටභ අවන්න ඵළවළ ප්රන්. දළන් 

ඔක්ප්රකොභ කයරහ ඉයයි කිඹරහත් භවය අඹ භහධළරට 

කිඹනහ, භහ දළකරහ තිප්රඵනහ. ප්රකප්ර, ප්රතත් ඉදිරිප්රආදී ඳශහත් 

බහ භළතියණඹ ඳළළත්ප්රනහ. විප්රල,ප්රඹන් පුත්තරභ හප්රේ 

ේ ප්රද්ලරත් ප්රභභ ේලසනඹ ඳළන නළඟිරහ තිප්රඵනහ. ළප්තළම්ඵර් 

භහප්රආ ඳභණ ඳශහත් බහ භළතියණඹ ඳත්නහඹ කිඹරහ 

තමුන්නහන්ප්ර,රහ විවිධ පුත් ඳත්රට කිඹහ තිප්රඵනහ භහ 

දළක්කහ. ප්රම් භළතියණ ඳත්න විට ඒ අඹ ඡන්දඹ ඳහවිච්ික 

කයන්ප්රන් ප්රකොප්රවොභද? ඔවුන් ඒ අතළන් කවුරු තුශ සිට ඡන්දඹ 

ඳහවිච්ික කයනහද? එප්රවභ තළන්නම් ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් 

තමුන්නහන්ප්ර,රහප්රේ ළඩ ිළිතප්රශ ප්රභොකක්ද? 

 
ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අඳට ප්රම් හර්තහ 

රළප්රඵන්ප්රන්, හර්තහ කස කය ගන්ප්රන්, ංඛළහ ප්රලඛන කස 

කය ගන්ප්රන් දිස්රිKක් ප්රලකම්රුන් භහර්ගප්රඹනුයි. දිස්රිKක් 

ප්රලකම්රුන්, ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම්රුන් වහ ග්ර්හභ නිරධහරින් භඟින් 

රළප්රඵන හර්තහ අනු තභයි අිළ ප්රම්හ කස කයන්ප්රන්. ඒ 

රළප්රඵන ප්රතොයතුරු අනු තභයි අිළ ප්රම් රළයිසතු ඉදිරිඳත් 

කයන්ප්රන්. 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කයන එක ගළන ප්රන් භහ අවන්ප්රන්, ගරු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රදන අතුරු ේලසනඹ. 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඳශමුන අතුරු ේලසනඹට භට ිළිතතුයක් රළබුප්රණ් නළවළ, ගරු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි. භහ ඇහුප්රේ යජඹක් විධිඹට ඳශහත් 

බහ භළතියණඹක් ඳත්නහ නම් - 

1839 1840 

[ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ] 

දිස්රිKක්කඹ ංක්රරභණඹ ව මුසලිම් ඳවුල                               
ංඛළහ 

කිලිප්රනොච්ිකඹ                              618 

භන්නහයභ                         14,004 

මුරතිවු                           2,144 

ඹහඳනඹ                           2,138 

වුනිඹහ             971 

මුළු ංඛළහ   19,875 
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ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කයන එක භළතියණ ප්රකොභහරිසතුභහ තීන්දු 

කයහවි. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  ගරු ඇභතිතුභහ ිළිතතුය දුන්නහද? 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ිළිතතුය භට රළබුප්රණ් නළවළ. 

 
ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ිළිතතුය දුන්නහ.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රදන අතුරු ේලසනඹ. 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඳශමුන අතුරු ේලසනඹට 

ිළිතතුයක් රළබුප්රණ් නළවළ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ ිළිතතුය දීරහ අහනයි කිඹනහ. ඔඵතුභහ 

ප්රදන අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

එතුභහ ඒකට ිළිතතුයක් දුන්ප්රන් නළවළ. 

 
ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ඡන්ද ිළිතඵ ේලසනඹ භළතියණ ප්රකොභහරිසතුභහ විහවි. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහ කිඹනහ නම් එඹ ිළිතතුය කිඹරහ, ගරු භන්ත්රීලතුභහ 

ප්රදන අතුරු ේලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ඒ ේලසනඹ භට අදහශ නළවළ ප්රන්.  

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

එතුභහ කිඹනහ, දිස්රිKක්  ප්රලකම්රුන්  තීයණඹ කයන්ප්රන්. 
දළන් යජඹ ප්රන් තීයණඹ කයන්ප්රන්, ඳශහත් බහ භළතියණඹ 
ප්රේරහනින් ඳත්න්න. යජප්රආ නළහඹ ඳත්රේඹක් තිප්රඵන්න ඕනෆ 
ප්රන්, - 

 

ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

තමුන්නහන්ප්ර, ඇහුප්රේ ඡන්දඹ ිළිතඵ ප්රන්. 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

යජප්රආ නළහඹ ඳත්රේඹක් තිප්රඵන්න ඕනෆ ප්රන්, ඒ අනහථ 
කවුරුර ඉන්න ජනතහ ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කයන්ප්රන් ප්රකො ප්රවොභද 
කිඹන එක ිළිතඵ. එප්රවභ නළත්නම් ප්රඵොදු ඵර ප්ර,නහ 
ංවිධහනඹද එඹ තීයණඹ කයන්ප්රන්? 

 
ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

භළතියණ ප්රකොභහරිසයඹහ එඹ තීන්දු කයහවි. එඹ භට අදහශ 

නළවළ ප්රන්. 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භප්රේ ප්රදන අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. ගරු ඇභතිතුභහභ කිේහ, 
යහජළ ප්රනොන ංවිධහනලින් ඒ අලළ ඳවසුකම් රළප්රඵන්ප්රන් 
නළවළයි කිඹරහ. එප්රවභ නම් යජඹ ලප්රඹන් ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් 
කයන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන් ප්රභොකක්ද? 

 
ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

යජඹ ලප්රඹන් අිළ ප්රම් න විට නිහ ෆදීභ ආයම්බ කය 

තිප්රඵනහ. ප්රම් න විට ඒ කටයුතු කය ප්රගන ඹනහ.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ වළභ දහභ කිේප්රේ ඒ කටයුතු 
ආයම්බ කයරහ කය ප්රගන ඹනහ කිඹරහයි. නමුත් තභත් විලහර 
ේභහණඹක් එභ කවුරුර ඉන්නහ. දළන් ය ගණනහක් ගත 
ප්රරහ තිප්රඵනහ. අදහශ විඹ බහය අභහතළයඹහ විධිඹට 
ඔඵතුභහප්රගන් භහ අවන්ප්රන් ඳළවළදිලි ළරළසභක් තිප්රඵනහද 
කිඹරහයි. 

 

ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ප්රම් ේලසනඹට -කයපු ළඩ ප්රකොට ව ත කයන්න තිප්රඵන 

ළඩ ප්රකොටස ගළන- ප්රම් බහප්රේදී කිහිඳ තහක් ිළිතතුරු දුන්නහ.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු ඇභතිතුභනි, කිහිඳ තහක් අවන්න සිද්ධ වුප්රණ් 

"කයනහ, කයනහ" කිඹරහ වළභ දහභ කිඹන නිහයි. කහර 

කහනුක් - time frame එකක්- තිප්රඵන්න ඕනෆ.  

1841 1842 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ීටට කලින් අිළ කිඹරහ තිප්රඵනහ ප්රන්. දළන් අිළ ඒ කටයුතු කය 

ප්රගන ඹනහ. තමුන්නහන්ප්ර, ගිහින් ඵරන්න.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

කය ප්රගන ඹනහ කිඹරහ තභයි වළභ දහභ කිඹන්ප්රන්. 

 
ගරු ගුණයත්න වීයප්රකෝන් භවතහ 
(நளண்நெநழகு குணபத் வீபறகளன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

තමුන්නහන්ප්ර, ප්රකොශමට ප්රරහ ඉ ප්රගන ප්රන් ප්රම් ේලසන 

අවන්ප්රන්. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසන අංක 8 - 3173/'12 - (1), ගරු අප්රනෝභහ ගභප්රේ 

භවත්මිඹ.  

  
ගරු අප්රනෝභහ ගභප්රේ භවත්මිඹ 
(நளண்நெநழகு (தழந்நதழ) அறளநள கநறக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ේලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු තිස කයලලිඹද්ද භවතහ (ශභහ ංර්ධන වහ කහන්තහ 
කටයුතු අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த - சழநயர் அழயழந்த்தழ, நகழர் 

அலுயல்கள்  அகநச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි,  එභ ේලසනඹට ිළිතතුය දීභ 

වහ භහඹක් කල ඉලරනහ.  
 

ේලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளந் தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
බීජ ආනඹනඹ ව නිසඳහදනඹ : විසතය 

யழகதகழன் இக்குநதழ நற்நம் உற்த்தழ : யழபம் 
IMPORT AND PRODUCE OF SEEDS: DETAILS 
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9. ගරු පී. වළරින් භවතහ 
   (நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

   (The Hon. P. Harrison) 

කිිකකර්භ අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ශ්රීය රංකහට බීජ ර්ග ආනඹනඹ කිරීප්රම්දී බී ණණු, 
ට්ටක්කහ, භහළුමිරිස, ඳප්රතෝර, මිරිස, තක්කහලි, 
ළටප්රකොළු, ිළිළඤසඤහ, කළකිරි, භෆ, ගසරබු, මුංඇට, 
කයවිර වහ යටකජු ඹන ප්රඵෝග ර්ගලින් 
හර්ිකක ප්රගන්න බීජ ේභහණඹන්; 

 (ii) ආනඹනික එභ එක් එක් බීජ ර්ගඹ අතරින් 
ප්රඳෞද්ගලික අංලඹ වහ කිිකකර්භ 
ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු විසින් ප්රගන්නු රඵන 
ේභහණඹන්;  

 (iii) ඉවත වන් එක් එක් බීජ ර්ගප්රආ  කිප්රරෝ එකක 
මිර; 

 ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රකොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන් 
කයන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) ප්රද්ය ඹ නිසඳහදනඹ කයනු රඵන ඉවත  එක් එක් 
ප්රඵෝගප්රආ බීජ ේභහණඹ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් 
ප්රකොඳභණද; 

 (ii) එභ ේභහණඹන් ප්රද්ය ඹ බීජ අලළතහ පුයහීයභ 
වහ ේභහණත් ප්රේද; 

 (iii) ඉවත වන් බීජ ප්රද්ය ඹ ප්රගොවිඳශර 
නිසඳහදනඹ කයන්ප්රන් නම්, ප්රගොවීන්ට ඒහ රඵහ 
දිඹ වළකි මිර ගණන් කප්රර්ද;  

ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්ර,  නම්, ඒ භන්ද? 

 

கநத்ததளமழல் அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) (i) இங்ககக்கு யழகத யகககக இக்குநதழ 

தசய்ககனழல், தளழன தயங்களனம், நேசணழக்களய், 

கழநழகளய், நெடங்களய், நழகளய். தக்களழ, 

நர்க்கங்களய், தயள்ளழக்களய், தகக்களழக்களய், 

னற்ங்களய், ப்ளசழ, னந, ளகற்களய் நற்நம் 

ழக்கடக ஆகழன னழர் யகககழல் 

யந்டளந்தம் இக்குநதழ தசய்னப்டும் 

யழகதகழன் அவு; 

 (ii) இக்குநதழ தசய்னப்டும் றநற்குழப்ழடப்ட்ட 

ஒவ்தயளந் யழகத யககனழலும் தழனளர் 

துகனழளலும் கநத்ததளமழல் தழகணக்கத்தழ 

ளலும் இக்குநதழ தசய்னப்டும் அவு; 

 (iii) றநற்குழப்ழடப்ட்ட ஒவ்தயளந் யழகத 

யககனழதும் ஒந் கழறளயழற்கள யழக 

 தயவ்றயளக னளது ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) உள்ளட்டில் உற்த்தழ தசய்னப்டும் 

றநற்குழப்ழடப்ட்ட ஒவ்தயளந் னழளழதும் 

யழகதகழன் அவு தயவ்றயளக னளது; 

 (ii) றநற்டி அவுகள் உள்ளட்டு யழகத 

யகககழன் றதகயகன நேர்த்தழ தசய்யதற்குப் 

றளதுநளதள; 

 (iii) றநற்குழப்ழடப்ட்ட யழகத யகககக 

உள்ளட்டுப் ண்கணகழல் உற்த்தழ 

தசய்யதளனழன், யழயசளனழகலக்கு அயற்க 

யமங்கக்கூடின யழக னளது 

 ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state separately - 

 (i) the quantities of B-onion, pumpkin, 

capsicum, snakegourd, chillie, tomato, 

ridged-gourd, cucumber, long bean, papaw, 

greengram, bittergourd and peanut seeds 

imported annually  to Sri Lanka; 

1843 1844 
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 (ii) the quantities of seeds imported out of each 

variety of imported seeds by the private 

sector and by the Department of 

Agriculture; and 

 (iii) the price of one kilo of each variety of seed 

mentioned above? 

(b) Will he also state - 

 (i) separately, the quantity of seeds produced 

locally from each variety of crop; 

 (ii) whether the aforesaid quantities are 

sufficient to fulfil the local seed 

requirement; and 

 (iii) the price at which seeds could be provided 

to the farmers if the aforesaid seeds are 

produced in the local farms ? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ  
(நளண்நெநழகு நலழந்த னளப்ள அறயர்த ) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ේලසනඹට ිළිතතුය 

ප්රදනහ.  

(අ) (i) 2012 ර්ප්රආ ආනඹනඹ ඳවත වන් ප්රේ.  

 

 (ii) කිිකකර්භ ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු භඟින් බීජ ආනඹනඹ 
ප්රනොකයන අතය, සිඹ භ බීජ ර්ග ආනඹනඹ 
කයනු රඵන්ප්රන් ප්රඳෞද්ගලික අංලඹ භඟින් ඳභණි.  

 (iii) ශ්රීය රංකහ ප්රර්ගු විසින් එශ  බීජ කහණ්ඩ ඹටප්රත් 
එශ  බීජ ර්ගඹ අනු ආනඹනඹ කිරීප්රම් 
ටිනහකභ, ගත් මිර ිළිතඵ ප්රලඛන ඳත්හ 
ප්රගන ඹනු ප්රනොරළප්රේ. ඒහ සිඹලර ඇතුශත් 
ඇත්ප්රත් එශ  බීජ කහණ්ඩ ඹටප්රත් ඳභණි. එභ 
නිහ එක් එක් එශ  බීජ ර්ග ආනඹනඹ කිරීප්රම් 
එක් කිප්රරෝ ග්ර්ෆභඹක මිර ගණන් දළනට ඉදිරිඳත් 
කශ ප්රනොවළක.  

(ආ) (i) 2012 ර්ප්රආ නිසඳහදනඹ ඳවත ඳරිදි ප්රේ.    

අනු 
අංකඹ 

  ප්රඵෝගඹ මුළු ආනඹන 
ේභහණඹ  
(කි.ග්ර්ෆ.) 

01. බී ණනු 23,112 

02. ට්ටක්කහ 11,177 

03. භහළු මිරිස      130 

04. ඳප්රතෝර          5 

05. මිරිස   7,205 

06. තක්කහලි   3,437 

07. ළටප්රකොළු   6,312 

08. ිළිළඤසඤහ   3,304 

09. කළකිරි       - 

10. භෆ   6,565 

11. ගස රබු        20 

12. මුං ඇට       - 

13. කයවිර   4,352 

14. යටකජු       - 

 

 

 (ii) ේභහණත් ප්රනොප්රේ. 

 කිිකකර්භ ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු භඟින් ේධහන ලප්රඹන් 
මූලික බීජ නිසඳහදනඹ කයනු රඵන අතය, 
ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු භඟින් වහ ප්රඳෞද්ගලික අංලප්රආ 
වබහගිත්ප්රඹන් එභ ප්රබෝග ේප්රදදර වතික ඳංතිප්රආ 
බීජ නිසඳහදනඹ සිදු ප්රකප්රර්.  

 ප්රභඹට අභතය ප්රඳෞද්ගලික අංලඹ භඟින් විප්රද්ලඹන්ප්රගන් 
බීජ ේභහණඹක් ආනඹනඹ කිරීභ සිදු කයයි. ඊට අභතය 
ප්රද්ය ඹ නිසඳහදනඹ කිරීභට  ප්රනොවළකි  ප්රෞභළ කරහපීඹ 
එශ  ප්රඵෝගර බීජ ම්පර්ණ අලළතහ ප්රඳෞද්ගලික 
අංලඹ භඟින් ආනඹනඹ ප්රකප්රර්.  

 (iii)   

(ඇ)  අදහශ ප්රනොප්රේ.  

1845 1846 

අනු 
අංකඹ 

ප්රබෝගඹ බීජ ඳංතිඹ නිසඳහදනඹ කශ 
ේභහණඹ  
(කි.ග්ර්ෆ.) 

01. භහළු මිරිස වතික   696 

02. ඳප්රතෝර මූලික    67 

    වතික 1549 

03. මිරිස මූලික   963 

    වතික 9869 

04. තක්කහලි මූලික     35 

    වතික   366 

05. ළටප්රකොළු මූලික   222 

    වතික 1091 

06. ිළිළඤසඤහ මූලික    0.8 

    වතික   205 

07. භෆ මූලික   197 

    වතික 4988 

08. මුං ඇට අත්තිහයම් 2103 

    ලිඹහඳදිංික 7021 

    වතික 140040 

09. කයවිර මූලික      6 

    වතික   3610 

10. යටකජු අත්තිහයම්     922 

    ලිඹහඳදිංික   5454 

    වතික 120337 

අනු 
අංක
ඹ 

ප්රඵෝගඹ ේප්රදදඹ බීජ 
ඳන්තිඹ 

බීජ කිප්රරෝේරෑම් 
1ක් අප්රශවිඹ 
වහ මිර 
(රුිළඹල) 

01. භහළු මිරිස එභ එභ  8,320.00 

02. ඳප්රතෝර එභ එභ  3,520.00 

03. මිරිස එභ වතික  3,300.00 

04. තක්කහලි තිිතණ වතික 15,000.00 

    ප්රනත් වතික 12,600.00 

05. ළටප්රකොළු සිඹ භ 
ේප්රදද 

එභ   5,850.00 

06. ිළිළඤසඥහ සිඹ භ 
ේප්රදද 

එභ   3,760.00 

07. භෆ වරි එභ   2,680.00 

    ප්රඳොප්රරොං එභ   2,240.00 

08. මුං ඇට සිඹ භ 
ේප්රදද 

වතික      265.00 

09. කයවිර එම්.සී. 43  වතික   4,300.00 

    භහතප්රල 
ප්රකොශ 

වතික   5,000.00 

    තින්නප්රේලි        
වතික 

    6,400.00 

10. යටකජු ර වතික       280.00 

    ප්රනත් වතික       270.00 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි,  භභ ඉතහභ කනගහටු 

ප්රනහ ප්රම් යප්රට් කිිකකර්භ ඇභතියඹහ ිළට යටින් ආනඹනඹ 

කයන බීජර මිර ගණන් ප්රකොඳභණද කිඹරහ දන්ප්රන් නළති එක 

ගළන. ඒ ම්ඵන්ධ කිසිභ ප්රලඛනඹක් නළවළ. බීජ අප්රශවිඹ 

ම්පර්ණප්රඹන්භ ඵහුජහතික භහගම්රට දීරහ ප්රගොවිඹහ සයහ 

කන්න ඉඩ දී තිප්රඵනහ.  

භප්රේ ඳශමුළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රර භභ ගරු ඇභතිතුභහප්රගන් 

අවන්ප්රන් ප්රභඹයි.  ප්රම් යප්රට් භවජන ලලිලින් රුිළඹල ප්රකෝටි 

576ක් විඹදම් කයරහ තභයි කිිකකර්භ අභහතළහංලඹ නඩත්තු 

කයන්ප්රන්. ගරු ඇභතිතුභනි, ිළට යටින් ප්රගන්න බීජර 

ප්රලඛනඹ ප්රකොප්රව,ද තිප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ ඔඵතුභහ අඳට කිඹන්න.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ ඒ ේලසනප්රආදී 

ප්රකොටස ප්රදකක් ගළන කිේහ. එතුභහ එක කහයණඹක් ලප්රඹන් 

කිේහ ප්රම් බීජ නිසඳහදනඹ කයන්ප්රන් නළති එක ගළන අඳ රජ්ජහ 

න්න ඕනෆඹ කිඹරහ.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

නිසඳහදනඹ කයන්ප්රන් නළති එක ගළන ප්රනොප්රයි භභ කිේප්රේ. 

ිළට යටින් ප්රගන්න බීජර ප්රලඛනඹක් නළති එක ගළනයි භභ 

කිේප්රේ.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔේ, බීජ ප්රගන්න එක ගළන. ප්රඳොේඩක් ඉන්න භභ කිඹන්නම්.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ රජ්ජහ ප්රන්න ඕනෆ 

එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ක් කහරප්රආ අප්රප් බීජ ප්රගොවිඳශල 

සිඹලරභ ප්රඳෞද්ගලික ආඹතනරට විකුණරහ - [ඵහධහ කිරීම්] 

තමුන්නහන්ප්ර,රහ ඒහ ප්රඳෞද්ගලික ආඹතනරට විකුණුහ. [ඵහධහ 

කිරීම්]  

 
ගරු භන්ත්රීලයප්රඹක් 
(நளண்நெநழகு உநப்ழர் ஒந்யர்) 

(An Hon. Member) 

අවප්රගන ඉන්න.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අද ප්රභතළනට ඇවිත් බීජ ගළන කථහ කයනහ . ඔඵතුභහ ඒ ගළන 

රජ්ජහ ප්රන්න ඕනෆ. ප්රම් ිළට යටින් ප්රගන්න්ප්රන් - [ඵහධහ කිරීම්] 

ඳළලප්රප්රවය බීජ ප්රගොවිඳශ දුන්ප්රන් අඳද?  

 
ගරු භන්ත්රීලයප්රඹක් 
(நளண்நெநழகு உநப்ழர் ஒந்யர்) 

(An Hon. Member) 

හිඟුයක්ප්රගොඩ ප්රගොවිඳශ කවුද දුන්ප්රන්? 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

හිඟුයක්ප්රගොඩ ප්රගොවිඳශ අඳද දුන්ප්රන්? තමුන්නහන්ප්ර,රහ ප්රම් 

යප්රට් බීජ නිසඳහදනඹ ම්පර්ණප්රඹන් විනහල කයරහ අද ප්රභතළනට 

ඇවිත් කථහ කයනහ. යජඹට තිබුණු සිඹ  ප්රද්ඳශ ප්රඳෞද්ගලික 

අංලඹට කුණු ප්රකොලරඹට විකුණුප්රේ තමුන්නහන්ප්ර,රහයි.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ ඳශමුප්රනි අතුරු 

ේලසනඹට වරිඹට උත්තයඹක් වම්ඵ වුප්රණ් නළවළ.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඉන්න භභ උත්තය ප්රදන්නම්.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රම් බීජ ප්රගන්වීප්රම් 

ම්පර්ණ අයිතිඹ  ප්රඳෞද්ගලික අංලඹට ඳළරුප්රේ එක්ත් ජහතික 

ඳක්ප්රආ ආණ්ක් කහරප්රආයි. අද ප්රම් ප්රගන්න්ප්රන් ප්රදමුහුන් බීජ. 

ප්රදමුහුන් බීජ ප්රගන්රහ අප්රප් ප්රගොවීන්ට පුරුදු කප්රශ, එක්ත් 

ජහතික ඳක් ආණ්ක් කහරප්රආයි.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඉතින් ඔඵතුභන්රහ ඒහ වදන්න එඳහ ඹළ, 2004 ඉරහ.  

      
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහප්රගන් ඇහුප්රේ ප්රද්ලඳහරන 

කථහක් ප්රනොප්රයි. කරුණහකය කිඹන්න ිළට යටින් ප්රගප්රනන 

බීජර රළයිසතු අඳට ගන්න පුළුන් ප්රකොප්රවන්ද කිඹරහ.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඵතුභන්රහප්රේ නිදවස ප්රප්රශ ේතිඳත්තිප්රආ ළඩ ිළිතප්රශ 

ඹටප්රත් ඒක ප්රඳෞද්ගලික අංලඹට දීරහ ප්රඳෞද්ගලික අංලප්රඹන් 

ම්පර්ණප්රඹන් ඳහරනඹ කයනහ.  ඒකට අප්රප් ම්ඵන්ධඹක් 

නළවළ ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි. ගරු පී. වළරින් 

භන්ත්රීලතුභනි, ඔඵතුභහ  Sri Lanka Customs  එප්රකන් ප්රතොයතුරු 

ඉලරහ ගන්න.  අිළ ඒහප්රආ ප්රලඛනඹක් ඳත්හ ප්රගන ඹන්ප්රන් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක අලළ නළවළ. එඹ ප්රඳෞද්ගලික අංලප්රආ 

ළඩක්.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි.  

ඳසු ගිඹ COPE අතුරු හර්තහප්රේත්, 2007 ජනහරි භහප්රආ 

11ළනි දහ විජඹදහ යහජඳක් භළතිතුභහප්රේ බහඳතිත්ප්රඹන් 

ඉදිරිඳත් කශ හර්තහප්රේත් ප්රම් කහයණඹ දිගින් දිගටභ ප්රඳන්රහ 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුටත් ඉදිරිඳත් කශහ. රංකහප්රේ BOI භහගභ වයවහ 

ප්රකොම්ඳළනි ගණනහක් මිනිස ඳරිප්රබෝජනඹට නුසුදුසු, ඉන්දිඹහ, 

ඳහකිසතහනඹ ළනි යටර ත් ආවහයරට සුදුසු තත්ත්ප්රආ 

1847 1848 
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ආවහය ද්රවළ -විප්රල,ප්රඹන්භ මුං ඇට, කවුිළ, කඩර- ප්රම් යටට 

ප්රගනළලරහ ප්රම් යප්රට් ජනතහට කන්න ප්රදනහ. ඌයන්ට, 

කුකුශන්ට, බරුන්ට, වයකුන්ට කන්න ප්රදන ආවහය ප්රගනළලරහ 

දළන් ප්රභප්රව, විකුණනහ. ඔඵතුභහ කිිකකර්භ ඇභතියඹහ වළටිඹට 

ඒහ නත්න්න ප්රගන ඇති ිළඹය ප්රභොනහද?  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අිළ මුං ඇට බීජ ප්රගන්වීභ 
ප්රම් අවුරුද්ප්රද්දී ම්පර්ණප්රඹන්භ නතය කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
නළවළ, ගිඹ අවුරුද්ප්රද් අහන ප්රකරුහ. ප්රම් අවුරුද්ප්රද් 
ම්පර්ණප්රඹන් අන් කයනහ. ගරු නිප්රඹෝජළ 
කථහනහඹකතුභනි, ප්රම් යප්රට් කඩර බීජ නිසඳහදනඹ කයන්ප්රන් 
නළවළ. කඩර ප්රම් යප්රට් නිසඳහදනඹ කයන්න ඵළවළ. අිළ මුං ඇට බීජ 
ප්රගන්වීභ ප්රම් අවුරුද්ප්රද් ම්පර්ණප්රඹන් අන් කයනහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ප්රගනහහට කභක් නළවළ. BOI භහගප්රභන් අය දීරහ 

තිප්රඵනහ duty free ප්රේන්න. ත් ආවහය වහ ප්රගන්ව ආවහය 

දළන් අලරහ ප්රගන තිප්රඵනහ. ප්රම් ඵ දිගින් දිගටභ COPE 
හර්තහප්රේ වන් කයනහ. ේමිතිප්රඹන් ප්රතොය ආවහය ද්රවළ 
ප්රගනළලරහයි ප්රම් යප්රට් මිනිසුන්ට කන්න ප්රදන්ප්රන්.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ප්ර, ඒ ගළන අව ගන්න ප්රෞඛළ අභහතළහංලප්රඹන් 

ව Sri Lanka Customs එප්රකන්. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඒක භහය කථහක් ප්රන්. යප්රට් කිිකකර්භ ඇභතියඹහ වළටිඹට 

අිළ ඔඵතුභහප්රගන් ේලසනඹක් ඇහුහභ කළබිනට් භණ්ඩරඹ 

ප්රනුප්රන් ිළිතතුරු ප්රදන්න ඔඵතුභහට ගකීභක් තිප්රඵනහ ප්රන්. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ප්රම් යප්රට් ආර්ථිකඹ ම්පර්ණප්රඹන්භ ප්රඳෞද්ගලික අංලඹට 
ඳහරනඹ කයන්න ඉඩ දුන්ප්රන් තමුන්නහන්ප්ර,රහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තුප්රනන් ප්රදකක ඵරඹක් තිප්රඵනහ ප්රන්ද, ඇයි ඒක 

නත්න්ප්රන් නළත්ප්රත්? 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භට ප්රඳප්රනන වළටිඹට තමුන්නහන්ප්ර, උත්තය ප්රදන්ප්රන් 

එප්රවන් එහපු කඩර කහරහද ප්රකොප්රව,ද. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භට ප්රනොප්රයි ඒ කඩර ප්රගනළලරහ තිප්රඵන්ප්රන් 

තමුන්නහන්ප්ර,ට කන්න. 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ තුන්ප්රනි අතුරු 

ේලසනඹ ප්රභඹයි. ඔඵතුභන්රහ ප්රද්ය ඹ ප්රගොවිඹහ ලක්තිභත් කයන්න 

ප්රම් යප්රට් බී ණනු බීජ නිසඳහදනඹ කයන්න ඳටන් ප්රගන තිප්රඵනහ. 

ඒක ප්රවොයි. නමුත් අද ප්රද්ය ඹ අලළතහට රිරන ඳරිදි බී ණනු 

බීජ නිසඳහදනඹ කයන්නට ඵළරි ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒ නිහ බී ණනු 

බීජ ප්රවොය ඳහප්රයන් ප්රේන්න රෆසති කයරහ තිප්රඵනහ. ඳසු ගිඹ 

දසර අසථහ කිහිඳඹකදීභ ඒහ Sri Lanka Customs එප්රකන් 

ඇල හ. අර ව ණනු ප්රගන්න කන්ප්රට්නර්ර ප්රම්හ 

ප්රගන්නහ. එප්රවභ වුණහභ එක ඳළත්තකින් විවිධ ප්රරඩ ප්රයෝග 

ප්රඵෝ වුණු බීජ අප්රප් යටට එනහ. අප්රනක් කහයණඹ තභයි කිසිභ 

ඳහරනඹක් නළතිකභ. කිිකකර්භ ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ 

ඔඵතුභහප්රගන් ඉලරහ සිටින්ප්රන්  ප්රම් බීජ ර්ග ප්රගන්වීභ යජප්රආ 

ඳහරනඹට ගන්න කිඹහයි; විප්රල,ප්රඹන්භ බී ණනු බීජ ප්රගන්වීභ 

අධීක්ණඹ කයන්න කිඹහයි. අිළ දිගින් දිගටභ ප්රම් කහයණඹ 

ප්රඳන්රහ දුන්නහ. නමුත් තභ ඒ වහ කිසිභ ළඩ ිළිතප්රශක් 

ප්රගන නළවළ. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රරොකු ණනු බීජ 

අලළතහප්රන් සිඹඹට 90ක්භ අිළ දළන් නිසඳහදනඹ කයරහ  

තිප්රඵනහ. ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, නමුත් ප්රවොප්රයන් 

ප්රගප්රනන ඒහ ඳහරනඹ කයන්නට - [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි 

ඇල ප්රේ. කටුනහඹක ගුන් ප්රතොටුප්රඳොප්රශ, සිටින අප්රප් 

නිප්රඹෝජිතඹහ තභයි ඒ ප්රවොප්රයන් ප්රගප්රනන රද බීජ ේභහණඹ 

ඇල ප්රේ. ඒ විසතයඹ ප්රන් ඳත්තයප්රආ ගිප්රආ; තමුන්නහන්ප්ර, 

දළක්ප්රක්. න්දනහ නඩඹක් ගිඹහභ හුඟක් ප්රදප්රනකු ඒ අඹප්රේ 

ඵෆේර ප්රම් බීජ අයප්රගන එනහ  . නමුත් අඳට අහු ප්රන්ප්රන් 

නළවළ. ඒ විධිඹට අහු ප්රන්ප්රන් නළති ඕනෆ තයම් එනහ. රංකහට 

ඕහ විතයයිද අහු ප්රන්ප්රන් නළති එන්ප්රන්? තත් ඕනෆ තයම් 

ප්රද්ල අහු ප්රන්ප්රන් නළති ඇවිලරහ තිප්රඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Mattala Rajapaksa International Airport එප්රකන්ද 

ආප්රේ? 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භභ තමුන්නහන්ප්ර,ට ඒකට ඳසප්ර, උත්තය ප්රදන්නම්. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ේලසනඹ ප්රම්කයි. තමුන්නහන්ප්ර,රහ නිසඳහදනඹ කයන බීජ 

ේභහණත් නළති නිහයි ප්රවොප්රයන් ප්රේන්ප්රන්. එප්රවභ නම් ප්රම් 

වහ කිිකකර්භ අභහතළහංලඹට ළඩ ිළිතප්රශක් තිප්රඵන්න ඕනෆ 

ප්රන්. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රවොප්රයන් ප්රේන්ප්රන් 

ඉන්දිඹහප්රන් ප්රම්හ රහබඹට ගන්න පුළුන් නිහයි. ඉන්දිඹන් 

1849 1850 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

රුිළඹල ඳන්සිඹඹට, වඹසිඹඹට ප්රම්හ එප්රවන් ගන්න පුළුන්. 

අප්රප් යප්රට් නිසඳහදනඹ කශහභ නිසඳහදන විඹදභ ඳභණක් රුිළඹල 

8,000ක් ප්රනහ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රම් ප්රරහප්රේ විහදඹක් ඳත්න්නට අසථහක් නළවළ. ගරු 

ඇභතිතුභනි, ිළිතතුය දුන්නහද? 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

නළවළ. ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ ගරු 

ඇභතිතුභහප්රගන් ේලසනඹක් ඇහුහභ එතුභහ වරිඹට ිළිතතුයක් 

ප්රදන්ප්රන් නළවළ ප්රන්. භට ප්රප්න්ප්රන් එතුභහට කිිකකර්භඹ ගළන 

ප්රත්ප්රයන්ප්රන්ත් නළවළ, ආණ්ක් ගළන ප්රත්ප්රයන්ප්රන්ත් නළවළ. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එතුභහ අවන්ප්රන් ප්රවොප්රයන් ප්රේන්ප්රන් ඇයි කිඹරහ. ඉතින් භභ 

ප්රකොප්රවොභද දන්ප්රන් ඒක. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසන අංක 10 -2322/'12-(2), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ  ේලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Local 

Government and Provincial Councils, I ask for two 

weeks’ time to answer this Question.  

 
ේලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளந் தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ේලසන අංක 11 -2445/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(நளண்நெநழகு நெத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ  ේලසනඹ අවනහ. 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන් ප්රභභ ේලසනඹට ිළිතතුය රඵහ 

දීභ වහ භහ ති ප්රදකක කහරඹක් ඉලරහ සිටිනහ. 
 
ේලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිප්රඹෝග කයන රදී. 
யழளகய நற்தளந் தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

ම්ඳත්නුය ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම් ඵර ේප්රද්ලඹ: ග්ර්හීටඹ 
භහර්ග ඳද්ධතිඹ 

சம்த்நுயப ழபறதச தசனளர் ழளழவு : கழபளநழன வீதழ 

நைககந 
SAMPATHNUWARA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 

RURAL ROAD SYSTEM 
2512/‟12 

12. ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
 (நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ,- යහඹ වහ භවහභහර්ග 

අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ - (1):  

(අ) උතුරු ඳශහප්රත්, ම්ඳත්නුය ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම් ඵර 
ේප්රද්ලප්රආ භහර්ග ංර්ධන ළඩටවන් වහ 2010, 
2011, 2012 ඹන ර්රදී ළඹ කයන රද මුළු මුදර 
ප්රකොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද? 

(ආ) ප්රම් න විට එභ ේප්රද්ලඹ තුශ තිප්රඵන ග්ර්හීටඹ භහර්ග 
ඳද්ධතිඹ ම්පර්ණප්රඹන්භ අඵරන් වී ඇති ඵ එතුභහ 
දන්ප්රනහිද? 

(ඇ) (i) එභ භහර්ග ිළිතකය කිරීභට අලළ මුළු මුදර 
රඵහදීභට කටයුතු කයන්ප්රන්ද; 

 (ii) අඵරන් වී ඇති ඉවත භහර්ග ිළිතකය කිරීභට 
ගතන කහරඹ කප්රර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද? 

(ඈ)   ප්රනොඑප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 
 

துகநைகங்கள், தடுஞ்சளககள் அகநச்சகபக் றகட்ட 

யழள: 

(அ) யட நளகளணத்தழன் சம்த்நுயப ழபறதச தசனளர் 

ஆலககப் ழபறதசத்தழல் வீதழ அழயழந்த்தழ 

ழகழ்ச்சழத்தழட்டங்கலக்களக 2010, 2011 நற்நம் 

2012ஆம் ஆண்டுகழல் தசயழடப்ட்ட தநளத்தப் 

ணத்ததளகக னளததன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) தற்றளது குழத்த ழபறதசத்தழல் களணப்டும் கழபளநழன 

வீதழ நைககந நைழுகநனளக றசதநகடந்துள் 

ததன்கத அயர் அழயளபள? 

(இ) (i) றநற்டி வீதழகக நெபகநக்கத் றதகயனள 

தநளத்தப் ணத்ததளகககன யமங்க 

டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கதநோம்; 

 (ii) றசதநகடந்துள் றநற்டி வீதழககப் 

நெபகநப்தற்கு டுக்கும் களம் 

னளததன்கதநோம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்றல், ன்? 

1851 1852 

[ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ] 



2013 අප්රේ,ල 24  

asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he state the total amount of money spent on 

road development activities in Sampathnuwara 

Divisional Secretary's Division in the Northern 

Province in the years 2010, 2011 and 2012?  

(b) Is he aware that the road system in the rural areas 

of the aforesaid Divisional Secretary's Division is 

in a state of complete dilapidation at present? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether action will be taken to provide the 

total amount of money required for 

repairing the aforesaid roads; and 

 (ii) the period of time that will be taken for 

repairing the aforementioned roads which 

are in a dilapidated condition? 

(d) If not, why ? 
 

ගරු නිර්භර ප්රකොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய - துகநைகங்கள், 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, එභ ේලසනඹට ිළිතතුය 

ප්රභප්ර,යි. 

(අ)  ම්ඳත් නුය ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම් ඵර ේප්රද්ලප්රආ 2010, 
2011, 2012 ඹන ර්රට අදහශ භහර්ග ංර්ධන 
කටයුතු සිදු කයනු රළබ ප්රආ භවළලි ංර්ධන අධිකහරිඹ 
භඟිනි. ඒ අනු මිලිඹන 168.7ක ංර්ධන ළඩ ිළිතප්රශක් 
්රි ඹහත්භක කය තිප්රඵනහ.  

(ආ)  ංර්ධනඹ කශ යුතු භහර්ග කීඳඹක් ඇත.  

(ඇ)  (i)  භහර්ග ඳවකට ප්රම් න විට ප්රටන්ඩර් කළහ 
තිප්රඵනහ. ඒ ප්රක් දුය ේභහණඹන් නභත් එක්ක 
වන් කයන්නම්. ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඒහ 
ඔඵතුභහට අලළද?  

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ වන් කශහප්රන් මිලිඹන 168ක් ළඹ කය 

තිප්රඵනහඹ කිඹහ.  

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඒ, 2010, 2011, 2012 භවළලි ංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින්.  

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒක ම්පර්ණප්රඹන් ළඹ කය වභහයද? 

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔේ. ඒ හප්රේභ 2013ත් භවළලි ංර්ධන අධිකහරිප්රඹන් 

රුිළඹල මිලිඹන 9.8ක් ළඹ කය තිප්රඵනහ. ඔඵතුභහ අවරහ 

තිප්රඵන්ප්රන් 2010, 2011 ව 2012.   

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

2013 මුළු අවුරුද්දටභ රුිළඹල මිලිඹන 9.8ද? 
 

ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඒ, භවළලි ංර්ධන අධිකහරිප්රඹන්. අප්රනක්  සිඹ භ භහර්ග 

ංර්ධනඹන් භවහ භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිප්රඹන් ඉටු කයනහ. ඒ 

ටික ඔඵතුභහට ඕනෆ නම් විසතය හිත ප්රදන්න පුළුන්. 

භන්ත්රීලතුභනි, ඒ ඳහයල ටික අලළද? 

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ. Table කයන්න. 

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, (ඇ) (i) ප්රකොටට අදහශ 

ිළිතතුය භහ table* කයනහ.  

(ඇ)   (ii)  ප්රම් න විට ඇසතප්රම්න්තු කස කය ප්රටන්ඩර් 
්රි ඹහඳටිඳහටිඹට ප්රඹොමු කය ඇත. 

(ඈ)  ඳළන ප්රනොනඟී. 
 
*බහප්රම්ඹ භත තඵන රද (ඇ)(i)ට අදහශ ිළිතතුය: 
சளநடத்தழல் கயக்கப்ட்ட (இ) (1) க்கள யழகட: 

Tabled Answer for c(i): 
 

(ඇ)  (i)  ම්ඳත් නුය ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම් ඵර ේප්රද්ලප්රආ ඳවත 
වන් භහර්ග ංර්ධනඹ කිරීභ වහ භහර්ග ංර්ධන 
අධිකහරිඹ භඟින් ිළඹය ප්රගන ඇත. ඒ වහ ඇසතප්රම්න්තු 
කස කයමින් ඳතී.  

01.  ඳයහක්රරභපුය සිට කළශෆප්රඵෝගසළ වයවහ ේනිඹහ 
භහර්ගඹ - කි.මි. 0 + 000 සිට 46 + 600 දක්හ (ඳහරම් 
5ක් ව ප්රඵෝක්කු 165ක්ද ඇතුශත්) 

02.  ඇවළටුගසළ ඳන්ර ඳහය - කි.මි. 0 + 000 සිට 0 + 
450 දක්හ (ප්රඵෝක්කු 03ක්ද ඇතුශත්)  

03.  ඔටිඹභප්රල සිට ප්රනදුම්කර්නි දක්හ - කි.මි. 0 + 000 
සිට 6 + 950 දක්හ (ප්රඵෝක්කු 20ක්ද ඇතුශත්) 

04.  කළශෆප්රඵෝගසළ සිට ප්රඩිප්රට්ටිකල  භහර්ගඹ - 
කි.මි. 0 + 000 සිට 7 + 600 දක්හ (ඳහරම් 2ක් ව 
ප්රඵෝක්කු 13ක්ද ඇතුශත්) 

05.  ප්රකොක්කුතුඩහයි සිට ඳන්ල කන්ද දක්හ භහර්ගඹ - 
කි.මි. 0 + 000 සිට 8 + 400 දක්හ (ප්රඵෝක්කු 17ක්ද 
ඇතුශත්) 

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ (ඇ)  (ii)ට ිළිතතුය -ගතන කහරඹ- කිේප්රේ නළවළ. 

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රම් 

ේප්රද්ලප්රආ ංචහයඹ කයරහ එතුභහප්රේ නහඹකත්ඹ ඹටප්රත් ප්රම් 

ේප්රද්ලප්රආ සිඹ භ භහර්ග ංර්ධනඹ කයන්න ප්රම් න විට භවහ 

භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ කටයුතු කයනහ. 2013 ප්රර් සිඹඹට 

70ක් 75ක් කයනහ. ඉතිරි ප්රකොටත් ඉදිරි කහනුප්රේදී කයනහ.  

1853 1854 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ ඳශමු න අතුරු 

ේලසනඹ භහ අවනහ. ඇභතිතුභහ වන් කශහ, 2010, 2011 ව  

2012 රුිළඹල මිලිඹන 168ක භහර්ග ේතිංසකයණඹ ම්ඳත් නුය 

ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම් ඵර ේප්රද්ලප්රආ ්රි ඹහත්භක කය තිප්රඵනහඹ 

කිඹහ. නමුත් අද න විටත් ඵහුතයඹක් භහර්ග අඵරන් ප්රරහ. ඒකට 

ේධහන ප්රව,තු ප්රම්කයි ඇභතිතුභනි. "භඟ නළඟුභ" කිඹහ 

ළඩටවනක් තිප්රඵනහ. නමුත් භඟ නළගුභ ප්රනොප්රයි ්රි ඹහත්භක 

න්ප්රන්; ප්රකොමිස නළගුභයි. ඔඵතුභන්රහට කනගහටුප්රන් ප්රවෝ 

ප්රම්ක කිඹන්න ඕනෆ. ප්රද්ලඳහරන අධිකහරිඹ භළදිවත් ප්රරහ භඟ 

නළඟුප්රභන් මුදල ප්රන් කය තිප්රඵන ඵ භහ ිළිතගන්නහ. රුිළඹල 

මිලිඹන 168න් විලහර මුදල ේභහණඹක් විනහල කය තිප්රඵනහ. 

ඳගහ ගවරහ තිප්රඵනහ. අවුරුද්ද ඉය ප්රන්න ඉසයප්රරහ 

retention එක ප්රදනහ. ඒ හප්රේභ කියුේ 2000ක් අතුයන්න 

ඇත්තටභ භහඹක් ඹනහ. ඒක දින දවප්රඹන් අතුයරහ අන් 

කයනහ. ඒ හප්රේභ රුිළඹල මිලිඹන 38න් වදන්න පුළුන් 

භහර්ගඹ වදන්න රුිළඹල මිලිඹන 88ක් ළඹ කය තිප්රඵනහ. භහ 

ඔඵතුභහප්රගන් අවන්න කළභළතියි, ඔඵතුභහප්රේ අධහනඹ ප්රඹොමු 

කයරහ "භඟ නළඟුභ" භඟ නළඟුප්රම් ආකහයඹට ්රි ඹහත්භක 

කයනහද, එප්රවභ නළත්නම් ඒක ප්රකොමිස  නළඟුභක් කයනහද 

කිඹහ. 

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ගරු භන්ත්රීලතුභහප්රේ 

ේලසනප්රආ වන් කය තිප්රඵන්ප්රන් ම්ඳත්නුය ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම් 

ඵර ේප්රද්ලඹ ගළනයි. ඒ ඵර ේප්රද්ලඹ තුශ තිප්රඵන සිඹ භ භහර්ග, 

භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹට අයිති ඒහ ප්රනොප්රයි. භවළලි "එල" 

කරහඳඹට අයිති ේප්රද්ලඹක්. ඒ කහර්ඹඹ  භවළලි අධිකහරිඹ භගින් 

ඉටු කය තිප්රඵනහ. ඔඵතුභහ වන් කයන ආකහයඹට ඒ කහයණඹ 

නිසි ප්රර ඉටු කශහද, නළද්ද කිඹන කහයණඹ භහ ප්රොඹරහ ඵරරහ  

කිඹන්නම්.  ඔඵතුභහප්රේ ේලසනඹට භහ ිළිතතුරු ප්රදන්නම්. ඒ අදහශ 

ප්රතොයතුරුත් රඵහ ප්රගන තිප්රඵනහ.  

ඒ හප්රේභ ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන චනරට භටත් ේතිඋත්තය 

ප්රදන්න පුළුන්. ඳසු ගිඹ කහර කහනුප්රේ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහප්රේ නිප්රඹෝගඹ ඳරිදි අදහශ නිරධහරින් භඟ අිළ ඒ 

ේප්රද්ලඹට ගිහිලරහ ප්රම් සිඹ  භහර්ග ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ඇසතප්රම්න්තු කස කය කටයුතු කයන ප්රභොප්රවොතක තභයි 

ඔඵතුභහ ප්රම් ේලසනඹ අවන්ප්රන්.  භඟ නළඟුභ ළහඳහයප්රඹන් ීටට 

ප්රඳය  අිළ  මුදල -රුිළඹල මිලිඹන 168 තුශ- ප්රඹොමු කයරහ නළවළ. 

භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිප්රඹන් කයරහ නළවළ.  

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒකට ම්ඵන්ධ  වුණත්, ප්රනොවුණත් ප්රම් උත්තරීතය බහ 

තුශ ගකීප්රභන් ප්රම්  ේලසනඹට උත්තය ප්රදන්න තභයි ඔඵතුභහ 

නළගිට්ප්රට්.  ේලසනඹට උත්තය ප්රදන්න නළඟිට්ටහ නම් අඳ අන 

අතුරු ේලසනරට උත්තය ප්රදන්නට ඔඵතුභහ ළදී ඳළවළදී සිටින්නට 

ඕනෆ.  එප්රවභ නළත්නම්  භවළලි ංර්ධනඹ බහය ඇභතිතුභහ 

ඒකට උත්තය ප්රදන්න ඕනෆ.  

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, -[ඵහධහ කිරීම්] 

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉන්න, ඉන්න.  භහ ඔඵතුභහට ප්රම් ේලසනඹ ප්රඹොමු කයන්ප්රන් 

ප්රඳෞද්ගලික අඳ  ඒ ේප්රද්ලප්රආ ංචහයඹ කිරීප්රභන් ඳසුයි. ඒ  ඵර 

ේප්රද්ලප්රආ  ග්ර්හභ නිරධහරි ම් 9ක් තිප්රඵනහ; කුඩහ ගම්භහන 

13ක් තිප්රඵනහ;  ඳවුල 2,500ක් ව ත් ප්රනහ. අඳ ප්රතොයතුරු 

ප්රොඹරහයි, ප්රම් ේලසන අවන්ප්රන්. භහ ඔඵතුභහප්රගන් අවන්න 

කළභළතියි, ඔඵතුභහප්රේ -[ඵහධහ කිරීම්] භප්රේ ප්රදළනි අතුරු 

ේලසනඹ.  
 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ. ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ප්රකටිප්රඹන් ේලසන 

අවන්න. දළනටභත් කහරඹ අහනයි. ප්රරහ ඳසරු 2.00යි. 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න, ප්රඳොේඩක් -[ඵහධහ 

කිරීම්] ප්රභොකද, බරුන්ප්රගන් 
 

[මූරහනප්රආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඵහධහ එනහ.  ඒකයි.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ ේලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

බරුන්ප්රගන්  
[මූරහනප්රආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඵහධහ එනහ. ඒක නිහ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ අවන්න අසථහ 
රළප්රඵන්ප්රන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  

ගරු ඇභතිතුභනි, භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ. "භඟ නළඟුභ", 
"දිවි නළඟුභ", "දළඹට කිරුශ", "උතුරු න්තඹ", "නළ ප්රඟනහිය 
නප්රෝදඹ" කිඹන ඒහ ඔඵතුභන්රහප්රේ ප්රඵොප්රවොභ රසණ 
චනයි.  ප්රකොඳභණ රසණ චන ඳහවිච්ික කශත් අය 
රළම්ප්රඵෝගිනි ඳයපුයට තභයි ළඩිපුය මුදරක් ප්රන් කයන්ප්රන්. භහ 
අවන්න කළභළතියි ඔඵතුභන්රහප්රගන්- 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභහ, කහරඹ කහ දභන්ප්රන් නළති කරුණහකය 
ේලසනඹ අවන්න. දළනටභත් කහරඹ ළඩිපුය ගතප්රරහයි 
තිප්රඵන්ප්රන්.    

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රළම්ප්රඵෝගිනි ඳයපුයට ප්රන් කයන ප්රකොමිස මුදප්රරන්, අක්භ 
ගණප්රන් ප්රකොටින්ප්රගන් පීඩහ විපු ළලිඔඹ ේප්රද්ලප්රආ ජනතහට 
ඳහයල ටික වදරහ ප්රදන්ප්රන් කදහද?  

1855 1856 
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ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නිර්භර ප්රකොතරහර ඇභතිතුභහ ිළිතතුය ප්රදන්න. ගරු 

අසර් භන්ත්රීලතුභහ, කරුණහකය හඩි ප්රන්න.  

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අප්රප් ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ 

භන්ත්රීලතුභහ ප්රම් ේලසන අවන්ප්රන් ෛයප්රඹන්, ප්රකෝඳප්රඹන් ඵ 

එතුභහප්රේ කථහප්රන් ඳළවළදිලි ප්රනහ.  

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ. කිසිභ ෛයඹක් නළවළ.  

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

එතුභහට අලළ තළන වම්ඵ ප්රන්ප්රන් නළති ේලසනඹකුයි 

තිප්රඵන්ප්රන්. ඒ තළන ප්රනොරළබීභ ිළිතඵ ේලසනඹ, අඳත් එක්ක 

ප්රේයහගන්න වදනහ ඳහයල ම්ඵන්ධප්රඹන් අවරහ. ප්රම් යජඹ 

අතිවිලහර ළඩ ප්රකොටක් කය තිප්රඵනහ. එතුභහට ඒ ේප්රද්ලඹට 

ඹන්න පුළුන් වුප්රණ්ත් ප්රම් යජඹ නිහයි. නළත්නම් ඹන්න වම්ඵ 

ප්රන්ප්රන් නළවළ. ප්රම් ඵයිරහ කථහ කශහට ළඩක් නළවළ. අතිගරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහප්රේ නහඹකත්ඹ තිබුණු නිහ 

තභයි එතුභහට ඒ ම්ඳත්නුයට ඹන්න පුළුන් වුප්රණ්. එප්රවභ 

ප්රනොවුණහ නම් එතුභහට ඒ ඳළත්ත ඳශහප්රත් ඹන්න වම්ඵ ප්රන්ප්රන් 

නළවළ. එතුභහ, එදහ එලටීටීඊ එකත් එක්ක ගිවිසුම් ගවරහ යට ප්රඵදපු 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ නිප්රඹෝජනඹ කශහ. එතුභහ අද ඒ ිළිතඵ 

දුක් ප්රන්න ඕනෆ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ේප්රද්ලඹට ගිහින් 

ංචහයඹ කශහ. එතුභහ ඒ ේප්රද්ලප්රආ ජනතහප්රේ අදවස විභරහ 

භහර්ග ංර්ධන කටයුතු ඉටු කයනහ. එහි කිසි ගළට ක් නළවළ.  

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ තුන්න අතුරු 

ේලසනඹ ප්රභප්ර,යි.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රකටිප්රඹන් අවන්න.  

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ ප්රම් ේලසනඹ අවන්ප්රන් තයවකින්, ද්ප්රේඹකින් ප්රනොප්රයි. 

ගරු  ඇභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහට කහයණඹක් කිඹන්න කළභළතියි. 

යුද ජඹග්ර්වණප්රආ ගරුත්ඹ එඹ හිමි විඹ යුතු අඹට හිමි ප්රනහ. 

නමුත් යුද ජඹග්ර්වණප්රආ නහභප්රඹන් ප්රකොමිස න්තඹක්, ප්රකොමිස 

නප්රෝදඹක් ්රි ඹහත්භක කයන්න ජනතහ ජන යභක් රඵහ 

දුන්ප්රන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ යුද ජඹග්ර්වණප්රආ ප්රගෞයඹ රඵහ 

ගන්න. නමුත් යුද ජඹග්ර්වණප්රආ නහභප්රඹන් ජනතහට peace 

dividend එක රඵහ දීභ වහ, යුද ජඹග්ර්වණප්රආ ේතිරහබඹ රඵහ 

දීභ වහ ඒ අඵරන් ව භහර්ග ටික ිළිතකය කයන්ප්රන් කදහද? ඒ 

භවහ භහර්ග ටික හරි භහර්ග ප්රන්න ප්රනොදී ිළිතකය කයන්ප්රන් 

කදහද කිඹරහ භහ ඔඵතුභහප්රගන් අවන්න කළභළතියි.  

 
ගරු නිර්භර  ප්රකොතරහර  භවතහ  
(நளண்நெநழகு ழர்ந தகளத்தளய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ගරු භන්ත්රීලතුභහ, භහ ඔඵතුභහප්රේ ේලසනඹට ිළිතතුය ප්රදනහ. ගරු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ ප්රකොමිස න්තඹක් ගළන 

කථහ කයනහ.  ග්ර්ෆන්ේඳහස ඳහප්රර්, ඒ හප්රේභ ප්රේසරයින් ඳහප්රර් 

ප්රතල ිළයවුම්වල රුිළඹල 25ට රඵහ දුන්නු ඉතිවහඹක් තුශ 

ප්රකොමිස න්ත ගළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ ගරු නිප්රඹෝජළ 

කථහනහඹකතුභනි. 2013 ය තුශ ව 2014 මුල කහරඹ න විට 

ඔඵතුභහ අවන ඒ සිඹ  ඳහයර කටයුතු ඉටු කයනහ.  

 

 ඳහම් ප්රතල ආනඹනඹ: ඵදු ේතිප්රලෝධනඹ 
 ளம் ண்தணய் இக்குநதழ: யளழ நளற்ம் 
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13. ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රඳොල ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන අභහතළතුභහප්රගන් 

ඇස ේලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ර් 2005 සිට 2012 දක්හ කහර සීභහ තුශ 
හර්ිකක ආනඹනඹ කයන රද ඳහම් ප්රතල 
ඳ ාභහණඹ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් ප්රකොඳභණද;  

  (ii)  එභ කහර සීභහ තුශ ඳහම් ප්රතල කිප්රරෝග්ර්ෆභඹක් 
වහ ආනඹන ඵදු ප්රනස කිරීම් සිදු කශ ආකහයඹ 
කප්රර්ද;  

 (iii) ආනඹන ඵදු එප්ර, ප්රනස කිරීභට ප්රව,තු කප්රර්ද;  

 (iv) ප්රම් න විට ප්රද්ය ඹ ප්රශ ප්රඳොප්රශ, ඳහම් ප්රතල වහ 
ප්රඳොල ප්රතල කිප්රරෝක සිලරය මිර ප්රන් ප්රන් 
ලප්රඹන් ප්රකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) ඳහම් ප්රතල ආනඹනප්රආදී ලිහිල ඵදු ඳ ාතිඳත්තිඹක් 
අනුගභනඹ කිරීභ ප්රව,තුප්රන් ශ්රීය රංකහප්රේ ප්රඳොල 
ප්රතල නිසඳහදනඹ ඳවත ළටී ඇති ඵත්;  

 (ii) ප්රඳොල ප්රතල නිසඳහදනඹ ඳවත ළටීභ ප්රව,තුප්රන් 
ප්රඳොල ගහකරුන්ට සිඹ නිසඳහදන වහ 
හධහයණ මිරක් ප්රනොරළප්රඵන ඵත්;  

 එතුභහ දන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනො එප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 

 
ததங்கு அழயழந்த்தழ, நக்கள் றதளட்ட அழயழந்த்தழ 

அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 
(அ) (i) 2005 நைதல் 2012 ஆம் ஆண்டு யகபனள களப் 

குதழக்குள் ஆண்டுறதளநம் இக்குநதழ 

தசய்னப்ட்ட ளம் ண்தணய் அவு 

தயவ்றயளக வ்யவு ன்கதநோம்; 

1857 1858 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

 (ii )  அக் களப்குதழக்குள் ஒந் கழறளகழபளம் ளம் 

ண்தணய்க்கள இக்குநதழ யளழ 

நளற்ழனகநக்கப்ட்ட யழதம் னளது ன்கதநோம்; 

 (iii )  இக்குநதழ யளழ அவ்யளந நளற்ழனகநக்கப் 

ட்டகநக்கள களபணம் னளது ன்கதநோம்; 

 (iv )  தற்றளது உள்ளட்டுச் சந்கதனழல் ளம் 

ண்தணய் நற்நம் றதங்களய் ண்தணய் கழறள 

ஒன்நக்கள சழல்க யழக தயவ்றயளக 

வ்யவு ன்கதநோம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i )  ளம் ண்தணய் இக்குநதழனழன்றளது 

தர்யள யளழக் தகளள்ககதனளன்க 

ககடப்ழடித்தகந களபணநளக இங்ககனழன் 

றதங்களய் ண்தணய் உற்த்தழ வீழ்ச்சழனகடந் 

துள்ததன்கதநோம்; 

 (ii )  றதங்களய் ண்தணய் உற்த்தழ வீழ்ச்சழ 

அகடந்தகந களபணநளக ததங்குச் 

தசய்ககனளர்கலக்கு தநது உற்த்தழகலக்கள 

ழனளனநள யழக கழகடப்தழல்க 

ன்கதநோம்; 

 அயர் அழயளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 

 

asked  the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the quantity of palm oil imported 

annually during the period from the year 

2005 to 2012; 

 (ii) the manner in which the import tax imposed 

on a kilogram of palm oil was revised 

during the aforesaid period; 

 (iii) the reasons for the aforesaid revision of the 

import taxes on palm oil; and 

 (iv) separately, the retail prices of a kilo of palm 

oil  and coconut oil in the local market at 

present? 

(b) Is he aware that - 

 (i) the coconut oil production of Sri Lanka has 

decreased due to adopting a lenient tax 

policy on importing palm oil; and 

 (ii) the coconut cultivators do not get a fair 

price for their products due to the decrease 

in the coconut oil production? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ේලසනඹට ිළිතතුය 

ප්රදනහ. 

(අ) (i)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (iii)  ප්රඳොල ගහකරුට, ප්රඳොල ආශ්රිපත 
නිසඳහදනකරුන්ට වහ ඳහරිප්රබෝගිකඹහට වන 
රඵහ දීභ ිළණි අලළතහ අනු රින් ය 
ආනඹන ඵදු ප්රනස කයයි. 

 (iv)   ඳහම් ප්රතල කිප්රරෝක මිර - රු. 245යි (රුිළඹල 
ප්රදසිඹ වතලිසඳව) 

  ප්රඳොලප්රතල කිප්රරෝක මිර - රු. 270යි (රුිළඹල 
ප්රදසිඹ වළත්තෆ) 

(ආ) (i) ප්රඳොලප්රතල නිසඳහදනඹ දළනට ඳවත ළටී 
ප්රනොභළත. 

 (ii)  ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන ප්රනොනඟී. 

(ඇ) ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන ප්රනොනඟී. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභහ, අතුරු ේලසන තිප්රඵනහද? 

1859 1860 

[ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ] 

ර්ඹ ේභහණඹ (ප්රභට්රිොක් ප්රටොන්) 

2005 98,216 (අනූඅටදවස ප්රදසිඹ දවඹ) 

2006 96,717 (අනූවඹදවස වත්සිඹ දහවත) 

2007 57,245 (ඳනසවත්දවස ප්රදසිඹ වතිතසඳව) 

2008 73,561 (වළත්තෆතුන්දවස ඳන්සිඹ වළටඑක) 

2009 26,083 (විසිවඹදවස අසතුන) 

2010 53,519 (ඳනසතුන්දවස ඳන්සිඹ දවනඹ) 

2011 105,528 (එක්රක් ඳන්දවස ඳන්සිඹ විසිඅට) 

2012 44,878 (වතිතසවතයදවස අටසිඹ වළත්තෆඅට) 

2007.11.24 10% 

2007.12.31 28% 

2008.04.09 5% 

2008.07.09 15% 

2008.11.30 28% 

2008.12.03 රු. 40 (kg 1ක් වහ) 

2009.04.07 රු. 60 (kg 1ක් වහ) 

2010.03.18 රු. 35 (kg 1ක් වහ) 

2010.11.01 15% 

2011.11.04 20% 

2012.01.13 රු. 75 (kg 1ක් වහ) 

2012.05.12 රු. 90 (kg 1ක් වහ) 

2012.11.09 රු. 110 (kg 1ක් වහ) 
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ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

තිප්රඵනහ ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි.  

ගරු අභහතළතුභනි, ප්රඳොල ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන 

අභහතළයඹහ විධිඹට ඔඵතුභහට ප්රනොප්රයි ඳහම් ප්රතල ආනඹනඹ 

කිරීභ ම්ඵන්ධ ඳහරනඹ තිප්රඵන්ප්රන්. එඹ මුදල අභහතළහංලඹ 

විසින් කයනු රඵන ්රි ඹහදහභඹක්. ගරු අභහතළතුභනි, ර් 

ගණනහක් තිසප්ර,  ඳහම් ප්රතල ප්රගන්නහ. ඒ ඳහම් ප්රතල භඟ 

ප්රනත් ප්රතල ර්ග කරම් කිරීභ නිහ තභයි ඒහ අක් ගණනට 

රඵහ ප්රදන්න පුළුන් ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්. 

ආනඹනඹ කයන ඳහම් ප්රතලරට රංකහප්රේ ප්රතල ර්ගත් 

එකතු කයරහ ප්රඳොල ප්රතලරට ඩහ අක් මිරකට රඵහ ප්රදනහ. 

ඳහම් ප්රතලරට ගවරහ තිප්රඵන tax එකත් එක්ක -රුිළඹල 125ක 

tax එකක් ගළහුහභ- ඇත්ත ලප්රඹන්භ ප්රද්ය ඹ ප්රඳොල ප්රතලරට 

ඩහ ඳහම් ප්රතලර මිර ළඩි ප්රන්න ඕනෆ. 

නමුත් එප්රවභ ප්රන්ප්රන් නළවළ. ඒ හප්රේ ළඩ ිළිතප්රශක් තභයි 

දළන් තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රම් ිළිතඵ ප්රොඹහ ඵරන්න හප්රේභ ඒහ ගළන 

ඹම් කිසි විධිඹක ඳරීක්ණඹක් කයන්න ළඩ ිළිතප්රශක් ඔඵතුභහට 

තිප්රඵනහද? 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு  .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, දළනටභත් භභ නිප්රඹෝග කයරහ තිප්රඵනහ 

ප්රඳොල ංර්ධන අධිකහරිඹට. ඒ අනු ඳහරිප්රබෝගික අධිකහරිඹත් 

එක්ක එකතු ප්රරහ ළටීයම් කයරහ අලළ  තිභඹ ිළඹය ගනිමින් 

ඉන්නහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භප්රේ ප්රදළනි අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. ප්රම් දභරහ තිප්රඵන ඵදු 

ේභහණඹ අක් කයන ළඩ ිළිතප්රශක් ්රි ඹහත්භක ප්රමින් ඳතිනහ. 

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு  .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ප්රභොකක්ද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රම් දභහ තිප්රඵන ඵදු  ේභහණඹ අක් කයන ළඩ ිළිතප්රශක් 

තිප්රඵනහ.   

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு  .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

අලළතහ අනු එඹ තීයණඹ කයනහ. 
 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ේලසනඹ තිප්රඵන්ප්රන් ඒක ප්රනොප්රයි. ඔඵතුභහ දන්නහ, දළන් 

ප්රඳොල පරදහ ළඩි ප්රමින් තිප්රඵන ඵ. ඒ හප්රේ අසථහර 

තභයි වළභ දහභ කීඳ ප්රදප්රනකු එකතු ප්රරහ ප්රම් තත්ත්ඹ ඇති 

කයන්ප්රන්. අද ප්රම් තත්ත්ඹ ඇති ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන් ඒකයි. ඒ 

හප්රේ ඵදු අක් කිරීප්රම් තත්ත්ඹක් ඇති වුප්රණොත් ඒකට ඔඵතුභහ 

ගන්න ිළඹය ප්රභොකක්ද? 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு  .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ඔඵතුභහට අලළ ප්රභොකක්ද? අක් කයන්නද ඕනෆ, ළඩි 
කයන්නද ඕනෆ? ඔඵතුභහට අලළ ප්රභොකක්ද? 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ කිඹන්ප්රන් පුළුන් තයම් ළඩි කයන්න කිඹරහ. එතප්රකොට 
රංකහප්රේ නිසඳහදන  ටික ප්රේයහ ගන්න පුළුන්. 

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு  .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ප්රභොනහද ළඩි කයන්න ඕනෆ? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඳහම් ප්රතලරට ගවන ඵද්ද ත ළඩි කයන්න පුළුන් ප්රන්. 
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு  .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ළඩි කයරහ තිප්රඵනහ. 65 ඉරහ 110 දක්හ ළඩි කයරහ 
තිප්රඵනහ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක අක් කයන ළඩ ිළිතප්රශක් දළන්  ඹනහ.  ප්රම් ළඩ 
ිළිතප්රශ ඳයහජඹ කයන්න ඔඵතුභහ ගන්න ළඩ ිළිතප්රශ 
ප්රභොකක්ද?   

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(நளண்நெநழகு  .ந. ஜகத் நெஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ඒ ම්ඵන්ධ අප්රප් අභහතළහංලඹ කමිටුක් ඳත් කයරහ 
තිප්රඵනහ. ඒ  කමිටු ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතු කයමින් ඹනහ. 

 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
 (ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

 (The Deputy Speaker) 

ප්රභඹ කථහ ඳත්න ප්රේරහක් ප්රනොප්රයි. ිළිතතුරු දුන්නහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භප්රේ ේලසනඹට උත්තය දුන්ප්රන් නළවළ. 

 
ිළටප්රකොටු - ප්රකොටු ආශ්රිපත ඳදික ප්රප්රශඳුන් : 

විකලඳ ළහඳහය සථහන 
நெக்றகளட்கட - றகளட்கட கடளகத 

யர்த்தகர்கள் : நளற்ந யர்த்தக ழகனங்கள்  
PAVEMENT TRADERS IN PETTAH-FORT AREA : ALTERNATE 

BUSINESS LOCATIONS 
2985/‟12 

14.  ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
  (நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

  (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 ආර්ථික ංර්ධන අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ - (1):  

1861 1862 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

(අ) (i) ිළටප්රකොටු - ප්රකොටු ආශ්රිපත ඳදික ප්රප්රශහප්රම් 
ප්රඹදුනු සඹං රැකිඹහ ප්රප්රශඳුන් 1,500කට ඳභණ 
තභත් විකලඳ ළහඳහය සථහන රළබී ප්රනොභළති 
ඵත්;  

 (ii) `දිවි නළඟුභ'  ළහඳිතිඹ ඹටප්රත්  සඹං රැකිඹහ 
ප්රප්රශඳුන් වහ ්රි ඹහත්භක කශ `ඩිප්රභෝ ඵට්ටහ' 
නම් ව ළහඳිතිඹ ඹටප්රත් ජංගභ යථ ප්රඹොදහ 
ගනිමින් ප්රප්රශහම් කිරීප්රම්දී යථ හවන 
ප්රඳොීයසිප්රආ ව ප්රඳොලිස සථහනහධිඳතිරුන්ප්රේ 
ඵරඳෆම් නිහ විවිධ අසථහරදී එභ ප්රප්රශඳුන් 
දළඩි අසීරුතහට ඳත්න ඵත්; 

 එතුභහ දන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) ප්රම් න විට විකලඳ සථහන රඵහදී ඇති ඳදික 
ප්රප්රශඳුන් ංඛළහ ප්රකොඳභණද; 

 (ii) `දිවි නළඟුභ' ඹටප්රත් `ඩිප්රභෝ ඵට්ටහ' නම් ව හවන 
රඵහදී ඇති ප්රප්රශඳුන් ංඛළහ ප්රකොඳභණද;  

 (iii) ඔවුන්ට තභ ප්රප්රශහම් කටයුතු කිසිදු ඵහධහකින් 
ප්රතොය  ඳත්හ ප්රගන ඹෆභ වහ අලළ කටයුතු 
රහ ප්රදන්ප්රන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 

 
தளந்ளதளப அழயழந்த்தழ அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) (i) நெக்றகளட்கட - றகளட்கடகன அண்டினதளக 

கடளகத யர்த்தகத்தழல் ஈடுட்ட சுநளர் 1500 

சுனததளமழல் யழனளளளழகலக்கு இற்கயகப 

நளற்ந யர்த்தக ழகனங்கள் கழகடக்கயழல்க 

ன்கதநோம்; 

 (ii)' தழயழதகுந' கந்த்தழட்டத்தழன் கவழ் சுனததளமழல் 

யழனளளளழகலக்களக கடநைகப்டுத்தப்ட்ட 

`டிறநள ட்டள கந்த்தழட்டத்தழன்' கவழ் டநளடும் 

யளகங்கக னன்டுத்தழ யழனளளபம் 

தசய்கழன்றளது றநளட்டளர் யளக தளலிஸ் 

நற்நம் தளலிஸ் ழகன தளநப்தழகளளழகழன் 

ழர்ப்ந்தம் களபணநளக ல்றயந 

சந்தர்ப்ங்கழல் றநற்டி யர்த்தகர்கள் கடும் 

சழபநங்கலக்கு உள்ளகழன்ளர்கள் ன்கதநோம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) தற்றளது நளற்ந யர்த்தக ழகனங்கள் தற்நக் 

தகளடுக்கப்ட்டுள் கடளகத யர்த்தகர் 

கழன் ண்ணழக்கக வ்ய தயன்கதநோம்; 

 (ii) 'தழயழதகுந' தழட்டத்தழன் கவழ் `டிறநள ட்டள' 

யளகங்கள் யமங்கப்ட்டுள் யர்த்தகர்கழன் 

ண்ணழக்கக வ்யதயன்கதநோம்; 

 (iii) இயர்கள் தநது யர்த்தக டயடிக்கககக 

தகடனழன்ழ டத்தழச் தசல்யதற்குத் றதகயனள 

யசதழகள் தசய்துதகளடுக்கப்டுநள ன்கதநோம் 

 அயர் இச் சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 

asked the Minister of Economic Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) about 1,500 self-employed traders who 

engaged in trading on pavements around 

Pettah-Fort area have not yet received 

alternative business locations; and 

 (ii) the traders who engaged in mobile trading 

using vehicles provided by the “Dimo Batta 

Project” implemented under the 

“Divineguma” project for the self-

employed traders, face severe difficulties at 

different occasions due to the action taken 

by the Traffic Police and Police OICs ?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of pavement traders to whom 

alternative locations have been provided by 

now; 

 (ii) the number of traders to whom “Dimo 

Batta” vehicles have been provided under 

“Divineguma” project; and 

 (iii) whether necessary arrangements will be 

made to enable them to engage in their 

trade activities without any hindrance ? 

(c) If not, why? 

 
ගරු සුන්ත පුංිකනිරප්රම් භවතහ (ආර්ථික ංර්ධන 
නිප්රඹෝජළ අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு சுசந்த நெஞ்சழழறந - தளந்ளதளப அழயழந்த்தழ 

ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ආර්ථික ංර්ධන 

අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන් භහ එභ ේලසනඹට ිළිතතුය රඵහ ප්රදනහ. 

(අ)  (i)   ප්රප්රශඳුන් 823 ප්රදප්රනකු වහ සථිය ලප්රඹන්භ 
ළහඳහය සථහන රඵහ දී ඇති අතය, තත් 
ප්රප්රශඳුන් 600 ප්රදප්රනකු වහ ළහඳහය සථහන 
ඉදි කයමින් ඳතී. 

 (ii) ප්රම් ිළිතඵ ඳළමිණිලි රළබී ප්රනොභළත. 

(ආ) (i) ප්රප්රශඳුන් 823 ප්රදප්රනකු වහ 

 (ii) ප්රප්රශඳුන් 396 ප්රදප්රනකු වහ  

 (iii) ප්රම් ිළිතඵ  ඳළමිණිලි රළබී ප්රනොභළත. 

(ඇ)  අදහශ ප්රනොප්රේ.   

ඒ හප්රේභ තත් ප්රප්රශන්දන් 600 ප්රදප්රනකු වහ  සථිය 

ළහඳහරික සථහන ඉදි ප්රමින් ඳතිනහ. ගරු භන්ත්රීලතුභහට ඕනෆ 

නම්  ඒ සථහන ටික  කිඹන්න  පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්] වඳුනහ ගත් 

ේප්රද්ල කිඹන්න පුළුන්. වඳුනහ ගත් ේප්රද්ල තභයි, ඳදික ප්රේදිකහ 

අහිය න ඳරිදි ප්රප්රශහම් කශ අඹ වහ - 

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභනි, භහ අවන්ප්රන් සථහන ගළනයි.  

1863 1864 

[ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ] 
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ගරු  සුන්ත පුංිකනිරප්රම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுசந்த நெஞ்சழழறந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඳසන වයස වීදිප්රආ, ප්රඵෝධියහජ භහප්රත් ප්රඳොදු සථහනප්රආ 

දළනටභත් ඳවසුකම් රඵහ දී ඇත.  ීටට අභතය  ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් 

කයන රද ඳරීක්ණ  අනු ප්රකොටු, ිළටප්රකොටු  ේප්රද්ලප්රආ ඳදික 

ප්ර ප්රශඳුන් වහ  විවිධ සථහනර   ප්රප්රශ ළල 600ක්ඳභණ 

දළනටභත් වඳුනහ ප්රගන  තිප්රඵනහ. ඔවුන් වහ  ිළටප්රකොටු  

ේප්රද්ලඹ ප්රක්න්ද්රවප්රකොට ගනිමින් විධිභත් ඳවසුකම් හිත ප්රප්රශ 

ළල ංකීර්ණඹක් ්රි ඹහත්භක කිරීප්රම් ළඩ ිළිතප්රශක් නහගරික  

ංර්ධන අධිකහරිඹ දළනටභත් ආයම්බ කය  තිප්රඵනහ. එක්දහස 

ඳන්සිඹ  ගණනක්  තභයි ඒ ඳවසුකම් ඉලරහ තිප්රඵන්ප්රන්.  1847 

ප්රදප්රනකු වහ ඒ  ඳවසුකම් රඵහ දීභට  අිළ කටයුතු සදහනම් කය 

තිප්රඵනහ.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵතුභහ කිේහ ත එක්දහස අටසිඹ ගණනකට ප්රදන්න 

තිප්රඵනහ කිඹරහ.  

 

ගරු  සුන්ත පුංිකනිරප්රම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுசந்த நெஞ்சழழறந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඒ ඔක්ප්රකෝභ ගණන. දළනටභත් එක්දහස ඳන්සිඹ ගණනකට 

ප්රදන්න සදහනම් කය  තිප්රඵනහ. ඊට අභතය -  

 

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභනි, ''දිවි නළඟුභ'' ඹටප්රත්  

තමුන්නහන්ප්ර,රහ ''ඩිප්රභෝ ඵට්ටහ'' නමින් ළහඳිතිඹක් ඳටන් 
ගත්තහ,  ඳදික ප්රේදිකහප්රන් අයින් කයපු අඹට ව ත්  ප්රන්න 
ිළිතයණක් ල ප්රඹන්. වළඵළයි, දළන්  ේලසනඹ තිප්රඵන්ප්රන් ඒ 
ප්රගොලරන්ට ඒ හවන ප්රකොප්රව,ත් තිඹහප්රගන ඉන්න  
පුළුන්කභක් නළති එකයි. ප්රම් නප්රකොට දව ප්රදප්රනක් ඒ 
ම්ඵන්ධප්රඹන් අධිකයණඹට ගිහින් තිප්රඵනහ. 

 
ගරු  සුන්ත පුංිකනිරප්රම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுசந்த நெஞ்சழழறந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඒ අඹට ප්රඳොීයසිඹ කයදය කයනහ කිඹරහ 

ප්රඳොීයසිප්රආ කිසිභ ඳළමිණිලරක් දභහ නළවළ. ඹම් ිළරික් 

අධිකයණඹට ගිහින් තිප්රඵනහ  නම් ඒ ගළන ප්රොඹහ ඵරහ ඒ අඹට 

හධහයණඹක් ඉටු කයරහ ප්රදන්න පුළුන්. ප්රඳොීයසිප්රආ ඒ හප්රේ 

ඳළමිණිලරක් තිප්රඵනහ කිඹරහ දළනට හර්තහ ප්රරහ නළවළ.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු  නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහටත්  ප්රත්ප්රයනහ ඇති. ඒ 

අඹ අධිකයණඹට ඹන්ප්රන් ඳරහ වරින නිහ ප්රන්.  ඩිප්රභෝ ඵට්ටහ 

ළඳිතිඹ ඹටප්රත් දීරහ තිප්රඵන ප්රභභ හවන  park  කය ප්රගන 

ඉන්න ප්රදන්ප්රන් නළවළ. ප්රඳොීයසිප්රඹන් ඇවිලරහ ඒ අඹ එශනහ. 

ඒ  ේලසනඹ  නිහ තභයි  තිඥරුන් භහර්ගප්රඹන් අධිකයණඹට 

ගිහින් තිප්රඵන්ප්රන්. 

 
ගරු  සුන්ත පුංිකනිරප්රම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுசந்த நெஞ்சழழறந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භන්ත්රීලතුභහ, හභහනළප්රඹන් ඉදුණු ඳරතුරු  අතය  කුණුවුණු 

ඳරතුරුත් තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේ සිදු වීම්  සිදු ප්රරහ තිප්රඵනහ නම්, 

ඒ දව ප්රදනහ කවුද කිඹහ  අඳට ඉදිරිඳත් කප්රශොත්  ඒ  දව ප්රදනහට  

නිසි  හධහයණඹ ඉසට කය ප්රදන ඵ  භභ ප්රම්  ගරු බහට 

කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]   

 

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඒ ඩිප්රභෝ ඵට්ටහ ළහඳිතිඹ නිසිඹහකහය ්රි ඹහත්භක ප්රන්ප්රන් 

නළවළ. 

 
ගරු  සුන්ත පුංිකනිරප්රම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுசந்த நெஞ்சழழறந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භන්ත්රීලතුභහ, දව ප්රදප්රනක් අධිකයණඹට ගිඹහඹ කිඹහ 

ඔඵතුභහ කිඹනහ.   ඒක ිළිත අය ප්රගන  ්රි ඹහ  කයන්න   ඒ දව 

ප්රදනහ   කවුද කිඹහ අඳට   ප්රඹොමු කයන්න.  ඒ දව ප්රදනහ කවුද කිඹහ 

වඳුනහප්රගන  ඒ අඹට  කයදයඹකින් ප්රතොය  ඒ කටයුත්ත  කය 

ප්රගන ඹන්න ට අලළ ඳවසුකම්  රඵහ ප්රදන්නම්.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அகழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු ඇභතිතුභනි, භට කිඹන්නට පුළුන්. ප්රශඳුන්ට 

ප්රදතහක් ඳවය දී එරහ තිප්රඵනහ. ඩිප්රභෝ යථ 62ක් ඳරහ වළය 

තිප්රඵනහ.  ්රිKප්රයෝද යථ  රිඹළදුයන්ට  දඩ ප්රකොශ නිකුත් කය 

තිප්රඵනහ.  දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ, "නළවළ" කිඹහ.  

 
ගරු  සුන්ත පුංිකනිරප්රම් භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுசந்த நெஞ்சழழறந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු භන්ත්රීලතුභනි,  ප්රකොයි ප්රඳොීයසිප්රඹන්ද ප්රම් ිළිතඵ කටයුතු 

සිදු  ප්රරහ තිප්රඵන්ප්රන්  කිඹහ ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන් නම්  ඒ 

ිළිතඵ ප්රොඹහ ඵරහ  ඒ වහ  අලළ කයන නිසි  උඳකහය රඵහ  

ප්රදන්නට අඳ සදහනම්.  
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15. ගරු පී. වළරින් භවතහ 
 (நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

      (The Hon. P. Harrison) 
 කිිකකර්භ අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ශ්රීය රංකහට ඳිතප්රඵෝධනහලක ආනඹනඹ වහ 
ඵරඳත්රේ රඵහ දී ඇති ආඹතන ංඛළහ 
ප්රකොඳභණද; 

 (ii) එභ එක් එක් ආඹතනඹ විසින් ර් 2005 - 2012 
දක්හ කහර සීභහ තුශදී ආනඹනඹ කයන රද 
ඳිතප්රඵෝධනහලක (කිමිනහලක, ලනහලක, 
දිීයයනහලක) ේභහණඹ ප්රන් ප්රන් ලප්රඹන් 
ප්රකොඳභණද;  

  ඉවත වන් ආඹතනලින් ප්රම් න විට තවනම් 
කය ඇති ංඛළහ; ප්රකොඳභණද; ඹන්න එතුභහ 
වන් කයන්ප්රනහිද? 

(ආ) (i) ආනඹනඹට ප්රඳය ඳිතප්රඵෝධනහලකර තත්ත්ඹ 
ඳරීක්හ කිරීප්රම්   ක්රරභප්රේදඹක් තිප්රේද; 

 (ii) එප්ර, නම්, එඹ කප්රර්ද;  

1865 1866 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

 (iii) ආනඹනික කිිකයහඹනික ද්රවළ අතය ආනික් ව 
මිනිසුන්ට වහ තුන්ට  අහිතකය ප්රනත් ංඝටක 
හිත ඳිතප්රඵෝධනහලක තිප්රේද; 

 (iv) එප්ර, නම්, එභ අහිතකය ංඝටක අඩංගු ඵ 
ඳරීක්හ කයනු රඵන ආඹතන කප්රර්ද; 

 (v) එභ ඳරීක්ණ වහ යජප්රආ ෛදළ විදළහරප්රආ 
ප්රවෝ ප්රෞඛළ ප්රදඳහර්තප්රම්න්තුප්රේ 
ඳර්ප්රආණහගහයර වහඹ රඵහ ගන්ප්රන්ද;  

 (vi) එප්ර, නම්, එභ ආඹතන කප්රර්ද; 

 (vii) ඉවත ආඹතනලින් තත්ත් වතික රඵහ ගත් ඳසු 
ගහන් වහ එභ ඳිතප්රඵෝධනහලක නිර්ප්රද්ල 
කයන්ප්රන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද? 

(ඇ) කිිකකර්භ ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු, 

 (i) කිික යහඹනික ද්රවළ ම්ඵන්ධප්රඹන් භළදිවත්න 
ආකහයඹ කප්රර්ද;  

 (ii) ඒහප්රආ බහවිතඹ ම්ඵන්ධප්රඹන්   ප්රගොවීන් දළනුත් 
කිරීභට ්රි ඹහත්භක කය ඇති ළඩිළිතප්රශ 
කප්රර්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද? 

(ඈ) ප්රනොඑප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

 

கநத்ததளமழல் அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) (i) இங்ககக்கு நகடதகளல்லிகக இக்குநதழ 

தசய்யதற்களக உளழநப்த்தழபம் யமங்கப்ட்டுள் 

ழநயங்கழன் ண்ணழக்கக னளது; 

 (ii) றநற்டி ஒவ்தயளந் ழநயத்தழளலும் 2005-

2012 யகபனழள களப்குதழனழநள் இக் 

குநதழ தசய்னப்ட்ட நகடதகளல்லிகழன் (கழந்நழ 

ளசழழ, ககதகளல்லி, ங்கசுதகளல்லி) அவு 

தயவ்றயளக னளது; 

 (iii) றநற்குழப்ழடப்ட்ட ழநயங்கழல் தற்றளது 

தகட தசய்னப்ட்டுள்யற்ழன்  ண்ணழக்கக 

னளது 

        ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) இக்குநதழ தசய்யதற்கு நைன்ர் நகடதகளல்லி 

கழன் தபத்கத ளழசவலிக்கும் தசனல்நைக 

தனளன்ந களணப்டுகழன்தள; 

 (ii) ஆதநழல், அது னளது; 

 (iii) இக்குநதழ தசய்னப்ட்ட யழயசளன இபசளனப் 

தளந்ட்கழல் ஆசழக் நற்நம் நழதர்கலக்கும் 

நழந்கங்கலக்கும் தவங்கு இகமக்கும் கன 

நக்கூநககக்  தகளண்ட நகடதகளல்லிகள் 

களணப்டுகழன்யள; 

 (iv) ஆதநழல், குழத்த தவங்கு இகமக்கும் 

ஆக்கக்கூநகழன் உள்டக்கத்கத ளழசவலிக்கும் 

ழநயங்கள் னளகய; 

 (vi) குழத்த ளழசவககலக்கு அபச நந்த்துயக் 

கல்லூளழனழன் அல்து சுகளதளபத் தழகணக் 

கத்தழன் ஆய்வுகூடங்கழன் ஒத்துகமப்நெ 

தப்டுகழன்தள; 

 (vi) ஆதநழல், அந்த ழநயங்கள் னளகய; 

 (vii) றநற்குழப்ழடப்ட்ட ழநயங்கழலிந்ந்து தபச் 

சளன்ழதழ்கள் தற்நக் தகளள்ப்ட்டதன் 

ழன்ர், னழர்கலக்கு றநற்டி நகட 

தகளல்லிகள் யழதந்துகபக்கப்டுகழன்யள 

 ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) கநத்ததளமழல் தழகணக்கம், 

 (i) யழயசளன இபசளனப் தளந்ட்கள் ததளடர்ழல் 

தகனழடும் யழதம் னளது;  

 (ii) இயற்ழன் ளயக ததளடள்ழல் யழயசளனழகக 

யழமழப்நெணர்வூட்டுயதற்களக கடநைகப்டுத்தழ 

நோள் றயகத்தழட்டம் னளது 

        ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்றல், ன்?  

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions which have been 

awarded licences to import pesticides into 

Sri Lanka; 

 (ii) separately, the quantity of pesticides 

(insecticides, weedicides, fungicides) 

which have been imported during the 

period of time between 2005 to 2012 by 

each of those institutions; and 

 (iii) the number of institutions which have been 

banned out of those institutions by now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there is a methodology to check 

the quality of pesticides before they are 

imported; 

 (ii) if so, of the aforesaid methodology; 

 (iii) whether there are pesticides which contain 

arsenic and other harmful substances to 

man and animals among the imported agro-

chemicals; 

 (iv) if so, of the institutions which conduct tests 

to check the prevalence of those harmful 

substances; 

  (v) whether the support of the government 

medical college or the laboratories of the 

Department of Health is obtained to 

conduct those tests; 

 (vi) if so, of the names of the aforesaid 

institutions; and 

 (vii) whether the pesticides are recommended to 

be used in cultivations after quality 

certificates are obtained from the above 

mentioned institutions ? 

1867 1868 

[ගරු පී. වළරින් භවතහ] 
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(c) Will he also inform this House of - 

 (i) the manner in which the Department of 

Agriculture is involved in matters related to 

agro-chemicals; and 

 (ii) the programme implemented by the 

Department of Agriculture to educate the 

farmers regarding the use of agro-

chemicals ? 

(d) If not, why ? 
 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි,  දීර්ඝ  ිළිතතුයක් නිහ භහ 

එඹ බහගත කයන්නද?  

 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහගත කයන්න  ගරු ඇභතිතුභහ. ප්රරහත් එක්ක ඵරන විට 
 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එභ ේලසනඹට ිළිතතුය භහ බහගත* කයනහ.   

 
* බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளநடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட :    

* Answer tabled: 

1869 1870 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

[ප්රභභ ිළිතතුය පුසතකහරප්රආ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்த  யழகட நூல் ழகனத்தழலும் கயக்கப்ட்டுள்து] 

[This Answer is also placed in the Library.]  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු ඇභතිතුභනි, උත්තයඹ බහගත කයන්න.  ගරු නිප්රඹෝජළ 

කථහනහඹකතුභනි, භට අතුරු ේලසන  තුනක් අවන්න තිප්රඵනහ.  

භප්රේ ඳශමුන අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි.  ගරු ඇභතිතුභනි,  

ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ 7 න දහ කිේහ, කිමි නහලක ව  ල නහලක   

ර්ග 4ක්  තවනභට රක් කශහඹ කිඹහ. භහ අවන්ප්රන්  ඒ වහ 

කළබිනට් අනුභළතිඹ රළබී තිප්රඵනහ ද කිඹරහයි. කළබිනට් 

අනුභළතිඹ රඵහ ගළ භ වහ ඔඵතුභහ එඹ   කළබිනට් භණ්ඩරඹට 

ඉදිරිඳත් කය තිප්රඵනහද?  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ  වහ  කළබිනට් භණ්ඩර අනුභළතිඹක් අලළ නළවළ.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

වරි.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රදන අතුරු ේලසනඹ?   

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භප්රේ ප්රදන අතුරු ේලසනඹ ප්රභඹයි. ගරු ඇභතිතුභනි,   

ඔඵතුභහ ප්රම්හ තවනම් කශහ. වළඵළයි, ප්රශ ප්රඳොශරට 

ප්රගන්පුහ තභ ඇති තයම් තිප්රඵනහ. ප්රම්හ තවනම් කප්රශ, 

ලරීයඹට වි හිත නිහයි. ඒ වුණහට තභත් ප්රශ ප්රඳොප්රශ,   

ඒහ විකුණන්නට තිප්රඵනහ. එප්රවභ නම්,  ඒහ ඉත් කයන්නට  

ඔඵතුභහප්රේ ඹම් ළඩ  ිළිතප්රශක් තිප්රඵනහ ද? 

1871 1872 

[ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ] 



2013 අප්රේ,ල 24  

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු  නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රම් තවනම් කශ ද්රවළ 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ගත වළකි  ්රි ඹහ භහර්ග  ප්රඳොීයසිඹට  ගළ භ වහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඇහුප්රණ් නළවළ, ගරු ඇභතිතුභනි. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ේලසනඹක් තිප්රඵනහ ද? 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, අඳ තවනම් කශ ද්රවළ ප්රකොප්රව, ප්රවෝ තළනක 

විකුණනහ නම්  ප්රඳොීයසිඹ ප්රවෝ ඳහරිප්රබෝගික කටයුතු ිළිතඵ 

අධිකහරිඹ  ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් යහජකහරි කයන්නට  ඕනෆ.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ප්රම් කහර්ඹඹ කයන්නටඹ කිේහට,  ප්රම් වහ අයඹක් දීරහ 

නළවළප්රන් ගරු ඇභතිතුභහ?  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අඳ ගළට් නිප්රේදනප්රඹන් ඒහ තවනම් කශහට ඳසප්ර,,  

ප්රඳොීයසිඹට ඵරතර වහ  ඳහරිප්රබෝගික කටයුතු ිළිතඵ අධිකහරිඹට  

ඵරතර රළප්රඵනහ,  ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් කටයුතු කයන්නට.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රදන ටඹ.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ තුන්න අතුරු ේලසනඹ 

ප්රභඹයි.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ  අතුරු ේලසන තුනක්  ඇහුහ.  ත එක ේලසනඹක් 

අවන්න.  ඔඵතුභහ  ිළිතතුය බහගත කයන්නඹ කිඹහ කිේ නිහ, 

ඔඹ අවන ේලසනඹ ප්රකටිප්රඹන් අවන්න.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඔේ. භභ ිළිතතුරු බහගත කයන්නඹ කිේහ. 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අවන ේලසනඹ ප්රකටිප්රඹන් අවන්න.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ  තුන්න අතුරු 

ේලසනඹ ප්රභඹයි.  ගරු ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහ ඊප්රආ ිළිතගත්තහ, -භභ 

ඔඵතුභහට ඒ ගළන සතුතින්ත නහ. - ප්රභවහට එන  ඵහසභතී 

වල ර්ග සිඹලර ඵහර ර්ගප්රආ  ඒහ ඵ. ඳශමුන ඳන්තිප්රආ 

ඵහසභතී  වල එන්ප්රන් නළවළ.  ඒ හප්රේභ ඔඵතුභහ භප්රේ කලින් 

අතුරු ේලසනප්රආදී ිළිතගත්තහ, ිළට යට අඵලි ද්රවළ  ප්රභප්රව, එක් එක් 

ළහඳිති වයවහ ප්රගන්නහඹ කිඹරහ. භභ ඒ ගළන ඔඵතුභහට 

ප්රඵොප්රවොභ සතුතින්ත නහ. ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි. භභ 

ඔඵතුභහප්රගන් අවනහ, ඔඵතුභහ කිඹපු  ඵහර ර්ගප්රආ වහල ඒ 

හප්රේභ  ඊප්රආ කිය hybrid  එශ  ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්තුටත් ආහ 

නම්, ඒ යටර  ඌයන්ට, බරුන්ට, ඵලරන්ට කන්න ප්රදන ඒහ 

ප්රන්ද ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ ඉන්න භළති ඇභතිරුන්ටත් අද කන්න 

ප්රදන්ප්රන් කිඹරහ.  

 
ගරු භන්ත්රීලරු  
(நளண்நெநழகு உநப்ழர்கள்) 

(Hon. Members) 

අන්න ඒක තභයි. 

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අප්රේර්ධන භවතහ 
(நளண்நெநழகு  நலழந்த னளப்ள அறயர்த) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඵහසභතී වල ගළන එතුභහ  

ඊප්රආ  භප්රගන් අවපු ේලසනඹට අදහශ ම්පර්ණ හර්තහ භභ 

ප්රගනළත් තිප්රඵනහ. ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් අිළ 2012.07.23 න දින 

ප්රර්ගු ප්රදඳහර්තප්රම්න්තු දළනුත් කය තිප්රඵනහ. අිළ ඳරීක්හ කය 

ඵළණ හම්ඳල එකකත් නිඹභ ඵහසභතී  තිබුප්රණ් නළවළ. ප්රම්කත් 

ඔඵතුභහ ීටට ප්රභොප්රවොතකට කලින් කිේහ හප්රේ අප්රප් යට ව 

ඉන්දිඹහ අතය තිප්රඵන Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement 

එක ඹටප්රත් ප්රගන්න ප්රකොට ඒ ප්රගොලරන්ට  ප්රර්ගු  ඳවසුකම් 

රළප්රඵනහ. ඒ  රළබීභ ේප්රඹෝජනඹට අයප්රගන ඹම් ඹම් ප්රප්රශඳුන් 

කයන ඳවත් ්රි ඹහක් ප්රම්ක. ප්රර්ගු දළනුත් කිරීභ වහ අිළ ප්රම් 

ම්ඵන්ධප්රඹන් තිප්රඵන තහක්ණික හර්තහ ප්රර්ගු 

අධළක්යඹහට 2012.07.23 න දහ ඹරහ තිප්රඵනහ, ඵහසභතී 

ර්ගප්රආ වල ව අප්රනක් වල ර්ග වඳුනහ ගන්ප්රන් 

ප්රකොප්රවොභද  කිඹන එක ගළන. ඒ ිළිතඵ හර්තහ තභයි ප්රම් භප්රේ 

අප්රත් තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රභඹ  අඳට විතයක් තිප්රඵන ේලසනඹක් 

ප්රනොප්රයි ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි. ප්රම් ේලසනඹ  

ඇප්රභරිකහ ව එංගරන්තඹටත් තිප්රඵන ේලසනඹක්. Internet  

එකට ගිහිලරහ ඵළ ප්රොත් ප්රඳප්රනනහ, ඒ යටර විකුණන්ප්රනත් 

නිඹභ ඵහසභතී ප්රනොන ඵ.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි. ප්රදන ටඹ.  

1873 1874 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ජනහධිඳති භහ භත නිදවස ව සියකරුන් : විසතය  
ஜளதழதழனழன் நன்ழப்ழன்கவழ் யழடுதக தற் 

சழகக்ககதழகள் : யழபம் 

PRISONERS RELEASED BY PRESIDENTIAL PARDON : DETAILS  
 

3137/‟12 

7.  ගරු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
   (நளண்நெநழகு அஜழத் ந. தறபபள) 

     (The Hon. Ajith P. Perera) 
පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ේතිංසකයණ 

අභහතළතුභහප්රගන් ඇස ේලසනඹ- (1) : 

(අ) 2005 ර්ප්රආ සිට 2012.06.01 දින දක්හ ව කහරඹ තුශ 
ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහප්රේ 34 ළසථහ ේකහය 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් රඵහ ප්රදන භහක් භත නිදවස ව 
භයණීඹ දඬුභ රඵහ සිටි,  

 (i) සියකරුන්ප්රේ නම් කප්රර්ද; 

 (ii) එභ එක් එක් සියකරුහ "භයණීඹ දඬුභට ඹටත් 
කශ සියකරුප්රකු" ප්රර ඵන්ධනහගහයඹ තුශ ගත 
කය ඇති කහරඹ ප්රකොඳභණද;  

 (iii) එභ එක් එක් සියකරුහ නිදවස කශ දිනඹ 
කප්රර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ප්රභභ බහට දන්න්ප්රනහිද? 

(ආ) ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහප්රේ 34 ළසථහ ේකහය ත්භන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ප්රදන රද භහ ඹටප්රත් නිදවස 
කයන රද තළනළත්තන් අතය සිටි, 

 (i) පුද්ගර ඝහතනඹට යදකරුන් ව අඹ කවුරුන්ද;  

 (ii) ප්රවප්රයොයින් ජහහයභ ප්රවෝ ශඟ තඵහ ගළ භට 
යදකරුන් ව අඹ කවුරුන්ද;  

 (iii) ඉවත ර්ග ප්රදකට අඹත් ප්රනොන අඹ සිටී නම්, එභ 
සියකරුන්ප්රේ නම් ව අදහශ ළයදි කප්රර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ප්රනහිද? 

(ඇ) ප්රනොඑප්ර, නම්, ඒ භන්ද? 

 
 நெர்யளழ்யழப்நெ, சழகச்சளககள் நநசவபகநப்நெ 

அகநச்சகபக் றகட்ட யழள: 

(அ) 2005  நைதல் 2012.06.01 யகபனழள களகட்டத்தழல் 

அபசழனகநப்ழன் 34ஆம் உநப்நெகபனழன் ழபகளபம் 

ஜளதழதழனழளல் யமங்கப்டுகழன் நன்ழப்ழன் 

கவழ் யழடுதக தற்நள் நபண தண்டக 

யழதழக்கப்ட்டிந்ந்த, 

 (i) சழகக் ககதழகழன் தனர்கள் னளகய 

ன்கதநோம்; 

 (ii) றநற்டி ஒவ்தயளந் ககதழநோம் "நபண தண்ட 

கக்கு உட்டுத்தப்ட்ட சழகக் ககதழனளக" 

சழகச்சளகனழல் கமழத்துள் களம் 

வ்யதயன்கதநோம்; 

 (iii) றநற்டி ஒவ்தயளந் சழகக் ககதழநோம் யழடுதக 

தசய்னப்ட்ட தழகதழ னளததன்கதநோம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) அபசழனகநப்ழன் 34ஆம் உநப்நெகபனழன் ழபகளபம் 

தற்றளகதன ஜளதழதழனழளல் யமங்கப்ட்ட 

நன்ழப்ழன் கவழ் யழடுதக தசய்னப்ட்டயர்கழல்  

 (i) தகளகக் குற்யளழகளக இந்ந்தயர்கள் 

னளயர் ன்கதநோம்; 

 (ii) தலதபளனழன் யழனளளபம் சம்ந்தநளகறயள 

அல்து தம்யசம் கயத்தழந்த்தல் 

சம்ந்தநளகறயள  குற்யளழகளக 

இந்ந்தயர்கள் னளயர் ன்கதநோம்; 

 (iii) றநற்டி இந் யககககநோம் றசபளதயர்கள் 

இந்ப்ழன் அத்தககன சழகக் ககதழகழன் 

தனர்கள் நற்நம்  அயர்கள் நெளழந்துள் 

குற்ங்கள் னளகய ன்கதநோம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்றல், ன்? 

 

asked the Minister of Rehabilitation and Prison 

Reforms: 

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the names of the prisoners who were 

sentenced to death and released by a 

presidential pardon as per the Article 34 of 

the Constitution during the period from the 

year 2005 to 1st June, 2012; 

 (ii) the period of time that each of the aforesaid 

prisoner had “served the death sentence”; 

and 

 (iii) the date on which each of the aforesaid 

prisoner was released ? 

(b) Will he state - 

 (i) the names of the persons who were 

convicted of homicide; 

 (ii) the names of the persons who were 

convicted for heroin trafficking or keeping 

heroin in their possession; and 

 (iii) the names of the prisoners and the offences 

committed by them who do not belong to 

either of the aforesaid two categories if 

there are any ? 

(c) If not, why? 

 

ගරු චන්ද්රවසිරි ගජදීය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵන්ධනහගහය ේතිංසකයණ  අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப - நெர்யளழ்யழப்நெ, 

சழகச்சளககள் நநசவபகநப்நெ அகநச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, එභ ේලසනඹට  ිළිතතුය භහ 

බහගත* කයනහ.  
 

* බහප්රම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளநடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  (1)   සත්රීල සිය අංක එල 13494 ප්රම්රි ජුලිඹට් 
 ප්රභොනිකහ ේනහන්දු 

  (2) සියකරු අංක එල 20600 ඇන්ටන් ලින්කන් 
 විප්රජ්ර්ධන ප්රතන්නප්රකෝන් 

1875 1876 
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 (ii)   (1)   අංක 1 සියකහරිඹ අවුරුදු 03 දින 06යි 

     (2)    අංක 2 සියකරු අවුරුදු 03 දින 23යි 

 (iii)   (1)   අංක 1 සියකහරිඹ 2008.03.08 

     (2)  අංක 2 සියකහරිඹ 2010.08.26  

(ආ)   (i) ඉවත වන් ප්රදප්රදනහභ පුද්ගර ඝහතනඹට යදකරුන් වී 
ඇත.  

 (ii)  නළත 

 (iii)   නළත 

(ඇ)  අදහශ ප්රනොප්රේ. 

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

 

නළඟී සිටිප්රආඹ. 
ழுந்தளர். 

rose. 
 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු විඳක්නහඹකතුභහ.  

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, the media is under a duty to 

have an accurate reporting of the proceedings of this 

House. In that context, I bring to your notice how the 

proceedings of the House on 10th April, 2013 had been 

reported in the “Daily Mirror” of 11th April, 2013 under 

the heading “Army men in civils attack dissenters” 

referring to what I have said. It purports to state, I quote: 

“The Speaker made these remarks after Opposition Leader Ranil 
Wickremasinghe alleged that a top military officer based in the 

north kept a separate squad dressed in civilian clothes to attack 

people whose politics he disapproved of. Mr. Wickremasinghe 
named the military officer in the House.” 

There is no name given here. I did refer to this. I 

referred to the conduct of a group that operates under 

Major General Hathurusinghe. I do not go into the facts of 

those because the Hon. Speaker had ordered the 

Government to go into it. But, “The Island” of that day 

has stated, I quote: 

“Ranil blames SF Commander, Jaffna” 

The “Lankadeepa” of the same day says, "භන්ත්රීලයඹකු 

නිරධහරිඹකුට එප්රයහි ඳළමිණිලරක් කප්රශොත් ඒ ගළන ප්රොඹහ 

ඵළලිඹ යුතුයි. ඹහඳප්රන් ආඥහඳතිට එප්රයහි යනිල නළග 

ප්රචෝදනහප්රන් ඳසු කථහනහඹක කිඹයි" කිඹරහ. 

Why is it that the “Daily Mirror” has deliberately 

misquoted what I said in order to protect an official? This 

is supposed to be an independent newspaper. If we have 

made a statement about anybody, we take responsibility 

in this House, for whoever it is. There is no means by 

which they can hold it back. So, I would like you to go 

into the matter.  

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Who is going to answer that? 

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

No, it is for you to take note of. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition, I will take note of 

what you said and refer it to the Hon. Speaker for 

appropriate action. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිප්රඹෝග 25 ඹටප්රත් 

භහ ඔඵතුභහප්රේ අධහනඹට ප්රඹොමු කයනහ,  ඊප්රආ ඳවිත්රේහප්රද්වි 

න්නිආයච්ික ඇභතිතුමිඹ විසින් කයන රද ේකහලඹ. අප්රප් 

විඳක්ප්රආ ේධහන ංවිධහඹක ප්රජෝන් අභයතුංග භළතිතුභහ විසින් 

සථහය නිප්රඹෝග 23(2) ඹටප්රත් ප්රඳෞද්ගලික දළනුම් දීප්රභන් ඇස 

ේලසනඹට එතුමිඹ ිළිතතුරු දුන්නහ. එතුමිඹ කශ ඒ ේකහලඹ ඇතුශත් 

වළන්හේ හර්තහ භහ ශඟ තිප්රඵනහ. එහි  වන් කය තිප්රඵනහ, 

"2012 ර්ප්රආ සිටභ ප්රභභ තත්ත්ඹ ප්රභප්ර, ඳළළති අතය හිටපු 

අභහතළයඹහ විදුලි බිර ළඩි කිරීප්රම් ප්රඹෝජනහ බහණ්ඩහගහයඹ 

ප්රතද, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ භඟ ඳළළත්ව හකච්ඡහකදීද භතු 

කය තිබ අතය භහ අභහතළ ධුයඹ බහය ගන්නහ තුරු නිගභනඹකට 

එශඹී තිබුප්රණ් නළත." කිඹහ. ඒ හප්රේභ  තදුයටත් වන් කය 

තිප්රඵනහ, "එභ ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීප්රම් ප්රඹෝජනහ විදුලි බිර 

ංප්රලෝධන ප්රඹෝජනහට භගහීට ්රි ඹහත්භක කිරීප්රභන් රංකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරප්රආ අර්බුදඹ ශක්හ ගළ භට ිළඹය ගත යුතු 

ඵටත් හිටපු අභහතළතුභහ විසින් ජනහධිඳතිතුභහට කරුණු ඉදිරිඳත් 

කශ අතය එහි ේතිපරඹ වප්රආ ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීප්රම් ප්රඹෝජනහ 

2013.01.01 සිට 2013.04.01 දක්හ කල දළීටභයි. භහ අභහතළරිඹ 

ලප්රඹන් දළන් මුහුණ දී සිටින්ප්රන් ප්රභප්ර, කල දභන රද 

2013.04.01 දින සිට ්රි ඹහත්භක න ඉන්ධන මිර ළඩි වීප්රම් 

්රි ඹහප්රන් ජනිත න මූරළ අර්බුදප්රඹන් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ප්රගොඩ ගළ ප්රම් ්රි ඹහදහභඹටයි." කිඹහ. 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහප්රේ අධහනඹට 

ප්රඹොමු කයනහ,- [ඵහධහ කිරීභක්]  ප්රඳොේඩක් ඉන්න. ගරු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඒ හප්රේභ භහ කිඹන්න කළභළතියි, අද 

දප්ර,- [ඵහධහ කිරීම්] 

1877 1878 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order,  p lease!  කරුණහකයරහ ගරු භන්ත්රීලරු 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ වළසිප්රයන්න ඉප්රගන ගන්න.එක භන්ත්රීලයප්රඹකුට 

කථහ කයන්න අසථහ දීරහ තිප්රඵනහ.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහප්රේ අධහනඹට 

ප්රඹොමු කයනහ, තහක්ණ, ඳර්ප්රආණ වහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති 

අභහතළ විතයක් ප්රනොප්රයි විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතළහංලප්රආ 

පර්ගහීට අභහතළයඹහ විධිඹට කටයුතු කයපු ඳහඨීය චම්ිළක 

යණක අභහතළතුභහ එතුභහප්රේ අත්නින් අද දප්ර, ඉදිරිඳත් 

කයරහ තිප්රඵනහ- 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභහ, ඔඵතුභහ විසින් නඟන රද කහයණහ සථහය 

නිප්රඹෝග 25 ඹටප්රත් ඳළන නඟින්නක් ප්රනොප්රයි.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Let me explain this. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භහ ඔඵතුභහට ප්රවොඳින් ඇහුම් කන් දුන්නහ. ඔඵතුභහට ෆප්රවන 

කහරඹක් ේකහල කයන්න අසථහ දුන්නහ. ප්රභතළනින් එවහට ඉඩ 

ප්රදන්න ඵළවළ. එඹ අදහශ ප්රනොප්රේ. ගරු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ භතු කයන්ප්රන් ප්රනත් 

කහයණහක්. ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ අවුරුදු වතයකදී වතය තහක් ප්රම් කහයණඹ භතු 

කයරහ තිප්රඵනහ. එනම් භව ඵළංකු හර්තහ ප්රම් න තුරුත් 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුට බහගත කයරහ නළවළ. මුදල ඳනප්රත් ගන්ති 

අනු දස 14ක් ඇතුශත භව ඵළංකු හර්තහ ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ 

බහගත කයන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ කහයණඹ මූරහනප්රආ අධහනඹට ප්රඹොමු කය තිප්රඵනහ. 

දළන් ඒ ිළිතඵ තීන්දුක් දී අහනයි. 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ. 

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, I refer to Standing Order No. 

25. The House of Commons Manual states, I quote: 

“Any disregard of or attack on the rights, powers and immunities of 
the House and its Members, either by an outside person or body, or 

by a Member of the House, is referred to as a “breach of privilege”   

I would like to refer you to the Canadian case in 2002 

when Arthur C. Eggleton, the Minister of National 

Defence was accused of deliberately making misleading 

statements in the House. Speaker Milliken ruled that the 

matter merited being considered by an appropriate 

committee because the House has been left with two 

versions of the event.  

Now, the Hon. Member has given two versions. There 

are two versions in it. - [ Interruption.] One by the Hon. 

Minister and the other by the former Minister.   

- [ Interruption.] 

 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition, the Chair had already 

given a Ruling.  - [Interruption.] 

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. -[Interruption.] 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර් භන්ත්රීලතුභහ- [Interruption.] Order, please! 

කරුණහකයරහ අසර් භන්ත්රීලතුභහට කථහ කයන්න ඉඩ ප්රදන්න. 

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is a grave danger of this House going into 

flames because all the Members of the Opposition have 

brought candles.  - [Interruption.] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

No, no. - [ Interruption.] 

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

They must not be allowed to light those inside the 

House. It is dangerous. They will set the Chamber on fire 

-[Interruption.] Sir, they cannot do that.  - [ Interruption.] 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඉටි ඳන්දම් ප්රගනහ භන්ත්රීලරුන්ට ඉටි ඳන්දම් ඳත්තු කිරීභ යහත්රීල 

කහරප්රආදී කශ වළකියි. [ඵහධහ කිරීම්] 

1879 1880 
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ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අගභළතිතුභහත් එනහ; 

අවරහ ඵරන්න. Sir, first you must inquire as to who allowed 

them to bring those into the House.  - [Interruption.] This is 

dangerous. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Dayasiri 

Jayasekara?      
 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ප්රඵොප්රවොභ 
ඳළවළදිලි කිේප්රේ, ප්රම් ඳහර්ලිප්රම්න්තු ළරැදි විධිඹට ප්රනොභඟ 
ඹළවීප්රම් ේකහලඹක් ගරු ඇභතිතුමිඹ විසින් කයරහ තිප්රඵනහඹ 
කිඹරහයි.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් භභ තීන්දුක් දීරහ 

අහනයි. ඒ තීන්දුට එප්රයහි වනඹක් රඵහ ගළ භ වහ කථහ 

කිරීභට සථහය නිප්රඹෝග ඹටප්රත් අසථහක් නළත.  

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹප්ර,කය භවතහ 
(நளண்நெநழகு தனளசழழ ஜனறசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ප්රම් කථහ කයන්ප්රන් ප්රභොකක්ද? 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, are you raising your point of 

Order? 
 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භට අසථහ රඵහ ප්රදන්න, ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි. 
සථහය නිප්රඹෝග අංක 25 ඹටප්රත්ත්, ඒ හප්රේභ සථහය නිප්රඹෝග 
අංක 84 ඹටප්රත්ත්, ඒ හප්රේභ යේහදඹක් වළටිඹටත් භභ ප්රම් 
කරුණ ඉදිරිඳත් කයනහ. ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, 
විප්රල,ප්රඹන්භ ප්රම් උත්තරීතය බහප්රේ ඇභතියප්රඹක් ග කීප්රභන් 
ේකහලඹක් ඉදිරිඳත් කයන ප්රකොට ඹථහර්ථහදී -තළහදී- 
ප්රතොයතුරු ඉදිරිඳත් කයන්නට ඕනෆ. ගරු නිප්රඹෝජළ 
කථහනහඹකතුභහප්රේ අධහනඹට භභ ප්රඹොමු කයන්නට කළභළතියි. 
ඊප්රආ දප්ර, විදුලිඹ සථහය ගහසතු සිඹඹට 950කිනුත්, ඒ හප්රේභ 
ඒකක 60ක් ඳහවිච්ික කයන අඹට සිඹඹට 47කිනුත්, ඒකක 90ක් 
ඳහවිච්ික කයන අඹට සිඹඹට 59කිනුත්, ඒකක 91ක් ඳහවිච්ික කයන 
අඹට සිඹඹට 126කිනුත්- [ඵහධහ කිරීම්] 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ ගරු භන්ත්රීලතුභහට කථහ කයන්න ප්රදන්න. 

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, විදුලි ඵර ගහසතු ළඩි කිරීභ 
ිළිතඵ ප්රම් උත්තරීතය බහට ඊප්රආ දිනප්රආ හදළ ප්රතොයතුරු 
ඉදිරිඳත් කශහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඇත්තටභ ඒකක 60ට සිඹඹට 
47කිනුත්, ඒකක 90ට සිඹඹට 59කිනුත්, ඒකක 91ට සිඹඹට 
126කිනුත් ලප්රඹන් ප්රම් යප්රට් දුගීබහප්රඹන් ප්රඳප්රශන ජනතහ 
විඳතට ඳත් කයන්නට ප්රම් විදුලි ඵර ගහසතු ළඩි කිරීභ 
ඳවිත්රේහප්රද්විඹ ප්රනොප්රයි ගිනිප්රද්විඹ 

 

[මූරහනප්රආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ්රි ඹහත්භක කශහ.  
 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, I do not see any point of Order in it. 

You can ask for a debate if you say that the Hon. Minister 

has made a misleading statement. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රම් කිඹන ප්රද්ල වළන්හේ 
හර්තහප්රන් ඉත් කයන්න ඕනෆ. ප්රම් "සිය" භහධළඹට කිඹන 
ප්රද්ල.  

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භන්ත්රීලතුභනි, ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් ඔඵතුභහට 
විහදඹක් ඉලරහ සිටිඹ වළකියි. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
කිඹපු සිඹ  ප්රද්ල වළන්හේ හර්තහප්රන් ඉත් කයන්න ඕනෆ. 

 
ගරු ප්රජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(நளண்நெநழகு றஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Deputy Speaker, the Minister of Technology, 

Research and Atomic Energy has called the Hon. (Mrs.)

Pavithradevi Wanniarachchi  a liar. That is the summary 

of the whole story. 
 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If there is any contradictory statement made, you can 

ask for a debate.  
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ. 

1881 1882 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහප්රේ අධහනඹ 

ප්රඹොමු කයනහ, සථහය නිප්රඹෝග 84. (viii) ප්රකප්රයහි. 

"කය භන්්රිKයඹකු විසින් ප්රවෝ අනළ භන්ත්රීලයඹකුට අයුතු ප්රච්තනහ 

ආප්රයෝඳණඹ කයමින් කථහ ප්රනොකශ යුතු ඹ." 

ඊප්රආ දප්ර, ඳවිත්රේහප්රද්වී ඇභතිතුමිඹ ප්රම් බහට හදළ 

කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ.  

භහජ අහධහයණත්ඹ ඳතුයමින්, ප්රම් යප්රට් දුක් විඳින 

ජනතහට ඉතහභත් අහධහයණ විධිඹට විදුලි බිර ඉවශ දභහ හදළ 

ේකහලඹක් ප්රම් උත්තරීතය ඳහර්ලිප්රම්න්තුට- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රවොයි, ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Ravi Karunanayake, what is your point of 

Order? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, while this Debate is going on - 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. ේධහන කටයුතු ආයම්බප්රආදී 

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ිළිතගළන්වීභ ිළිතඵ දළනුම් දීභ.   ඳරිය වහ 

පුනර්ජන ඹ ඵරලක්ති අභහතළතුභහ.[ප්රඝෝහ කිරීම්] 

 
 

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ිළිතගළන්වීභ 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட சட்டநங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 
ඳතල වහ ඛනිජ ද්රවළ (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත 
சுபங்கங்கள், கழப்தளந்ட்கள் (தழந்த்தம்) சட்டநம் 

MINES AND MINERALS (AMENDMENT) BILL 
 
 

"1992 අංක 33 දයන ඳතල වහ ඛනිජ ද්රවළ ඳනත ංප්රලෝධනඹ කිරීභ වහ 

ව ඳනත් ප්රකටුම්ඳතකි." 

ිළිතගන්න රද්ප්රද් ඳරිය වහ පුනර්ජන ඹ ඵරලක්ති 
අභහතළතුභහ ප්රනුට ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ අභහතළතුභහ 
විසිනි. 

2013 භළයි 07 න අඟවරුහදහ ප්රද න ය කිඹවිඹ යුතුඹයි ද, එඹ 
මුද්රවණඹ කශ යුතුඹයි ද නිප්රඹෝග කයන රදී.  

சுற்ளடல், நெதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அகநச்சர் அயர்கழன் சளர்ளக 

நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள அயர்களல் சநர்ப்ழக்கப் 

ட்டது. 
 

2013 றந 07, தசவ்யளய்க்கழமகந இபண்டளம் நைக நதழப்ழடப்ட 

றயண்டுதநவும் அச்சழடப்ட றயண்டுதநவும் கட்டகனழடப் 

ட்டது. 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Minister of Environment and Renewable Energy;  
to be read a Second time upon Tuesday, 07th May, 2013 and to be 

printed. 

 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඹෝජනහ ිළිතඵ දළනුම් දීභ. 

 
 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ රැසවීම් 
ளபளலநன் அநர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් 

ප්රඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ : 

"සථහය නිප්රඹෝග අංක 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු විසින් ම්භත කයන රද ප්රඹෝජනහප්රහි  කුභක් වන් 

තිබුණ ද, අද දින රැසවීම් ඳළළත්ප්රන කහර ප්රේරහ අ.බහ. 1.00 සිට අ.බහ. 

7.30 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 7.30 ට කථහනහඹකතුභහ විසින් ේලසනඹ 

ප්රනොවිභහ ඳහර්ලිප්රම්න්තු කල තළබිඹ යුතුඹ. " 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
II 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් 

ප්රඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ : 

"අද දින විසිය ඹෆප්රම්දී ප්රභභ ඳහර්ලිප්රම්න්තු 2013 භළයි භ 07 ළනි 

අඟවරුහදහ අ.බහ. 1.00 න ප්රතක් කල තළබිඹ යුතු ඹ." 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1883 1884 
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ගරු එම්. ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு ம். றஜளசப் கநக்கல் தறபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? - [Interruption.]  ගරු 

ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භන්ත්රීලතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] ප්රජළසඨ 

භන්ත්රීලයඹහට කථහ කයන්න ඉඩ දීරහ අප්රනක් ගරු භන්ත්රීලරුන් 

හඩි ප්රන්න. බහප්රේ විනඹක් තිප්රඵන්න ඕනෆ. ප්රජළසඨ 

භන්ත්රීලතුභහට කථහ කයන්න ඉඩ ප්රදන්න.  

  
ගරු එම්. ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு ம். றஜளசப் கநக்கல் தறபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

සතුතියි. ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඊප්රආ 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේදී ගරු කථහනහඹකතුභහ ේකහලඹක් කශහ, ඳශහත් 

බහට ප්රඹොමු කශ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් කිහිඳඹක්  ිළිතඵ. ඒ 

ේකහලප්රආ ප්රභප්ර, වන් නහ: 
 

" “විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන)”, “උඩයට විහව වහ 

දික්කහද (ංප්රලෝධන)” ව “මුසලිම් විහව වහ දික්කහද 

(ංප්රලෝධන)” නභළති ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන් 

නිප්රේදනඹක් කිරීභට කළභළත්ප්රතමි.  

ප්රභභ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් 2013 භහර්තු භ 08 ළනි දින 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයන රදු, ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහප්රේ 

154උ (5) (අ) ළසථහ ේකහය එක් එක් ඳශහත් බහට ප්රඹොමු 

කය ඇති අතය, 2013 අප්රේ,ල භ 11 දින ප්රවෝ ඊට ප්රඳය ඒ ඒ 

ඳශහත් බහප්රේ අදවස ඳහර්ලිප්රම්න්තුට හර්තහ කිරීභ වහ  

සථහය නිප්රඹෝග අංක 46අ (2)(අ) ඹටප්රත් ඉදිරිඳත් කයන රදී.  

ඵසනහහිය, ඹම, දකුණු, නළප්රගනහිය, ඌ, ඵයගමු වහ 

උතුරු භළද නභළති ඳශහත් බහ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් රකහ 

ඵළීයප්රභන් අනතුරු ඒ වහ එකී බහර එකඟතහඹ ඳශ කය 

ඇත. 

භධළභ ඳශහත් බහ ප්රභභ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් භගහීට 

රළයිසතුට අදහශ ප්රනොන ඵ ඳහ එභ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් 

ිළිතඵ හකච්ඡහ කිරීභ අනලළ  ඵට හර්තහ ප්රකොට ඇත. " 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රභතළනදී ඉතහභ බඹහනක 

ේලසනඹක් භතු ප්රනහ. ප්රම්ක ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහ භඟ ඇති 

න ේලසනඹක්. භධළභ ඳශහත් බහ කිඹන ප්රද් වරිද, එප්රවභ 

නළත්නම් ඳහර්ලිප්රම්න්තු ප්රම් ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ඳශහත් බහරට 

ඹළවීභ වරිද කිඹන ේලසනඹ භතු ප්රනහ. ප්රම්ක ආණ්ක්ක්රරභ 

ළසථහත් එක්ක තිප්රඵන ේලසනඹක්. අිළ දළන් කුභක්ද 

ිළිතගන්ප්රන්?  ගරු කථහනහඹකතුභහ එතුභහප්රේ ගකීභ ඉසට කශහ. 

ඳශහත් බහට අයිතිඹක් නළවළ  කිඹරහ එතුභන්රහ කිඹනහ. 

නමුත් ඳශහත් බහට අයිතියි කිඹරහ ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රන් ප්රම්හ 

ප්රඹොමු කය තිප්රඵනහ. ප්රකොයි එකද වරි? 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the House of Parliament, what is your 

position on this? 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිප්රම්න්තු භඟින් ඒහ 

ප්රඹොමු කය තිප්රඵනහ. නමුත් ඳශහත් බහ කිඹනහ නම් "ඒක 

ගළන අප්රප් උනන්දුක් නළවළ. ඒක අඳට ඵරඳහන්ප්රන් නළවළ"  

කිඹරහ,  ඒක එතළනින් අහනයි. භහඹක් ගත වුණහයින් ඳසප්ර, 

එඹ විහදඹට ගන්න පුළුන්. එච්චයයි.  [ඵහධහ කිරීම්] 

  
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය, නිලසලේද ප්රන්න. ගරු බහනහඹකතුභහයි දළන් 

බහ අභතන්ප්රන්. කරුණහකය, බහනහඹකතුභහ කථහ කයන 

ප්රකොට ඵහධහ කයන්න එඳහ.   [ඵහධහ කිරීම්] 

  
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඉතහභ ඳළවළදිලි ඒ ිළිතඵ 

ඹම් භතඹක් ේකහල කශත්, ප්රනොකශත්  භහඹක් ගත වුණහයින් 

ඳසප්ර, අඳට ඒක විහදඹට ගන්න පුළුන්. නමුත් ඔවුන් ප්රම් ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳතට විරුද්ධත්ඹක් ේකහල කය නළවළ. විරුද්ධත්ඹක් 

ේකහල කශහ නම් තභයි ඒ ිළිතඵ ේලසනඹක් ඳළන නඟින්ප්රන්. 

එළනි විරුද්ධත්ඹක් ේකහල කය නළති කිඹනහ,  "ප්රම්ක අඳට 

අදහශ නළවළ" කිඹරහ. ඒ අඹට අදහශ නළත්නම්, ඒ අඹ 

විරුද්ධත්ඹක් ේකහල කය නළත්නම් එතළනින් ඒ ේලසනඹ ඉයයි. 

එතළන අඳට ේලසනඹක් ඇත්ප්රත් නළවළ.  

  
ගරු එම්. ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு ம். றஜளசப் கநக்கல் தறபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භන්ත්රීලතුභහ. 

 
ගරු එම්. ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு ம். றஜளசப் கநக்கல் தறபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ  ප්රම් ගළන හද  කයන්න 

රෆසති න්ප්රන් නළවළ. ඔඵතුභහප්රේ අධහනඹට භහ ප්රම් කරුණ 

ප්රඹොමු කයනහ.  ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහ අනු ප්රම් ේලසනඹ ප්රම් 

විධිඹට ප්රඹොමු කිරීප්රම්දී,  එඹ  තිඹට එකඟ ප්රඹොමු කශහද කිඹරහ 

ගරු කථහනහඹකතුභහප්රේ ේකහලඹ අනු ඳළවළදිලි කිරීභක් ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුට කයන්න. එච්චයයි භහ ඉලරන්ප්රන්. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභහ. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු විසින් ඒ කහයණඹ   ඉටු කයරහ තභයි ඳශහත් 

බහට ප්රඹොමු කය තිප්රඵන්ප්රන්. නමුත් ඒ ඳශහත් බහ කිඹනහ, 

1885 1886 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

"ප්රභඹ අඳට අදහශ නළවළ"යි කිඹරහ. එඹ අදහශ නළවළයි කිඹහ ඒ 

ඳශහත් බහ කිඹනහ නම් අඳට එඹ ේලසනඹක් ප්රනොප්රයි. 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු ලප්රඹන් අිළ ළසථහනුකර යුතුකභ ඉසට කයරහ 

තිප්රඵනහ. ඒක එතළනින් ඉයයි.  

 
ගරු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு அஜழத் ந. தறபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, rise to a point of Order. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භන්ත්රීලතුභහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு அஜழத் ந. தறபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිප්රම්න්තු අදහශ ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත ඳශහත් බහ ප්රත ප්රඹොමු කය තිප්රඵන්ප්රන් ඒ ිළිතඵ 

රකහ ඵරහ තභ භතඹ ඳහර්ලිප්රම්න්තුට හර්තහ කිරීභ වහයි. 

ඳශහත් බහ "රකහ ඵරනහ" කිඹහ කිඹන්ප්රන් ඒ ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත ඳශහත් බහප්රේ රැසවීභකදී රකහ ඵළීයභයි. එප්ර, 

ප්රනොභළති, "අඳට අදහශ නළත" කිඹරහ කහර්ඹහරයීඹ ්රි ඹහලිඹක් 

භඟින් ඒ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ආඳසු එනහ නම් එඹ ආණ්ක්ක්රරභ 

ළසථහප්රන් අප්රප්ක්හ කයන ප්රදඹ ප්රනොප්රයි. ඒ අනු ඒ ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත ඳශහත් බහට ප්රඹොමු කිරීප්රභන් ඳසු රකහ ඵළීයභක් 

සිද්ධ ප්රරහ නළවළ. එභ නිහ ප්රම් ිළිතඵ ගළඹුරින් ප්රොඹහ ඵරහ 

තීයණඹ කයන්න. ප්රභොකද, ප්රභඹ ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහ ිළිතඵ 

ේලසනඹක්; ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ ඳයභහධිඳතළඹ ිළිතඵ ේලසනඹක්.  

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි,  අිළ එඹට එකඟ න්ප්රන් 

නළවළ. ඒ ප්රකප්ර, ප්රතත් භහඹක් තුශදී ඳශහත් බහ ඒ ිළිතඵ 

තභන්ප්රේ භතඹ, විරුද්ධත්ඹ ේකහල කප්රශ, නළත්නම් අඳට ඒ 

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත විහදඹට ගන්න පුළුන්. දළන් භහඹ ගත 

ප්රරහයි තිප්රඵන්ප්රන්. එභ නිහ ප්රම් ේලසන ප්රභොනත් භතු න්ප්රන් 

නළවළ.  

 
ගරු එම්. ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு ம். றஜளசப் கநக்கல் தறபபள) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ කිඹන්ප්රන්, අප්රප් භතඹට 

ඳටවළනි ඳශහත් බහප්රේ භතඹ එහ තිප්රඵනහ කිඹරහයි. 

ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහප්රේ එඹ වන් න නිහ ප්රභඹ අඳට ඳළවළදිලි 

කයරහ ප්රදන්න කිඹරහයි භහ කිඹන්ප්රන්. දළන් ප්රනොප්රයි, - 

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

 
නළඟී සිටිප්රආඹ. 
ழுந்தளர். 

rose. 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition.  

 
ගරු යනිල වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ප්රභඹ භධළභ ඳශහත් බහප්රේ භතඹක්ද, එප්රවභ නළත්නම් 

කහර්ඹහරප්රආ භතඹක්ද? ප්රභඹ කහර්ඹහරප්රආ භතඹක් නම් ඒ ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත බහට තභ ඉදිරිඳත් කයරහ නළවළ. අන්න ඒකයි 

තිප්රඵන ේලසනඹ. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීලතුභනි, ප්රම් ිළිතඵ උද්ගත වී තිප්රඵන තත්ත්ඹ 

භත ප්රම් ම්ඵන්ධ ගරු  තිඳතිතුභහප්රේද භතඹ විභහ අහන 

තීන්දුකට එශඹීභ සුදුසු ඹළයි භභ තීයණඹ කයමි. ඒ අනු බහ 

විනහඩි 10කට කල තඵනහ. 

 
රැසවීභ ඊට අනුකර තහකහලික අත්හිටුන රදින්, අ.බහ. 

3.30ට නළත ඳත්න රදී. 
அதன்டி அநர்வு ழ.. 3.30 நணழ யகப இகடழநத்தப்ட்டு, 

நவண்டும் ஆபம்நளனழற்ந.    

Sitting accordingly suspended till 3.30 p.m. and then resumed. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත, 

උඩයට විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත, 

මුසලිම් විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ව 

උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත ිළිතඵ භධළභ ඳශහත් බහ විසින් ප්රදනු රළබ අදවස 

ම්ඵන්ධප්රඹන් ගරු ප්රජෝලප් භයිකල ප්රඳප්රර්යහ භන්ත්රීලතුභහ ව 

අනිකුත් භන්ත්රීලතුභන්රහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද කරුණු දළක්වීභ 

ිළිතඵ භහප්රේ තීයණඹ දළනුම් දීභට කළභළත්ප්රතමි.  

ඉවත වන් ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ිළිතඵ  තිඳතිතුභහ විසින් 

ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහප්රේ 77 (1) ළසථහ ේකහය තභ වතිකඹ 

ඉදිරිඳත් කයමින් එභ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත්ර අඩංගු විඹඹ 

ආණ්ක්ක්රරභ ළසථහප්රේ න න උඳප්රලඛනප්රආ භගහීට 

රළයිසතුට ඇතුශත් න ඵළවින් 154 උ (5) (අ) ළසථහ අනු 

ඳශහත් බහ විභසිඹ යුතු ඵ දන්හ ඇත. ඒ අනු ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

විසින් ප්රභභ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් සිඹලර සථහය නිප්රඹෝග 46අ. (2) 

(අ) ඹටප්රත් ඳශහත් බහ ප්රත ඔවුන්ප්රේ අදවස ේකහල කිරීභ වහ 

ප්රඹොමු කයන රදී. භධළභ ඳශහත් බහ විසින් ප්රභභ ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත් ඔවුන්ප්රේ ේඥප්ති වහ  ති කහයක බහ වහ ඉන් 

අනතුරු ඳශහත් බහ තුශ රකහ ඵරහ තභ අදව 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු ප්රත දන්හ ඇත. එභ ඳශහත් බහර අදව 2013 

අප්රේ,ල භ 23න දින ඳහර්ලිප්රම්න්තුට නිප්රේදනඹ කයන රදී. 

සථහය නිප්රඹෝග 46 (2) (අ)  අනු ඳශහත් බහ ප්රත අදහශ 

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ප්රඹොමු ප්රකොට එක් භක කහර  සීභහක් ඇතුශත 

ප්රවෝ ඳහර්ලිප්රම්න්තු විසින් නිලසිකත වන් කයනු රළබිඹ වළකි 

කහර සීභහක් තුශ දී  ප්රවෝ එභ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන් 

අදවස ඳහර්ලිප්රම්න්තුට හර්තහ කිරීභ වහ, අදහශ ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත්ර ිළටඳත් ඳශහත් බහරට ඉදිරිඳත් කයන ප්රර, 

ගරු කථහනහඹකයඹහ විසින් භව ප්රලකම්යඹහට විධහන කයනු 

1887 1888 

[ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
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රළබිඹ යුතුඹ. සථහය නිප්රඹෝග 46 (2) (ආ) අනු ඉවත (අ) හි 

වන් කහර සීභහ අන් වීභ ප්රවෝ ඳශහත් බහර අදවස රළබීභ 

ඹන ප්රම් ප්රදප්රකන් මුලින් සිදු න ප්රදයින් අනතුරු, 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු විසින් ඒ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන් අලළ 

කටයුතු කයනු රළබිඹ වළකිඹ.  

ඒ අනු ප්රභභ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ම්ඵන්ධප්රඹන් භධළභ ඳශහත් 

බහප්රේ අදව රළබී ඇති ඵළවින්ද, සථහය නිප්රඹෝග ේකහය 

භහසික කහර සීභහ ඉක්භහ ප්රගොස ඇති ප්රවයින්ද, එභ ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත් ිළිතඵ ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ ඉදිරි කටයුතු කයප්රගන 

ඹහභට කිසිදු  තිභඹ ප්රවෝ කහර්ඹ ඳටිඳහටිභඹ ඵහධහක් ප්රනොභළති 

ඵ භහ දන්හ සිටිමි.  

 
ප්රඳෞද්ගලික භන්ත්රීලන්ප්රේ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් 

தழ உநப்ழர் சட்டநங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
රංකහප්රේ ප්රයෝභහනු කප්රතෝලික අග්ර්යහජගුරු ේහදීන් 
වන්ප්ර, ව යහජගුරු ේහදීන් වන්ප්ර,රහ 

(ංප්රලෝධන ) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත 
இங்கக றளநன் கத்றதளலிக்க 

அதழறநற்ழபளணழனளர், றநற்ழபளணழனளர் (தழந்த்தம்) 

சட்டநம்  
ROMAN CATHOLIC ARCHBISHOP AND BISHOPS OF CEYLON 

(AMENDMENT) BILL  

 
ගරු ප්රනයන්ජන් වික්රරභසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு தபன்ஜன் யழக்கழபநசழங்க)  

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන් ප්රඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ:  

"රංකහප්රේ ප්රයෝභහනු කප්රතෝලික අග්ර්යහජගුරු ේහදීන් වන්ප්ර, ව 

යහජගුරු ේහදීන් වන්ප්ර,රහ ිළිතඵ ආඥහඳනත ංප්රලෝධනඹ කිරීභ වහ ව 

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ." 

 
ගරු විදුය වික්රරභනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு யழது யழக்கழபநளனக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆறநளதழத்தளர். 

Seconded. 

 
ේලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රවණඹ කිරීභට නිප්රඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිප්රඹෝගඹ ඹටප්රත් ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත  බුද්ධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු  අභහතළතුභහ ප්රත 
ඳයන රදී. 

 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

இதன்டி, சட்டநம் நைதன்நைக நதழப்ழடப்ட்டு, அச்சழடப்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டநம் ழகக்கட்டக இ. 47(5) இன்டி  தத்த சளச, 

நத அலுயல்கள் அகநச்சந்க்கு அழக்கக தசய்னப்டுதற்களகச் 

சளட்டப்ட்டது.   

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දිනට නිඹමිත කටයුතු.    

 (i) අද දින නළහඹ ඳත්රේප්රආ විඹ අංක 1 සිට 6 දක්හ  
නිඹභඹක් ව නිප්රඹෝග 5ක් අනුභත කිරීභ. 

 (ii) අද දින නළහඹ ඳත්රේප්රආ විඹ අංක 7 සිට 10 දක්හ 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත්  ප්රදළනිය කිඹවීභ. 

 (iii) අද දින නළහඹ ඳත්රේප්රආ විඹ අංක 11  ඉදිරිඳත් 
කිරීභට. 

 
නිසඳහදන ඵදු (විප්රල, විධිවිධහන) ඳනත: 

නිඹභඹ 
உற்த்தழ யளழ (யழறசட ற்ளடுகள்) சட்டம்: 

கட்டக 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 

[අ.බහ. 3.33] 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ (ජහතළන්තය මූරළ 
වප්රඹෝගිතහ අභහතළ ව මුදල වහ ක්රරභම්ඳහදන නිප්රඹෝජළ 
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு களழதழ  சபத் அநைநகந -  சர்யறதச ழதழன 

கூட்டிகணப்நெ அகநச்சந்ம் ழதழ, தழட்டநழடல் ழபதழ 

அகநச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අග්ර්හභහතළතුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන්, භහ ඳවත 

වන් ප්රඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"2011 අංක 17 දයන නිසඳහදන ඵදු (විප්රල, විධිවිධහන) ඳනතින් අන් 
යට ංප්රලෝධිත, 1989 අංක 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විප්රල, විධිවිධහන) ඳනප්රත් 
3ඇ ගන්තිඹ  ඹටප්රත් මුදල වහ ක්රරභ ම්ඳදහන අභහතළයඹහ විසින් හදන 
රදු, 2013 ජනහරි භ 15 දිනළති අංක 1793/5 දයන අති විප්රල, ගළට් 
ඳත්රේප්රආ ඳශ කයනු රළඵ, 2013.03.07 දින ඉදිරිඳත් කයන රද නිඹභඹ අනුභත 
කශ යුතු ඹ. 

(අභහතළ භණ්ඩරප්රආ අනුභතිඹ දන්හ තිප්රේ.)" 

 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අද දින නළහඹ ඳත්රේප්රආ 
ප්රඹෝජනහ ිළිතඵ දළනුම් දීභ ව දිනට නිඹමිත කටයුතු ඹටප්රත් 
විඹ අංක 1 සිට 10 දක්හ හකච්ඡහ කිරීභ වහ කරුණු ඉදිරිඳත් 
කිරීභට භහ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ. අද අඳ හකච්ඡහ කයන ප්රම් 
අණඳනත් ප්රකොටස වතයකට ප්රඵදන්නට පුළුන්. ඳශමුළනි 
ප්රකොට මුදල වහ ක්රරභ ම්ඳහදන අභහතළහංලඹ වයවහ ඉදිරිඳත් 
කයන රද නිසඳහදන ඵදු (විප්රල, විධිවිධහන) ඳනත ඹටප්රත් නිඹභඹ. 
ප්රදළනි ප්රකොට  විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රකටුම්ඳත ව ඒ අනුහංගික (ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත්.  
තුන්ළනි ප්රකොට, ශ්රීය රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනත ඹටප්රත් 
නිප්රඹෝග  (අංක1) ව (අංක 2).  වතය ළනි ප්රකොට, 1980 අංක 
26 දයන ආවහය ඳනත ඹටප්රත් නිප්රඹෝග. ප්රම්හයින් 1 ව 4  මුදල 
වහ ක්රරභ ම්ඳහදන අභහතළහංලඹ ඹටප්රත් ඉදිරිඳත් න නිහ භහ එභ 
කරුණු ඳළවළදිලි කයනහ.  ඊට ඳසු ගරු කර්භහන්ත  වහ හණිජ 
කටයුතු ඇභතිතුභහ ව ගරු ප්රෞඛළ අභහතළතුභහ එභ 
අභහතළහංලරට  අදහශ නිප්රඹෝග ගළන කරුණු ඳළවළදිලි කයනහ 
ඇති. 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳශමුප්රන්භ කිඹන්න 

කළභළතියි, - 

1889 1890 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ඳහර්ලිප්රම්න්තු කටයුතු ිළිතඵ කහයක බහප්රේ 

රැසවීභක් 2013 අප්රේ,ල භ 24න ඵදහදහ, එනම් අද දින ඳසරු 

3.45ට ගරු කථහනහඹකතුභහප්රේ නිර කහභයප්රආදී ඳළළත්වීභට 

නිඹමිත ඵළවින් ඊට ඳළමිණ වබහගී න ප්රර ගරු භික 

භන්ත්රීලරුන් සිඹ  ප්රදනහටභ ප්රභයින් දළනුම් දීභට කළභළත්ප්රතමි.   

ගරු ඇභතිතුභනි, කථහ කයන්න.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்நெநழகு களழதழ  சபத் அநைநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳශමුප්රන්භ කරුණු 

ඉදිරිඳත් කයන්ප්රන් විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත, උඩයට විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත, මුසලිම් විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) ඳනත් 

ප්රකටුම්ඳත ව උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් 

(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඹන ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් ිළිතඵයි. 

ඔඵතුභහ දන්නහ ඳරිදි ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කිරීප්රම්දී ගරු මුදල 

ඇභතිතුභහ -අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ- ඉදිරිඳත් කශ ඒ ප්රඹෝජනහ 

්රි ඹහත්භක ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒහට අනුභළතිඹ රඵහ ගළ භ වහ 

තභයි අද අඳ ප්රම් ගරු බහට ඳළමිණ සිටින්ප්රන්.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, විහව ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම් 

ගහසතු ඹහත්කහීයන කයන්න තභයි අඳ ප්රභහිදී ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු 

න්ප්රන්. විහව දළන්වීභක් ඳශ කිරීභ ප්රවෝ විහව දළන්වීභක් ිළිතඵ 

ප්රයජිසට්රාහර්යඹහප්රේ වතික නිකුත් කිරීභ වහ න ගහසතු 

රුිළඹල 100 දක්හ ළඩි කිරීභ ව විහව ප්රයජිසට්රාහර්යඹකුප්රේ 

කහර්ඹහරප්රආදී විහවඹක් ලිඹහ ඳදිංික කිරීභ වහ න ගහසතු 

රුිළඹල 750ක් ලප්රඹන්ද, කහර්ඹහරප්රඹන් ිළටතදී විහවඹක් ලිඹහ 

ඳදිංික කිරීප්රම් ගහසතු රුිළඹල 1,500ක් වහ  විහවඹක් ලිඹහ ඳදිංික 

කිරීභට තභ කහර්ඹහරප්රඹන් ිළටත සථහනඹකට ඹහභ වහ අය 

ඳත්රේඹක් රඵහ ගළ භ වහ න ගහසතු රුිළඹල 3,500ක් දක්හත් 

ළඩි කිරීභයි ප්රභභඟින් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන්. ඒ අනු 

ආනුංගික හප්රේ ඒ වහ අදහශ ප්රනත් විහව ඳනත් අඳ යප්රට් 

තිප්රඵනහ. උඩයට විහව වහ දික්කහද ඳනත, මුසලිම් විහව වහ 

දික්කහද ඳනත භහ මුලින් වන් කශ තීන්දු අනු ආනුංගික 

ලප්රඹන් ප්රනස කයන්නයි අඳ ඵරහප්රඳොයහත්තු න්ප්රන්.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඊට අභතය උප්ඳළන්න වහ 

භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත්  ප්රකටුම්ඳත භඟින් 

භයණඹක් ලිඹහ ඳදිංික කිරීප්රම් ගහසතු රුිළඹල 50 දක්හ ළඩි 

කිරීභ වහ එළනි ප්රලඛනඹක ප්රතොයතුරු ප්රනස කිරීප්රම් ගහසතු 

රුිළඹල 50 දක්හ ළඩි කිරීභටත් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ. ඇත්ත 

ලප්රඹන්භ ප්රම් ප්රඹෝජනහ අඳ ඉදිරිඳත් කශත්, ප්රම්හ ්රි ඹහත්භක 

න්ප්රන් අප්රප් හිතත් යහජළ ඳරිඳහරන වහ සප්රද්ල කටයුතු 

අභහතළහංලඹ බහය ඇභතිතුභහප්රේ ඳහරනඹ ඹටප්රත්යි. නමුත් ප්රභහිදී 

කරුණු කීඳඹක් විතයක් භතක් කයන්න  භහ කළභළතියි.  

ඳශමුප්රනි කහයණඹ තභයි ප්රම් ගහසතු අවුරුදු 20ක්, 30ක් 

තිසප්ර, ප්රනස ප්රනොවී ඳළතීභ. අනික් සිඹ භ ක්ප්ර,ත්රේර -ඒ 

භහන ක්ප්ර,ත්රේර- ප්රනසවීම් සිද්ධ ප්රරහ තිප්රඵනහ. ඒ අනු 

විලහර ලප්රඹන් ප්රනොප්රයි, ඹම් කිසි ප්රනසවීම්රට රක් කයරහ, 

ඇත්ත ලප්රඹන්භ මුදල රඵහ ගළ ප්රම් ප්රච්තනහප්රන් කයන 

එකකටත් ඩහ ඹහත්කහීයන කිරීප්රම් අලළතහ අනු ප්රම් ගහසතු 

ප්රනස කිරීභ  සුදුසුයි කිඹරහ අඳ හිතුහ.  

ප්රදළනි කහයණඹ ප්රම්කයි. ප්රම් ෆභ ක්ප්ර,ත්රේඹකභ නිඹළීය 

සිටින ප්රයජිසට්රාහර්රු දීර්ඝ කහීයන ඉලීයභක් කය තිබුණහ, ඒ 

අඹට රළප්රඵන ඒ මුදල ේභහණඹ ළඩි කයන්න කිඹරහ. ප්රඵොප්රවෝ 

විට ව න විඹදභ ව ප්රනත් කරුණු දිවහ ඵළ හභ අඳ ඒහ කස 

කය තිප්රඵනහ; ප්රනස කය තිප්රඵනහ. නමුත් ප්රම් අඹප්රේ ප්රගවීම් 

ප්රනස ප්රරහ තිබුප්රණ් නළවළ. ඔවුන්ප්රේ දීර්ඝ කහීයන ඉලීයම් 

තිබුණහ. ඒහ කලින් කරට ප්රනස ප්රරහ තිප්රඵනහ.  විහව 

දළන්වීභක් ඳශ කිරීභ ප්රවෝ විහව දළන්වීභක් ිළිතඵ ප්රයජිසට්රාහර් 

ජනයහලයඹහප්රේ වතික කිරීභ වහ න ගහසතු රුිළඹල 100 

දක්හ ළඩි කිරීභ ව ප්රනත් කස කිරීම් රඵහ දීභ සුදුසුඹ කිඹහ 

භහ හිතනහ. ඒකට ඒ ප්රයජිසට්රාහර් මිති භහගම්ලින් යජඹට 

ේලංහ කයරහත් තිප්රඵනහඹ කිඹරහ භහ කිඹන්න කළභළතියි.  

තුන්ළනි කහයණඹ තභයි න තහක්ණඹ. විප්රල,ප්රඹන්භ 

යහජළ ඳරිඳහරන වහ සප්රද්ල කටයුතු අභහතළහංලප්රආ දහඹකත්ඹ 

ඹටප්රත් ප්රම් හුඟක් ප්රද්ල නවීකයණඹ කය තිප්රඵනහ. 

ප්රකොම්ිළයුටර් බහවිතඹ, photocopying ළනි ප්රද්ල තුිතන්, ීටට 

ඩහ විලහර තහක්ණික ප්රභරම් ඳහවිච්ික කිරීප්රභන් ප්රම් 

කටයුතුරට ප්රඹදිරහ තිප්රඵනහ.     

අිළ සිඹ  ප්රදනහභ දන්නහ වළටිඹට, ඉසය ප්රඵොප්රවෝ දුයට අතින් 

ටවන් කයරහ තභයි කච්ප්රච්රි ප්රලඛනහගහයර - record rooms 

ර- හර්තහ  ඳත්හ ප්රගන ගිප්රආ. භට භතකයි, භභ 

දිහඳතියඹකු වළටිඹට හිටපු කහරප්රආ, ඒ වතිකර  copy එකක් 

ප්රකොශම ප්රලඛනහගහයඹට ඹන්න ඕනෆ. තත් copy එකක් 

කච්ප්රච්රිප්රආ තිඹහ ගන්න ඕනෆ. ඒහ ප්රනස වුප්රණොත් ප්රරොකු 

ේලසන ඇති ප්රනහ. නමුත් දළන් එප්රවභ ප්රනොප්රයි, ඕනෆ තයම් 

ිළටඳත් ගන්න පුළුන්. ඕනෆභ ේහප්රද්ය ඹ ප්රලකම් කහර්ඹහරඹකට 

ගිහින් මුදල ප්රගරහ, ඒ ළණින්භ ිළටඳත් රඵහ ගන්න පුළුන් 

විධිඹට දළන් කටයුතු ප්රඹොදරහ තිප්රඵනහ. ඒ වහ ඹම් කිසි මුදල 

ේභහණඹකුත් යජඹ දයරහ තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ න තහක්ණඹ 

තුිතන් ඒ ඉල භ ළඳයීභට, -විප්රල,ප්රඹන් අධිකයණඹ තුශ 

තිප්රඵන ඉල භ-  හුඟක් දුයට  වප්රඹෝගඹ රඵහ ප්රදන්න අඳට 

පුළුන් ප්රයි කිඹරහ හිතනහ. ඒ නිහ  භභ හිතන්ප්රන් නළවළ, ප්රම් 

ංප්රලෝධන එතයම්භ විහදහත්භක කහයණහ කිඹරහ. ඒ හප්රේභ 

ප්රභභ ංප්රලෝධන මුදල රඵහ ගළ ප්රම් ප්රච්තනහප්රන් කයන විලහර 

ප්රනක් කිඹරහ අිළ රකන්ප්රන්ත් නළවළ. නමුත් ඒ කටයුතුර 

ප්රඹප්රදන, නිඹළප්රරන අඹට හධහයණ ප්රගවීභක් කයන්න ඕනෆ. ඒ 

හප්රේභ ඒප්රකන් යජඹටත් ඹම් කිසි ේභහණඹක් රළප්රඵනහ. ඒ 

විඹ බහය අප්රප් ඇභතිතුභහත් ීටට ප්රඳය ේකහල කයරහ තිප්රඵනහ, 

ප්රම් වතික ිළටඳත් ප්රනොමිප්රල රඵහ දීභ නිහ  ප්රඵොප්රවෝ විට ඒහ 

නළති කය ප්රගන නළත නළත ඉලරනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ප්රම් 

ංප්රලෝධන තුිතන් අඳට ීටට ඩහ කහර්ඹක්භ ප්ර,හක් රඵහ 
ප්රදන්න පුළුන් කිඹරහ අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ. ඒ වහ 

තමුන්නහන්ප්ර,රහප්රේ වප්රඹෝගඹ රඵහ ප්රදයි කිඹරහ භහ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, තත් ප්රඳොදු ේලසන 

තිප්රඵනහ. විප්රල,ප්රඹන්භ ප්රම් විහදඹට ප්රකිතන්භ අදහශ නළති 

වුණත් කි යුතු කහයණඹක් තිප්රඵනහ. ර්තභහනප්රආදී මුසලිම් 

විහව වහ දික්කහද ඳනත ව උඩයට විහව වහ දික්කහද ඳනත 

ඹටප්රත් විහව සිදු නහ අක්යි. විප්රල,ප්රඹන් මුසලිම් විහව වහ 

ඉලීයභක් තිප්රඵනහ, ීටට ඩහ  ප්රයජිසට්රාහර්රු  ේභහණඹක් ඳත් 

කයරහ ඒ ප්ර,ඹ රඵහ ප්රදන්න කිඹරහ. අප්රප් ඇභතිතුභහ ඒ ගළන 

රකහ ඵරයි.  ඒ කටයුත්ත කයන්නත් අිළ ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු නහ. 

නමුත් ඳතින  තිඹ ඹටප්රත් අද ප්රකප්රනකුට අයිතිඹ තිප්රඵනහ, 

ප්රඳොදු විහව  තිඹ ඹටප්රත් තභන්ප්රේ විහවඹ register කය ගන්න 

ප්රවෝ තභන්ට අදහශ විප්රල,ෂීත  තිඹ ඹටප්රත් විහවඹට ඇතුශත් 

ප්රන්න. ප්රම් ක්ප්ර,ත්රේඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් ීටට ප්රඳයත් ප්රම් 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ හකච්ඡහ කයරහ තිප්රඵනහ. භවය  ති-රීති 

ප්රනස කශ යුතුද, භවය  ති-රීති ලිහිල කශ යුතුද කිඹරහ 

අධිකයණ අභහතළහංලඹ  කරුණු ප්රොඹහ ඵරයි. 

1891 1892 
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උඩ යට ඳශහත නිප්රඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීලයඹකු වළටිඹට භට 

විප්රල,ප්රඹන් කිඹන්න පුළුන් කහයණඹක් තිප්රඵනහ. න 

ඳර්ප්රආණ අනු ප්රොඹහ ඵළීයප්රම්දී උඩයට විහව වහ දික්කහද 

 තිප්රආ ඉතහභ හධහයණ ව ඉතහභ ේගතිය ීය ක්රරභඹක් තිප්රඵන ඵ 

ප්රොඹහ ප්රගන තිප්රඵනහ. විහවඹ, දරුන්ප්රේ නඩත්තු, 

දික්කහදඹ හප්රේ කහයණහ ම්ඵන්ධප්රඹන් කශ ඳර්ප්රආණලින් 

ප්රොඹහ ප්රගන තිප්රඵනහ  එඹ ඉතහභ ප්රවො ේගතිය ලි අදවස තිබුණ 

විහව ක්රරභඹක් කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් හද විහද කයන්න 

පුළුන්. නමුත් කහරඹක් තිසප්ර, ඒ ම්ඵන්ධප්රඹන් ලිිළ ප්රලඛන 

ඳශ ප්රනහ. න ප්රොඹහ ගළ ම් අනු, න ෛනතික ංකලඳ 

අනු ඒ  තිඹ ංප්රලෝධනඹ කශ යුතුද, නළද්ද කිඹරහ අඳට පුළුල 

ලප්රඹන්  ඵරන්නට පුළුන්. නමුත් අද අිළ කයන්ප්රන් එදිප්රනදහ 

ප්රකප්රයන කටයුත්තකට ප්රම් ගරු බහප්රේ අනුභළතිඹ  රඵහ 

ගළ භයි. 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ඊ ශඟට 1989 අංක 13 දයන 

නිසඳහදන ඵදු (විප්රල, විධිවිධහන) ඳනත ඹටප්රත් ප්රගප්රනන නිඹභඹ 

ගළන භභ කිඹන්න කළභළතියි.  එඹ ප්රභෝටර් යථ /බහණ්ඩ වහ 

නිසඳහදන ඵදු වන රඵහ ප්රදන නිඹභඹක්. ීටට ප්රඳයත් ප්රභළනි 

ංප්රලෝධනඹකට අනුභළතිඹ රඵහ දුන්නහ. එඹට සිදු කයනු රඵන 

ංප්රලෝධනඹක් තභයි ප්රභයින් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු න්ප්රන්.  

2013 ජනහරි භ 15 දිනළති අංක 1793/5 දයන අතිවිප්රල, 

ගළට් ඳත්රේප්රආ අංක 13 ඹටප්රත් ප්රභප්රවභ වන් ප්රනහ: 

"... ගුන් ප්රතොටුඳශ වහ ගුන් ප්ර,හ ශ්රීය රංකහ භහගභ විසින් නිකුත් කයනු 

රළබ ගුන් භගීන් ගුන්ප්රතොටුඳර ප්රත ව ගුන්ප්රතොටුඳිතන් ේහවනඹ කිරීභ 

වහ න රංගු අය ඳත්රේඹක් දයන්ප්රනකු විසින් එභ කහර්ඹඹ වහ බහවිතහ 

කයමින් තිප්රඵන ය 5කට ඩහ ඳළයණි ප්රභෝටර් යථඹක් ප්රනුට එභ කහර්ඹඹ 

වහ ප්රඹොදහ ගළ භට ආනඹනඹ කයනු රඵන ..."   

ආනඹනඹ කයනු රඵන ප්රභෝටර් යථඹක් වහ ප්රගවිඹ යුතු ඵදු 

ේභහණඹ අක් කිරීභ වහ ව ංප්රලෝධන  ඉවත වන් කශ ගළට් 

ඳත්රේප්රඹන් ේකහලඹට ඳත් කය තිප්රඵනහ. ඒ ගළට් ඳත්රේප්රආ 

ඔක්ප්රකොභ විසතය තිප්රඵනහ, ප්රකොයි ප්රකොයි ඒහටද ඒ වනඹ 

රළප්රඵන්ප්රන් කිඹරහ.  

අද හුඟක් දුයට අිළ ඵරහප්රඳො ප්රයොත්තු න්ප්රන් අප්රප් න 

ංචහයක ළහඳහයඹ  ගළනයි. ඒ ංචහයකඹන්ප්රේ ගභන් ඳවසුකම් 

ිළිතඵ අද ප්රරොකු වුභනහක් තිප්රඵනහ. ගුන් ප්රතොටුප්රඳොශර 

නවීකයණඹට අලළ ඹහන හවනරට ඹම්කිසි ඳවසුකභක් රඵහ 

ප්රදන්න අලළයි. ප්රම් ගරු බහප්රේ සිටින භන්ත්රීලරුන්ට ප්රවොට 

භතක ඇති, ඒ ම්ඵන්ධ විටින් විට ප්රම් ගරු බහප්රේ හකච්ඡහ 

ඳළළත්ව ඵ. අප්රප් ගරු ගහමිණී ප්රරොකුප්රේ ඇභතිතුභහටත් භතක 

ඇති. එතුභහ ංචහයක ඇභතිතුභහ ප්රරහ හිටපු කහරප්රආ ප්රරොකු 

ඉලීයභක් තිබුණහ, ප්රම් සථහන නවීකයණඹ කයන්න, ංචහයකඹන් 

ආහභ ඒ ප්රගොලරන්ට යට ප්රට් ඹන්න ප්රවො හවන රඵහ ප්රදන්න 

කිඹරහ. ඒ කහරප්රආ ඉන්භ ඒ ඉලීයභ තිබුණහ. භට භතක විධිඹට 

ප්රජ්.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහප්රේ කහරප්රආ  Ceylon Hotels 

Corporation  එක වදරහ ඒකට ප්රම් විධිප්රආ හවන රඵහ ගන්න 

හුඟක් වන දුන්නහ.  එප්රවභ ප්රන්ද ඇභතිතුභනි? ඒ විතයක් 

ප්රනොප්රයි, ප්රවෝටල කර්භහන්තප්රආ ප්රඹදුන ප්රකොම්ඳළනිරටත් ඒ 

වනඹ දුන්නහ. වළභ  යජඹක්භ ංචහයක ළහඳහයඹ දියුණු කයන්න 

හවනලින් වන දීරහ තිප්රඵනහ. ඒක අතළලළයි. අද ප්රරෝකඹ 

දිවහ ඵළ හභ අප්රප් ටළක්සි ක්රරභඹ ීටට ඩහ දියුණු කයන්න ඕනෆ. 

ංචහයකඹන්ට ඹන්න එන්න හවනඹක් ප්රවොඹහ ගන්න අද 

ප්රඵොප්රවෝ විට අභහරුයි. ඒ නිහ ඒ අංලඹ තත් දියුණු කයන්න 

ඕනෆ.  ිළට යට ගිඹහභ අඳට ප්රඳප්රනනහ  ප්රම් කිඹන කරුණු 

ළඵෆක් ඵ. අිළ 2016 න විට ංචහයකඹන් රක් 25ක් - 2.5 

million - ප්රම් යටට ප්රගප්රනන්න ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ. ඳසු ගිඹ 

ර්ප්රආ අප්රප් ංචහයක ංඛළහ ප්රලඛන අනු රක් 10ක් ප්රම් යටට 

ඇවිත් තිප්රඵනහ. ඒක විලහර ප්රනක්.  

ප්රවෝටල ගත්ප්රතොත් ළන්ග්රිා-රහ ප්රවෝටරඹ, වඹට් ප්රවෝටරඹ, 
භළරිඹට් ප්රවෝටරඹ, ක්ප්රරරිජස ප්රවෝටරඹ ඹනහදී ප්රවෝටල දළන්   
වළදීප්රගන එනහ. ප්රඳෞද්ගලික අංලප්රආ අප්රප්භ ප්රකොම්ඳළනි විලහර 
ලප්රඹන් ප්රවෝටල වහ මුදල ආප්රඹෝජනඹ කය තිප්රඵනහ. අිළට 
කිඹන්න පුළුන්, අද යප්රට් තිප්රඵන ෆභ ප්රරොකු ප්රවෝටරඹක්භ 
ඳහප්රව, නවීකයණඹ ප්රමින් ඳතින ඵ. විප්රද්ල යටරට ගිඹහභ 
අඳට ප්රඳප්රනනහ, රංකහ ප්රවො යටක් ඵට විලහර ේචහයඹක් ඹන 
ඵ. ප්රවො නිහක්ක් ගත කයන්න පුළුන් යටක් ඵට අප්රප් යට 
ඳරිර්තනඹ ප්රනහ.  

ප්රනොප්රඹක් විධිප්රආ කථහ ඵව තිබුණත් න ංචහයකඹන් 
ප්රගප්රනන්න අිළ කටයුතු කයමින් ඳතිනහ.  British Airways, 

Flydubai ඒ හප්රේභ Korean Air හප්රේ  ගුන් ප්ර,හ ඳහ 
රංකහප්රේ  ංචහයක ළහඳහයඹට ම්ඵන්ධ ප්රරහ කටයුතු කයන්න 
ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු ප්රනහ. ඒ ගළන අඳට විලසහඹක් තිප්රඵනහ. 
ංචහයකඹන් රක් 25ක් ප්රභයටට එනහ. එතප්රකොට ප්රරොකු 
විකහලනඹක් ඇති ප්රනහ. රැකිඹහ අතින්, ංර්ධනඹ අතින්, 
ආර්ථිකඹ අතින් ප්රරොකු විකහලනඹක් ඇති ප්රනහ. ඒ නිහ කලින් 
කරට ඳයණ  ති ප්රනස කය - 

 
ගරු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ඇභතිතුභහ කිේහ, භවහ ඳරිභහණප්රආ ංචහයක ප්රවෝටල, 
ළන්ග්රිා-රහ ළනි ආඹතන දළන්  ප්රම් යටට ිළරියහප්රගන එනහ 
කිඹරහ. ඒ අඹටත් විදුලිබිප්රල ඳවසුකභ රඵහ ප්රදනහද? නළත්නම් ඒ 
අඹ එන්න අකභළති ප්රයි.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்நெநழகு களழதழ  சபத் அநைநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ප්රම් යප්රට්  ති ඹටප්රත් ඒ වළභ ප්රදනහටභ ඒ විදුලිබිර ප්රගන්න 
ප්රනහ. ප්රන වනඹක් ප්රදන්ප්රන් නළවළ. තමුන්නහන්ප්ර,රහ  ග 
කීප්රභන් කථහ කයන්න.  

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහප්රේ කථහප්රන් ප්රඳන්හ දුන්නහ, 

ආර්ථිකඹ ප්රභප්රවඹ න මුදල අභහතළහංලඹ,  ඔඵතුභන්රහ ව 

ඔඵතුභන්රහප්රේ යජඹ කහර්ඹක්භ යටක්, යප්රට් ලක්තිම්ඳන්න 

ර්ධනඹක් ඇති කයන්න ඹනහඹ කිඹරහ.   

කරුණහකයරහ ඔඵතුභහ භට ඳළවළදිලි කය ප්රදන්න, ප්රම් යප්රට් 

ජනතහප්රගන් සිඹඹට 75කප්රේ විදුලිඹ බිර සිඹඹට 200කින්  

නංරහ, ප්රඳොප්රවොතුන්ප්රේ විදුලි බිර අක් කයරහ භහජ 

හධහයණත්ඹ සථහඳනඹ කයන්ප්රන් ප්රකොප්රවොභද කිඹරහ.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்நெநழகு களழதழ  சபத் அநைநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ යව; ප්රම් කය ප්රගන ඹන ප්රේෝ ඩහ ගළන භභ ඔඵතුභහට 
කිඹන්න ඕනෆ. ප්රන දසරට ප්රම් ප්රගොලප්රරෝ කථහ කයන්ප්රන් 
මුදර ගළනයි. දළන් ේතිලතඹ ගළන කථහ කයනහ. ප්රම් ප්රේෝඩහ 
ප්රවිතදයේ කයන්න අසථහක් රඵහ දීභ ගළන භභ එතුභහට 
සතුතින්ත ප්රනහ. ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රභන්න 

ප්රම්කයි කහයණහ. දළන් ඵරන්න- 

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, rise to a point of Order. 

1893 1894 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 

 
ගරු ජිත් ප්රේ,භදහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு சஜழத் ழறபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ ප්රේෝඩහක් කිඹන්ප්රන් විදුලි බිර ළඩි කිරීභද?   

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(நளண்நெநழகு களழதழ  சபத் அநைநகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ප්රම් ප්රගොලරන්ප්රේ ප්රම් ේචහයක ළහඳහයඹ තුශ එක ඳහයටභ 

ේතිලත ගළන කථහ කයන්ප්රන් ප්රභොකද?  ලත ගළන කථහ කයන්ප්රන් 

නළවළ. ේතිලත ගළන කථහ කයනහ. ේතිලතඹයි, ලතඹයි ගළන භභ 

දළන් කිඹහ ප්රදන්නම්.   

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකුභනි, ඳශමුළනි විදුලි ඒකක 30 

වහ ළඩි න්ප්රන් ඒකකඹට රුිළඹල 2.50යි. ඒකක 90ක් වහ 

ළඩි න්ප්රන් ඒකකඹට රුිළඹල 4.81යි. ේතිලත ගළන කථහ 

කයනහ. අිළ රුිළඹරක් ගත්තහභ ඒක රුිළඹල ප්රදකක් වුප්රණොත් 

සිඹඹට සිඹඹක ේතිලතඹක්.  ඉතහභ සුළු මුදල ේභහණඹක් තභයි 

ප්රනස න්ප්රන්. ප්රම් ප්රගොලප්රරෝ ේතිලතඹ ගළනයි කථහ කයන්ප්රන්. 

ඇත්ත ලප්රඹන්භ ඒක ප්රේෝඩහක්. භවජනඹහ මුශහ කයන්න ප්රඹොදහ 

ගත්ත  ප්රේෝඩහක්.  ඇයි, ලලි ගළන කථහ කයන්ප්රන් නළත්ප්රත්? 

අප්රනක්  වළභ ප්රරහප්රේභ ලලි ගළන කථහ කයනහ. රුිළඹරක් 

ළඩි ප්රනහද, රුිළඹල දවඹක් ළඩි ප්රනහද  කිඹරහ කථහ 

කයන්ප්රන් නළවළ. කථහ කයන්ප්රන් ේතිලතඹ ගළනයි.  මිනිසසු ඵඹ 

කයන්න ේතිලතඹ ගළන කථහ කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ප්රම්ක 

විහදඹක් කය ගන්න එඳහ. ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, භප්රේ 

කහරඹ දීරයි එතුභහට කථහ කයන්න දුන්ප්රන්. දළන් ප්රම්ක විහදඹක් 

කයන්න ඵළවළ.  ඔඵතුභහප්රේ ප්රරහප්රේදී කථහ කයන්න.  

එතුභහ ප්රම් ේලසනඹ නඟපු එක ගළන ප්රඵොප්රවොභ න්ප්රතෝයි.  

විදුලිඹ බිර ළඩි කිරීප්රම් ේතිලත ගළන කථහ කයමින් විලහර 

ප්රේෝඩහක් කයනහ. ඇත්ත ලප්රඹන්භ ඳශමුළනි ඒකක 30ට, 

ඊශඟට 30-60 දක්හ ඒකක වහ ඉතහභ සුළු ේභහණඹක් තභයි අිළ 

ප්රනස කය තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රම් යප්රට් මුදල ප්රනස වී ප්රගන ඹන වළටි 

ඵළ හභ, බහණ්ඩර විවිධ ප්රනසවීම් ඵළ හභ ප්රම්ක විලහර 

ප්රනක් ප්රනොප්රයි. ඉවශ ප්රකොටසරට මුදල ලප්රඹන් ළඩි 

ගණනක් ප්රගන්න ප්රනහ. කරුණහකයරහ තමුන්නහන්ප්ර,රහට 

හසි න ආකහයඹට ප්රම්ක ේතිලතඹක් විධිඹට කථහ කයන්න එඳහ.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, නළත යක් විඹ ගළන 

කථහ කයන ප්රකොට ප්රම් යට ප්රනස න විධිඹට, අිළ ඒ ංර්ධන 

කටයුතු  කය ප්රගන ඹන විධිඹට ඒ කරුණු ප්රම් ගරු බහට 

ප්රවිතදයේ කයරහ ප්රම්හ ංප්රලෝධනඹ කයන්න ප්රනහ. ඒක 

පුදුභඹට කහයණහක් ප්රනොප්රයි. භභ කිඹන්න කළභළතියි, ප්රජ්.ආර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඵරඹට ඳත් ප්රරහ භහ වඹක් ඹන ප්රකොට 

අප්රප් exchange rate  එක; විනිභඹ අනුඳහතඹ රුිළඹල වඹට තිබුණ 

ඇප්රභරිකහනු ප්රඩොරර් එක රුිළඹල වළට ගණනක් කශහ. එතප්රකොට 

ේතිලතඹ ප්රකොප්රවොභද? කරුණහකයරහ ඒ ේතිලතඹ කිඹන්න. ඒ 

නිහ ේතිලතලින් ළඩක් නළවළ. වරි ගණන ගළන කථහ කයන්න. 

මිනිසසු ේතිලත ප්රගන්ප්රන් නළවළ ප්රන්. මිනිසසු ප්රගන්ප්රන් 

රුිළඹල ලත. ඒ නිහ කලින් කරට ප්රම් යට [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 

ජිත් ප්රේ,භදහ භන්ත්රීලතුභනි, දළන් භට කථහ කයන්න ඉඩ දීරහ, 

ඔඵතුභහප්රේ කථහප්රේදී කිඹන්න.  

ඒ නිහ  ප්රම් අසථහප්රේදී යටක් වළටිඹට අඳට ෆභ ක්ප්ර,ත්රේඹක් 

ගළනභ කලඳනහ කයන්න ප්රනහ. විදුලිඹ ක්ප්ර,ත්රේඹ, ඵළංකු 

ක්ප්ර,ත්රේඹ, ආප්රඹෝජන  ක්ප්ර,ත්රේඹ ගළන කලඳනහ කයන්න ඕනෆ. 

තමුන්නහන්ප්ර,රහ දන්නහද අවුරුදු ඳවක් ඇතුශත ප්රම් යප්රට් 

සිඹඹට 62ක් නළත්නම් 60කට තිබුණ විදුලිඹ  ආයණඹ සිඹඹට 

95, 96 දක්හ ප්රගනළලරහ තිප්රඵනහ. ගම්ඵද ඳශහත් විලහර 

ේභහණඹකට විදුලිඹ දීරහ තිප්රඵනහ. ඒහට මුදල ආප්රඹෝජනඹ 

කයන්න ඕනෆ.  විදුලිඹ ඉල භ, විදුලිඹ ඳරිප්රබෝජනඹ විලහර 

ලප්රඹන් ළඩිප්රරහ තිප්රඵනහ. ප්රම් කරුණු ඔක්ප්රකොභ රකහ 

ඵරරහ තභයි අඳට තීන්දුක් ගන්න ප්රන්ප්රන්. ඔඵතුභන්රහ ඒ 

ේලසනඹ  නඟපු නිහ භභ ප්රඳොඩි digression  එකක් දුන්ප්රන්.  

විප්රල,ප්රඹන්භ භභ ගරු සුනිල වඳුන්ප්රනත්ති භන්ත්රීලතුභහට 

සතුතින්ත ප්රනහ  භට  ප්රම් ගළන කථහ කයන්න අසථහ රඵහ  

දීභ ගළන. අහන ලප්රඹන්, ඳසු ගිඹ අඹ ළප්රඹන් අිළ ප්රඹෝජනහ 

කශ ප්රම්  ංප්රලෝධන ම්භත කය ගන්නට තමුන්නහන්ප්ර,රහප්රේ 

වප්රඹෝගඹ භභ ඉලරහ සිටිනහ. ප්රඵොප්රවොභ සතුතියි.  

 
ේලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

 
නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ීටශඟට ගරු පී. වළරින් භන්ත්රීලතුභහ. Order, please! The 

Hon. Deputy Chairman of Committees will now take the 

Chair.  
 

අනතුරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ මූරහනප්රඹන් ඉත් 
වුප්රඹන්, නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභහ  [ගරු  මුරුප්රේසු චන්ද්රවකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்ந 

அகறய, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் [நளண்நெநழகு  

நைந்றகசு சந்தழபகுநளர்]  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[අ.බහ. 3.55] 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි, විප්රල,ප්රඹන් අද 

ඉදිරිඳත් කය තිප්රඵන ප්රම් ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් කීඳඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් 

අදවස දක්න ප්රකොට අප්රප් මුදල නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභහ පුන පුනහ 

කිේහ, ප්රම්ක මුදල ප්රවීප්රම් ඳයභහර්ථප්රඹන් කයපු ප්රදඹක් ප්රනො 

ප්රම් ඳනත් අ තින් ංප්රලෝධනඹ කිරීප්රම් ඵරහප්රඳොප්රයොත්තුප්රන් 

කයපු ළඩක් කිඹරහ. ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි, අප්රප් 

භහජප්රආ ඕනෆභ කටයුත්තකදී තභන් වදපු ප්රලඛනඹක ළරැද්දක් 

තිබුප්රණොත්, අක් ඳහක්ක් තිබුප්රණොත් දිවුරුම් ේකහලඹක් රඵහ 

ප්රදනහ. ජනතහ දිවුරුම් ේකහලඹ ප්රකොතයම් දුයට ේප්රඹෝජනඹට 

ගන්නහද? ඵළංකුකට ගිහිලරහ ඵළංකු ණඹක් ගන්න ප්රකොට 

දිවුරුම් ේකහලඹක් ප්රදන්න ප්රනහ. උප්ඳළන්න වතිකඹක 

ප්රනක් ප්රරහ තිබුණහ නම් ඒ වහත් අිළ දිවුරුම් ේකහලඹක් 

1895 1896 
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ප්රදන්න ඕනෆ. ඒ හප්රේභ, නක් වඵඹක් අසථහකදී, ප්රඵදුම් 

නක්ක් අසථහකදී, ඉඩම් ගළට ක් ඇති ව අසථහකදී දිවුරුම් 

ේකහලඹක් ප්රදන්න ඕනෆ. ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි. ශභඹකු ඳහරකට 

දහගන්න ඹන ප්රකොට ඒ වළභ දරුකු ප්රනුප්රන්භ දිවුරුම් 

ේකහලඹක් අලළ ප්රනහ. මුදල ඉඳයීප්රම් ඳයභහර්ථප්රඹන් 

ප්රනොප්රයි ප්රම් ඳනත් ංප්රලෝධනඹ කප්රශ, කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ 

කිඹනහ නම් දිවුරුම් ේකහල ප්රනුප්රන් මුදල ළඩි කප්රශ, ඇයි? 

එක ර්ඹකට ඳහල ශමුන් රක්ඹක් විතය ඉල ම් ඳත් දභනහ. 

ඒ වහ ඉදිරිඳත් කශ යුතු දිවුරුම් ේකහලඹකට අදහශ ඳළළති 

රුිළඹල 25 ගහසතු රුිළඹල 250 දක්හ ළඩි කය තිප්රඵනහ. ඒ 

ප්රනුප්රන් වනඹක් ප්රදන්න තිබුණහ ප්රන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්ප්ර, කරඵර ප්රන්න එඳහ. තමුන්නහන්ප්ර,  විහිළු 

ඳඹන භනුසඹහ ප්රන්. තමුන්නහන්ප්ර, අපුලරනහ. ඒකට 

ේලසනඹක් නළවළ. දිවුරුම් ේකහලරට අදහශ මුදර රුිළඹල 250 

දක්හ ළඩි කය තිප්රඵනහ. කලින් රුිළඹල 25ක මුද්දයඹක් ගවරහ 

දිවුරුම් ේකහලඹක් ගන්න පුළුන්කභ තිබුණහ. ප්රම් ළඩි කිරීභ මුදල 

ඉඳයීප්රම් ඳයභහර්ථඹකින් ප්රතොය කයපු ළඩක්ද?  

ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි, ඊශඟට භහ 

තමුන්නහන්ප්ර,ට භතක් කයන්නම් මුද්දය ගහසතු ම්ඵන්ධප්රඹන්.  

හභහනළප්රඹන් රුිළඹල 10ක මුද්දය ගහසතුක් ප්රගරහ තභයි 

ප්රනොතහරිසරු ප්රනොතහරිස ඵරඳත්රේඹ අ ත් කප්රශ,. රුිළඹල 10ට 

තිබුණු ඒ ගහසතු දළන් රුිළඹල 1,000 දක්හ ළඩි කයරහ 

තිප්රඵනහ. තමුන්නහන්ප්ර,රහ කිඹහවි, අිළ ඒක ප්රනොතහරිසප්රගනුයි 

අඹ කයගන්ප්රන් කිඹරහ. වළඵළයි භසතඹක් වළටිඹට ගත්ප්රතොත්, 

ප්රනොතහරිසට ගවන ගහසතු ආඳසු අඹ කය ගන්ප්රන් භව 

ජනතහප්රගන්. ප්රම්ක මුදල උඳඹන්න කයපු ළඩක් ප්රනොප්රයි 

කිඹරහ කිේහ. ඒ හප්රේභ තභයි ඉඩම් ලිඹහ ඳදිංික ගහසතු. රුිළඹල 

12.50ට තිබුණු ගහසතු රුිළඹල 100 දක්හ ළඩි කයරහ තිප්රඵනහ. 

ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි. ඉඩම් 

ආයහවුරක් තිබුණු අසථහක ඒ වහ ප්රක්විඹට් තවනභක් 

ගන්නහ. රුිළඹල 12.50ට ගත වළකි තිබුණු ප්රක්විඹට් තවනභ 

රුිළඹල 2,500 දක්හ ළඩි කශහ. මිනිසුන්ට ඔළු උසන්න 

පුළුන් තත්ත්ප්රආ ළඩි කිරීභක් ප්රනොප්රයි එඹ. ඒහ සිඹඹට 

10කින් ළඩි කශහ නම් ප්රඳොඩි හධහයණඹක් තිප්රඵනහ. භවය 

ඒහ සිඹඹට සිඹඹකින් ළඩි කයරහ තිප්රඵනහ.  

 
ගරු ප්රකප්රවිතඹ යඹුක්ළලර  භවතහ (ජනභහධළ වහ ේිත්ති 
අභහතළතුභහ) 
(நளண்நெநழகு தகதலலின பம்நெக்தயல் - தயகுச ஊடக, 

தகயல் அகநச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

ගරු භන්ත්රීලතුභහ, භට ප්රඳොඩි අසථහක් ප්රදන්න. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(நளண்நெநழகு ந. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භට ඵහධහ කයන්න එඳහ. ප්රඳොඩි ප්රරහක් තිප්රඵන්ප්රන් 

ඇභතිතුභහ. භහධළ හකච්ඡහප්රේදී ඔඵතුභහට කරුණු කිඹන්න 

පුළුන් යටටභ.  

ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි, ඊශඟට භහ 

තමුන්නහන්ප්ර,ට භතක් කයනහ ඳත්තිරුර ිළටඳත් 

ම්ඵන්ධප්රඹන්. ඉඩභක ඔප්පුක් ලිඹන ප්රකොට, ඒ හප්රේභ ඵළංකු 

ණඹක් ගන්න ප්රකොට භවය ප්රරහට අවුරුදු 30ක ඉතිවහඹක් 

ඵරනහ. ඒ ඉඩභ වතයඳසප්රදනකුට භහරු ප්රරහ තිබුණහ නම් අක් 

ගණප්රන් ඳත්තිරු තිවවතිතවක් ගන්න සිදු ප්රනහ. රුිළඹල 2.50 

මුද්දයඹක් ගවරහ ගත් ඳත්තිරු අද රුිළඹල 500 දක්හ ළඩි 

කයරහ තිප්රඵනහ. ලලි තිප්රඵන මිනිසුන්ට ේලසනඹක් නළවළ. 

ඔඵතුභහ කිඹනහ හප්රේ ප්රරොකු මිනිසුන්ට, ප්රම් ආණ්ක්ප්රේ ඉන්න 

භළති ඇභතිරුන්ට ප්රම්ක එච්චය ේලසනඹක් නළවළ. ඒ අඹට ලලි 

තිප්රඵනහ. ඒ මුදර රුිළඹල රක් 5ක් කශත් ේලසනඹක් නළවළ. 

වළඵළයි ගප්රම් ඉන්න අහිංක මිනිසුන්ට,  කුීය ළඩ කයරහ එදහ 

ප්රේර ප්රොඹහප්රගන ව ත් න මිනිසුන්ට, භිද්ධි වනහධහයප්රඹන් 

ව ත් න මිනිසුන්ට ප්රම්ක ප්රරොකු ේලසනඹක්. ඒ අඹට ප්රම් මුදර 

ප්රරොකු මුදරක්. ඒ නිහ මුදල නිප්රඹෝජළ ඇභතිතුභහ කිඹපු ඒ 

කහයණඹ  ිළිතගන්න අිළ ප්රකොප්රවත්භ සදහනභක් නළවළ.    

ප්රභොකද, ප්රම්ක ම්පර්ණප්රඹන්භ මුදල ඉඳළයීභ වහ කයපු 

ළඩ ිළිතප්රශක්. අද යජප්රආ මුදල රුිළඹල ප්රකෝටි ේප්රකෝටි ගණන් 

නහසති ප්රනහ. එභ නහසතිඹ ශක්න්න කලඳනහ කයන්ප්රන් 

නළවළ. දුප්ඳත් මිනිසුන්ප්රේ මුද්දයප්රඹන් ලත ඳව, රුිළඹර එකතු 

කයරහ ගන්නහ මුදර ළඩි කයරහ ඒ අඹට ඵය ඳටරහ තිප්රඵනහ. 

එක ඳළත්තකින් විදුලි බිර ළඩි කයරහ තිප්රඵනහ. අප්රනක් 

ඳළත්ප්රතන් ජර බිර ළඩි කයන්න ඹනහ; ේහවන ගහසතු ළඩි 

කයන්න ඹනහ. 

ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි, ඊශඟට භභ 

තමුන්නහන්ප්ර,ට භතක් කයන්නම්, ගරු යත් අමුණුගභ 

ඇභතිතුභහ ේකහල කශහ විහව ගහසතු ිළිතඵත්. දළන් ඵරන්න 

විහව ප්රයජිසට්රාහර් ගහසතු ිළිතඵ. ඇභතිතුභහ ප්රකොශඹ වරහ 

ගළහුප්රේ. රුිළඹල 3,500ක් අඹ කයනහ කිඹරහ එතුභහ කිේප්රේ 

යජප්රආ ගහසතු  විතයයි.  ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි, 

යජප්රආ ගහසතුට අභතය ප්රනභ ගහසතුක් ලප්රඹන් 

අනිහර්ඹප්රඹන්භ අඳට ත රුිළඹල 1,200ක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහට 
ප්රගන්න ප්රනහ. ප්රයජිසට්රාහර්ප්රේ ගහසතු ආණ්ක්ප්රන් ප්රනොප්රයි 

ප්රගන්ප්රන්, අදහශ පුද්ගරඹහයි ප්රගන්ප්රන්. අද විහවඹක් ලිඹහ 

ඳදිංික කයන්න රුිළඹල 5,200ක මුදරක් ළඹ ප්රනහ. රුිළඹල 

250ට, රුිළඹල 300ට තභයි එභ ගහසතු තිබුප්රණ්. රුිළඹල 

5,000ක් කිඹන්ප්රන් ප්රරොකු ගණනක්. ප්රඳොඩි මිනිප්රවකුට අභහරුයි. 

ප්රකප්රවිතඹ ඇභතිතුභහ ත කහද ප්රදක තුනක් කය ගත්ප්රතොත් 

ප්රරොකු ගණනක් ළඹ ප්රනහ. ඔඵතුභහට නම් එච්චය ේලසනඹක් 

නළවළ. ගප්රම් මිනිප්රවකුට ඒක ප්රරොකු ගණනක්. ඒක නිහ ප්රම්ක 

ම්පර්ණප්රඹන්භ අයමුණු කයරහ තිප්රඵන්ප්රන් මිනිසසුන්ප්රේ 

ප්රඵලර මිරිකරහ ඵදු ගන්න ළඩ ිළිතප්රශ තුිතන් ආදහඹභ ළඩි කය 

ගන්නයි කිඹන එක භභ ප්රම් අසථහප්රේ විප්රල,ප්රඹන් භතක් 

කයනහ. 

ඒ විතයක් ප්රනොප්රයි, උප්ඳළන්න වතිකඹ වහ න ගහසතු 

ළඩි කයරහ තිප්රඵනහ. අක්භ තයමින් ප්රම් ආණ්ක් මිනිප්රවකුට 

ඉඳප්රදන්න තිප්රඵන අයඹත් නළති කයරහ තිප්රඵනහ. උප්ඳළන්න 

ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ගහසතු ළඩි කයරහ තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ 

විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ගහසතු ළඩි කශහ, භයණ ලිඹහඳදිංික 

කිරීප්රම් ගහසතුත් ළඩි කයරහ තිප්රඵනහ. නිදවප්ර, හුසභ ගන්න 
තිප්රඵන අසථහ නළති කයරහ තිප්රඵනහ. ඒක නිහ ඳශමුප්රන්භ 

ප්රම් වහ අප්රප් අේහදඹ ේකහල කයනහ කිඹන එක භභ ප්රම් 

අසථහප්රේ භතක් කයනහ. ප්රකප්රවිතඹ ඇභතිතුභනි, ඒ හප්රේභ අද 

internet එප්රක් තිප්රඵනහ භභ දළක්කහ, ප්රනදර්රන්තප්රආ තිප්රඵන 

company එකකින් අඟවරු ප්රරෝකඹට මිනිසසු ප්රගනිඹනහ 

කිඹරහ. ප්රනදර්රන්තප්රආ තිප්රඵන ඒ "Mars One" කිඹන company 

එප්රකන් one-way ටිකට් එකක් දීරහ අඟවරු ප්රරෝකඹට මිනිසසු 

ප්රගනිඹනහ. ඉතින්, ප්රම් විධිඹට ප්රම් යප්රට් ඵදු අඹ කයරහ ප්රඳොඩි 

මිනිසසුන්ප්රේ විදුලි බිර ළඩි කයරහ, ඒ හප්රේභ උප්ඳළන්න 

ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ගහසතු ළඩි කයරහ, භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් 

ගහසතු ළඩි කයරහ, විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ගහසතු ළඩි කයරහ, 

ත කන ප්රඵොන ඒහටත් ඵදු ළඩි කයරහ තිප්රඵන නිහ, ප්රම් යප්රට් 

ව ත් ප්රනහට ළඩිඹ ප්රවොයි ප්රනදර්රන්තප්රආ තහනහඳතිට කථහ 

කයරහ අඟවරු ප්රරෝකඹට ඉසප්රලරහභ අප්රප් යප්රටන් කට්ටිඹ 

ඹළේහ නම්. එතප්රකොට ප්රම් යප්රට් මිනිසසුන්ටත් ඹන්න තළනක් 

තිප්රඵනහ. ප්රභොකද, ඵදු ප්රනොප්රගහ ව ත් ප්රන්න පුළුන් තළනක්. 

අනහගතප්රආදී ප්රම් යප්රට් ජනහතහට ව ත් ප්රන්න පුළුන් 

හතහයණඹක් ඔඵතුභන්රහ ප්රගොඩනඟන්ප්රන් නළති ප්රයි කිඹන 

එකයි භප්රේ අදව.  

1897 1898 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ තිප්රආ පුත් 

ඳත්ර තිබුණහ "දඹුලප්රල එශ  කිප්රරෝග්ර්ෆම් 50,000ක් කුණු 

ප්රගොඩට දභයි" කිඹරහ. ප්රම් ආණ්ක්ප්රේ භවය භළති ඇභතිරුන්ප්රේ 

ේකහලත් එක්කභ භවය අඹප්රේ උසුළු විසුළුකම් දිවහ ඵරපුහභ 

අඳට පුදුභ හිප්රතනහ. ප්රගොවීන්ප්රේ එශ  කිප්රරෝග්ර්ෆම් 50,000ක් 

කුණු ප්රගොඩට දහන ප්රකොට අප්රප් කිිකකර්භ ඇභතිතුභහ කිඹනහ -

එතුභහ ප්රභතළන ඉන්නහද දන්ප්රන් නළවළ- "එශ  ඉත දළීටභ 

වළභ යකභ ප්රනහ, ඉන් ප්රගොවීන්ට ඳහක්ක් නළවළ" කිඹරහ. 

ඵරන්න, එශ  කිප්රරෝග්ර්ෆම් 50,000ක් විනහල කයරහ, ඒප්රකන් 

ප්රගොවීන්ට කිසි ඳහක්ක් නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ තභයි ප්රම් යප්රට් 

කිිකකර්භ ඇභතියඹහ කිඹන පුදුභ කථහ. වරි විධිඹට කිිකකර්භ 

ඇභතියඹහ ඉලරහ අස ප්රන්න ඕනෆ. ප්රම්, එතුභහ ඳත්තයරට 

කයන ේකහල. අද කම්කරු කුලිඹ රුිළඹල 1,000ක් විතය ප්රනහ. 

ප්රතල ප්රඵප්රවත්රට ගහසතු, ේහවන ගහසතු, ඒ හප්රේභ 

ප්රඳොප්රවොයරට ඹන මුදර දිවහ ඵළ හභ අප්රප් හිටපු කිිකකර්භ 

ඇභතිතුභහ, දළන් ප්රෞඛළ අභහතළ ෛභත්රීලඳහර සිරිප්ර,න ඇභතිතුභහ 

පුදුභ ප්රන්න ඇති. ප්රභොකද, එතුභහ ප්රගොවීන් ගළන, ප්රගොවීන්ප්රේ 

ේප්රද්ල ගළන ප්රවො වළඟීභක් තිප්රඵන ප්රකප්රනක්.  

විප්රල,ප්රඹන් ප්රෞඛළ ඇභතිතුභහත් ඉන්න නිහ භභ ප්රම් 

කහයණඹත් එතුභහට භතක් කයන්නම්. ගරු ප්රෞඛළ ඇභතිතුභනි,  

කිිකකර්භ ඇභතිතුභහ තත්  කිඹරහ තිබුණහ කිික යහඹන ද්රවළ 

4ක් තවනම් කයරහ තිප්රඵනහ කිඹරහ. ප්රභොකද, ඒහ කුගක් 

ප්රයෝගඹට ඵරඳහනහ කිඹරහ. ඒක ප්රවො ළඩක්. වළඵළයි ප්රෞඛළ 

ඇභතිතුභනි, අප්රප් කිිකකර්භ ඇභතිතුභහ භහධළඹට විතයයි ඒක 

කිේප්රේ. 

නමුත් තභ කඩලර ඒ කිික යහඹන ද්රවළ විකුණන්න 

තිප්රඵනහ. තවනම් කශහ නම් කඩලර තිප්රඵන ඒහ  ඔක්ප්රකොභ 

ඉත් කයන්න ඕනෆ. භභ උප්රද් ේලසනඹක් ඇහුහභ එතුභහ කිේහ, 

"ඒක භප්රේ ළඩක් ප්රනොප්රයි, ප්රෞඛළ ප්රදඳහර්තප්රම්න්තුප්රේයි, 

ප්රඳොීයසිප්රආයි ළඩක්" කිඹරහ. භභ දන්ප්රන් නළවළ, ඔඵතුභහ ප්රම්කට 

එකඟ ප්රයිද කිඹරහ. නමුත් ප්රෞඛළ ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ 

තමුන්නහන්ප්ර,ට එක ඳළත්තකින්  සතුතින්ත ප්රනහ. ඔඵතුභහට 

ප්රඳොඩි වළඟීභක් තිප්රඵනහ, ප්රම් කටයුතු කයන්න. වළඵළයි 

ඔඵතුභහප්රේ අභහතළහංලප්රආ ප්රලකම්යඹහ ඇතුළු අනික් නිරධහරින් 

ඔඵතුභහට ප්රම් කටයුතු කයන්න ඉඩ ප්රදන්ප්රන් නළවළ. ප්රභොකද 

ප්රෞඛළ අභහතළහංලඹ ඔඵතුභහ නිකම් රකඩඹක් ඵට ඳත් කයරහ 

ඉයයි. ප්රෞඛළ අභහතළහංලප්රආ ප්රලකම්යඹහට ඕනෆ විධිඹට 

විතයයි ළඩ ප්රකප්රයන්ප්රන්. ඔඵතුභන්රහ කිඹන ප්රද් කයන්න ඒ අඹ 

සදහනම් නළවළ.   

ගරු ප්රෞඛළ ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ප්ර, එප්රවභ නළවළයි 

කිඹනහ නම් භභ තමුන්නහන්ප්ර,ට ප්රම් කහයණඹ ගළනත් 

කිඹන්නම්. කුගක් ප්රයෝගඹ අද ඊප්රආ තිබුණු එකක් ප්රනොප්රයි. 

ප්රරෝක ප්රෞඛළ දිනඹ ළභරීප්රම් උත්ඹ භළදච්ිකිකප්රආ 

ඳළළත්වුණහ. ෛභත්රීලඳහර සිරිප්ර,න ඇභතිතුභනි, එතළනදී ඔඵතුභහ 

කිේහ, ප්රම් කුගක් ප්රයෝගඹ අවුරුදු තිවක කහරඹක් තිසප්ර, 

තිප්රඵනහඹ කිඹරහ. එප්රවනම් ප්රම්ක යවක් ප්රනොප්රයි. අිළ 

ඵරහප්රඳොප්රයොත්තු වුණහ, තමුන්නහන්ප්ර, ප්රෞඛළ ඇභති වුණු 

වළටිප්රආභ ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් ්රි ඹහ කයයි කිඹරහ. එක ඳළත්තකින් 

ඔඵතුභහට කිිකකර්භඹ ගළන අප්රඵෝධඹක් තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ 

වි යහඹන ද්රවළ ගළන අප්රඵෝධඹක් තිප්රඵනහ. ඒ නිහභ 

ඔඵතුභහප්රගන් ීටට ළඩිඹ ප්රරොකු ප්ර,ඹක් ප්රයි කිඹරහ අඳ 

විලසහ කශහ.  ප්රඳොප්රරොන්නරුප්රේ -ඔඵතුභහප්රේ දිස්රිKක්කප්රආ- 

කුගක් හඹනප්රආ ඉන්න ෛදළයඹහ ඳසු ගිඹ දසර කිේහ, 

ප්රම් dialysis කයන machinesරට දළම්භහට ඳසප්ර, භහ ප්රදකක් 

ඇතුශත ප්රයෝගීන් 24 ප්රදප්රනකු භළරුණහඹ කිඹරහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, හභහනළප්රඹන් machine එකට  ප්රයෝගිප්රඹකු 

ඇතුශත් කයන ප්රකොට එඹහප්රේ තත්ත්ඹ ඳරීක්හ කය ඵරරහයි 

machine එකට දභන්ප්රන්. වළඵළයි ප්රඳොප්රරොන්න රුප්රේ කුගක් 

හඹනප්රආ ඉන්න විප්රල,ඥ ෛදළයඹහ කිඹනහ, ප්රම් භහ ප්රදක 

ඇතුශත ඳළරැණි machines ඳහවිච්ික කිරීභ නිහ ප්රරේක් 24 

ප්රදප්රනකු භළරුණහඹ කිඹරහ.  තමුන්නහන්ප්ර,රහ ංඛළහ ප්රලඛන 

ප්රකොයි විධිඹට ඉදිරිඳත් කශත්  උතුරු භළද ඳශහප්රත් එක දකට 

වතය ප්රදප්රනකු, ඳස ප්රදප්රනකු ප්රම් කුගක් ප්රයෝගඹ නිහ  

භළප්රයනහ.  යුද්ධප්රඹන් භළරුණහට ළඩිඹ මිනිසුන් ිළරික් ප්රම් 

කුගක් ප්රයෝගඹ නිහ භළප්රයනහ. තමුන්නහන්ප්ර,ට භභ ප්රම් 

කහයණඹත් භතක් කයන්නම්.  

ප්රෞඛළ ඇභතිතුභනි, ප්රරෝක ප්රෞඛළ ංවිධහනප්රඹන් ප්රම් යප්රට් 

භවජන මුදල රක් දහවක් -මිලිඹන සිඹඹක්- විඹදම් කයරහ 

හර්තහක් ප්රගන්හ ගත්තහ. ඒ හර්තහප්රන් ප්රභොකක්ද කිේප්රේ? 

ඳශමුළනි හර්තහ ඉදිරිඳත් කශහභ ඒප්රක්දී ඳළවළදි කිේහ, ප්රම් 

ප්රයෝගඹට ේධහන ප්රව,තු ප්රම් යටට ප්රගන්න වි අධික කිික 

යහඹන ද්රවළ ව ඵහර ප්රඳොප්රවොය කිඹරහ. ඒ නිහ ඒහප්රආ ේමිතිඹ, 

තත්ත්ඹ නංන්න, ඒ හප්රේභ ප්රම් ේප්රද්ලර ජනතහට කිවුල 

තුය නළති ප්රවො ඳහ ඹ ජරඹ රඵහ ප්රදන ළඩ ිළිතප්රශක් ඇති 

කයන්න කිේහ. 2011 මුල කහරප්රආදී ඳශමුළනි හර්තහ 

ඉසප්රලරහභ රංකහට ආහ. ඊට ඳසප්ර, ඒප්රක් ප්රදළනි හර්තහ 

ආහ. තුන්ළනි හර්තහ ආහ. වතයළනි හර්තහප්රේ -අහන 

හර්තහප්රේ- එක දිගටභ කිඹරහ තිප්රඵන්ප්රන් ප්රම් වහ ළඩ 

ිළිතප්රශක්, ්රි ඹහ භහර්ගඹක් ඇති කයන්න කිඹරහයි. වළඵළයි භභ 

තමුන්නහන්ප්ර,ට ප්රම් කහයණඹත් භතක් කයනහ. විප්රල,ප්රඹන්භ 

2000 ර්ප්රආ  ඉසප්රලරහභ ඳදවිඹ ේප්රද්ලප්රඹන් ප්රම් කුගක් 

ප්රයෝගඹ වඳුනහ ගන්න ප්රකොට එඹ සිඹඹට ප්රදකක් දක්හ ඳභණයි 

ර්ධනඹ ප්රරහ තිබුප්රණ්. 2006 න ප්රකොට උතුරු භළද ඳශහප්රත් 

ප්රම්ක සිඹඹට වඹක් දක්හ ර්ධනඹ වුණහ. 2013 න ප්රකොට 

ප්රරෝක ප්රෞඛළ ංවිධහනඹ, ඒ හප්රේභ රංකහප්රේ ඉන්න 

ෛදළරු ප්රම් ම්ඵන්ධප්රඹන් කරුණු දක්මින් කිඹනහ, අද 

උතුරු භළද ඳශහප්රත් ඳභණක් භසත ජනගවනප්රඹන් එක්රක් 

අනූදහවකට ළඩිඹ ප්රම් කුගක් ප්රයෝගඹ ආහදනඹ ප්රරහ 

තිප්රඵනහඹ කිඹරහ. ප්රභඹ උතුරු භළද ඳශහප්රත් ඳභණක් තිප්රඵන 

ප්රදඹක් ප්රනොප්රයි. අද ප්රම්ක ංගතඹක් ඵට ඳත් ප්රරහ. අද මුළු 

රංකහ පුයහභ ඳළතිරිරහ තිප්රඵනහ. විප්රල,ප්රඹන්භ ප්රභොනයහගර 

දිස්රිKක්කඹ ගත්තහභ තණභලවිර, ළලරහඹ, ප්රණගර, 

කතයගභ, බුත්තර; ඒ හප්රේභ වම්ඵන්ප්රතොට දිස්රිKක්කප්රආ 

තිසභවහයහභඹ, වීයකළටිඹ, සරිඹළ, අඟුනප්රකොශඳළරළස; 

අම්ඳහය දිස්රිKක්කප්රආ ප්රදහිඅත්තකණ්ඩිඹ, ඵදුලර දිස්රිKක්කප්රආ 

ගියහඳුරුප්රකෝට්ප්රට් හප්රේ ේප්රද්ලරත් ඳළතිරිරහ තිප්රඵනහ. ඒ 

විතයක් ප්රනොප්රයි, කුරුණෆගර දිස්රිKක්කඹ ගත්තහභ 

න්නිවත්ඳත්තුප්රේ නිකළයටිඹ, ගලගමු, ීටගරෆ ආදී ේප්රද්ල 

පුයහභත් ළහප්ත ප්රරහ තිප්රඵනහ. වළඵළයි භභ දන්නහ, ප්රෞඛළ 

ඇභතියඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහ ප්රම්කට උත්හවඹක් ගත්තත් අය  

භභ මුලින් කිේහ හප්රේ එතුභහට ප්රම්ක කයන්න ඉඩ ප්රදන්ප්රන් 

නළවළ කිඹන කහයණඹ. 

ඵහු ජහතික භහගම්ර ඕනෆකභට, ප්රකොම්ඳළනිකහයයින්ට ඹට 

ප්රච්ච නිරධහරි ිළරික් අවුරුදු ප්රදකකට ආන්න කහරඹක් ඒ  

හර්තහ ප්රදන්ප්රන් නළති තිඹහ ප්රගන හිටිඹහ. ප්රෞඛළ 

අභහතළහංලඹට එපු හර්තහ ඹට ගවප්රගන හිටිඹහ. 2011 ජූනි 

භහප්රආදී ඳශමුළනි හර්තහ එනහ; 2011 ඔක්ප්රතෝඵර් භහප්රආදී 

ප්රදළනි හර්තහ එනහ;  2012 ප්රඳඵයහරි භහප්රආදී තුන්ළනි 

හර්තහ එනහ; 2012 ජූනි භහප්රආදී වතයළනි  හර්තහ එනහ. 

2013 ජනහරි භහප්රආදී අහන හර්තහ එන ප්රතක් ප්රරෝක 

ප්රෞඛළ ංවිධහනඹ, ඒ හප්රේභ ප්රද්ය ඹ ෛදළරු, විලසවිදළහර 

භවහචහර්ඹරු ප්රඳන්හ දුන්නු, එභ හර්තහර වන්  එකභ 

කරුණක්ත් ්රි ඹහත්භක කයරහ නළවළ. අක්භ තයප්රම් උතුරු භළද 

1899 1900 

[ගරු පී. වළරින් භවතහ] 
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ඳශහප්රත් මිනිසසුන්ට ිළරිසිදු ඳහ ඹ ජරඹ  ප්රදන්න, විප්රල,ප්රඹන්භ 

කුගක් ප්රයෝගඹ ඵහුර තිප්රඵන ේප්රද්ලර ජනතහට  ප්රඵොන්න 

තුය ටිකක් ප්රදන්න ළඩ ිළිතප්රශක් නළවළ. අද ප්රම්ක  ප්රරොකු 

භහජ ේලසනඹක් ප්රරහ. ප්රගදය සහමිපුරුඹහ භළරුණහභ ඳවුප්රල 

සිඹ  ප්රදනහභ අනහථයි. ඒ අඹට  කයන්න ප්රදඹක් නළවළ. අන්තිප්රම්දී 

තභන්ප්රේ සිඹ  ප්රද්ඳශ ඉය න ප්රතක් ප්රඵප්රවත් කයරහ මුළු 

ඳවුරභ විනහල ප්රරහ ඹන එක විතයයි ප්රන්ප්රන්.   

තමුන්නහන්ප්ර,රහප්රේ ඇස අයන්න කුගක් ප්රයෝගීන් භළදච්ිකඹට 

ප්රගනළලරහ  මුළු යටටභ  ප්රඳන්නප්රකොට භවය අඹ  හිතුහ  

ප්රද්ලඳහරන හසි ගන්න අිළ ඒක කයනහඹ කිඹහ. අිළ 

තමුන්නහන්ප්ර,රහට කිඹනහ, කරුණහකයරහ ප්රම් ප්රයෝගීන්ට අලළ 

ඳවසුකම් ටික  ප්රදන්නඹ, ඒ අඹට ඳහ ඹ ජරඹ රඵහ ප්රදන්නඹ 

කිඹහ. ඒ ටික කප්රශ, ආණ්ක්ප්රන්ඹ කිඹහ තමුන්නහන්ප්ර,රහ 

කිඹන්න. තමුන්නහන්ප්ර,රහ ඡන්ද ටිකත් ගන්න. ඒප්රක් කිසි 

ගළට ක් නළවළ. අඳට ඕනෆ ප්රම්ප්රකන් රකුණු දභහ ගන්න  

ප්රනොප්රයි.  

 ඒ අඹ ප්රම්  යප්රට් ව ත් ප්රන අහිංක මිනිසසු. ඒ අඹ ඹභක් 

කභක් තිප්රඵන අඹ ප්රනොප්රයි. කුගක් ප්රයෝගිප්රඹකුප්රේ ඹ අවුරුදු 

48 ඳළනරහ නම්  අද යජප්රආ  ප්රයෝවරකින් dialysis කයන්න ඵහය 

ගන්ප්රන් නළවළ. ඒ කිඹන්ප්රන් අවුරුදු 48 ඳළනරහ නම් භයණ 

ප්රයන්තු දීරහ ඉයයි කිඹන එකයි. ඒකයි අද තත්ත්ඹ. ලලි 

තිප්රඵනහ නම්, ප්රඳෞද්ගලික ප්රයෝවලර අවුරුදු 95ක ප්රයෝගිප්රඹක්  

වුණත් dialysis කයනහ. අවුරුදු 48 ඳළනරහ නම් අප්රප්  

ප්රයෝවලරට ගිඹහභ කිඹනහ දළන් ප්රඵප්රවත්  කයන්න ඕනෆ නළවළ;  

කන්න ප්රඵොන්න පුළුන් ප්රදඹක් දීරහ ප්රගදය එක්ක ගිහින් 

භළප්රයනකම් ඵරහ ගන්නඹ කිඹහ. දළන් ඒ  ප්රයෝගීන් ඒ තත්ත්ඹට 

ඳත් කයරහයි තිප්රඵන්ප්රන්. ප්රම්ක භහන අයිතිහසිකම්  

ම්පර්ණප්රඹන්භ උලරංඝනඹ කිරීභක්. ඇයි ඒ මිනිසසුන්ට ව ත් 

වීප්රම් අයිතිඹ නළද්ද?  උතුරු භළද ඳශහප්රත් ව ත් න එකද ඒ 

මිනිසසුන්ප්රේ කරුභඹ?  

අද අප්රප්   ේප්රද්ලර ගළවළනු ශභප්රඹක් කහද ඵඳින්න  ප්රන 

ඳශහතක ප්රකොලප්රරක් කළභළති ප්රන්ප්රන් නළවළ.  ප්රභොකද, කුගක් 

ේලසනඹ නිහ.  අද ඒ ේප්රද්ලර ගළවළනු දරුප්රක් දීග ප්රදන්න 

ඵළවළ; බහය ගන්න කළභළති නළවළ. ිළරිමි දරුප්රකුට ප්රන  

ේප්රද්ලඹකින් ප්රකලප්රරක් ප්රදන්න කළභළති නළවළ.  ප්රභොකද, ඒ අඹ 

කුගක් ප්රයෝගීන් ඵට ඳත් ප්රරහ තිප්රඵන නිහ.    

ගරු ඇභතිතුභනි, අනුයහධපුය භව ප්රයෝවප්රල විප්රල,ඥ 

ෛදළරු කිඹනහ, ඒ ේප්රද්ලඹට එන ප්රරක්න්ප්රගන් සිඹඹට 

95කප්රේභ කුගක් කුඩහයි කිඹරහ;  මි  කඳරහ ඵළ හභ කුගක් 

දිඹ ප්රරහඹ කිඹරහ.  ප්රම්ක උතුරු භළද ඳශහතට විතයක් තිප්රඵන  

ේලසනඹක් ප්රනොප්රයි. අද ප්රම් ේලසනඹ මුළු රංකහභ ප්රශහ ප්රගන 

තිප්රඵනහ. ඒ ේප්රද්ලප්රආ   නිසඳහදනඹ කයන එශ  ර්ගර, ඒ 

ේප්රද්ලප්රආ නිසඳහදනඹ කයන ඳරතුරු ර්ගර, ඒ ේප්රද්ලප්රආ 

නිසඳහදනඹ කයන වහලර ආනික් අඩංගු ප්රරහ තිප්රඵනහ; 

ඹනයිේ අඩංගු ප්රරහ තිප්රඵනහ.  

 විප්රල,ප්රඹන්භ ''යවුන්ේ අප්''  හප්රේ භවය කිික යහඹන 

ද්රවළර ප්රම්හ තිප්රඵනහ. ඒ හප්රේභ  වි හිත කළේමිඹම් ර්ග  

තිප්රඵනහ. තභත් ඒහ ඳහවිච්ික කයන්න අයඹ දී තිප්රඵනහ. 

කිිකකර්භ ඇභතිතුභහප්රගන් උප්රද් භභ ඒ ගළන ඇහුහභ කිේහ, 

ප්රඳොලිසිප්රඹන් ඒක නත්හවිඹ කිඹහ. තභත් කඩර ඒහ 

විකුණනහ. ඔඵතුභන්රහ තභයි ඵරධහරින්.ඒ නිහ යජඹක් වළටිඹට 

තමුන්නහන්ප්ර,රහප්රගන් අිළ ඉලරනහ, ප්රම්හ නත්රහ විකලඳ 

ළඩ ිළිතප්රශකට ඹන්නඹ කිඹහ.  ප්රරෝකප්රආ  ප්රනත්  යටර ඕනෆ 

තයම් කිික යහඹන ද්රවළ ඳහවිච්ික  කයනහ. වළඵළයි, තත්ත්ප්රඹන් 

ප්රවො ඒහ තභයි ඒ අඹ ඳහවිච්ික කයන්ප්රන්. ඵහර  ර්ගප්රආ කිික 

යහඹන  ද්රවළ, වි අධික කිික යහඹන ද්රවළ ප්රභයටට ආනඹනඹ 

කයන ඵහු ජහතික භහගම් වතයක්, ඳවක් ඒප්රකන් ව ත් ප්රනහ; 

ඒ එක්කභ අනික් අඹට භයණ ප්රයන්තු රඵහ  ප්රදන්නට කටයුතු 

කයනහ. ඒ නිහ  අිළ විප්රල,ප්රඹන්භ තමුන්නහන්ප්ර,රහට භතක් 

කයන්ප්රන් ප්රම් මිනිසසුන් ව ත්  කයන ළඩ ිළිතප්රශක් කස 

කයන්නඹ කිඹහයි. ප්රෞඛළ ඇභතිතුභහ කිේහ   ප්රම් ගළන නි ර්ප්රද්ල 

කිරීභ වහ කමිටුක් ඳත් කයනහඹ කිඹහ. කළබිනට් 

භණ්ඩරප්රඹන් ප්රම් වහ ප්රනභ කමිටුක් ඳත් කශහ. ඒ කමිටු  

ඳත් කප්රශ, ඒ වහ අලළ ිළඹය ගන්නයි.  කළබිනට් භණ්ඩරඹ 

ඳත් කයපු ඒ කමිටුට ප්රභොකද වුප්රණ්?  

ප්රෞඛළ අභහතළතුභහ, ඒ හප්රේභ කිිකකර්භ අභහතළතුභහ 

ඇතුළු  තත් භළති ඇභතිරු ගණනහක්  එකතු ප්රරහ ඳත් කශ 

කළබිනට් අනු කහයක බහට  කිේහ,  භහ ප්රදකක් ඇතුශත ප්රම් 

ගළන  හර්තහක් කළබිනට් භණ්ඩරඹට  ඉදිරිඳත් කයන්නඹ කිඹහ. 

වළඵළයි ගරු ප්රෞඛළ අභහතළතුභනි,  තත් ඇභතිරු ගණනහක් 

හිටිඹත් ඒ කමිටුප්රේ බහඳතියඹහ වළ ටිඹට අතහවුද ප්රප්රනවියත්න  

අභහතළතුභහ ඳත් කශහ.  ප්රභොනහ ප්රවෝ ක්රරභඹකින් ගරු අතහවුද 

ප්රප්රනවියත්න ඇභතිතුභහ එභ කමිටුප්රේ බහඳතියඹහ වළටිඹ ට 

ඳත්  වුණහ. එභ කමිටුප්රන් ප්රච්ච ප්රත ප්රභොකක්ද කිඹහ භහ 

තමුන්නහන්ප්ර,ප්රගන් අවනහ. ඒ කළබිනට් අනු කහයක බහ  ඳත් 

කයරහ  භහ වඹකට ළඩියි. ඒ කළබිනට් අනු කහයක බහට 

අභතය තමුන්නහන්ප්ර,රහ විද්ත් කමිටුකුත් ඳත් කශහ. ප්රම් 

විද්ත් කමිටුට ඳත් කප්රශ,ත්  අතහවුද ජඹර්ධන කිඹන ගරු 

අතහවුද ප්රප්රනවියත්න ඇභතිතුභහප්රේ එක කු උඳන් ප්රවෝදයඹහ. 

ගරු අතහවුද ප්රප්රනවියත්න  භළතිතුභහප්රේ ප්රවෝදයඹහඹ කිඹන්ප්රන් 

කවුද? CIC   භහගප්රම් අවුරුදු 20ක් ප්ර,ඹ කයපු,  ප්රම් යටට කිික 

යහඹනික ද්රවළ ප්රගන්න භහගප්රම් ේධහනිඹහ තභයි 

තමුන්නහන්ප්ර,රහ ඳත් කප්රශ,  ප්රම් වි ද්රවළ ප්රගන්න භහගම්ර  

ළයදි ප්රොඹන්න.  ඒ විද්ත් කමිටු ට ආපු භවය නිරධහරින් 

කමිටුප්රන් අයින් ප්රරහ ගිඹහ. ඒ අඹ ප්රේ ව විතරට තර්ජන 

තිබුණහ. "ප්රම් හප්රේ කමිටුකට ඇවිත් උත්තය දීරහ අප්රප් ව විත 

නළති කය ගන්න   ඕනෆ නළවළ. එභ නිහ අඳ ප්රම් කමිටුප්රන් 

ඹනහ" කිඹහ   ඒ ප්රගොලප්රරෝ ගිඹහ. අද ඒ විද්ත්  කමිටුට ප්රච්ච  

ප්රදඹක් නළවළ. ඒ විද්ත් කමි ටුප්රේ හර්තහ ප්රභොකක් ද? 

තමුන්නහන්ප්ර,රහ ඒ විද්ත් කමිටුට  කිේහ, භහ ප්රදකකින් 

කළබිනට් භණ්ඩරඹට හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයන්නඹ කිඹහ.  එභ 

කමිටු ඳත් කය දළන්  භහ වඹක් ප්රනහ. තභ ඒප්රක් හර්තහක්  

නළවළ.  

භහ විප්රල,ප්රඹන් කිඹන්ප්රන් ප්රම්කයි. ප්රම් ේප්රද්ලප්රආ ව ත් න 

ජනතහ ප්රනුප්රන් තමුන්නහන්ප්ර,රහ යජඹක් වළටිඹට ීටට ඩහ 

ළඩි  ිළඹයක් ගන්න ඕනෆ. ප්රරෝක ප්රෞඛළ ංවිධහනඹ කිඹන 

වළටිඹට උතුරු භළද  ඳශහප්රත් දළනට කුගක් ප්රයෝගඹ ආහදනඹ 

වුණු  ප්රයෝගීන්  එක්රක් අනූවඹ දහවකට ළඩිඹ ඉන්නහ. ත 

අවුරුදු ඳවක් ඹනප්රකො  ට ප්රම් වළභ ප්රකප්රනක්භ භළරිරහ ඹහවි. අද 

ඳදවිඹ ේප්රද්ලප්රආ  අවුරුදු දහවතප්රර් ශභයින්ටත් කුගක් ප්රයෝගඹ 

වළදිරහ තිප්රඵනහ. අවුරුදු දවනප්රආ ශභයින්ට කුගක් ප්රයෝගඹ 

වළදිරහ තිප්රඵනහ. අවුරුදු විසප්ර, විසිඳප්රව, අඹ විතයක් ප්රනොප්රයි, 

ප්රඳොඩි දරුප්රෝ ඳහ ප්රම් ප්රයෝගප්රඹන් භළප්රයන්නට ඳටන් ප්රගන 

තිප්රඵනහ. එභ නිහ ප්රම්ක ව විතඹත් භයණඹත් එක්ක තිප්රඵන 

ටනක්. කරුණහකය ප්රම් වහ  තමුන්නහන්ප්ර,රහප්රේ අධහනඹ 

ප්රඹොමු කයරහ විතයක් භදි. ප්රම් කටයුත්ත ප්රනුප්රන් භළදිවත් 

ප්රරහ, ප්රම්ක යප්රට් බඹහනක ළනඹක් වළ ටිඹට රකහ  ප්රම් 

වහ කයන්නට පුළුන් ළඩ ප්රකොට ප්රභොකක්ද කිඹන එක ගළන  

යටට  ඳළවළදිලි ළඩ ිළිතප්රශක්  ඉදිරිඳත් කයන්න.   භහ යජප්රඹන්  

ඉලරන්ප්රන් ඒකයි. 

ව ත් කයන්න යප්රට් මිනිසසු ඉන්න ඕනෆ. ආසිඹහප්රේ 

ආලසචර්ඹඹට ඹන්නට නම් යප්රට්  මිනිසසු ඉන්න ඕනෆ. ප්රභප්රවභ 

ගිප්රඹොත් භත්තර ගුන් ප්රතොටුඳිතන්  ඵහින ප්රකොට ඒ ේප්රද්ලර  

1901 1902 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ජනතහ කවුරුත් ඉතිරි න්ප්රන් නළවළ. යප්රට් මිනිසසු හිටි ප්රඹොත් 

විතයයි අඳට  ප්රම්හ කයන්නට පුළුන් න්ප්රන්. අද ප්රඵොරු 

ංන්දර්ලනරට ප්රකෝටි ේප්රකෝටි ගණන් විඹදම් කයනහ.  ප්රම් 

යප්රට් ප්රම්  අහිංක මිනිසසු දුක් විඳිනහ. ඒ මිනිසසුන්ප්රේ ව විත 

විනහල ප්රරහ ඹනහ. ප්රෞඛළ අභහතළතුභනි,  භළදච්ිකඹ ප්රයෝවරට  

ඔඵතුභහ ගිහින් ඳරීක්හ කයන තුරු  ඒ ප්රයෝවප්රල අක් ඳහක් ටික 

ප්රවොඹන්න ඵළරි වුණහ. අද ඳදවිඹ ප්රයෝවරට dialysis machines 

ඳවක් ප්රගනළවිත් තිප්රඵනහ. ඒහ ආණ්ක්ප්රන් ප්රනොප්රයි දුන්ප්රන්; 

සප්රේච්ඡහ ංවිධහනලින් දුන්නු ඒහ. අක්භ තයප්රම්   තභ 

නිරධහරින් ඒ ප්රයෝවරට  ගිහින් නළවළ.  

යජඹක් වළටිඹට, ප්රම් ප්රයෝගඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් ීටට ඩහ  

ජනතහ දළනුත් කය, ප්රම්ක ශක්හ ගන්න ළඩ ිළිතප්රශක් 

වදන්න. එක්ප්රකෝ  අක්භ තයමින්  ප්රම් කුගක්  ප්රයෝගඹ වළදිච්ච 

මිනිසුන්ට ප්රඵප්රවත් ප්රව,ත්    ටික  ගන්නට න්දිඹක් රඵහ ප්රදන්න. 

එභ ඉලීයභ කයමින් භහ  නිවඬ ප්රනහ.  

 
ගරු ප්රජෝන් අභයතුංග භවතහ 
(நளண்நெநழகு றஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, may I be 

permitted to say this in two minutes?  අද ඳළළති ඳක් 

නහඹකයින්ප්රේ රැසවීප්රම්දී  රඵන 9 නදහට  විදුලි ඵරඹ ිළිතඵ 

කලතළබීප්රම් ප්රඹෝජනහක් රඵහ දීභ ගළන අඳ සතුතින්ත ප්රනහ. 

ඒ එක්කභ අඳ ඉලීයභක් කශහ,   එප්රතක් ප්රම් විදුලි බිර ළඩි  කිරීභ  

නත්න්නඹ කිඹහ. ඒ විහදප්රඹන් ඳසප්ර, ඒ ගළන තීයණඹක් 

ගන්න කිඹරහයි අඳ  ඉලීයභ කප්රශ,.  අප්රප් ඉලීයභට ඉඩ රළබුප්රණ් 

නළවළ. අප්රප් ඉලීයභට ඉඩ  ප්රනොරළබීභ ගළන අඳ කනගහටු ප්රනහ. 

අප්රප් ඉලීයභ නිලසේබහ කශහ. ඒ ගළන අඳ කනගහටු ප්රනහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] 

 
නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

කරුණහකයරහ අප්රනක් භන්ත්රීලරු හඩි ප්රන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

අප්රනක් භන්ත්රීලරු හඩි ප්රන්න. Hon. John Amaratunga, please 

control your Members. 

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு அஜழத் ந. தறபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අඳට විප්රයෝධඹ ඳහන්න ප්රන ක්රරභඹක් නළවළ. 

 
[ප්රම් අසථහප්රේදී විරුද්ධ ඳහර්ලසප්රආ භන්ත්රීලරු කිහිඳ ප්රදප්රනකු 

ඉටි ඳන්දම් දලමින් බහ ගර්බඹ භළදට ඳළමිණ ප්රඝෝහ කයන්නට 
වව.] 

[இச்சந்தர்ப்த்தழல் தழர்க்கட்சழ உநப்ழர்கள் சழர் ளழநோம் 

தநழுகுயர்த்தழகலடன் சளநண்டத்தழன் நத்தழக்கு யந்து றகளர 

தநழுப்ழளர்கள்] 

[At this stage, some Members of the Opposition walked into the 

Well of the House with lighted candles and created an uproar.] 

 

නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ඔඵතුභන්රහ විහදඹ කයප්රගන ඹන්න කළභළතිද, නළද්ද? 

[ප්රඝෝහ කිරීම්] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்நெநழகு பயழ கந்ணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රයිට් ටික නින්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] 

 
ගරු අලවහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(நளண்நெநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு அஜழத் ந. தறபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Point of Order එක තිඹහ ගන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] 

 
නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! - [Uproar.] 

 
ගරු සුව  ප්ර,නසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுஜவய றசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රයිට් නින්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] 

 
නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Get back to your seats, please. - [Uproar.] 
කරුණහකයරහ හඩි ප්රන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] 

 
ගරු සුව  ප්ර,නසිංව භවතහ 
(நளண்நெநழகு சுஜவய றசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Lights off කයන්න, lights off කයන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] 

 
නිප්රඹෝජළ කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Sitting is suspended for five minutes.  

 
රැසවීභ ඊට අනුකර තහකහලික අත් හිටුන රදින්, අ.බහ. 

4.45ට නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහප්රේ බහඳතිත්ප්රඹන් නළත 
ඳත්න රදී. 

அதன்டி, அநர்வு  ழ.. 4.45 நணழ யகப இகடழநத்தப்ட்டு 

நவண்டுந் ததளடங்கழற்ந.  ழபதழச் சளளனகர்  அயர்கள் தககந 

யகழத்தளர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 4.45 p.m. and then resumed, MR.  

DEPUTY SPEAKER  in the Chair. 

1903 1904 

[ගරු පී. වළරින් භවතහ] 
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 නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය හඩි ප්රන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] ගරු භන්ත්රීලරු දළන් 

කරුණහකය හඩි ප්රන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] දළන් ඉටි ඳන්දම් නිවිරහ, 

දළන් හඩි ප්රන්න.[ප්රඝෝහ කිරීම්] ගරු භන්ත්රීලරු කරුණහකය හඩි 

ප්රන්න. දළන් ගරු බහප්රේ කටයුතු- [ප්රඝෝහ කිරීම්] වරි, දළන් 

ඳත්තු ප්රනොවුණු ඉටි ඳන්දමුත් ඳත්තු වුණහ. [ප්රඝෝහ කිරීම්] 

කරුණහකය හඩි ප්රන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] ගරු භන්ත්රීලරු 

කරුණහකය හඩි ප්රන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] ගරු භන්ත්රීලතුභන්රහ දළන් 

හඩි ප්රන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] ගරු භන්ත්රීලතුභන්රහ කරුණහකය හඩි 

ප්රන්න. [ප්රඝෝහ කිරීම්] ගරු භන්ත්රීලතුභන්රහ හඩි ප්රන්න. ගරු 

බහනහඹකතුභහ. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, අද විඳක්ඹ විසින් 

ඳහර්ලිප්රම්න්තුප්රේ කටයුතු කය ප්රගන ඹෆභ ම්පර්ණප්රඹන්භ අඩ 

ඳණ කිරීභ වහ කුභන්ත්රේණකහරී ළඩ ිළිතප්රශක් දිඹත් කයරහ 

තිප්රඵනහ. ඒ නිහ භහ ප්රම් අසථහප්රේදී ඉලරහ සිටිනහ, ඔවුන්ට 

විහද අලළ නළත්නම් දළන් ප්රම් ඳනත් ප්රකටුම්ඳත් සිඹලර බහ 

අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කයන්න කිඹරහ. 

 
[ප්රම් අසථහප්රේදී  විරුද්ධ ඳහර්ලසප්රආ භන්ත්රීලරු කිහිඳ ප්රදප්රනක් 

බහ ගර්බඹ භළදට ඳළමිණ ප්රඝෝහ කයන්නට වව.] 
[இச்சந்தர்ப்த்தழல் தழர்க்கட்சழ உநப்ழர்கள் சழர் 

சளநண்டத்தழன் நத்தழக்கு யந்து றகளரதநழுப்ழளர்கள்] 

[At this stage, some Members of the Opposition walked into the 

Well of the House and created an uproar.] 

 
ගරු අජිත් පී. ප්රඳප්රර්යහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு அஜழத் ந. தறபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔඵතුභහට ඵරඹ තිප්රඵනහ ප්රන්, කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

කථහ කයන්න ඕනෆ නම් ප්රභතළන නටන්න ඕනෆ ද? [ඵහධහ 

කිරීම්] විඳක්ප්රආ කහරඹ ඉයයි. 
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ශ්රීය රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනත : 

නිප්රඹෝගඹ  
இங்கக ற்நநதழ அழயழந்த்தழச் சட்டம் : 

கட்டக 
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER 

 

I 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, කර්භහන්ත වහ හණිජ 

කටයුතු අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන් භහ ඳවත වන් ප්රඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"1979 අංක 40 දයන ශ්රීය රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනප්රත් 14(1) ළනි 

ගන්තිඹ ඹට ප්රත් මුදල වහ ක්රරභ ම්ඳහදන අභහතළයඹහප්රේ එකඟත්ඹ ඇති 

කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතළයඹහ විසින් හදන රදු, 2013 ජනහරි 

භ 22 දිනළති අංක 1794/9 දයන අති විප්රල, ගළට් ඳත්රේප්රආ ඳශ කයනු රළඵ, 

2013.03.07 දින ඉදිරිඳත් කයන රද නිප්රඹෝගඹ අනුභත කශ යුතු ඹ. 

(අභහතළ භණ්ඩරප්රආ අනුභතිඹ දන්හ තිප්රේ.)" 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 

 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, කර්භහන්ත වහ හණිජ 

කටයුතු අභහතළතුභහ ප්රනුප්රන් භහ ඳවත වන් ප්රඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"1979 අංක 40 දයන ශ්රීය රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනප්රත් 14(1) ළනි 

ගන්තිඹ ඹට ප්රත් මුදල වහ ක්රරභ ම්ඳහදන අභහතළයඹහප්රේ එකඟත්ඹ ඇති 

කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතළයඹහ විසින් හදන රදු, 2013 ජනහරි 

භ 22 දිනළති අංක 1794/10 දයන අති විප්රල, ගළට් ඳත්රේප්රආ ඳශ කයනු රළඵ, 

2013.03.07 දින ඉදිරිඳත් කයන රද නිප්රඹෝගඹ අනුභත කශ යුතු ඹ. 

(අභහතළ භණ්ඩරප්රආ අනුභතිඹ දන්හ තිප්රේ.)" 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ආවහය ඳනත : නිප්රඹෝග  
உணவுச் சட்டம்: ஒழுங்குயழதழகள் 

FOOD ACT : REGULATIONS 

 

I 

   
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රෞඛළ අභහතළතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ ඳවත වන් ප්රඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"1980 අංක 26 දයන ආවහය ඳනප්රත් 32 ළනි ගන්තිඹ ඹටප්රත් ප්රෞඛළ 

අභහතළයඹහ විසින් ආවහය උඳප්රද්ලක කමිටු විභහ හදන රදු, 2011 

ජනහරි 14 දිනළති අංක 1688/28 දයන අති විප්රල, ගළට් ඳත්රේප්රආ ඳශ කයනු 

රළඵ,  2013.04.09 දින ඉදිරිඳත් කයන රද නිප්රඹෝග අනුභත කශ යුතු ඹ." 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
II 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රෞඛළ අභහතළතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ ඳවත වන් ප්රඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

1905 1906 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

"1980 අංක 26 දයන ආවහය ඳනප්රත් 32 ළනි ගන්තිඹ ඹටප්රත් ප්රෞඛළ 

අභහතළයඹහ විසින් ආවහය උඳප්රද්ලක කමිටු විභහ හදන රදු, 2011 

ප්රනොළම්ඵර් 25 දිනළති අංක 1733/47 දයන අති විප්රල, ගළට් ඳත්රේප්රආ ඳශ 

කයනු රළඵ, 2013.04.09 දින ඉදිරිඳත් කයන රද නිප්රඹෝග අනුභත කශ යුතු ඹ." 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

III 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, ප්රෞඛළ අභහතළතුභහ 

ප්රනුප්රන් භහ ඳවත වන් ප්රඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"1980 අංක 26 දයන ආවහය ඳනප්රත් 32 ළනි ගන්තිඹ ඹටප්රත් ප්රෞඛළ 

අභහතළයඹහ විසින් ආවහය උඳප්රද්ලක කමිටු විභහ හදන රදු, 2012 

ජනහරි 26 දිනළති අංක 1742/26 දයන අති විප්රල, ගළට් ඳත්රේප්රආ ඳශ කයනු 

රළඵ, 2013.04.09 දින ඉදිරිඳත් කයන රද නිප්රඹෝග අනුභත කශ යුතු ඹ." 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රකටුම්ඳත  

தழந்நணப்தழவு (தழந்த்தம்) சட்டநம் 
MARRIAGE REGISTRATION (AMENDMENT) BILL 

 

ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இபண்டளம் நதழப்ழற்கள கட்டக யளசழக்கப்ட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "ඳනත් ප්රකටුම්ඳත දළන් 

ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ කයනහ. 
 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டநம் இபண்டளம் நைகனளக நதழப்ழடப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ප්රකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්න්තු කහයක බහකට ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' [ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
தவர்நளழக்கப்ட்டது. 

"சட்டநம் நைழுப் ளபளலநன்க் குழுவுக்குச் 

சளட்டப்டுநளக"  [நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள] 

Resolved: 

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

[The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

කහයක බහප්රහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරඪ විඹ.] 
குழுயழல் ஆபளனப்ட்டது. 

[ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்.] 

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

1 න ගන්තිඹ, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

1ஆம் யளசகம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க றயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 1, ordered to stand part of the Bill. 

 
2 න ගන්තිඹ.- (112 න අධිකහයඹ ව) විහව 
ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් ආඥහඳන ප්රත් 24 න ගන්තිඹ  

ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.)  
யளசகம் 2.- (அத்தழனளனம் 112 இன் 24ஆம் ழளழகயத் 

தழந்த்துதல்) 
CLAUSE 2.- (Amendment of section 24 of the Marriage Registration 

Ordinance (Chapter 112)) 

 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 

 
"1 න ිළටුප්රේ,  6 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 19 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් කය 
 ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න:   
 

 '(112 න   2.  (ප්රභහි මින්භතු "ේධහන ේඥප්තිඹ" 

 අධිකහයඹ ව) ඹනුප්රන් වන් කයනු රඵන) (112  න 

 විහව   අධිකහයඹ ව) විහව ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම්  

 ලිඹහඳදිංික  ආඥහඳනප්රත් 24 න ගන්තිප්රආ (6) න 

 කිරී ප්රම් ආඥහ  උඳගන්තිඹ ඉත් කය ඒ ප්රනුට ඳවත 

 ඳනප්රත් 24 න  දළක්ප්රන උඳගන්තිඹ ආප්රද්ල කිරීප්රභන් 

 ගන්තිඹ  එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් ංප්රලෝධනඹ

 ංප්රලෝධනඹ     කයනු  රළප්රේ:-  
 කිරීභ. 
  

     "(6) 23 න ගන්තිප්රආ (1), (2) ප්රවෝ 

   (3) න උඳගන්තිඹ ඹටප්රත් ප්රවෝ 

   එහි (4) න උඳගන්තිඹ ඹටප්රත් 

   ඹම් ප්රකොට්ඨහඹක ප්රයජිසට්රාහර්යඹකු 

   ප්රවෝ දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹකු ප්රත 

   කයනු රඵන ෆභ නිප්රේදනඹක්  

   භගභ, ිළිතප්රිතන් රුිළඹල දවඹක 

   ප්රවෝ රුිළඹල තිවක නළතප්රවොත් 

   අභහතළයඹහ විසින් කලින් කරට 

   නිඹභ කයනු රඵන ප්රනත් ඹම් 

   මුදරක් ප්රගවීභ ඔප්පු කිරීභ වහ ව 

   අසථහප්රෝිකත ඳරිදි, එභ  

   ප්රකොට්ඨහප්රආ ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ ප්රවෝ 

   එභ දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ විසින් 

   නිකුත් කයන රද රදුඳතක් ද ඉදිරිඳත් 

   කශ යුතුඹ. " ". 

 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

2 න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි 
ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

2ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

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

1907 1908 
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3 න ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 27 න 
ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

யளசகம் 3.-   (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன் 27ஆம் 

ழளழகயத் தழந்த்துதல்.)  
CLAUSE 3.- (Amendment of section 27 of the principal enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන ඉදිරිඳත් 

කයනහ.  
 

(1) “1 න ිළටුප්රේ,  20 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 28 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් 
 කය ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න: 
 

  „ේධහන   3. ේධහන ේඥප්තිප්රආ 27 න 
 ේඥප්තිප්රආ 27 ගන්තිප්රආ (4) න උඳගන්තිඹ ඉත් කය 
 න ගන්තිඹ ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන උඳගන්තිඹ 
 ංප්රලෝධනඹ  ආප්රද්ල කිරීප්රභන් එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් 
 කිරීභ. ංප්රලෝධනඹ කයනු රළප්රේ:-    

 

    "(4) දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ 
   ඉදිරිප්රආ දී ේකහලඹ කයනු රඵන 
   අසථහක දී, එභ ේකහලඹ කයනු 
   රඵන ඳහර්ලසඹ විසින් රුිළඹල  
   සිඹඹක් ප්රවෝ අභහතළයඹහ විසින් 
   කලින් කර නිඹභ කයනු රඵන ඹම් 
   මුදරක් ප්රගනු රළබිඹ යුතු අතය ඹම් 
   ප්රකොට්ඨහඹක ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ 
   ඉදිරිප්රආ දී ේකහලඹ කයනු රඵන 
   අසථහක දී, එභ ේකහලඹ භග 
   රුිළඹල සිඹඹක් ප්රවෝ නිඹභ කයනු 
   රඵන ප්රනත්' ". 

 

(2)  "2 න ිළටුප්රේ, 1 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 3 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් කය 
 ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න: 
 

          'ඹම් මුදරක් ප්රගවීභ වහ ව හක්ිකඹක් ලප්රඹන් 

 දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ විසින් නිකුත් කයනු රඵන රදුඳතක් 

 ද ඉදිරිඳත් කශ යුතු ඹ.' ". 
 
 

ංප්රලෝධන ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත 
විඹ. 

தழந்த்தங்கள் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 
 

3 න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි 
ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

3ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

4 න ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 34 න 
ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

யளசகம் 4.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன் 34ஆம் 

ழளழகயத் தழந்த்துதல்) 
CLAUSE 4.- (Amendment of section 34 of the principal enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 

“2 න ිළටුප්රේ, 4 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 14 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් කය 
 ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න: 
  

 „ේධහන   4. ේධහන ේඥප්තිප්රආ 34 න 

 ේඥප්තිප්රආ  ගන්තිප්රආ (5) න උඳගන්තිඹ ඉත් කය 

 34 න ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන උඳගන්තිඹ 

 ගන්තිඹ  ආප්රද්ල කිරීප්රභන් එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් 

 ංප්රලෝධනඹ  ංප්රලෝධනඹ කයනු රළප්රේ:- 

 කිරීභ. 
 

   "(5) විහවඹ සිදු කිරීප්රම් දින සිට දින 

  වතක කහරඹක් ඇතුශත ප්රද්ගළතියඹහ 

  විසින් එභ විහවප්රආ අනුිළටඳත විහව  

  ප්රයජිසටයප්රඹන් ඉත් ක ය, එභ විහවඹ 

  ලිඹහඳදිංික කිරීභ වහ එභ ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ 

  ප්රත ප්රගවිඹ යුතු ඵට අභහතළයඹහ විසින් 

  කලින් කර නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි ව ද, 

  ප්රම් ඳනප්රත් ප්රදන උඳප්රලඛනප්රආ  

  නිලසිකත දක්හ ඇති ගහසතුක් භග  

  විහවඹ සිදු කශ දිස්රිKක්කඹ ඇතුශත සිටින 

  එභ දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ ප්රත එකී 

  අනුිළටඳත ඹනු රළබිඹ යුතු ඹ.' ".  

     
ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
4 න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි 

ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
4ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 න ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 38 න 

ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 
யளசகம் 5.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன் 38ஆம் 

ழளழகயத் தழந்த்துதல்) 
CLAUSE 5.- (Amendment of section 38 of the principal enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 
 
“2 න ිළටුප්රේ, 15 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 30 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් 
 කය ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න: 
    

 "ේධහන   "5. ේධහන ේඥප්තිප්රආ 38 න  

 ේඥප්තිප්රආ  ගන්තිප්රආ (2) න උඳගන්තිඹ ඉත් කය 

 38 න  ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන උඳගන්තිඹ 

 ගන්තිඹ ආප්රද්ල කිරීප්රභන් එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් 

 ංප්රලෝධනඹ ංප්රලෝධනඹ කයනු රළප්රේ:-    

 කිරීභ. 

    "(2) ඉවතින්භ ව  

   උඳගන්තිප්රආ විසතය කය ඇති 

   ඳන්තිඹකට වළය, සත්රීල ඳහර්ලසඹ ඹම් 

   ඳන්තිඹකට අඹත් න අසථහක දී 

   ප්රවෝ දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහප්රේ 

   භතඹ අනු එභ උඳගන්තිප්රආ  

1909 1910 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

   ේතිරහබ වහ හිමිකම් ප්රනොරඵන 

   අසථහක දී, විහව වීභට අදවස කය 

   සිටින එක් ඳහර්ලසඹක් විසින්  

   ඉලීයභක් කිරීප්රභන් ඳසු ව  

   රුිළඹල තුන්දවස ඳන්සිඹඹක මුදරක් 

   ප්රවෝ අභහතළයඹහ විසින් කලින් කර 

   නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි ඹම් මුදරක් 

   ප්රගවීප්රභන් ඳසු ඒ ිළිතඵ හධකඹක් 

   ලප්රඹන් දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ 

   විසින් නිකුත් කයනු රඵන රදුඳතක්ද 

   භග ප්රභභ ඵරඳත්රේප්රආ නම් වන් 

   සථහනප්රආ දී ව ඳහර්ලසඹන් විසින් 

   කළභළත්ත දක්නු රඵන ප්රේරහක දී 

   විහවඹ සිදු කිරීභ වහ  

   ප්රයජිසට්රාහර්යඹකු ප්රත, දිස්රිKක් 

   ප්රයජිසට්රාහර්යඹකු විසින් ඵරඹ රඵහ 

   ප්රදන අය ඳත්රේඹක් නිකුත් කිරීභ 

    තළනුකර න්ප්රන් ඹ.' ". 

 
 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
5න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි 

ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
5ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 
 

 

 

6 න ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 51 න 
ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

யளசகம் 6.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன்  51ஆம் 

ழளழகயத் தழந்த்துதல்) 
CLAUSE 6.- (Amendment of section 51 of the principal enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධන ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 
 
(1) “ 2 න ිළටුප්රේ, 31 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 35 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් 
 කය ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න: 
   
 ේධහන  "6. ේධහන ේඥප්තිප්රආ 51 න 

 ේඥප්තිප්රආ ගන්තිප්රආ (2) න උඳගන්තිඹ ඉත්කය 

 51 න  ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන උඳගන්තිඹ  

 ගන්තිඹ ආප්රද්ල කිරීප්රභන් එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් 

 ංප්රලෝධනඹ ංප්රලෝධනඹ කයනු රළප්රේ :-  

 කිරීභ. 

    '(2) ෆභ ලිඛිත ඉලීයභක්භ 

   ව එහි ෆභ වතික ිළටඳතක් ප්රවෝ 

   වතික කයන රද උද්ධිතඹක් රඵහ 

   ගළ භ ම්ඵන්ධප්රඹන්' " 
 

 

 

(2) "3 න ිළටුප්රේ, 1න ප්රප්ිතඹ ව 2 න ප්රප්ිතඹ ඉත් කය ඒ ප්රනුට     
                                      ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න:  

   'අභහතළයඹහ විසින් කලින් කර 

  නිඹභ කයනු රඵන ඹම් මුදරක් ඉල ම්කරු

  විසින් ප්රගනු රළබිඹ යුතු ඹ.' '' 
 

ංප්රලෝධන ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழந்த்தங்கள் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

6න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  
ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

6ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

7 න ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 62 න 
ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

யளசகம் 7.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன்  62ஆம் 

ழளழகயத் தழந்த்துதல்) 
CLAUSE 7.- (Amendment of section 62 of the principal enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 
 
“3 න ිළටුප්රේ, 3 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 7 න ප්රප්ිතඹ දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් කය 
 ඒ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න: 
 
 „ේධහන   "7. ේධහන ේඥප්තිප්රආ 62 න 

 ේඥප්තිප්රආ  ගන්තිප්රආ (1) න උඳගන්තිප්රආ   'ප්රදන 

 62 න උඳප්රලඛනප්රආ වන් ගහසතු' ඹන චන 

 ගන්තිඹ  ප්රනුට   'අභහතළයඹහ විසින් කලින් කර 

 ංප්රලෝධනඹ නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි ප්රදන 

 කිරීභ.  උඳප්රලඛනප්රආ වන් ගහසතු'  ඹන චන 

  ආප්රද්ල කිරීප්රභන් එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් 

  ංප්රලෝධනඹ  කයනු රළප්රේ." 

 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
7 න ගන්තිඹ ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  

ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
7ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
8 න ගන්තිඹ.- ( ේධහන ේඥප්තිඹට ප්රදන 

උඳප්රලඛනඹ ේතිප්රඹෝජනඹ කිරීභ.) 
யளசகம்  8.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன் 2ஆயது 

அட்டயகணகன நளற்வடு தசய்தல்) 
CLAUSE 8.- (Replacement of the second schedule to the  principal 

enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 

1911 1912 

[ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
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“3 න ිළටුප්රේ, 8 න ප්රප්ිතප්රආ සිට 10 න ප්රප්ිතඹ (ප්රදන උඳප්රලඛනඹ ද 
 ඇතුශත්) දක්හ ව ප්රප්ිත ඉත් කය ඒ ප්රනුට ඳවත 
 දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න:  
    
 „ේධහන   "8. 2006 අංක 36 දයන ඳනත භඟින් 

 ේඥප්තිඹට  අන් යට ංප්රලෝධිත ේධහන ේඥප්තිප්රආ 

 ප්රදන  ප්රදන උඳප්රලඛනඹ ප්රභයින් ඉත් කය ඒ 

 උඳප්රලඛනඹ ප්රනුට ඳවත දළක්ප්රන උඳප්රලඛනඹ 

 ේතිප්රඹෝජනඹ ආප්රද්ල කයනු රළප්රේ :-   

 කිරීභ. 

9 න ගන්තිඹ.- ( රංගුබහඹ ව වහනිපයණඹ) 
யளசகம் 9.- ( தசல்லுடினளக்குதலும் 

ட்றடளத்தபயளதநைம்) 
CLAUSE 9.- (Validation and Indemnity.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 

 
"4 න ිළටුප්රේ, 1 න ප්රප්ිතඹ ව 2 න ප්රප්ිතඹ  ඉත් කය,  ඒ  ප්රනුට 
 ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න :  
  

   '9. 2013 ජනහරි භ 1 න දිනප්රඹන් 

  ආයම්බ කථහනහඹකයඹහප්රේ වතිකඹ 

  ඔහුප්රේ අත්න ඇති ටවන් කයනු  

  රඵන්නහ ව දිනප්රඹන් අන් න කහරඹ 

  දක්හ ඹම් ගහසතුක් අඹ කිරීභ වහ ප්රවෝ.'  

 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 

தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
9 න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  

ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
9ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
10 න ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ 

යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
ේඥප්ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් 

වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී.  
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හර්තහ කයන රදී.  

10ஆம் யளசகம்  சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க றயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டநளகு யளசகநைம் தகப்நெம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க 

றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டநம் தழந்த்தங்கலடன் அழக்கக தசய்னப்ட்டது. 

Clause 10, ordered to stand part of the Bill. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "ඳනත් ප්රකටුම්ඳත 

ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන් දළන් තුන්න ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ 

ප්රඹෝජනහ කයනහ. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී.  

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டநம் தழந்த்தப்ட்டயளந நன்ளம்நைகனளக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகறயற்ப்ட்டது. 

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

1913 1914 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
8න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  

ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
8ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க 

றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

උඩයට විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) ඳනත් 
ප්රකටුම්ඳත  

கண்டின தழந்நண, நணவக்கம் (தழந்த்தம்) சட்டநம் 
KANDYAN MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) BILL 

  

ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இபண்டளம் நதழப்ழற்கள கட்டக யளசழக்கப்ட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "ඳනත් ප්රකටුම්ඳත දළන් 
ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ප්රඹෝජනහ කයනහ.  

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී.   

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டநம் இபண்டளம் நைகனளக நதழப்ழடப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
''ඳනත් ප්රකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්න්තු කහයක බහකට ඳළරිඹ 
යුතු ඹ.'' [ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
தவர்நளழக்கப்ட்டது. 

"சட்டநம் நைழுப் ளபளலநன்க் குழுவுக்குச் 

சளட்டப்டுநளக"  [நளண்நெநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள] 

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

-  [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 
 

කහයක බහප්රහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරඪ විඹ.] 
குழுயழல் ஆபளனப்ட்டது. 

[ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்.] 

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

1 සිට 5 ප්රතක් ගන්ති ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  ප්රකොටක් වළටිඹට 
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

1ஆம் யளசகத்தழலிந்ந்து 5ஆம் யளசகம்  யகப சட்டநத்தழன் 

குதழனளக இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clauses 1 to 5, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
6 න ගන්තිඹ.- (රංගුබහඹ ව වහනිපයණඹ.) 

யளசகம் 6.- ( தசல்லுடினளக்குதலும் 

ட்றடளத்தபயளதநைம்) 
CLAUSE 6.- (Validation and indemnity) 

    

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 
කයනහ.  
 

"2 න ිළටුප්රේ, 13 න ප්රප්ිතඹ ව 14 න ප්රප්ිතඹ  ඉත්කය, ඒ ප්රනුට 
 ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න:    

„6. 2013 ජනහරි භ 1 න දිනප්රඹන් 
ආයම්බ කථහනහඹකයඹහප්රේ වතිකඹ ඔහුප්රේ 
අත්න ඇති ටවන් කයනු රඵන්නහ ව දිනප්රඹන්      
අන් න කහරඹ දක්හ  ඹම් ගහසතුක් අඹකිරීභ 
වහ' ". 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

6 න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  
ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

6ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

7 න ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතු ඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

ේඥප්ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් 
වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී.  

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හර්තහ කයන රදී.  

7ஆம் யளசகம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க றயண்டு 

தநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 
சட்டநளகு யளசகநைம் தகப்நெம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க 

றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டநம் தழந்த்தங்கலடன் அழக்கக தசய்னப்ட்டது. 
Clause 7  ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 
 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී.  

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டநம் தழந்த்தப்ட்டயளந நன்ளம்நைகனளக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகறயற்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

මුසලිම් විහව වහ දික්කහද (ංප්රලෝධන) 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත 

 நைஸ்லிம் தழந்நண, நணவக்கம் (தழந்த்தம்) 

சட்டநம் 
MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE 

(AMENDMENT) BILL 
 

ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இபண்டளம் நதழப்ழற்கள கட்டக யளசழக்கப்ட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "ඳනත් ප්රකටුම්ඳත දළන් 

ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ  ප්රඹෝජනහ කයනහ.  

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී.   
யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி,   சட்டநம் இபண்டளம் நைகனளக நதழப்ழடப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

1915 1916 
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භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 

''ඳනත් ප්රකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්න්තු කහයක බහකට ඳළරිඹ 

යුතු ඹ.'' -[ ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
தவர்நளழக்கப்ட்டது. 

"சட்டநம் நைழுப் ளபளலநன்க் குழுவுக்குச் சளட்டப் 

டுநளக"  [ நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள] 

Resolved: 

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

-  [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 
 

කහයක බහප්රහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරඪ විඹ.] 
குழுயழல் ஆபளனப்ட்டது.   

[ழபதழச் சளளனகர்  அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR.  DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

 

1 සිට 3 ප්රතක් ගන්ති ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් වළටිඹට 
තිබිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

1 ஆம் யளசகத்தழலிந்ந்து 3 ஆம் யளசகம் யகப சட்டநத்தழன் 

குதழனளக இந்க்கறயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது 

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

 

 
4 න ගන්තිඹ.- (රංගුබහඹ ව වහනිපයණඹ.) 

யளசகம் 4.- ( தசல்லுடினளக்குதலும் 

ட்றடளத்தபயளதநைம்)  
CLAUSE 4.- (Validation and Indemnity) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ.  
"1 න ිළටුප්රේ,  16 න ප්රප්ිතඹ ව 17 න ප්රප්ිතඹ  ඉත්කය, ඒ ප්රනුට 

ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න:  
 

 „4. 2013 ජනහරි භ 1 න දිනප්රඹන් 
ආයම්බ කථහනහඹකයඹහප්රේ වතිකඹ ඔහුප්රේ 
අත්න ඇති ටවන් කයනු රඵන්නහ ව දිනප්රඹන් 
අන් න කහරඹ දක්හ  ඹම් ගහසතුක් අඹකිරීභ 
වහ' ". 

 

ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 
ම්භත විඹ. 

தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

4 න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  
ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

4 ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5 න ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතු ඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

ේඥප්ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් 
වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී.  

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හර්තහ කයන රදී.  
5 ஆம் யளசகம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்கறயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டநளகு யளசகநைம் தகப்நெம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க 

றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டநம் தழந்த்தங்கலடன் அழக்கக தசய்னப்ட்டது. 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I move,  

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී.  
யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டநம் தழந்த்தப்ட்டயளந நன்ளம்நைகனளக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகறயற்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීප්රම් 
(ංප්රලෝධන) ඳනත් ප්රකටුම්ඳත    

ழப்நெக்கள், இப்நெக்கள் தழவு (தழந்த்தம்) 

சட்டநம் 
BIRTHS AND DEATHS REGISTRATION 

(AMENDMENT) BILL  

 
ප්රද න ය කිඹවීප්රම් නිප්රඹෝගඹ කිඹන රදී. 
இபண்டளம் நதழப்ழற்கள கட்டக யளசழக்கப்ட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "ඳනත් ප්රකටුම්ඳත දළන් 

ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ  ප්රඹෝජනහ කයනහ.  

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ප්රද න ය කිඹන රදී.   

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி,  சட்டநம் இபண்டளம் நைகனளக நதழப்ழடப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 

භතු ඳශන ප්රඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
“ ඳනත් ප්රකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිප්රම්  න්තු කහයක බහකට 

ඳළරිඹ  යුතු ඹ.'' -[ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ] 
தவர்நளழக்கப்ட்டது. 

"சட்டநம் நைழுப் ளபளலநன்க் குழுவுக்குச் சளட்டப் 

டுநளக"  [நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள] 

Resolved: 

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

- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.] 

 

කහයක බහප්රහිදී රකහ ඵරන රදී. 
[නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරඪ විඹ.] 
குழுயழல் ஆபளனப்ட்டது. 

[ழபதழச் சளளனகர்  அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்] 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සිට 5 ප්රතක් ගන්ති ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් වළටිඹට 

තිබිඹ යුතු ඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
1ஆம் யளசகத்தழலிந்ந்து 5ஆம் யளசகம் யகப சட்டநத்தழன் 

குதழனளக இந்க்கறயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clauses 1  to 5  ordered to stand part of the Bill. 

1917 1918 



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

6 න ගන්තිඹ.- (රංගු බහඹ ව වහනිපයණඹ.) 
யளசகம் 6.- (தசல்லுடினளக்குதலும் 

ட்றடளத்தபயளதநைம்)  
CLAUSE 6.- (Validation and indemnity.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් ංප්රලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 
 
"2 න ිළටුප්රේ,  8 න ප්රප්ිතඹ ව 9 න ප්රප්ිතඹ  ඉත් කය ඒ ප්රනුට 

ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට ආප්රද්ල කයන්න: 
  

„9. 2013 ජනහරි භ 1 න දිනප්රඹන් ආයම්බ 
කථහනහඹකයඹහප්රේ වතිකඹ ඔහුප්රේ අත්න ඇති 
ටවන් කයනු රඵන්නහ ව දිනප්රඹන් අන්න කහරඹ 
දක්හ ඹම්  ගහසතුක් අඹකිරීභ වහ ප්රවෝ' ". 

 
ංප්රලෝධනඹ ිළිතගත යුතුඹ ඹන ේලසනඹ විභන රදින්, බහ 

ම්භත විඹ. 
தழந்த்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
6 න ගන්තිඹ, ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි 

ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
6 ஆம் யளசகம் தழந்த்தப்ட்டயளந சட்டநத்தழன் குதழனளக 

இந்க்க றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 6,  as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

7 න ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතු ඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

7ஆம் யளசகம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்கறயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 7  ordered to stand part of the Bill. 
 

  
    

6 න අ ත් ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 36 න 
ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

நெதழன யளசகம் 6.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன் 

36ஆம் ழளழகயத் தழந்த்துதல்) 
NEW CLAUSE 6.- (Amendment of section 36 of the principal 

enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් අ ත් ගන්තිඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ: 

 
2 න ිළටුප්රේ,  7 න ප්රප්ිතඹට ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්ප්රන ප්රකොට 

ඇතුශත් කයන්න. 
 

6.  ේධහන ේඥප්තිප්රආ 36 න ගන්තිප්රආ 
(2) න  උඳගන්තිප්රආ 'භයණඹ සිදුවී 
භහ ප්රදොශවක් ඇතුශතදී' ඹන 
චනර සිට 'ේකහලකඹහ විසින් 
ළඳයිඹ යුතුඹ.' ඹන චන දක්හ ව 
චන ප්රනුට  'එළනි ෆභ 
ේකහලඹක් භඟභ රුිළඹල ඳනවක 
ගහසතුක් ප්රවෝ අභහතළයඹහ විසින් 
නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි ප්රනත් 
මුදරක් ඉදිරිඳත් කශ යුතු අතය, එකී 

මුදර ේකහලකඹහ විසින් ප්රගනු  
රළබිඹ යුතුඹ.' ඹන චන ආප්රද්ල 
කිරීප්රභන් එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් 
ංප්රලෝධනඹ කයනු රළප්රේ." 

 

ඉදිරිඳත් කයන රදින්, ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
தகளண்டுயபப்ட்டு நைதன்நைக நதழப்ழடப்ட்டது. 

Brought up, and read the First time 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
"ගන්තිඹ ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ප්රඹෝජනහ 

කයනහ.  

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳතට එකතු කශ යුතුඹ ඹන ේලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

6 න අ ත් ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  ප්රකොටක් වළටිඹට 

තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 
யளசகம் சட்டநத்தழல் றசர்க்கப்ட றயண்டுதநன் யழள 

யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

6 ஆம் நெதழன யளசகம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க 

றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 

New Clause  6, ordered to stand part of the Bill. 

 

7 න අ ත් ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 52 න 
ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

நெதழன யளசகம் 7.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன் 

52ஆம் ழளழகயத் தழந்த்துதல்) 

NEW CLAUSE 7 .- (Amendment of section 52 of the principal 

enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් අ ත් ගන්තිඹ  

ඉදිරිඳත් කයනහ. 

 
  7. ේධහන ේඥප්තිප්රආ 52 න ගන්තිප්රආ (3) 

න උඳගන්තිප්රආ (ඇ) ප්රජ්දප්රආ 'රුිළඹරක 
මුද්දයඹක් ඇරවිඹ යුතුඹ;' ඹන චන ප්රනුට 
'රුිළඹල ඳනවක ගහසතුක් ප්රවෝ අභහතළයඹහ 
විසින් නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි ප්රනත් මුදරක් 
ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ;' ඹන චන ආප්රද්ල 
කිරීප්රභන් එභ ගන්තිඹ ප්රභයින් ංප්රලෝධනඹ 
කයනු රළප්රේ."   

 
ඉදිරිඳත් කයන රදින්, ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
தகளண்டுயபப்ட்டு நைதன்நைக நதழப்ழடப்ட்டது. 

Brought up, and read the First time 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
"ගන්තිඹ ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ප්රඹෝජනහ 

කයනහ. 
  

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1919 1920 

"ේධහන 
ේඥප්තිප්රආ 
36 න 
ගන්තිඹ  
ංප්රලෝධනඹ 
කිරීභ. 

"ේධහන 
ේඥප්තිප්රආ  
52 න 
ගන්තිඹ 
ංප්රලෝධනඹ 
කිරීභ.   
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ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳතට එකතු කශ යුතුඹ ඹන ේලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

7 න අ ත් ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  ප්රකොටක් වළටිඹට 
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

யளசகம் சட்டநத்தழல் றசர்க்கப்ட றயண்டுதநன் யழள 

யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 
 

7ஆம் நெதழன யளசகம் சட்டநத்தழன் குதழனளக  இந்க்க றயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 

New Clause  7, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

8 න අ ත් ගන්තිඹ.- (ේධහන ේඥප්තිප්රආ 61 න 
ගන්තිඹ ංප්රලෝධනඹ කිරීභ.) 

நெதழன யளசகம் 8.- (நைதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழன் 

61ஆம் ழளழகயத் தழந்த்துதல்) 
 NEW CLAUSE 8. - (Amendment of section 61 of the 

principal enactment.) 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඳවත වන් අ ත් ගන්තිඹ  ඉදිරිඳත් 

කයනහ. 
8. ේධහන ේඥප්තිප්රආ 61 න ගන්තිඹ ඳවත 
දළක්ප්රන ඳරිදි ප්රභයින් ංප්රලෝධනඹ කයනු    
රළප්රේ. 

 

„(1) එභ ගන්තිප්රආ (1) න 
උඳගන්තිප්රආ 'තද  ඒ වහ ප්රභභ 
ආඥහඳනත ඹටප්රත් ප්රගවිඹ යුතු 
මුද්දය ගහසතු' ඹන සිඹ  චනර 
සිට ප්රශ නිප්රඹෝජිතයඹහට එකී 
මුදර  ප්රගවිඹ යුතුඹ.' ඹන චන 
දක්හ ව චන ප්රනුට 'තද ඒ 
වහ ප්රභභ ඳනත ඹටප්රත් එභ 
ේකහලඹ ම්ඵන්ධප්රඹන් ප්රගවිඹ යුතු 
මුදර ප්රයජිසට්රාහර් ජනයහලයඹහට 
ප්රවෝ අදහශ දිස්රිKක් ප්රයජිසට්රාහර්යඹහ 
ප්රත එවිඹ යුතුඹ. නළතප්රවොත් ඔහු 
විසින් එභ ේකහලඹ සිදු කයනු 
රළබුප්රේ ඹම් තහනහඳතියඹකු ප්රවෝ 
ප්රශ නිප්රඹෝජිතප්රඹකු ඉදිරිිළටදී 
නම්, එභ තහනහඳතියඹහට ප්රවෝ 
ප්රශ නිප්රඹෝජිතයඹහට එකී  මුදර 
ප්රගවිඹ යුතුඹ.' ;  

 
(2) එභ ගන්තිප්රආ (2) න 

උඳගන්තිප්රආ 'නිඹභ ටිනහකභ 
ඇති මුද්දයඹක් අරහ ටවන් කයනු 
රළබ කඩදහසිඹක'  ඹන චන 

ප්රනුට 'නිඹභ ටිනහකභ ප්රගවීභ 

ිළිතඵ රදුඳතක් භඟ ටවන් 
කයනු රළබ  කඩදහසිඹක' ඹන චන 
ආප්රද්ල කිරීප්රභන්." 

 
ඉදිරිඳත් කයන රදින්, ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
தகளண்டுயபப்ட்டு நைதன்நைக நதழப்ழடப்ட்டது. 

Brought up, and read the First time 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
"ගන්තිඹ ප්රදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ප්රඹෝජනහ කයනහ. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳතට එකතු කශ යුතුඹ ඹන ේලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

8 න අ ත් ගන්තිඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි  ප්රකොටක් වළටිඹට 
තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී. 

யளசகம் சட்டநத்தழல் றசர்க்கப்ட றயண்டுதநன் யழள 

யழடுக்கப்ட்டு ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

8ஆம் நெதழன யளசகம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க 

றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 

New Clause  8, ordered to stand part of the Bill. 

 

ේඥප්ති ගන්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් ප්රකටුම්ඳප්රතහි ප්රකොටක් 
වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිප්රඹෝග කයන රදී.  

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත, ංප්රලෝධන හිත හර්තහ කයන රදී.  
சட்டநளகு யளசகநைம் தகப்நெம் சட்டநத்தழன் குதழனளக இந்க்க 

றயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டநம் தழந்த்தங்கலடன் அழக்கக தசய்னப்ட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "ඳනත් ප්රකටුම්ඳත 

ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන් දළන් තුන්න ය කිඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ 
ප්රඹෝජනහ කයනහ. 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, තුන්න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී.  
யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டநம் தழந்த்தப்ட்டயளந நன்ளம் நைகனளக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகறயற்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
වඟුයන්ප්රකත භහදන්ප්රර යජභවහ විවහය 

ංර්ධන ඳදනභ (ංසථහගත කිරීප්රම්) ඳනත් 
ප්රකටුම්ඳත 

லங்குபளன்தகத நளதன்ய பஜநகள 

யழகளகப அழயழந்த்தழ நன்ம் 

(கூட்டிகணத்தல்) சட்டநம் 
HANGURANKETHA MADANWELA RAJAMAHA 

VIHARA DEVELOPMENT FOUNDATION  

(INCORPORATION) BILL 
 

ඳනත් ප්රකටුම්ඳත (සථහය කහයක බහප්රහිදී) ංප්රලෝධනඹ කශ 
ආකහයප්රඹන් රකහ ඵළීයප්රම් නිප්රඹෝගඹ කිඹන රදී. 

[ழகக் குழுயழல்] தழந்த்தப்ட்டயளந, சட்டநத்கதப் 

ளழசவலித்தற்கள  கட்டக யளசழக்கப்ட்டது.   

Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing 
Committee), read. 

 
ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "වඟුයන්ප්රකත භහදන්ප්රර 

යජභවහ විවහය ංර්ධන ඳදනභ (ංසථහගත කිරීප්රම්) ඳනත් 
ප්රකටුම්ඳත ිළිතඵ සථහය කහයක බහප්රේ හර්තහ ිළිතගත 
යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ කයනහ. 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1921 1922 

"ේධහන 
ේඥප්තිප්රආ  
61 න 
ගන්තිඹ 
ංප්රලෝධනඹ 
කිරීභ.   



ඳහර්ලිප්රම්න්තු 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
"ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන් දළන් තුන් න ය 

කිඹළවිඹ යුතුඹ"යි භහ ප්රඹෝජනහ කයනහ. 

 
ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ප්රකටුම්ඳත ඊට අනුකර ංප්රලෝධිතහකහයප්රඹන්, තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී.  

 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டநம் தழந்த்தப்ட்டயளந நன்ளம்நைகனளக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகறயற்ப்ட்டது. 

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

කලතළබීභ 
ஒத்தழகயப்நெ 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිභල සිරිඳහර ද සිලහ භවතහ 
(நளண்நெநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිප්රඹෝජළ කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිප්රම්න්තු දළන් කල 
තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ප්රඹෝජනහ කයනහ. 

 

ේලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்நக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳහර්ලිප්රම්න්තු ඊට අනුකර අ. බහ.  5.07ට, 2013 භළයි 07  න  
අඟවරුහදහ  අ.බහ. 1.00 න ප්රතක් කල ගිප්රආඹ. 

அதன்டி ழ.. 5.07 நணழக்கு ளபளலநன்ம், 2013 றந 07, 

தசவ்யளய்க்கழமகந ழ.. 1.00  நணழயகப ஒத்தழகயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at  5.07 p.m. until  1.00  p.m. on Tuesday, 
07th May, 2013. 
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දහඹක මුදල : ඳහර්ලිප්රම්න්තු විහද හර්තහර හර්ිකක දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළටඳතක් ප්රගන්හ ගළ භ අලළ  
නම් ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල ගහසතු රු. 2.50කි. ප්රකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, අංක 102, 
ිළඹසිරි ප්රගොඩනළගිලප්රල යජප්රආ  ේකහලන  කහර්ඹහංලප්රආ  අධිකහරී  ප්රත  ෆභ  ර්ඹකභ  ප්රනොළම්ඵර්           
30 දහට  ේථභ දහඹක  මුදල ප්රගහ ඉදිරි ර්ප්රආ දහඹකත්ඹ රඵහ ප්රගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිප්රනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල ම් ඳත් බහය ගනු ප්රනොරළප්රේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தள ; லன்சளட் அதழகளப அழக்ககனழன் யந்டளந்த சந்தள நள 2,178. லன்சளட் தழப்ழபதழ நள 18.15. தளற் 

தசவு நள 2.50. யந்டளந்த சந்தள நைற்ணநளக அத்தழனட்சகர், அபசளங்க தயழநொட்டலுயகம், இ. 102, 

ழனசழழ கட்டிடம், ளநன்ககட வீதழ, கழந்ப்க, தகளழும்நெ 6 ன் யழளசத்தழற்கு அநப்ழ ழபதழககப்  

தற்நக்தகளள்ளம். ஒவ்றயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் றததழக்கு நைன் சந்தளப்ணம்  

அநப்ப்ட றயண்டும். ழந்தழக் கழகடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்நக்தகளள்ப்டநளட்டள. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                

Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  

Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ: 
     භවජන අයක්ක ප්ර්කහලනඹ 
 
නිගේදන : 
     කථහනහඹකතුභහගේ වතිකඹ 
     යප්ර්හද : 2013 ජනහරි 24 න දින ―වීයගක්රී‖ හර්තහ 
 
ප්ර්ලසනර  හිකක ිළිතතුරු  
 
ගඳෞේගලික දළනුම් දීගභන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ : 
     ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත ගවසි  ිරරීභ 
 

න්තර්ගත ප්ර්ධහන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT: 

Public Security Proclamation 

 

ANNOUNCEMENTS: 

 Speaker’s Certificate 

 Privilege : “Virakesari” Report of 24th January, 2013 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Repeal of Prevention of Terrorism Act 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ெணரறதறறடறதந்து ந் வெய்ற: 

   வதரதுெணப் தரதுகரப்தைப் தறகடணம் 

 

அநறறப்தைகள்:  

 ெதரரகது ெரன்தஷ 

 ெறநப்தைரறஷ:  2013 ெணரற 24ஆந் றகற “வீஶகெரற” 

அநறக்ஷக 

 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றஷடகள் 

 

ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

 தங்கரத் ஷடச் ெட்டத்ஷ லக்குல் 

යප්ර්හද ගඹසජනහ : 
     2013 භහර්තු 10 න දින ―ි ළුමිණ‖ හර්තහ 
    හිරිවළයඹ  ව ගගෞයඹ  රක් ිරරීභ 
 
ගඳෞේගලික භන්ත්රීටන්ගේ ඳනත් ගකම්ම්ඳත් : 
     මභත්රීටඳහර ි රිග න රක්දරු දිරිඹ ඳදනභ (ංස ථහගත 

ිරරීගම්) – [ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ] ඳශමුන ය 
ිරඹන රදී 

 
විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන භහතය යඹහ ගකගයහි 
විලසහ බංගත්ඹ-  ගඹසජනහ නිලසප්ර්බ විඹ.   

ெறநப்தைரறஷப் தறஶஷகள்: 

 2013 ரர்ச் 10ஆந் றகற ‘ெறதறண’ அநறக்ஷக 

 வரந்வு ற்தம் அச்சுதத்ல் 

 

ணற உதப்தறணர் ெட்டதோனங்கள்: 

 ஷத்றரறதரன ெறநறஶெண னக்த றரற ன்நம் 

(கூட்டிஷத்ல்) - [ரண்தைறகு ெரந் தண்டர] - 
தொன்தொஷந றப்தறடப்தட்டது 

 

வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக 

அஷச்ெர் அர்கள்லது ம்தறக்ஷகறன்ஷ-

தறஶஷ ஶரல்றத்ற்நது. 

PRIVILEGE MOTIONS: 

“Silumina” Report of 10th March, 2013 

     Harassment and Intimidation 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Foundation 

(Incorporation) Bill - [ Hon. Shantha Bandara ] - 

Read the First time 

 

VOTE OF NO CONFIDENCE ON MINISTER OF 

FOREIGN EMPLOYMENT PROMOTION AND 

WELFARE -Motion Negatived  





ඳහර්ලිගම්න්තු 
தரரளுன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 
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. බහ. 1.00  ඳහර්ලිගම්න්තු රැසවිඹ.  

කථහනහඹකතුභහ [ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ] මරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு ெல் ரஜதக்ஷ] ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

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

 

ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ 
ெணரறதறறடறதந்து ந் வெய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

භවජන අයක්ක ප්ර්කහලනඹ 
வதரதுெணப் தரதுகரப்தைப் தறகடணம் 
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳවත වන් න්ගේලඹ තිගරු ජනහධිඳතිතුභහගගන් භහ 

ගත රළබී තිගඵනහ: 

නිගේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

කථහනහඹකතුභහගේ වතිකඹ 
ெதரரகது ெரன்தஷ 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රී  රංකහ ප්ර්ජහතහන්්රි්ක භහජහදී ජනයජගේ අණ්ඩුක්ර]භ 

ය සථහගේ 79ළනි ය සථහ නු, භවිි න් 2013 ගප්ර් ල් භ 

24ළනි දින ඳවත වන් ඳනත් ගකම්ම්ඳත්ර වතිකඹ  වන් 

කයන රද ඵ දන්නු කළභළත්ගතමි. 

 එකතු කශ ගඹ භත ඵදු (ංගලසධන) 

 ගේශීඹ අදහඹම්  (ංගලසධන) 

 ඔට්ම් ආල්ලීභ ව සූදු ඵදු (ංගලසධන) 

 ඵදු භිඹහචනහ ගකොමින් බහ (ංගලසධන) 

 ගල්ඛන ලිඹහඳදිංික ිරරීගම් (ංගලසධන) 

 
II 

යප්ර්හද : 2013 ජනහරි 24න දින  
"වීයගක්රී" හර්තහ 

ெறநப்தைரறஷ : 2013 ெணரற 24ஆம் றகற 

"வீஶகெரற" அநறக்ஷக  
PRIVILEGE: "VIRAKESARI" REPORT OF 24TH JANUARY 2013 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීට ගරු (ල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
විි න් තභන්ගේ යප්ර්හද කඩ වී ආති ඵ  2013 ජනහරි භ 

24න දින ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී භතු කයන රද කරුණු යප්ර්හද 

ිළිතඵ කහයක බහ  ගඹොමු ිරරීභ වහ ගඹසජනහක් ඈදිරිඳත් 

කශ වළිරඹ. 

 
 

ලිිළ ගල්ඛනහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

අණ්ඩුක්ර]භ ය සථහගේ 44 (2) ළනි ය සථහ භඟ ිරඹවිඹ යුතු 1969 

ංක 1 දයන අනඹන ඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් 20 ළනි ගන්තිඹ ඹ ගත් 

ජනහධිඳතියඹහ විි න් හදන රදු 2013 ගප්ර් ල් 3 දිනළති ංක 1804/17 දයන 

ති විගල  ගළට් ඳත්රැගේ ඳශ කයන රද ගයුලරහි .- [ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ අගමික ක යුතු භහතය   ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ගනු  ගරු 

දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ]   
 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹසග කයන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

1925 1926 

 

 

 

 

 

 
 

“ශී්රා ලා ා ානාපතප  

இனங்ஷக ெணரறதற 

President of Sri Lanka 
 

 
ංකඹ : ජීගජ්එල්/308 

 

2013 භළයි භ 03 න දින 
ගකොශම දී ඹ. 

 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

 
(40 ළනි ධිකහයඹ ව) භවජන අයක්ක අඥහඳනගත් 12 ළනි ගන්තිඹ 

ඹ ගත් නිකුත් කයන රද ප්ර්කහලනගඹන් භහ විි න් ශ්රී  රංකහගේ න්නේධ 
වමුදහර ි ඹලුභ හභහජිකයින් දියිගන් ි ඹලුභ ඳරිඳහරන දිස්රි්ක්ක තුශ 
ක්රීවඹ ග ඹ වහ කළන රදී. 

 
ඈවත කී ප්ර්කහලනඹ නිකුත් ිරරීභ  ගව තු ත්රැසතහදඹ ව ඹම් භවජන 

කළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ ිළණි ඵ ඳහර්ලිගම්න්තු ගත 
දළනුම් ගදනු රළගේ. 

 
   
 
 
 
 
 භහින්ද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන භහතය තුභහ ව අණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්ර්ධහන 
ංවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றஶணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனஷப்தை அஷச்ெதம் அெரங்கத் ப்தறன் 

தொற்ஶகரனரெரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

අගමික ක යුතු භහතය තුභහ ගනුගන්,  භභ 2012 ර්ඹ වහ 

ශ්රී  රංකහ භව ඵළංකුගේ හර්ක ක හර්තහ ඈදිරිඳත් කයමි. 

 ගභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්ර]භම්ඳහදන ක යුතු ිළිතඵ 

ඊඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹසජනහ 

කයමි.  
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2012 ංක 23 දයන විර්ජන ඳනගත් 6(1) ළනි ගන්තිඹ ඹ ගත් ජහතික 

ඹළඹ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ළඹ ශීර් ංක 240 ඹ ගත් ඹළඹ වහඹ ග හ 

ව වදිි  ලය තහ ගකීම් ය හඳිතිඹ භන්න් ි දු කයන රද ඳරිපයක 

ගන්ිරරීභ - 2013. - [ ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ අගමික ක යුතු 

භහතය  ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ගනු  ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ]      
 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹසග කයන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ළවිලි කර්භහන්ත භහතය තුභහ 

ගනුගන්, භභ 2010/2011 ර්ඹ වහ සී./. කළුගඵසවිටිඹහන 

ගත් කර්භහන්තලහරහ භහගගම් හර්ක ක හර්තහ ඈදිරිඳත් කයමි.  

ගභභ හර්තහ ළවිලි කර්භහන්ත ිළිතඵ ඊඳගේලක කහයක 

බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹසජනහ කයමි.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2011 ර්ඹ වහ යඵර් ංර්ධන ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ධය ක් 

ජනයහල්ගේ කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [ළවිලි කර්භහන්ත භහතය  ගරු 

භහින්ද භයි ංව භවතහ   ගනු  ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ]  

 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹසග කයන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු 

ංර්ධන භහතය තුභහ ගනුගන්, භභ  2011 ර්ඹ වහ 

වරහත ළවිලි භහගගම් හර්ක ක හර්තහ ඈදිරිඳත් කයමි. 

 ගභභ හර්තහ ගඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන 

ක යුතු ිළිතඵ ඊඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතු ඹළයි 

භභ ගඹසජනහ කයමි.  
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගඳත්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ගයජිගනසල්ඩ් කුගර් භවතහ (ුබළු ඳනඹන ගබසග 
ප්ර්ර්ධන භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு வஜறஶணரல்ட் குஶ - ெறத ற்தறப் தறர்கள் 

ஊக்குறப்தை அஷச்ெர்) 

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop 

Promotion) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් ගදක 

ිළිතගන්මි. 

(1)   ගවොයණ, කුඩහ ඊඩු, ඊතුරු ඊඩු, ග ද ගගොවිඳගශහි 
ඳදිංික ජී. යත්නි රි භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2)   ළුගඵසමුල්ර, රුේගගොඩ, ගල්ගතො ගව න ඳහය, ංක 
42බී දයන සථහනගඹහි ඳදිංික එස. ඕන් ි ල්හ 
භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ -  ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ුබන්ත පුංිකනිරගම් භවතහ (අර්ථික ංර්ධන 
නිගඹසජය  භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு சுெந் தைஞ்ெறறனஶ - வதரதபரர அதறறதத்ற 

தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ වරහත, පුත්තරම් ඳහය, යදුලරු 

නිගහි ඳදිංික ළරන්ස ගභන්ඩිස යදුලරුතුභහගගන් රළබුණු 

ගඳත්භක් ිළිතගන්මි.  

 
ගරු තිස ත්තනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් ගදක 

ිළිතගන්මි. 

(1)  ඕඳනහඹක, ඊඩගර, "ුබිළිළ" නිගහි ඳදිංික  ගක්.ජී. 
දඹහනන්ද භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2)   ුලරුගදනිඹ, වහයගභ, යහණිත්ත, වික්ග ොරිඹ බ්රිිස ංක 79 
දයන සථහනගඹහි ඳදිංික ඩේලිේ.එම්.එම්.ජී. කරුණහයත්න 
භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජිත් කුභහය භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

ගරු න්ත ලුවිවහගර් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු වික් ර් ආන් නි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு தரத வப்வதத) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ භතුගභ, ගහමිණී භහත, ංක 48/5 

දයන සථහනගඹහි ඳදිංික නලින් දන්ත විතහන භවතහගගන් රළබුණු 

ගඳත්භක් ිළිතගන්මි.  

1927 1928 
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කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු යි.ජී. ඳේභි රි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
ගරු රුන් යණතුංග භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
ගරු අචහර්ඹ යත් වීයග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் வீஶெக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ භන්තුය ගජ්. ේගරොක් ඵ හිය 

ඳදිංික එම්.එම්. යෆීක් භවතහගගන් රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතගන්මි. 

 
ඈදිරිඳත් කයන රද ගඳත්ම් භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹසග කයන  රදී. 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கஷபப் வதரதுதக் குழுவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්ර්ලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றஷடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 3-2224/'12-(2), ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண )  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඈදිිරරීම්, ඈංජිගන්රු ග හ, නිහ වහ 

ගඳොදු ඳවුබකම් භහතය තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුරු 

දීභ වහ තිඹක කහරඹක් ඈල්රහ ි ටිනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් ිරරීභ  නිගඹසග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිල්රහ ගඹසජනහ ක්ර]භඹ  ඹත් මුණු : 

ප්ර්තිංසකයණඹ  
றல்பர றட்ட அஷக்கட்டுகள் : ெலர்றதத்ம் 

ANICUTS OF NILWALA SCHEME : RENOVATION 
 

2440/’12 

4.  ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ භහතය තුභහගගන් 

ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (1): 

() (i) භහතය දිස්රි්ක්කඹ තුශ රි්ඹහත්භක න නිල්රහ 
ගඹසජනහ ක්ර]භඹ  ඹත් මුළු මුණු ංඛය හ 
ගකොඳභණද; 

 (ii) ඒහ ිළහි හ ආති සථහන කගර්ද; 

 (iii) එභ මුණුලින් දළන  විනහලඹ  ඳත් වී ආති  
ංඛය හ  ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 
(අ) (i) විනහලඹ  ඳත් වී ආති ඈවත වන් මුණු 

ප්ර්තිංසකයණඹ ගනොිරරීභ නිහ ගගොවීන් ගළ ලු 
රැක  මුහුණ ඳහ ආති ඵ දන්ගන්ද; 

 (ii) එග  නම්, ඒහ ප්ර්තිංසකයණඹ ිරරීභ වහ 
ක යුතු කයන්ගන්ද; 

 (iii) ඒ වහ ප්ර්තිඳහදන ගන් කය තිගේද; 

 (iv) එග  නම්, ගන් කය ආති මුළු මුදර ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනො එග  නම්,  ඒ භන්ද? 
 

லர்ப்தரெண, லர்ப தொகரஷத்து அஷச்ெஷக் ஶகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) ரத்ஷந ரட்டத்றல் றல்பர 

றட்டத்றற்குரற அஷக்கட்டுகபறன் வரத் 

ண்றக்ஷக ரது ன்தஷத்ம்;  

 (ii) அஷ அஷந்துள்ப இடங்கள் ரஷ 

ன்தஷத்ம்; 

 (iii) இந் அஷக்கட்டுக்கபறல் ற்ஶதரது 

அறஷடந்துள்ப ண்றக்ஷக ரது 

ன்தஷத்ம் 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அறவுற்தள்ப குநறப்தறட்ட அஷக்கட்டுக்குள் 

ெலர்றதத்ப்தடரஷ கரரக கக்கரர்கள் 

தன தறச்ெறஷணகஷப றர்வகரண்டுள்பணர் 

ன்தஷ அர் அநறரர ன்தஷத்ம் ;  

 (ii) அவ்ரநரறன் அற்ஷந ெலர்றதத் 

டடிக்ஷக ஶற்வகரள்ரர ன்தஷத்ம்; 

 (iii) இற்கரண றற ற்தரடுகள் எதுக்கப்தட்டுள்பர 

ன்தஷத்ம்; 

 (iv) அவ்ரநரறன், எதுக்கப்தட்டுள்ப வரத்ப் 

தத்வரஷக ரது ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 
 

 

asked the Minister of Irrigation and Water  Resources 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of anicuts that belong to 

the Nilwala Scheme that is operative in 

Matara District; 

 (ii) the locations where they are situated; and 

 (iii) the number of dilapidated anicuts out of the 

aforesaid anicuts, at present? 

(b) Will he state - 

 (i) whether he is aware of the fact that the 

farmers have faced a number of difficulties, 

as the aforesaid dilapidated anicuts have 

not been renovated;  

 (ii) if so, whether action will be taken to 

renovate them; 

 (iii) whether financial provisions have been 

made in that regard; and 

 (iv) if so, the total sum of money allocated? 

(c) If not, why? 

1929 1930 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ භහතය තුභහ ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
බහනහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - லர்ப்தரெண, லர்ப 

தொகரஷத்து அஷச்ெதம் தரரளுன்நச் ெஷத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

()  (i)  157ිර.  

 (ii) ිරයර කළගල් ය හඳහයඹ, කඩළේදු ය හඳහයඹ, 
කේදු ය හඳහයඹ ව කුරැස ය හඳහයඹ ඹන 
ය හඳහය ඵර ප්ර්ගේල තුශ ිළහි හ ආත.  

 (iii) එභ මුණුලින් එකක්ත් විනහලඹ  ඳත් වී 
ගනොභළත. එගවත් එයින් මුණු 36ක ඹම් ඹම් 
ලුත්ළඩිඹහන් (විගල ගඹන් ගේට්ම් දියහඳත් 
වීභ) කශ යුතු ආත.  

(අ)  (i)  ඳගහි අම්ලිකතහ ධික වීභ, මුහුදු භට් භ  
අන්න භට් ම්ර ආති කුඹුරුර ජරඹ ඵළ 
ඹෆගම් ගළ ලු ළනි ඵයඳතශ සහබහවික ගළ ලු 
රැක් නිල්රහ ය හඳහයගේ භවය සථහනර 
(විගල ගඹන් ිරයර කළගල් ය හඳහයඹ තුශ) ආත.  

  එග  වුද, මුණු විනහලඹ  ඳත් වීභක් ි දු වී 
ගනොභළති නිහ එභන්න් ඵයඳතශ ගළ ලු ඳළන නළඟී 
ගනොභළත. 

 (ii) ලුත්ළඩිඹහ කශ යුතු මුණු ලුත්ළඩිඹහ ිරරීභ  
දළන භත් ළරුබම් කස කය ආත.  

 (iii) ප්ර්තිඳහදන ගන් කය ආත. 

 (iv) ිරයරකළගල් ය හඳහයගේ මුණු 8ක 
ලුත්ළඩිඹහන් වහ රුිළඹල් මිලිඹන 2.6යි. 

  කඩළේදු ය හඳහයගේ මුණු 25ක 
ලුත්ළඩිඹහන් වහ රුිළඹල් මිලිඹන 3යි. 

  කුරැස ය හඳහයගේ මුණු 1ක ලුත්ළඩිඹහන් 
වහ රුිළඹල් රක් 4යි. 

(ආ) දහශ ගනොගේ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු ආභතිතුභහ වන් කයන්න  
ගඹදුණහ, මුණු 36ක ලුත්ළඩිඹහ ක යුතු කශ යුතු තිගඵනහ 
ිරඹරහ. එතගකො  එභ මුණු 36 ලුත්ළඩිඹහ ක යුතු වහ 
ගකොඳභණ කහරඹක් ගන්නහද? ගම් ර්ඹ තුශදීභ එභ ක යුතු 
න් කයන්නද ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්? ගභභ මුදල් ගන් 
ිරරීභ කය තිගඵන්ගන් 2013 වුරුේද  ඳභණක්ද? 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් වුරුේද වහ ගන් කශ මුදල් 
ප්ර්භහණඹන් තභයි ගභහි වන් කය තිගඵන්ගන්. හරිභහර්ග 
ක්ග ත්රැගේ ි ඹලු ගේල් එකයභ කයන්න ඳ  පුළුන්කභක් 
නළවළ. ප්ර්මුඛතහන් ගතසයහ ගගන ප්ර්මුඛතහ ඳදනභක් භත ිළ එභ 
ක යුතු ඈස  කයනහ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ ිළිතතුගර් (අ) (ii) වහ රඵහ 

දුන් ිළිතතුය භ  නළතත් ිරඹන්න පුළුන්ද? 

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ලුත්ළඩිඹහ කශ යුතු මුණු ලුත්ළඩිඹහ ිරරීභ  දළන භත් 

ළරුබම් කය ආත. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒක ගනොගයි. () (ii) ප්ර්ලසනඹ  නු ඔඵතුභහ ිරේ සථහන 

ගළනයි භභ ආහුගේ. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

() (ii) ප්ර්ලසනඹද? 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ිරයරකළගල් ය හඳහයඹ, කඩළේදු ය හඳහයඹ, කේදු 

ය හඳහයඹ ව කුරැස ය හඳහයඹ ඹන ය හඳහය ඵර ප්ර්ගේලඹ තුශ 

ිළහි හ ආත. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ වන්ගන් ගම්කයි. ඔඵතුභහ නිළයදි වන් කයනහ, 

ිරයරකළගල්, කේදු ව කඩළේදු, ඒ හගේභ කුරැස ඹන 

ය හඳහය වතය තුශ මුණු 157 ිළහි හ තිගඵනහ ිරඹරහ. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔේ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වළඵළයි ලුත්ළඩිඹහ ිරරීභ  දහශ මුණු 36 ගළන වන් 

කයේදී  කේදු ය හඳහයගේ ලුත්ළඩිඹහ කශ යුතු මුණු ගළන 

ඔඵතුභහ වන් කයන්ගන් නළවළ. නමුත් ගම්ක කුරැස 

භළතියණ ගකොට්ඨහගේ - 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගම්ක වන්න ගකස. ඔඵතුභහ ගන් ගන් ලගඹන් ඈල්රරහ 

නළවළ ගන්. ඒ නිහ තභයි භගේ නිරධහරින් ඒ ි ඹලු ය හඳහයර 

ලුත්ළඩිඹහ කශ යුතු මුණු 36ක් තිගඵනහඹ ිරඹරහ වන් කය 

තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහ ගන් ගන් ලගඹන් ඈල්රහ ි ටිඹහ නම් 

ඒක ගන් ගන් ලගඹන් රඵහ ගදන්න පුළුන්. හරිභහර්ග වහ 

ජරම්ඳත් කශභනහකයණ ක යුතු ිළිතඵ ඊඳගේලක කහයක 

බහ  එන්න. එතගකො  භභ ගන් ගන් ලගඹන් ඒ ගතොයතුරු 

රඵහ ගදන්නම්. 

1931 1932 



2013 භළයි 07 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ිරඹනහ ිරයරකළගල් ය හඳහයගේ 

මුණු 8ක් ප්ර්තිංසකයණඹ කයන්න රුිළඹල් මිලිඹන 2.6ක් ගන් 

කය තිගඵනහඹ ිරඹරහ. කඩළේදු මුණු 25ක් ගනුගන් 

රුිළඹල් මිලිඹන 3ක් ගන් කය තිගඵනහඹ ිරඹරහ ිරඹනහ.  

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔේ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කුරැස ය හඳහයගේ මුණු 4ක් ගනුගන් මුදල් ගන් කය 

තිගඵනහඹ ිරඹරහ ිරඹනහ.  

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔේ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරි ගන්ද? ගරු ආභතිතුභනි, ගභතළනභ ගත්ගතොත් මුණු 37ක 

ලුත්ළඩිඹහක් කයන්න තිගඵනහ ගන්ද? 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

36යි. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ ගන්. 8යි, 25යි, 4යි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, වරි. 36යි. ගවොයි. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ිරයරකළගල් 8යි. කේදු 25යි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ආති, ආති. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ හගේභ කුරැසග  4යි. 25යි, 4යි, 29යි. 29යි, 8යි, 37යි.  

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

36යි. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එතගකො  ිළිතතුගර් ගළ ලුක් තිගඵනහ, ගරු ආභතිතුභනි.  

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵතුභහ  ගණනක ගනක් ගළන ිරඹන්න එඳහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ලුත්ළඩිඹහ ිරරීගම් දී ඈතහභ ුබළු 

ලුත්ළඩිඹහන් තිගඵනහ. ප්ර්මුඛ භට් ගම් 36 ම්ඵන්ධගඹන් 

තභයි ිළ ගම් ිරඹරහ තිගඵන්ගන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි.  

 
 
 

 ඳහල්ර  ම්ඵන්ධ ජහතික ඊත් : විසතය 
தரடெரஷனகளுக்குரற ஶெற றரக்கள் : றதம் 

NATIONAL CEREMONIES IN RELATION TO SCHOOLS : 
DETAILS 

2524/’12 

5.   ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
      (ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

    (The Hon. Anura Dissanayake) 

ධය හඳන භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (3):  

()   2011 ර්ඹ තුශදී ඳශමු ය  ඳහල් ි ුබන් ආතුශත් 
කයගළනීභ, ගඳශ ගඳොත් ගඵදහ දීභ,  නිර ආඳුම් ගඵදහ දීභ, 5 
ය ශිය ත්ඹ භත් ව දරුන්  වතික ගඵදහ දීභ වහ 
ිළරි ඳහල් ය හඳිතිඹ අයම්බ ිරරීභ ඹන ක යුතුර  
දහශ එක් එක් ජහතික ඊත්ඹ,  

 (i) ඳළළත් ව දිනඹ කගර්ද; 

 (ii) ඳළළත් ව සථහනඹ කගර්ද;    

  (iii) ඳළළත්වීභ  ළඹ කශ මුදර ගකොඳභණද; 

 ඹන්න ගන් ගන් ලගඹන් එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(අ) (i) ඈවත () හි වන් ි ඹලු ජහතික ඊත් 
ඳළළත්වීභ  ළඹ කශ මුළු මුදර ගකොඳභණද; 

 (ii) එභ මුදල් ඳඹහගත් අකහයඹ කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑග  නම්,  ඒ භන්ද? 
 

கல்ற அஷச்ெஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) 2011ஆம் ஆண்டில் தொனரம் ஆண்டுக்கு தரடெரஷனப் 

தறள்ஷபகஷபச் ஶெர்த்துக் வகரள்பல், தரடப் தைத்கங் 

கஷபப் தகறர்ந்பறத்ல், ெலதஷடகஷபப் தகறர்ந் 

பறத்ல், 5ஆம் ஆண்டு தைனஷப் தரறெறல் தரலட்ஷெறல் 

ெறத்றஷடந் ரர்களுக்குச் ெரன்நறழ்கஷப 

ங்குல் ற்தம் றஷநரண தரடெரஷனகள் 

கதத்றட்டத்ஷ ஆம்தறத்ல் ஆகற றடங்களுடன் 

வரடர்தரண எவ்வரத ஶெற றரவும், 

1933 1934 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (i) டத்ப்தட்ட றகற ரவன்தஷத்ம்; 

 (ii) டத்ப்தட்ட இடம் ரவன்தஷத்ம்; 

 (iii) டத் வெனறடப்தட்ட தத்வரஷக வ்ப 

வன்தஷத்ம் 

 வவ்ஶநரக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ஶஶன (அ) இல் குநறப்தறடப்தட்ட ெகன ஶெற 

றரக்கஷபத்ம் டத் வெனறடப்தட்ட 

வரத்ப் தத்வரஷக வ்பவு ன்தஷத்ம்; 

 (ii) அந்ப் தம் வ்ரத வதநப்தட்டது 

ன்தஷத்ம் 

 அர் இச்ெஷதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minster of Education: 

(a) Will he state separately - 

 (i) the date on which each of the national 

ceremonies organized in relation to 

admitting students to grade one, distributing 

text books, distributing uniforms, awarding 

certificates to students who have got 

through Grade 5 Scholarship Examination 

and commencement of Sapiri Schools 

Project were held during the year 2011; 

 (ii) the venue of each of those ceremonies; and 

 (iii) the amount of money spent on each of 

them? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  the total amount of money spent for 

holding all the national ceremonies 

mentioned in (a) above; and 

 (ii)  the manner in which the aforesaid amount 

of money was obtained? 

(c) If not, why? 
 
 

ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ (ධය හඳන භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அஷச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
 ගරු කථහනහඹකතුභනි, නුය දිහනහඹක භන්ත්රීටතුභහගේ 

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය ගභඹයි.  

()  (i), (ii), (iii)  ආමුණුභ 01හි දක්හ ආත. 

(අ)  (i)   රුිළඹල් 831,155යි. (රුිළඹල්  රක්    
තිසඑක්දවස එකි ඹ ඳණසඳවයි.)   

       (ii)    ආමුණුභ 02හි දක්හ ආත.  

  ආමුණුම් බහගත* කයමි. 

(ආ)  දහශ ගනොගේ.  

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ආමුණුම්: 
* ெதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட இஷப்தைகள் : 

* Annexes tabled: 

1935 1936 

[ගරු නුය දිහනහඹක  භවතහ] 

[ගභභ ආමුණුභ පුසතකහරගේ ද තඵහ ආත.] 
[இந் இஷப்தை தல் றஷனத்றதம் ஷக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ප්ර්ලසනගේ (අ) (i)  ගකො   ිළිතතුය නළත ිරඹන්න ගරු 

ආභතිතුභනි. 

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගම්  ි ඹලුභ ජහතික ඊත් ගනුගන්  කශ විඹදම්ර 

ම්පර්ණ එකතු රුිළඹල්  රක් තිසඑක්දවස එකි ඹ 

ඳනසඳවයි. එභ මුදල් ඳඹහ ගත් අකහයඹත් විසතයහත්භක  

ආමුණුගම් දක්හ තිගඵනහ.  ඒ ගළන විසතය ිරඹන්න ඕනෆද?  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ලය  නළවළ  ගරු ආභතිතුභනි.  ඔඵතුභහ  ගඵොගවොභ සතුතියි.   

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane)  

භභ ගඵොගවොභ ිළරිභළුබම්දහඹක ප්ර්ගේලගභන් තභයි ගම් 

භවජන මුදල් ඳරිවයණඹ කගශ . 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ඵ ගවොඳින් ගඳගනනහ.  යහඹ විිත කයනගකො ත් 

ඔගවොභභ කශහ නම්? 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුන තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි.  

ගඳො (හභහනය  ගඳශ) විබහගගේ ප්ර්තිපර රළබිරහ ගම් දිනර 

ඊස ගඳශ ඳන්තිර   ශභයින් ආතුශත් කය ගළනීභ ි දු කයනහ.  

 
ගරු භන්ත්රීටයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ගම් ප්ර්ලසනඹ  දහශ න්ගන් නළවළ. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආභතිතුභහ ිරේහ ගන්, ඳහල්ර  ල්ලි  ගන්න එඳහඹ ිරඹහ 

චක්ර]ගල්ඛ ිරහිඳඹක් නිකුත් කශහඹ  ිරඹහ. වළඵළයි දළන් ි දු ගමින් 

තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද?  එක් ඳහරිරන් ත ඳහරක  ඊස 

ගඳශ වදහයන්න ආවිත් ගනොගයි,  හභහනය  ගඳශ විබහගඹ කශ 

ඳහරභ ඊස ගඳශ වළදෆරීභ වහ ගතසයහ ගත්  දරුන්ගගන් ඳහ   

විලහර මුදල් ප්ර්භහණඹක් - අන්න ලගඹන් ගත්ගතොත් රුිළඹල් 

5700ක  අන්න ප්ර්භහණඹක්- එකතු ිරරීභ ි දු ගනහ. ගම්ක 

නතය කයන්ගන් කදහ ද? 

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ම්පර්ණගඹන්භ ළයදි රි්ඹහලිඹක්. එභ ඳහගල්භ දරුන් 

ඊස ගඳශ  ඳන්තිර  ආතුශත්  වීගම්දී  එළනි මුදරක් ඹ ිරරීභ 

ම්පර්ණගඹන්භ තවනම්. එළනි ගදඹක් කයන  සථහනඹක්  ගළන  

කවුරු ගවස ඳළමිණිල්රක් කගශොත් ඳ ඒ ිළිතඵ ක්ණික  

ලය   නීතිභඹ රි්ඹහ භහර්ග ගන්නහ. 

ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගතොයතුරු ගම් විධිඹ  ප්ර්ි ේධිගේ ිරඹන එක ුබදුුබ නළවළ.  

එභ නිහ  ඒ ඳහර  වහ ඒ ිළිතඵ  කරුණු භහ ඔඵතුභහ    ගනභ 

ගදන්නම්.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
භ   ගදන්න. භහ ඒ ිළිතඵ- 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඈතහභත් ගවොඳින් දන්නහ. 

ඈතහභත් ගකීගභන් ිරඹන්ගන්. භවය  ගදභවුිළගඹස  ගම් විඹදභ  

දයහ  ගන්න ඵළරි තභන් ඩු අදහඹම්රහභීන්ඹ ිරඹහ ග්රාහභ  නිරධහරි 

භවතහගගන් වතිකඹක් ය ගගන,  ප්ර්හගේශීඹ ගල්කම්තුභහ  භන්න්  

ඒක වතික කයගගන එභ ඳහල්ර  බහය දී තිගඵනහ. ඒ වයවහ 

තභයි  තභන්ගේ  දරුන් ඒ මුදල් ඹ ිරරීගභන් නිදවස කය ගගන 

තිගඵන්ගන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහරක දරුකු  ඩු 

අදහඹම්රහභී ඳවුර ක දරුගක්ඹ ිරඹහ ග්රාහභ නිරධහරි භවතහගගන් 

වතිකඹක්  ය ගගන,  ප්ර්ගේශීඹ ගල්කම්තුභහගගන් නුභත කය 

ගගන ඳහර  රඵහ දීභ  ි දු ගනහ නම්, ඒ දරුහගේ 

භහනි කත්ඹ කුභක් ද?  ඒක ිරි ග ත්භ හධහයණ නළවළ ගරු 

ආභතිතුභනි. ඳහගල් ගම්, භහන භට් ගම් ඈන්න දරුගස. ඒ 

දරුන්ගේ ඒ භහන යිතිඹ, භහන ගගෞයඹ රැගකන්න ඕනෆ.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නීතිඹ  ඳ වළනි, නීති විගයසධී රි්ඹහ ය  ආතුගශ  ි ේධ 

ගනහ. ඒ වහ ඳළමිණිල්රක් රළබු ගණොත් ඳ  ඒ නීතිඹ 

රි්ඹහත්භක කයන්න පුළුන්. ඒ හගේභ ිළ ිරඹරහ තිගඵනහ, 

ිරි භ දරුකු  මුදල් ගගවීභ නිහර්ඹ කයන්න ඵළවළ ිරඹරහ. 

ඒකත් චක්ර]ගල්ඛනඹක තිගඵනහ. කවුරු ගවස දිිතඳු  දරුගක් 

ආවිත් ිරේගොත්, "භ  ිරි දු ග හ ගහසතුක් ගගන්න ඵළවළ" 

ිරඹරහ ඒ සථහගේදී ඒ දරුහ නිදවස කයරහ ගනභ ගල්ඛනඹක් 

ඳත්හ ගගන ඹන්න ිරඹරහත් විධිවිධහනඹක් තිගඵනහ. ඒ නිහ 

දරුන් ඒ ඳහගල්භ ඊස ගඳශ  ආතුශත් ිරරීගම්දී ඒ දරුන්  

ිරි ඹම් මුදරක් ගගන්න ිරඹනහ නම් එග  ිරි භ මුදරක් 

ගගවීභ නිහර්ඹ නළවළ. ඒ ිළිතඵ ධය හඳන භහතය හංලඹ  

ඳළමිණිලි කයන්න.  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගඵොගවොභ ගවොයි. ගරු ආභතිතුභහ, ගම් දරුන්ගගන් මුදල් 

ඹ කය ගළනීභ ිළිතඵ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ විටින් වි  ප්ර්කහල 

කයරහ තිගඵනහ; ගළට් ිළිතඵ ිරඹහ තිගඵනහ; එකඟතහන් 

තිගඵනහ. නමුත් ප්ර්හගඹසකවක තභත් ගභඹ ි දු ගමින් 

තිගඵනහ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහගගන් කරුණහගන් ඈල්රනහ,  

ගම් ප්ර්ධහන ඳහල් කීඳගේ -ජහතික ඳහල් ිරඹරහ තිගඵන ටිගක්- 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න ිරඹරහ. ඩුභ තයගම් ගම් ප්ර්ධහන 

නගයගේ - ගකොශම - තිගඵන ඳහල් ටිගක් ඳරීක්ණඹක් 

ඳත්න්න. ගම් ි දුවීභ ගනහ. ඒ ඳශමුන කහයණඹ.  

1937 1938 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගදළනි කහයණඹ ගම්කයි ගරු ආභතිතුභනි. ඔඵතුභහ 

ප්ර්ි ේධිගේ ප්ර්කහල කයන්න, එගර මුදල් රඵහ ගදන්න ඵළරි 

ගදභවුිළඹන් ඈන්නහ නම් "මුදල් රඵහ දිඹ ගනොවළක" ිරඹරහ 

ගදභවුිළඹන්ගේ ත්න් හිත ලිිළඹක් රඵහ දුන්ගනොත් 

ප්ර්භහණත් ිරඹරහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දළන  තිගඵන ගළට් - 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඩුභ තයමින් එගවභ ිරඹන්නගකස. එතගකො  ඒ 

ගදභවුිළඹන්  පුළුන්, ග්රාහභ නිරධහරි ශඟ  කවහින් වතික 

යගගන, ප්ර්හගේශීඹ ගල්කම් ශඟ  කවහින් වතික කය ගගන 

ඈදිරිඳත් කයන්ගන් නළති, "ඳ  අදහඹභක් නළවළ. ඳ  

ගගන්න විධිඹක් නළවළ. කරුණහකයරහ ිළ ගම් ගගවීගභන් 

නිදවස කයන්න" ිරඹරහ ලියුභක් ඈදිරිඳත් කයන්න.   

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක පුළුන්.  

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ඒක ිරඹන්න. එතගකො  ඒක භහධය  හර්තහ කයයි.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

"ඳහගල්  ඳවුබකම් ගහසතු භ  ගගවිඹ ගනොවළක." ිරඹරහ  

හධහයණත්, යුක්ති වගතත් ම්භහ තහත්තහ ිරඹනහ නම් ය 

ගළට් නිගේදනඹ ගනස කයන්න ිරඹරහ භභ ිරඹනහ.  

වළඵළයි, ඳරීක්ණඹිරන් එඹ තය  ඹළයි ිරඹහ ඔප්පු න්න 

ඕනෆ. ගභොකද, නළත්නම් ඳවුබකම් ගහසතුත් නළතු ඳහර කඩහ 

ළග නහ. 

 
ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, ඔඵතුභහ ිරඹන්න ගකස "ඳවුබකම් ගහසතු වළය" 

ිරඹරහ. "ඳවුබකම් ගහසතු වළය" ිරඹරහ ිරඹනහද?  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගවොයි. 

ඳෆලිඹගගොඩ භහළු ගශ ගඳොගශ  කප්ඳම් ගළනීම් : 
ඳළමිණිලි 

ஶததவகரஷட லன் றற்தஷண றஷனத்றல் கப்தம் 

வததல் : தொஷநப்தரடுகள் 
EXTORTION AT PELIYAGODA FISH MARKET : COMPLAINTS 

2549/’12 

6. ගරු ුබනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
 (ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ අගමික ක යුතු 

භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (3) :  

 () (i) ඳෆලිඹගගොඩ භහළු ගශ ගඳොශ තුශ කප්ඳම් 
ගළනීගම් ි දුවීම් ිළිතඵ ශ්රී  රංකහ ගඳොලීි ඹ ගත 
ඳළමිණිලි රළබී තිගේද; 

 (ii) එභ ඳළමිණිලි ිළිතඵ කයන රද ඳරීක්ණ නු 

ගම් න වි  ගගන ආති රි්ඹහභහර්ග කගර්ද; 

 (iii) එභ ඳළමිණිලිර  දහශ ත් ඩංුල  ගනු රළබ 

පුේගරඹන් ංඛය හ ගකොඳභණද; 

 (iv) එග  ත් ඩංුල  ගත් ඹගේ නහභගල්ඛනඹක් 

ගභභ බහ  ඈදිරිඳත් කයන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(අ) ගනොඑග  නම්, ඒ භන්ද?  
  

தற அஷச்ெதம் வதபத்ெரெண,  அதல்கள் 

அஷச்ெதரணஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) ஶததவகரஷட லன் றற்தஷண றஷனத்றல் 

கப்தம் வததம் ெம்தங்கள் வரடர்தரக இனங் 

ஷகப் வதரதமளக்கு தொஷநப்தரடுகள் கறஷடக்கப் 

வதற்தள்பணர ன்தஷத்ம்; 

 (ii) இம்தொஷநப்தரடுகள் வரடர்தறல் ஶற்வகரள்பப் 

தட்ட றெரஷகபறன் தடி இதுஷ டுக்கப் 

தட்டுள்ப டடிக்ஷககள் ரஷ ன்தஷத்ம்; 

     (iii) இம்தொஷநப்தரடுகபறன் ஶதரறல் ஷகதுவெய்ப் 

தட்டர்கபறன் ண்றக்ஷக ரவன்தஷத்ம்; 

     (iv) அவ்ரத ஷகதுவெய்ப்தட்டர்கபறன் வதர்ப் 

தட்டிஷன இச்ெஷதறல் ெர்ப்தறப்தரர 

ன்தஷத்ம் 

    அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether complaints have been received by 
the Sri Lanka Police regarding incidents of 
extortion in the fish market at Peliyagoda; 

 (ii) the steps that have been taken so far upon 
the investigations conducted on these 
complaints; 

 (iii) the number of persons taken into custody 
upon these complaints; and 

 (iii) whether a list of names of the persons so 
apprehended will be submitted to this 
House? 

(b) If not, why ? 

1939 1940 
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ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

අගමික ක යුතු භහතය තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය 

ගදනහ. 

() (i) ගජය සඨ නිගඹසජය  ගඳොලිසඳති ඵසනහහිය ඳශහත 
ගත ඳෆලිඹගගොඩ භහළු ගගශ ගඳොශ තුශ 
කප්ඳම් රඵහ ගන්නහ ඵ  රද ගතොයතුයක් නු 
ගදන රද ඊඳගදස ඳරිදි ගකොශම ඳයහධ 
ගකොට්ඨහඹ භන්න් විභර්ලන ඳත්මින් නිේ න් 
ස ළන්ලි ප්ර්නහන්දු,  කනගබහඳති දිස කුභහර් ව 
ඩු තන්්රි්ගේ ුබමිත් ුබදන්ත ගඳගර්යහ ඹන 
ඹලුන්ගේ ප්ර්කහල  වන් කය ආත. 

 (ii) ගභභ ි ේධිඹ  දහශ ළඩිදුය විභර්ලන ි දු කය 

ළකකරුන් 07 ගදගනකු 2011.04.05න දින 
ත් ඩංුල  ගගන ගකොශම ප්ර්ධහන භගව සත්රැහත් 
ඊහවි ංක බී 7380/05/11 ඹ ගත් ධිකයණඹ  
ඈදිරිඳත් ිරරීගභන් ඳුබ 2011.04.06 දින වඳුනහ 
ගළනීගම් ගඳගයට්ම්ක  ගඹොමු ිරරිභ වහ 
යක්ක ත ඵන්ධනහගහයගත කය ආත.  

ඒ නු ඳළළත්ව වඳුනහ ගළනීගම් ගඳයට්ම්ගේදී හක්ක කරුන් 

විි න් ළකකරුන් වඳුනහ ගළනීභ ගව තුගන් 2011.04.29 දින 

දක්හ යක්ක ත ඵන්ධනහගහයගත කය, ඳුබ ආඳ භත මුදහ වළය ආති 

තය ගභභ විභර්ලනඹ  දහශ ි ඹලුභ විභර්ලන ඊධිත  වන් 

ආතුශත් ගගොනුක් නීතිඳති ඊඳගදස වහ නීතිඳති ගඹොමු ංක 

WP/1/99/2011 ඹ ගත් 2011.05.25න දින ගඹොමු කය ආත.  

ගභගතක් නීතිඳති ඊඳගදස රළබී ගනොභළති තය ගභභ නඩු නළත 

කළවීභ 2013.05.20 දින  -එනම් එන තිගේ- නිඹමිත ආති 

ඵද ගජය සඨ නිගඹසජය  ගඳොලිසඳති ඵසනහහිය ඳශහත විි න් 

හර්තහ කය ආත.   

 (iii) 7ගදනකු ඳභණි. 

 (iv) 1. මිර නිලහන්ත කුභහයි ංව 

  2. කලුහ ගේගේ ගයසහන් දිලිප් ජඹයත්න 

  3. ගඵසරන්ද ගේගේ ගඹහන් ප්රිපඹංකය 

  4. වර් ප්රිපඹංකය රඳි ංව 

  5. රර අයච්ිකගේ යත් නන්දි රි 

  6. ඩේලිේ.පී.එම්.එම්. නිල් ද ි ල්හ 

  7. ගයොවහන් තුි ත භයවික්ර]භ 

(අ)  ඳළන ගනොනන්යි. 

 
ගරු ුබනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කළරණිඹ, ඳෆලිඹගගොඩ ගභළනි 

කප්ඳම් රි්ඹහලිඹ  දහශ ගභභ ප්ර්ලසනඹ භතු කයපු ගරහගේ 

තිබුණු ගේලඳහරන  ිළ හ දළන් ගනස ගරහ තිගඵන නිහ ගම් 

කහයණහ  දහශ නිලසිකත තුරු ප්ර්ලසනඹක් වන්න නළවළ. 

නමුත් ඉගේ න වි  භහධය  හර්තහ කශහ, බහණ්ඩහගහයඹ තු යත්රැන් 

ිරගරසග්රාෆම් 100ක් විකුණන්න ඹම් ගනුගදනුක් ි ේධ ගරහ, ඒ 

වහ කප්ඳම් ගත් ිළරික් ත් ඩංුල  ඳත් ගරහ ඈන්නහ 

ිරඹරහ. ඒ යත්රැන් එල්ීටීටඉ ංවිධහනගඹන් රඵහ ගත් ඒහ වළටිඹ  

තභයි ඒ ගනුගදනුකරුන් වන් කයරහ තිබුගණ්. ගම් කහයණඹ 

ඵයඳතශ කහයණහක් නිහ ඔඵතුභහ ගම් ගළන ඳළවළදිලි ිරරීභක් 

කගශොත් ගවොයි. 

ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් වන කහයණහ ගම් ප්ර්ලසනඹ  

ිරි භ ම්ඵන්ධඹක් නළවළ. ප්ර්ලසනඹ හ තිගඵන්ගන් භහළු ගගශ 

ගඳොශ තුශ කප්ඳම් ගළනීභ ිළිතඵයි. ගරු භන්ත්රීටතුභහ  සථහ 

රළබුණහ, ලය  ප්ර්චහයඹ රඵහ ගන්න. නමුත් නිළයදි විධිඹ   

ප්ර්ලසනඹක් වනහ නම් ඳ එඹ  ිළිතතුය ගදනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ එඹ ගනභ ප්ර්ලසනඹක් විධිඹ  ගඹොමු කයන්න.  

 
 
කික කහර්මික ජර මරහශ්රව ගනත් කහර්ඹඹන් වහ 

ගඹොදහ ගළනීභ : භධය භ කඳුකයඹ 
தறர்ச்வெய்ஷகக்குரற லர்தோனங்கஷப ஶத 

ஶஷகளுக்குப் தன்தடுத்ல்: த்ற ஷனரடு  
USE OF SOURCES OF WATER MEANT FOR AGRICULTURE FOR 

OTHER PURPOSES : CENTRAL HILLS 

 
2986/’12 

8. ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ භහතය තුභහගගන් 

ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (1):  

() ප්ර්ජහ ජර ම්ඳහදන ය හඳිති වහ ජර මරහශ්රව ගඹොදහ 
ගළනීභ ව කික කහර්මික ක යුතු වහ ඳභණක් ගඹොදහ 
ගළනීභ  නිඹමිත ජර මරහශ්රව ගනත් කහර්ඹඹන් වහ 
ගඹොදහ ගළනීභ ඹන ගව තුන් නිහගන් භධය භ කඳුකයගේ 
ගගොවිබිම් ක්කය 30,000ක ඳභණ ප්ර්භහණඹක් ජරඹ 
ගනොභළතිවීභ නිහ පුයන්වීගම් දහනභක  රක් ආති ඵ 
එතුභහ දන්ගනහිද? 

(අ) (i) භධය භ කඳුකයඹ තුශ සබහවික ජර මරහශ්රව 
ඊඳගඹසගී ගකො ගගන සේදනු රඵන ගහ බිම් 
ප්ර්භහණඹ ගකොඳභණද; 

 (ii) භධය භ කඳුකයඹ තුශ ආති ප්ර්ගඹසජනඹ  ගත වළිර 
ජර මරහශ්රව ංඛය හ ගකොඳභණද; 

 (iii) දහශ ජර මරහශ්රව නියවුල් ගකො  එභ ගහ බිම් 
සළේදීභ වහ ඈඩ රඵහදී, ප්ර්ජහ ජර ය හඳිති 
වහ ගනත් ඊඳක්ර]භඹක් බහවිතහ ිරරීභ  ක යුතු 
රහ ගදන්ගන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑග  නම්, ඒ භන්ද? 

 
லர்ப்தரெண, லர்ப தொகரஷத்து அஷச்ெஷக் ஶகட்ட 

றணர:  

(அ) ெதோக லர் ங்கல் கதத்றட்டங்களுக்கரக லர் 

தோனங்கஷப உதஶரகறத்ல் ற்தம் றெர 

டடிக்ஷககளுக்கு ரத்றம் உதஶரகறப்தற்குள்ப 

லர் தோனங்கஷப ஶத றடங்களுக்கரக 

உதஶரகறத்ல் ஆகற கரங்கபரல் த்ற 

ஷனரட்டில் அண்பரக 30,000 க்கர் றெர 

றனங்கள் லர் இன்நற ஷகறடப்தடும் ஆதத்துக்கு 

உள்பரகறத்ள்பவன்தஷ அர் அநறரர? 

1941 1942 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

(ஆ) (i) த்ற ஷனரட்டில் இற்ஷக லர் தோனங்கஷப 

உதஶரகறத்து தறர்ச்வெய்ஷக வெய்ப்தடும் 

றெர றனங்கபறன் தப்தபவு 

வ்பவன்தஷத்ம்; 

 (ii) த்ற ஷனரட்டில் உள்ப 

உதஶரகறக்கக்கூடி லர் தோனங்கபறன் 

ண்றக்ஷக வ்பவன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶற்கூநப்தட்ட லர் தோனங்கஷப றடுறத்து, 

ஶற்தடி றெர றனங்கபறல் தறர்ச்வெய்ஷக 

வெய்ற்கரண ரய்ப்ஷத 

ற்தடுத்றக்வகரடுத்து, ெதோக லர் 

கதத்றட்டங்களுக்கு ஶத தோஶனரதரத்ஷ 

தன்தடுத் டடிக்ஷக ஶற்வகரள்ரர 

ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Irrigation and Water  Resources 

Management: 

(a) Is he aware that around 30,000 acres of farm 

lands in the central hills are faced with the risk of 
lying fallow without water due to the use of 
sources of water for community water supply 
projects and the use of the sources of water which 
should be used for agricultural purposes for 
various other activities? 

(b) Will he state -  

(i) the extent of farm land in the central 
hills, which is brought under 
cultivation by using  natural sources 
of water; 

(ii) the number of usable sources of water 

in the central hills; and 

(iii) whether steps will be taken to use the 

relevant sources of water for the 

purpose of cultivating the farm lands 

mentioned above and use some other 

means for obtaining water for 

community water projects? 

( c )  If not, why ? 

 

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ  
(ரண்தைறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

 (The Hon. Nimal Siripala de Silva)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභභ ප්ර්ලසනඹ ම්පර්ණගඹන්භ භගේ 

භහතය හංලඹ  දහශ නළවළ. ඒ වුණත් භගේ භහතය හංලඹ 

ඳළත්ගතන් රඵහ දිඹ වළිර ගතොයතුරු ඳභණක් භහ රඵහ ගදනහ.  

() ප්ර්ජහ ජර ම්ඳහදන ක යුතු ඌජුභ ගභභ භහතය හංලඹ  
ඹත් ගනොගේ. ප්ර්ජහ ජර ම්ඳහදන වහ නීඳහයක්ක 
ය හඳිතිඹ ව එහි බහයඹ ඹත් න්ගන් ගරු දිගන්ස 
ුලණර්ධන භහතය තුභහගේ භහතය හංලඹ යි. එග  වුද, 
ගභභන්න් දක්හ ආති ගගොවිබිම් ක්කය 30,000ක ප්ර්භහණඹ 
කුභන අඹතනඹක  ඹත් දළයි නිලසිකත ඳළවළදිලි කය 
ගනොභළත. නමුත් හරිභහර්ග ගදඳහර්තගම්න්තු  ඹත් 
ගගොවිබිම් ප්ර්භහණඹන් වහ ඳුබ කවඹ ය 05 තුශ ගහ 

තීව්රෙතහ ිළිතඵ විසතය ආමුණුගභහි වන් ුලගේ 
ආතුශත් කය ආත.  ආමුණුභ බහගත* කයමි.  

 
*බහගම්ඹ භත තඵන රද ආමුණුභ: 
   ெதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட இஷப்தை : 

   Annex tabled: 

ගරු භන්ත්රීටතුභනි, භධය භ කඳුකයගේ හරිභහර්ග 

ගදඳහර්තගම්න්තු  ඹත් ය හඳිති ගණනහක් -විලහර ගණනක්- 

තිගඵනහ. ඒහගේ ප්ර්භහණඹත්, ඒහගේ ගහ තීව්රෙතහත් එභ ප්ර්ධහන 

හරිභහර්ග ය හඳිතින්ර  ජරඹ රඵහ ගන්නහ අකහයඹ ිළිතඵත් 

ගම් ුලගේ වන් ගනහ.   

(අ) (i) හරිභහර්ග ගදඳහර්තගම්න්තු ඹ ගත් ඳහරනඹ න 
භධය භ කඳුකයගේ ආති හරිභහර්ග ය හඳහය විසතය 
ආමුණුගභහි දක්හ ආත.  

 (ii) ප්ර්ධහන ගංගහර  ම්ඵන්ධ තු ගංගහ, ේවිතීක 
ගංගහ, තිතීක ගංගහ ඹනහදී ගර විලහර ජර මරහශ්රව 
ංඛය හක් ඳතින ඵළවින්  දීර්ඝ  විභර්ලනඹක් ි දු 
ිරරීගභන් ගතොය ිළිතතුරු රඵහ දීභ ඳවුබඹ.  

1943 1944 

[ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම්  භවතහ] 
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  ඒ ිරඹන්ගන්, භසත ප්ර්ජහ ජර ම්ඳහදනඹ වහ 
ගත වළිර ගවස ගන්නහ ප්ර්භහණඹ ිළිතඵ 
ංගණනහත්භක ගතොයතුරු ඳ ශඟ නළවළ. තු 
ගංගහ විලහර ප්ර්භහණඹක් තිගඵනහ. ඔඵතුභහගේ 
ප්ර්ලසනඹ  නිළයදි ිළිතතුයක් ගදන්න ඒ ිළිතඵ 
විභර්ලනඹක් කයන්න ඕනෆ.  

  භධය භ කඳුකයගේ ආති ජර මරහශ්රව ඊඳගඹසකව 
කයගගන ජරඹ ඳඹන හරි ය හඳහය අඹතන 
ිරහිඳඹක් ඹ ගත් රි්ඹහත්භක න ඵළවින් (භධය භ 
යජඹ ඹ ගත් ආති හරිභහර්ග ගදඳහර්තගම්න්තු, 
භවළලි ංර්ධන ධිකහරිඹ, ඳශහත් හරිභහර්ග 
ගදඳහර්තගම්න්තු, ගගොවිජන ග හ 
ගදඳහර්තගම්න්තු ඹනහදී ගර) ගභභ අඹතන 
ි ඹල්රභ නිගඹසජනඹ න ඳරිදි රැසවීභක් කළහ 
ගම් ම්ඵන්ධ තීයණඹක් ගත යුතුඹ.  

(ආ)  දහශ ගනොගේ.  

භධය භ කඳුකයඹ  ඹත් ජර මරහශ්රව විවිධ අඹතන 

ගණනහක  ඹත් ගනහ. ඒහ විවිධ අඹතන ගණනහක් භන්න් 

ඳහරනඹ ගනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නික් කහයණඹ ගභඹයි. ඳ 

ප්ර්තිඳත්තිඹක් ලගඹන් ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ ංක එගක් ප්ර්මුඛතහ 

වළටිඹ  තභයි රකන්ගන්. ඉශඟ  ප්ර්ජහ ජර ම්ඳහදනඹ වහ 

ලය  ජර ප්ර්භහණඹ ළරිරල්ර  ගත්ගතොත්, හරි ජර ප්ර්භහණඹ වහ 

ංන්දනහත්භක ඵරන වි   - comparatively -  එඹ ඈතහ ුබළු 

ප්ර්භහණඹක්. නමුත් ඳ වළභ ගරහගේභ ප්ර්තිඳත්තිඹක් ලගඹන් 

ඳශමු ජනතහ  ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීගම් ලය තහ  ඈඩ 

ගදනහ. ගප් විලහර හරි ය හඳිතිලිනුත් ඳ ඳශමුගන්භ බීභ  

ජරඹ දීරහ තභයි ගහ වහ ජරඹ රඵහ ගදන්ගන්. ඒක තභයි 

ප්ර්තිඳත්තිඹ.  

 
ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ගම් ප්ර්ලසනගඹන් ආහුගේ ඳහනීඹ 

ජරඹ ිළිතඵ ගනොගයි. ගරු ආභතිතුභනි, කික කහර්මික ක යුතු 

ම්ඵන්ධ ජරඹ ිළිතඵ තභයි භභ ප්ර්ධහන ලගඹන් වරහ 

තිගඵන්ගන්. දළන් ඔඵතුභහ ිරේහ ගම් න ගතක් ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ිරි භ මීක්ණඹක් කයරහ නළවළ ිරඹරහ.   

ගරු භහතය තුභනි, භහ දන්නහ විධිඹ  කික කර්භ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගන් ඹම් මීක්ණඹක් කය තිගඵනහ. 

කික කර්භ භහතය යඹහභ රැසවීභකදී ිරඹරහ තිගඵනහ, "භධය භ 

කඳුකයගේ ගගොවි බිම් ක්කය 30,000ක් පුයන් වීගම් නතුයක" 

ිරඹරහ. එයින් ඒ ඵ තවවුරු ගරහ තිගඵනහ. භභ හිතන විධිඹ  

ගම්ක ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එගවභ නම්, ඔඵතුභහ ආත්ත ලගඹන්භ ගම් කහයණඹ 

කික කර්භ භහතය තුභහ  ගඹොමු කයරහ- 

 
ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භහන්න. ඳශහත් කික කර්භ භහතය තුභහ.  

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒක තභයි භභ ිරේගේ. ගම්ක ඒ ඳශහගත් ඳශහත් බහගන් 

වන්න ඕනෆ කහයණඹක්. 

 
ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භ  ඳශහත් බහ  ඹන්න  ඵළවළ ගන්. 

ඒකයි භභ ගරු භහතය තුභහගගන් ආහුගේ.  

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵතුභන්රහගේ නිගඹසජිතගඹස ඳශහත් බහගේ ඈන්නහ ගන්. 

ගරු භන්ත්රීටතුභනි, වල් ඳශහත් බහගේ ගවස වල්   

භහතය යඹහ ගම් ිළිතඵ  ප්ර්කහලක් කය තිගඵනහ ිරඹරහ ඔඵතුභහ 

නිළයදි ප්ර්ලසනඹ ආහුහ නම්, භ  ගම් ප්ර්ලසනඹ ඒ ඳශහත් බහ  

ගඹොමු කය, එතුභහ   ඒ ප්ර්කහලඹ කයන්න ඳහදක වුණු කරුණු 

ගභොනහද ිරඹරහ  ගොඹහ ගගන ඊත්තය ගදන්න තිබුණහ. ඔඵතුභහ 

ගඵොගවොභ generalized question එකක් ආහුගේ. 

 
ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු භහතය තුභනි, ඒක කයන්න ඵළවළ ගන්. ඳශහත් බහගේ 

ආභතිරු  විවිධ කථහ ිරඹන්න පුළුන් ිරඹරහ හිතන්න  පුළුන් 

ගන්. භධය භ අණ්ඩුගේ දහශ ගර්ීයඹ භහතය හංලගේ භහතය යඹහ 

තභයි ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ප්ර්ධහන ග ිර යුත්තහ විධිඹ  ිළ 

දිරන්ගන්. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ිරි ග ත්භ නළවළ. 

 
ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ නිහ  ඔඵතුභහ  තය  ගතොයතුරු රඵහ ගදන්න පුළුන් ගන්. 

ඒකයි භභ ගම් ප්ර්ලසනඹ ඔඵතුභහගගන් ආහුගේ. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵතුභහ ඔඹ ිරඹන කහයණඹ ප්ර්ලසනගඹන් භතු කයරහ තිබුණහ 

නම්, භහතය හංලඹ ලගඹන් ඳ  පුළුන්කභ තිබුණහ දහශ 

ඳශහත් භහතය යඹහ  දන්රහ, එතුභහගගන් ගතොයතුරු රඵහ ගගන 

ිළිතතුය කස කයන්න. නමුත් ඔඵතුභහ ඒ ිළිතඵ වන් 

කයන්ගන් නළති හභහනය  ප්ර්ලසනඹක් ගන් වරහ තිගඵන්ගන්. 

 
ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භභ ඔඵතුභහගගන් ගම් ප්ර්ලසනගඹන් වරහ තිගඵනහ, භධය භ 

කඳුකය- 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵතුභහ ගප් ඊඳගේලක කහයක බහ රැසවීභ  එන්න. ඔඹ 

කහයණඹ  ිරඹරහ තිගඵන්ගන් කවුද ිරඹරහ ඔඵතුභහ ිරේගොත්, 

1945 1946 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

එතුභහත් ගගන්රහ ිළ ගම් ප්ර්ලසනඹ හකච්ඡහ කයමු. එගවභ නළති 

ගම් විධිඹ  විහද ිරරීගභන් ඔඵතුභහ  ඹභක් රඵහ ගන්න පුළුන් 

න්ගන් නළවළ. 

 
 

ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරගේ ි දු 
ව  මරය  ංචහ : රි්ඹහ භහර්ග 

ஶெற லர் ங்கல், டிகரனஷப்தைச் ெஷதறல் 

இடம்வதற்ந தஶரெடி: டடிக்ஷக 
FRAUD AT NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE 

BOARD : ACTION TAKEN 
 

2936/’12 

9. ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ අගමික ක යුතු 

භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (2) : 

() (i) ර් 1996-2006 දක්හ කහරඹ තුශ ජහතික ජර 
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරගේ ි දු ව රු. 
245,783,998.72ක ංචහක් ගවිතදයේ ගනොිරරීභ 
ම්ඵන්ධ යජගේ විගණනඹ බහය ධීක්ණ 
නිරධහරින්ගේ ගකීම් ිළිතඵ ඳරීක්හ ිරරීභ  
විගණකහධිඳතිගේ ංක: S-1/12/14(xiii) වහ 2008 
ජනහරි භ නිගඹසගගඹන් ි දු කශ ඳරීක්ණගේ 
හර්තහ විගණකහධිඳති ගත රඵහ දුන් දිනඹ;  

 (ii) එභ හර්තහගේ නිර්ගේල;  

 (iii) එභ කහර සීභහගේදී ඈවත අඹතනගේ විගණනඹ 
බහය ි ටි ඳරීක්ෂඑණ නිරධහරින් වහ ිත්තීඹ 
ධීක්ණ නිරධහරින්ගේ නම් ව ර්තභහනගේ 
ඔවුන් දයන තනතුරු;  

 (iv) ඈවත නිර්ගේල නු ගවීභ  වහ යද  ඹ ත් 
නිරධහරින්   එගයහි  ගත්  විනඹ වහ නීති 
රි්ඹහභහර්ග;  

 කගර්ද ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද?         

(අ) ගනොඑග  නම්, ඒ භන්ද? 
 

தற அஷச்ெதம், வதபத் ெரெண,  அதல்கள் 

அஷச்ெதரணஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) 1996ஆம் ஆண்டு வரடக்கம் 2006ஆம் ஆண்டு 

ஷரண கரனத்றல் ஶெற லர் ங்கல், 

டிகரனஷப்தைச் ெஷதறல் இடம்வதற்ந தௐதர 

245,783,998.72 ஶரெடிஷ வபறப்தடுத்ரஷ 

வரடர்தறல் அெரங்க ககரய்வுக்குப் 

வதரதப்தரண ஶற்தரர்ஷ 

உத்றஶரகத்ர்கபறன் வதரதப்தைக்கூநல் தற்நற 

றெரஷ டத்துற்கு கக்கரய்ரபர் 

ஷனஷ அறதறறன் S-1/12/14(xiiiஆம் இனக்க 

2008 ெணரற ர கட்டஷபறன்தடி 

ஶற்வகரள்பப்தட்ட றெரஷ அநறக்ஷக 

கக்கரய்ரபர் ஷனஷ அறதறக்கு 

ங்கப்தட்ட றகற ரவன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி அநறக்ஷகறன் தரறந்துஷகள் 

ரவன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶற்தடி கரனகட்டத்றல் ஶற்தடி றதணத்றல் 

கக்கரய்வுக்குப் வதரதப்தரகறதந் 

உத்றஶரகத்ர்கள் ற்தம் வரறல்ெரர் 

ஶற்தரர்ஷ உத்றஶரகத்ர்கபறன் வதர்கள் 

ற்தம் ற்ஶதரது இர்கள் கறக்கும் தறகள் 

ரஷ ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஶற்தடி தரறந்துஷகளுக்கஷ வதரதப்தைக்கூந 

ஶண்டி ற்தம் குற்நறஷத் 

உத்றஶரகத்ர்களுக்கு றரக ஶற்வகரள் 

பப்தட்ட எழுக்கரற்த ற்தம் ெட்ட 

டடிக்ஷககள் ரஷ ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the report of the inquiry 

held under the order No.S-1/12/14(xiii) of 

January 2008 to inquire into the 

accountabilities of the Government 

Superintendents of Audit in charge of the 

audit in relation to the non-exposure of the 

fraud to the value of Rs. 245,783,998.72 

which occurred in the National Water 

Supply and Drainage Board during 1996-

2006 ; 

 (ii) the recommendations of the above-

mentioned report ;  

 (iii) the names of the Audit Examiners who 

were in charge of  the audit of the said 

institution during the aforesaid period and 

their current positions ; and  

 (iv) the disciplinary and legal action taken 

against the officers who were found guilty 

of and accountable for, according to the 

recommendations mentioned above? 

(b) If not, why ? 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

අගමික ක යුතු භහතය තුභහ ගනුගන් භභ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය 

ගදනහ. 

() (i) විගණන ඳරීක්ක II  ඩී.එල්.ඩී.ීට. ජඹර්ධන 
භවතහ  එගයහි කය තිබ මලික විභර්ලන 
හර්තහගේ නහයණඹ කය ගගන තිබ කරුණු, 
විනඹ ිළඹය ගළනීභ  ප්ර්භහණත් ගනොන්ගන්ද 
ඹන්න ත දුය ත් ඳරීක්හ ිරරීභ වහ ගඹොමුගත 
ංක එස/1/12/14(xiii) වහ 2008 ජනහරි 30 දිනළති 
ලිිළඹ භන්න් කමිම්ක් ඳත් කය තිබුණ නමුත්, 

ර් 1996 - 2006 දක්හ කහරඹ තුශ ජහතික ජර 
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරගේ ි දු ව 

1947 1948 

[ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ  භවතහ] 
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රුිළඹල් 245,783,998.72ක ංචහක් ගවිතදයේ 
ගනොිරරීභ ම්ඵන්ධ යජගේ විගණනඹ බහය 
ධීක්ණ නිරධහරින්ගේ ගකීභ ිළිතඵ ඳරීක්හ 
ිරරීභ  දහශ ක යුතු එභ කමිම් ගත ඳයහ 
ගනොතිබුණ තය, එළනි හර්තහක් 
විගණකහධිඳතියඹහ ගත රඵහ දී ගනොතිබුණි. 

 (ii) ඈවත කරුණු නු විසතය ිරරීගම් ලය තහක් 
ඳළන ගනොනඟී. 

 (iii) ලය තහක් ඳළන ගනොනඟී. 

 (iv) ලය තහක් ඳළන ගනොනඟී. 

(අ)  ලය තහක් ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. 

විගණනඹ වරිඹහකහය කගශ  නළවළඹ ිරඹන කහයණඹ ම්ඵන්ධ 

ිළඹය ගත්ගත් නළවළඹ ිරඹරහ ගන් ිරඹන්ගන්. ඒ යද කශ 

තළනළත්තන්  එගයහි දීපු දඬුම් ගළන ඔඵතුභහ  හර්තහ ගරහ 

තිගඵනහද? 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ වළටිඹ , ඒ 

යද කයපු ඹ ම්ඵන්ධගඹන් විනඹහනුකර ක යුතු කයරහ 

ඔවුන් රැිරඹහලින් ඈත් කයරහ තිගඵනහ. නමුත් විගණන 

ක යුතු බහය නිරධහරින් ගළන ක යුතු ිරරීගම් ඵරඹක් ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භහතය හංලඹ  ගවස ජහතික ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ  නළවළ. ඒ විගණන 

නිරධහරින් ගළන ක යුතු ිරරීභ ුබදුුබද, නළේද ිරඹන එක ගළනයි 

ිළිතතුය දුන්ගන්. ඒක විගණකහධිඳතිතුභහ  ඹත් කහර්ඹඹක්. 

ඔඵතුභහ  ව ඳහර්ලිගම්න්තු  ඊදවු වීභ වහ ජහතික ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ම්ඵන්ධ ඈදිරිඳත් කයන රද 

ගකසප් හර්තහ ගදකක ඒ ඵ වන් ගරහ තිගඵනහ. 

්රි්කුණහභරඹ මරය  ංචහ අදී ලගඹන්. ම්ඳහගර් මරය  ංචහ 

හුඟක් ඳළයණි එකක්. නමුත් ඵයඳතශභ මරය  ංචහක්. ඒහ 

ධිකයණඹ  ඈදිරිඳත් ිරරීගම් ක යුතු ගප් භණ්ඩරඹ විි න් 

කයරහ තිගඵනහ. විගණන නිරධහරින් ගළන ක යුතු ිරරීභ 

ම්පර්ණගඹන්භ විගණකහධිඳති ගදඳහර්තගම්න්තු  ඹත් ගදඹක්. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ගම් ිරඹන කහයණඹ ගළන ගරු 

භන්ත්රීටතුභහත් භහ භඟ එකඟ ගනහ ආති. භභ විගණන 

නිරධහරිගඹක් ගනොගයි. නමුත්, විගණන ක යුතු ිරරීගම්දී ි ඹලු 

ංඛය හ ගල්ඛන, කවණුම් එිරන් එක වළභගේභ විගණන 

ඳරීක්ණඹ  රක් ගනහද ිරඹන කහයණඹ භත හිඩළස ආති විඹ 

වළිරයි. ගම් ිළිතඵ තභයි ගකසප් හර්තහගනුත් ධහනඹ  ගඹොමු 

කයරහ තිගඵන්ගන්. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භභ ආත්ත ලගඹන්භ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත ගනහ. 

ර්තභහනගේ විඹබහය ආභතියඹහ වළටිඹ  ඔඵතුභහ ගඵොගවොභ 

ඊනන්දුගන් ක යුතු කයන ආභතියගඹක්. ිළ ඒ ගළන ඔඵතුභහ  

සතුතින්ත ගනහ. විගණන ක යුතුර ුලණහත්භකබහඹ 

ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹ ගඳොදුගේ යජගේ රි්ඹහකහරිත්ඹ ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹක්. 

ඒ බය න්තය විගණනඹන් කහර්ඹක්භ ි දුවීභ ිළිතඵ ඩහ 

ගවො රි්ඹහභහර්ග ගළනීභ  ඔඵතුභහගේ ව යජගේ ධහනඹ 

ගඹොමු ගේවිඹ ිරඹරහ කල්ඳනහ කයනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

ංර්ධන වකහය ගර ඵහ ගන්නහ රද 
ඊඳහධිධහරින්: විසතය 

அதறறதத்ற உறரபர்கபரக ஆட்ஶெர்க்கப்தட்ட 

தட்டரரறகள் : றதம் 
 GRADUATES RECRUITED AS DEVELOPMENT ASSISTANTS : 

DETAILS  

2994/'12 

 
10.ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 

(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

යහජය  ඳරිඳහරන වහ සගේල ක යුතු භහතය තුභහගගන් ආසූ 

ප්ර්ලසනඹ - (3): 

() (i) යහජය  ග ගේ ගම් නවි  ඳතින මුළු පුයප්ඳහඩු 
ංඛය හ ගකොඳභණද; 

 (ii)  එභ පුයප්ඳහඩු ංඛය හ තනතුරු නහභ නු, ගන් 
ගන් ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 (iii) භෆතකදී ංර්ධන වකහය ගර ඵහගත් දළන  
ප්ර්හගේශීඹ ගල්කම් කහර්ඹහරර  නුයුක්ත කය 
ි ටින භසත ඊඳහධිධහරීන් ංඛය හ ගකොඳභණද; 

 (iv) එග  ඵහගත් ඊඳහධිධහරීන් ංඛය හ ඳශහත් 
නු, ගන් ගන් ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(අ) ගනොඑග  නම්,   ඒ භන්ද? 

 

வதரது றர்ரக, உள்ரட்டதல்கள் அஷச்ெஷக் ஶகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) அெரங்க ஶெஷறல் ற்ஶதரது 

கரப்தடுகறன்ந வரத் வற்நறடங்கபறன் 

ண்றக்ஷக வ்பவு ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி வற்நறடங்கபறன் ண்றக்ஷக தறப் 

வதர்களுக்கு அஷ ணறத்ணறஶ வ்பவு 

ன்தஷத்ம்; 

 (iii) அண்ஷறல் அதறறதத்ற உறரபர்கபரக 

ஆட்ஶெர்க்கப்தட்டு ற்ஶதரது தறஶெ 

வெனகங்களுக்கு இஷக்கப்தட்டுள்ப 

வரத்ப் தட்டரரறகபறன் ண்றக்ஷக 

வ்பவு ன்தஷத்ம்; 

 (iv) அவ்ரத ஆட்ஶெர்க்கப்தட்ட தட்டரரறகபறன் 

ண்றக்ஷக ரகர ரலறரக ணறத்ணறஶ 

வ்பவு ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the total number of vacancies that exist in 

Public Service at present; 

 (ii) the number of vacancies in relation to 

designations, separately;   

1949 1950 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (iii) the total number of graduates recruited as 

Development Assistants recently and 

attached to the Divisional Secretariats at 

present; and 

 (iv) the number of graduates recruited in that 

manner, in relation to the provinces, 

separately? 

(b) If not, why ? 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ (යහජය  ඳරිඳහරන වහ සගේල 
ක යුතු නිගඹසජය  භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க- வதரது றதரக, 

உள்ரட்டதல்கள் தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, යහජය  ඳරිඳහරන වහ සගේල ක යුතු  

භහතය තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය ගදනහ. 

() (i) යහජය  ග ගේ ඳතින මුළු පුයප්ඳහඩු ංඛය හ 
ිළිතඵ ගතොයතුරු ගභභ භහතය හංලඹ ගත හර්තහ 
වී ගනොභළත. යහජය  ඳරිඳහරන භහතය හංලඹ ව ඒ 
ඹ ගත් ආති අඹතනර ඳතින මුළු පුයප්ඳහඩු 
ංඛය හ - 10098ක් ගේ.  

 (ii) ශ්රී  රංකහ ඳරිඳහරන ග ඹ  407 

  යහජය  කශභනහකයණ වකහය  ග ඹ          4224 

  යජගේ පුසතකහරඹහධිඳති ග ඹ      26 

  යජගේ බහහ ඳරිර්තක ග ඹ    136 

  ශ්රී  රංකහ ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන  

       තහක්ණ ග ඹ    775 

  ශ්රී  රංකහ ඈංජිගන්රු ග ඹ   248 

  ගයජිසට්රාහර් ජනයහල් ගදඳහර්තගම්න්තු  565 

  ශ්රී  රංකහ විදය හත්භක ග ඹ   100 

  ශ්රී  රංකහ හසතු විදය හත්භක ග ඹ   17 

  ග්රාහභ නිරධහරි ග ඹ                  3600 

 (iii) ඊඳහධිධහරී බය හරහභීන් 2,172ිර.  

  2012 ඔක්ගතසඵර් භ න වි  ඊඳහධිධහරී 
බය හරහභීන් 51,420ක් ඵහ ගගන තිබ නමුත් 
ගභගර ඵහ ගත් ඊඳහධිධහරී බය හරහභීන් ුලරු 
ග ඹ ආතුළු ඊඳහධි ුබදුුබකම් භත ඵහ ගන්නහ 
ගනත් ග හන්හි තනතුරු වහ ගභභ 
බය හරහභීන් තරින්  ගකො ක් ඈත් ගගොස 
ආත. ඒ නු දළන  ඊඳහධිධහරී බය හරහභීන් 
50,821ක් ඳභණ ගභභ ළඩ වන ඹ ගත් 
පුහුණු රඵයි. ගම් තුරින් ඊඳහධිධහරී 
බය හරහභීන් 2,754ක් යහජය  ඳරිඳහරන වහ 
සගේල ක යුතු භහතය හංලඹ ඹ ගත් පුහුණු 
රඵන තය එභ ංඛය හගන් ඊඳහධිධහරින් 
2,172ක් විශ්රවහභ ළම්ප් ගදඳහර්තගම්න්තු, 
ගයජිසට්රාහර් ජනයහල් ගදඳහර්තගම්න්තු ඹන 
ගදඳහර්තගම්න්තු වහ සගේල ක යුතු ංලඹ  
දහශ ක යුතු ඈම් ිරරීභ වහ ප්ර්හගේශීඹ ගල්කම් 
කහර්ඹහරර  නුයුක්ත කය ආත.  

 (iv)  
 

  
 

(අ) දහශ ගනොගේ. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුන තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. 

ගරු නිගඹසජය  ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ිරේහ, ංර්ධන වකහය 

ලගඹන් ඵහගගන ආති ගම් ඊඳහධිධහරින් එක් එක් අඹතනර  

නුයුක්ත කය තිගඵනහ ිරඹහ. රුිළඹල් 15,000ක දීභනහක් 

ිරඹන්ගන් ද විදුලි බිරත් ගගහ ගන්න ඵළරි මුදරක්.  ගම් 

දීභනහගන් ගතොය නිතය  ළම්ඳක් ඹ ගත් ගකොඳභණ ප්ර්භහණඹක් 

සථිය යහජය  ග ඹ  නුයුක්ත කය තිගඵනහද? 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, පුහුණු රඵන කහරඹ තුශ තභයි 

දීභනහක් වළටිඹ  ගගේගේ. ගම් න වි  වුරුේදක් පුයහ ආති, 

ලිඹවිලි ි ඹල්ර ම්පර්ණ කශ ඊඳහධිධහරින් ංර්ධන ග හ 

ය සථහ ඹ ගත් සථිය කය, ඒ ඹ  ඒ නිඹමිත ළම්ඳ රඵන්න 

ලය  ක යුතු සූදහනම් කය තිගඵනහ.  යහජය  ග ගේ රළබිඹ යුතු  

ි ඹලුභ ඳවුබකම් රඵහ ගදන්න ලය  ක යුතු ගම් න වි  

රි්ඹහත්භක කය තිගඵනහ.  

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ප්ර්ලසනඹ ගම් න වි  කී ගදගනක් 

සථිය යහජය  ග ඹ  නුයුක්ත කය තිගඵනහද ිරඹන එකයි. 

ක යුතු කය තිගඵනහඹ ිරඹනහ. නමුත් සථිය ලගඹන්භ 

නුයුක්ත කයන්න ළරළසභක් තිගඵනහද? ගකොඳභණ 

ප්ර්භහණඹක්ද? 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් න වි  වුරුේද ම්පර්ණ කශ 

ඹ නුයුක්ත කය තිගඵනහ.  

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ංඛය හ?  

නු  
ංකඹ 

              ඳශහත  ඵහගගන ආති මුළු 
ඊඳහධිධහරින් ංඛය හ 

1 ඵයගමු                     5947 

2 ඵසනහහිය                     7267 

3 භධය භ                     5756 

4 දකුණ                   10940 

5 ඊතුරුභළද                     2947 

6 ඹම                     7748 

7 උ                     2205 

8 ඊතුය                     3167 

9 නළගඟනහිය                     4844 

  මුළු එකතු                    50821 

1951 1952 

[ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ] 
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කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ංඛය හ ගොඹහ ගන්න භහරුයි.  

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2012.03.30 දින  ඹ වුරුදු 35-

40ත් තය න ඊඳහධිධහරි බය හරහභීන් 3778 ගදනකු  ගම් න 

වි  සථිය ඳත්වීම් රඵහ දී තිගඵනහ.  

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඊඳහධිධහරින් 50,000න් 3778ක යි, සථිය ඳත්වීම් රඵහ දී 

තිගඵන්ගන්.  ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ගදළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ 

ගභඹයි. ගම් පුහුණුවීම් කහර සීභහ- 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

වුරුේදයි.  

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඒ කහර සීභහ ඈක්භරහද? 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු භන්ත්රීටතුමිඹ, වුරුේදයි. භහතය හංලර තිගඵන පුයප්ඳහඩු 

ංඛය හ නු නුයුක්ත කශ ඹ තභයි සථිය කයන්ගන්. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ එක්කභ ලිිළගල්ඛනර ඹම් ඹම් ඩු ඳහඩු 

තිගඵනහ නම් - 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ගදළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගදළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

 කහර සීභහ ඈක්භහ කවඹ ප්ර්භහණඹ ගකොඳභණද? ගම් 

වුරුේදක කහර ි භහ ඈක්භහ කවඹ ඹ කී ගදගනක් ඈන්නහද? 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ි භහ ඈක්භහ කවඹ ි ඹල්රභ සථිය කයන්න ලය  ක යුතු 

කය තිගඵනහ, ගරු භන්ත්රීටතුමිඹනි. ගභොකද, රින් ය තභයි ගම් 

ඊඳහධිධහරින් ඵහ ගත්ගත්.  

ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් න වි  යගට් භතහදඹක් 

තිගඵනහ, ගම් ඊඳහධිධහරින් විවිධ කෆම්ප්ර  ය ගගන කවහිල්රහ 

පුහුණුවීම් ළඩ  වන් කයන ඵ .  දින වතක, දවවතයක ළඩ 

 වන් කයනහ ිරඹරහ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ගේ භතහදඹ 

ගදනහ මික් ගම් ඹ නුයුක්ත කයන්න ළඩ  වනක් 

තිගඵනහද? භභ වන්ගන් එගවභ නුයුක්ත කශ ඹ ත් නිඹමිත 

යහජකහරි රළයිසතුක් - duty list එකක්- තිගඵනහද ිරඹන එකයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම්ක භගේ තුන්ළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ.  

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, යහජය  ඳරිඳහරන භහතය හංල ඹ ඒ ඒ 

භහතය හංලර තිගඵන පුයප්ඳහඩු ංඛය හ රඵහ ගත්තහ  ඳසග  

වුරුේදක පුහුණු කහරඹ ම්පර්ණ කශ ඹ ,  ඒ ඳත්වීම් රඵහ දී 

තිගඵනහ. ලිිළගල්ඛනර ඩු ඳහඩු තිගඵන බය හරහභී 

ඊඳහධිධහරින්ගේ ඳත්වීම් විතයක් දළන  නත්හ තිගඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒහ ම්පර්ණ ගනහත් එක්කභ ිළ 

එඹ රඵහ ගදනහ. ගරු භන්ත්රීටතුමිඹනි, භහ ගදගකන් ගදක  තභයි 

ඒ ඹ ඵහ ගත්ගත්. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිගඹසජය  ආභතිතුභනි, ගම් ගන ගකො  46,000ක් ඳභණ 

සථිය කශ යුතු තත්ත්ඹක ඈන්නහ ිරඹහ ඔඵතුභහ ිළිතගන්නහද? 

ඒ ිරඹන්ගන් රුිළඹල් 15,000ක දීභනහක් යගගන ගම් ගන 

ගකො  46,000ක් සථිය ගන්න ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ඈන්නහ 

ිරඹන එකද ඔඵතුභහ ිරඹන්ගන්? 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ඹ  ිළ මුරදීභ ප්ර්කහල කශහ, 

වුරුේදක කහරඹක් ළිළරුහ  ඳුබ තභයි සථිය කයන්ගන් 

ිරඹන එක. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වුරුේදක කහර සීභහ ඈක්භහ කවඹ ඹ ගළනයි භභ වන්ගන්. 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

කහර සීභහ ඈක්භ කවහින් නළවළගන් ගරු භන්ත්රීටතුමිඹනි. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වුරුේද ඈක්භහ කවඹ ඹ ඈන්නහගන්. 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

භහ 12 පුයහ ආති ව ලිිළ ගල්ඛනර ඩු ඳහඩු ගනොභළති ඹ 

තභයි සථිය කයන්ගන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ එක්කභ ඹ 

වුරුදු 45  ළඩි කණ්ඩහඹභ ම්ඵන්ධගඹන් ගඳොඩි ගළ ලුක් 

1953 1954 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

තිගඵනහ. දළන  ගළ ලුක් විධිඹ  තිගඵන්ගන් එඳභණයි. ඵහ 

ගගන වුරුේදක කහර සීභහ පුයහ න් වුරුදු 45 දක්හ ි ඹලු 

ගදනහභ සථිය කයන්න ලය  ක යුතු කයරහ තිගඵනහ ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වළඵළයි, තභ සථිය කයරහ නළවළ. 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් ක යුත්ත ගනත් අණ්ඩුර  

හිතන්නත් ඵළරි ගදඹක්. ගම් භිගඹසගඹ යජඹ ඈම් කශහ. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

සථිය කයන්න ක යුතු කයනහ ිරේහ  සථිය කයරහ නළවළ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුමිඹ වන්ගන්, "ලිිළ ගල්ඛන ම්පර්ණ ගනොකයපු 

46,000ක් ඈන්නහද?" ිරඹහයි. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, "ඒ ඹ සථිය කයන්ගන් කදහද?" 

ිරඹන එකයි භභ වන්ගන්. 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, වුරුේද පුයනහත් එක්කභ සථිය 

කයනහ. 

 
ගරු ගයසි  ග නහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වළභදහභ ගම් ඊත්තයඹ තභයි ගදන්ගන්. 

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ගරු භන්ත්රීටතුමිඹනි, වුරුේද ම්පර්ණ කයන  සථහගේභ 

සථිය ිරරීභ රි්ඹහත්භක කයනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 11, ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ, තළඳළල් 

ග හ භහතය තුභහගගන් ආසීභ . 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තුන්ළනි තහ ත් වනහ ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

මුේදයර ප්ර්භහණඹ : විසතය 

தொத்றஷகபறன் அபவு: றதம் 
DIMENSIONS OF STAMPS : DETAILS 

3004/’12 

11. ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
 (ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

 (The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තළඳළල් ග හ භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (3):   

() (i) තළඳළල් කහර්ඹඹන් වහ ඩහත් ජනප්රිපඹ කුභන 
ටිනහකභක මුේදයද ඹන්න එභ ජනප්රිපඹත්ගේ 
නුිළිතගිතන් කගර්ද;  

 (ii) රු. 5/=ක ටිනහකමින් යුත් මුේදයඹක හභහනය  
ප්ර්භහණඹ ග.මී. 2 x ග.මී. 2.5ක් ගේද;  

 (iii) නළේ තළරැේකරුන්ගේ අඹතනගේ (Institute of 
Chartered Shipbrokers) 25 ළනි ංත්යඹ 
ළභරීභ ගනුගන් මුද්රිoත රු. 5/=ක ටිනහකමින් 
යුත් මුේදයගේ දිග ව ඳශර ගකොඳභණද; 

 (iv) ගප්යහගදණිඹ ංකවලි ඳහරභ ව භවකන්දයහගේ 
ඈඳළයණි ගල් ඳහරභ මුද්රිoත රු. 10/=ක ටිනහකමින් 
යුත් මුේදය ගදගක් දිග ව ඳශර ගකොඳභණද; 

 (v) ඈවත (iii) ව (iv) හි වන් කශ එක් එක් 
මුේදයගේ, කඩදහි ,  මුද්රvණ, ප්ර්හවන, ගඵඩහකයණ 
ව ගඵදහවළරීම් ඹනහදී විඹදම් ද ආතුශත් භසත 
ිළරිළඹ ගකොඳභණද;  

 (vi) ග.මී. 2 x ග.මී. 2.5ක හභහනය  ප්ර්භහණගේ          
රු. 5/= මුේදයඹක විඹදභ භඟ ඈවත (iii) ව            
(iv) හි වන් එිරගනක මුේදයඹක විඹදභ 
න්න්දනහත්භක  ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද?         

(අ) ගනොඑග  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

தரல் ஶெஷகள் அஷச்ெஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) (i) தறதல்த் ன்ஷறன் எழுங்கறல் ந் தரண 

வததறஷக் வகரண்ட தொத்றஷகள் தரல் 

ஶரக்கங்கங்களுக்கரக றகவும் 

தறதல்ரணஷகள் ன்தஷத்ம்; 

 (ii) தௐதர 5 வததறரண தொத்றஷ க்கரக 

2வெ.ல. X 2.5 வெ.ல. அபஷக் வகரண்டர 

ன்தஷத்ம்; 

 (iii) கப்தல் கர் றதணத்றன் 25 தட தர்த்றஷ 

வகரண்டரட அச்ெறடப்தட்ட தௐதர 5 

வததறரண தொத்றஷறன் அபவுகஷபத்ம்; 

 (iv) ஶதரஷணறதள்ப வரங்குதரனம் ற்தம் 

யகந்ரஷறல் அஷந்துள்ப தைரண 

கற்தரனம் ஆகறஷ அச்ெறடப்தட்டுள்ப தௐதர 

10.00 வததறரண இண்டு தொத்றஷகபறன் 

அபவுகஷபத்ம்; 

 (v) ஶஶன (iii) ற்தம் (iv) இல் குநறப்தறடப்தடும் 

எவ்வரத தொத்றஷக்குரண கரகறம், அச்ெறடல், 

ஶதரக்குத்து, கபஞ்ெறப்தடுத்ல், 

தகறர்ந்பறத்ல் ற்தம் இ வெனவுகள் 

உள்பறட்ட வரத்ச் வெனஷத்ம்; ற்தம் 

 (vi) ஶஶன (iii) ற்தம் (iv)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

எவ்வரத தொத்றஷறணதும் வெனவுகளுடன் 

க்கரண 2வெ.ல. X 2.5 வெ.ல. அபறனரண 

1955 1956 

[ගරු විජඹ දවනහඹක  භවතහ] 
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தௐதர 5.00 வததறரண தொத்றஷறன் 

வெனறன் எப்தேட்ஷடத்ம் 

 அர் இச்ெஷதக்குத் வரறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Postal Services: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the stamps of which revenue denomination 
are the most popular for postal purposes, in 
order of popularity; 

 (ii) whether the stamp of  Rs. 5/= is usually of 
the size 2 cm x 2.5 cm; 

 (iii) the dimensions of the Rs. 5/= stamp printed 
to commemorate 25 years of the Institute of 
Chartered Shipbrokers; 

 (iv) the dimensions of the two stamps of Rs 10/
= on which the suspension bridge at 
Peradeniya and the ancient stone bridge at 
Mahakandarawa have been printed; 

 (v) the total cost per stamp of each of the 
stamps referred to in  (iii)  and (iv) above, 
inclusive of paper, printing, transport, 
storage and distribution etc.; and 

 (vi) the comparison of the costs of each of the 
stamps referred to in (iii) and (iv) above  
with a Rs. 5/= stamp of the usual size 2 cm 
x 2.5 cm? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 

එභ ප්ර්ලසනඹ තුන්ළනි තහ ත් න නිහ තළඳළල් ග හ 

භහතය තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය ගදනහ. 

() (i) රුිළඹල් 5යි, රුිළඹල් 12යි, රුිළඹල් 15යි, රුිළඹල් 
25යි. 

 (ii) ඔේ. රුිළඹල් 5ක ටිනහකමින් යුත් නිතය  
කහණ්ඩගේ මුේදයඹක දිග ව ඳශර ග.මී. 2.0 x 
ග.මී. 2.5 ිර. 

 (iii) ග.මී. 8.2 x ග.මී. 3.0ිර. 

 (iv) ග.මී. 6 x ග.මී. 3.0ිර. 

 (v)  

 

ගරු භන්ත්රීටතුභනි, ගප්යහගදණිඹ ංකවලි ඳහරභ ව 

භවකන්දයහගේ ඈඳළයණි ගල් ඳහරභ මුද්රිoත මුේදය ගදක ගළනයි (iv) 

ඹ ගත් ඔඵතුභහ වරහ තිගඵන්ගන්. ඒ ඳහරම්ර දිග ඳශර ආහුහ 

නම් ඉ  ඩහ ළදගත්.  

මුේදයඹ කඩදහි  ව 
මුද්රvණ විඹදභ 

ප්ර්හවන, 
ගඵඩහ ව 
ගඵදහ 
වළරීගම් 
විඹදභ 

එකතු 

නළේ තළරැේකරුන්ගේ 
ංගභඹ (Institute of 

Shipbrokers) 

ලත 48 ලත 03 ලත 51 

ඳහරම් ලත 36 ලත 02 ලත 38 

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒහගේ දිග ඳශර දන්නහ.  

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අචහර්ඹතුභනි, ඔඵතුභහ ගඳොඩ්ඩක් ඈන්නගකස.  

(vi)  

 

 

(අ) දහශ නළත.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු ආභතිතුභහ, ඔඵතුභහ  ගඵොගවොභ සතුතියි ම්පර්ණ 

ිළිතතුයක් ඈදිරිඳත් ිරරීභ ම්ඵන්ධගඹන්. භහ ඒ ප්ර්ලසනඹ වන්න 

ගව තු ගම්කයි. 2010 වුරුේගේ රුිළඹල් ගකසටි 300ක් තළඳළල් 

ගදඳහර්තගම්න්තු  ඳහඩුයි. 2011 ඳහඩු රුිළඹල් ගකසටි 460යි. 

2012 ඳහඩු රුිළඹල් ගකසටි 500යි. රුිළඹල් ගකසටි 1,360ක් ඳහඩු 

රඵන අඹතනඹක් තභයි එඹ. ගරු ආභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහගගන් 

වන්ගන්, ගම් අඹතනඹ ඳහඩු ගනොරඵන තත්ත්ඹක  ගගන 

එන්න ඔඵතුභන්රහ කදහ ගන ගකො  රි්ඹහ කයනහද ිරඹන 

එකයි. 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒක ගනභ ආි ඹ යුතු ප්ර්ලසනඹක්. ගරු ආභතිතුභහ මී  

කලිනුත් ගම්හ  ිළිතතුරු දීරහ තිගඵනහ. ගරු භන්ත්රීටතුභනි, ප්ර්ධහන 

ලගඹන්භ ඔඵතුභහ වන්ගන් මුේදය ගළනයි. මුේදයලින් 

ගදඳහර්තගම්න්තු අදහඹභක් රඵනහ. ජහතය න්තය ප්ර්ි ේධිඹක් ව 

එකතු කයන්නන්ගේ විගල  ඊනන්දුක් ශ්රී  රංකහ මුේදය වහ 

ගරො පුයහ ඳතිනහ. ඒ තින් ගප් ය , තළඳළල් 

ගදඳහර්තගම්න්තු ඈතහ ළදගත් ළඩ  ගකො ක් කය තිගඵනහ. 

ඳුබ කවඹ ලත ර්ඹ පුයහ තළඳළල් ගදඳහර්තගම්න්තු ඈම් කය 

තිගඵන භවහ කහර්ඹ බහයඹ ගභොගවොතක ත් භතක කයන්න 

එඳහ. එඹ රහබඹ වහ රහබඹ භත ගනො ග හ තිනුයි භළනිඹ 

යුත්ගත්. ඇත එිළ  ගම්භහන කයහ ගභන් කයන්ගන් තළඳළල්කරුහ 

ඳභණක් න ඵත්, ඔඵතුභහත් ඳත් ද ඉ-ගම්ල් යුගඹ  

ඳළමිණිඹත්, ඒ දක්හ අගේ ගඵොගවොභ දුය ගභනක්ඹ ිරඹන එකත් 

ිළිතතුරු ලගඹන් ිරඹන්න භහ කළභළතියි. තළඳළල් 

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ තිගඵන ළඹ ශීර්ඹන්ගේ ගළ ලු ගකගයහි 

ගරු භහතය තුභහගේ ධහනඹ  ගඹොමු ගකො  ප්ර්තිංවිධහන ක යුතු 

කයන්න ඹම් ඹම් නිර්ගේල කයමින් ඳතිනහ.  

1957 1958 

මුේදයඹ කඩදහි  
ව 
මුද්රvණ 
විඹදභ 

ප්ර්හවන, 
ගඵඩහ ව 
ගඵදහවළරී
ම් විඹදභ 

එකතු 

රු.5/-ක් ටිනහ මුේදයඹ ලත 19 ලත 01 ලත 20 

ඈවත ංක (iii)හි වන් මුේදයඹ ලත 48 ලත 03 ලත 51 

ඈවත ංක (iv)හි වන් මුේදයඹ ලත 36 ලත 02 ලත 38 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ආත්ත ලගඹන්භ භභ තළඳළල් ග හ ආභතිතුභහගගන් තභයි 

ගම් ප්ර්ලසනඹ ආහුගේ. එතුභහ ආවිල්රහ නළති නිහ ඔඵතුභහ ිරඹනහ, 

එතුභහ  ගම්ක ඈදිරිඳත් කයන්න ිරඹරහ. ඳ  කයන්න ගදඹක් 

නළවළ, එතුභහ අපු නළති එක .  

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කලිනුත් ගම් ප්ර්ලසනඹ ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ. ගම් ප්ර්ලසනඹ -

තළඳළල් ගදඳහර්තගම්න්තුගේ නහගතඹ ගළන- කවඹ ඹ ළඹ 

ගල්ඛනගේදීත් ආහුහ. ඉ  කලිනුත් ආභතිතුභහගගන් ගම් ප්ර්ලසනඹ 

වරහ ආභතිතුභහ එඹ  ඊත්තය දී තිගඵනහ. ඒ ිළිතඵ 

ප්ර්තිංවිධහනඹ ිරරීගම් ළඩ වනක්  නිර්ගේල කයරහ තිගඵනහ. 

ඒ නු ප්ර්ගතිඹක්  ආති නහ. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ තභයි ගම් ගළන වන්ගන්. 

ගභච්චය කල් ිරේහ, තළඳළල් ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ඳහඩු ගකසටි 

300, ගකසටි 460 වුණහ ිරඹරහ. කවඹ ඳහය ආහුහභ ිරේහ, ගම් 

වුරුේගේ ඒක භ කයන්න ළඩ ක යුතු කය තිගඵනහඹ 

ිරඹරහ. ද තභයි ිළ  භව ඵළංකුගේ හර්තහ දී තිගඵන්ගන්. 

ගම්ගක් තිගඵනහ, ඳහඩු ගකසටි 460 ි   ගකසටි 500 දක්හ ළඩි 

ගරහ තිගඵනහඹ ිරඹරහ. ඒකයි ිළ ගම් ප්ර්ලසන වන්ගන්. 

ආභතිතුභහ එන්ගන්ත් නළවළ, ඒහ  ඊත්තය ගදන්න. ඔඵතුභහ 

ිරඹනහ, දන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. නමුත් ගම් ප්ර්ලසන නිහ හිංක 

මිනිුබන්ගේ විදුලි බිර ළඩි ගනහ. ළභන් ටින් එගක් ඵේද ළඩි 

ගනහ. ගම් ි ඹලුභ ගේල් ගනහ. ඒ නිහ තභයි ගම් ප්ර්ලසනඹ 

වන්ගන්. 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තළඳළල් ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ළරැේදක් නිහ ගනොගයි ඒ 

ඹගේ ඵදු ළඩි ගන්ගන්.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නළත්නම්? 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒහ ගන්ගන් ගනභ මුේදය ගහසතු ළඩි ිරරීගභන්. ඔඵතුභහ 

තළඳළල් ගදඳහර්තගම්න්තු ව යජගේ ි ඹලු ගදඳහර්තගම්න්තු 

වරහ දභන්න ිරඹරහ ගඹසජනහ කයන අර්ථික නය හඹක එල්ඵ 

ගගන ි ීටභ පුදුභඹක් ගනොගයි.  

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එගවභ ිරි භ ගඹසජනහක් කගශ  නළවළ. 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එභ අර්ථික නය හගේ ිළ එල්බිරහ නළවළ. 

ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තුන්ළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඹම් ඹම් ග හල් භවජන ග හන් ගර ඳත්හගගන ඹහ 

යුතුයි. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ තුන්ළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. 

ආභතිතුභනි, ඈසය කහරගේ ඒක පුේගර ලියුම් ප්ර්භහණඹ ි ඹඹ  

50ක්, 60ක් හගේ තභයි තිබුගණ්. ද නගකො  ඒක පුේගර ලියුම් 

ප්ර්භහණඹ ි ඹඹ  10  ඵළවළරහ. ිළ දන්නහ, e-mail, SMS 
බහවිතඹත් එක්ක ගම් තළඳළල් ඳහවිච්ිකඹ ඩු ගරහ තිගඵනහඹ 

ිරඹන කහයණඹ.  ගරු ආභතිතුභනි, භභ වන්ගන් ගම්කයි. ගම් 

න න්නිගේදන ය හ තුශ තළඳළල් ගදඳහර්තගම්න්තු ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් භළදිවත් ගරහ ඔවුන්ගේ ඳහඩු ඩු කය ගන්න 

ඔඵතුභන්රහ ගභොකක් වරි ිළඹයක් යගගන තිගඵනහද? 

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ ගඵොගවොභ ගවො ප්ර්ලසනඹක් ආහුගේ. 

ප්ර්තිංවිධහන ළඩ ිළිතගශක් දළන  ඈදිරිඳත් කය තිගඵනහ. එඹ 

ඊඳගේල කහයක බහ  කවහිල්රහ ඳළවළදිලි කය ගන්න පුළුන්. 

ඔඵතුභහ ිරඹන ලුත් ග හන් යහශිඹක් ඊඳතළඳළල් කහර්ඹහර 

වයවහ ි දු කයන්න ිරඹරහ ඒ ගඹසජනහගේ තිගඵනහ. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) වර් ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ඊතුරු භළද ඳශහගත් ඳහල් ුලරුරු :  විසතය 

ட த்ற ரகர தரடெரஷன ஆெறரறர்கள்: 

றதம்  
TEACHERS IN NORTH-CENTRAL PROVINCE : DETAILS 

 
3100/’12 

12. ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ධය හඳන භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (3):  

() ඊතුරු භළද ඳශහගත්, එක් එක් දිස්රි්ක්කගේ,  

 (i) යජගේ ඳහල් ංඛය හ;  

 (ii) ර්  2005 ි   2012 දක්හ කහර සීභහ තුශ හ 
ආති ඳහල් ංඛය හ;  

 (iii) ග ඹ කයන ුලරුරුන්  ංඛය හ; 

 (iv) ඳතින ම්පර්ණ ුලරු පුයප්ඳහඩු ංඛය හ; 

 (v) එක් එක් විඹ නු ඳතින ුලරු පුයප්ඳහඩු 
ංඛය හ; 

 (vi) ළඩඵරන විදුවල්ඳතිරු ංඛය හ; 

1959 1960 



2013 භළයි 07 

 (vii) ගශ්රව ණිධහරී ුලරුරු ංඛය හ;  

 (viii) සගේච්ඡහ ුලරුරු ංඛය හ; 

 ගකොඳභණද ඹන්න ගන් ගන් ලගඹන්  එතුභහ වන් 
කයන්ගනහිද? 

(අ) (i) ඊතුරුභළද ඳශහගත්, ගඳොගශොන්නරු වහ නුයහධපුය 
දිස්රි්ක්කර ග ඹ කයන සගේච්ඡහ ුලරුරුන් 
වහ ළම්ප් ගගන්ගන්ද; 

  (ii) එග  නම්, එභ ළම්ඳ ගකොඳභණද; 

 (iii) ඈවත දිස්රි්ක්කර යජගේ ඳහල්ර ුලරුරුන් 
ගර ි විල් අයක්ක නිරධහරීන් ග ඹ 
කයන්ගන්ද; 

 (iv) එග  නම්,  එභ ංඛය හ ගකොඳභණද; 

 (v) ඔවුන්  ධය හඳන ගදඳහර්තගම්න්තු ඹ  ගත් ගවස 
ගනත් අඹතනඹක් ඹ ගත් ුලරු පුහුණුක් රඵහ 
දී තිගේද; 

 (vi) ඔවුන් ඈදිරිගේදී ුලරු ග ඹ  නුයුක්ත ිරරීභ  
ගප්ක්ක තද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ)   ගනොඑග  නම්, ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அஷச்ெஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) டத்ற ரகரத்றல் எவ்வரத ரட்டத்றதம், 

 (i) அெ தரடெரஷனகள்; 

 (ii) 2005 ஆம் ஆண்டு வரடக்கம் 2012 ஆம் ஆண்டு 

ஷறனரண கரனகட்டத்றதள் தோடப்தட்டுள்ப 

தரடெரஷனகள்; 

 (iii) கடஷரற்தம் ஆெறரறர்கள்; 

 (iv) கரப்தடுகறன்ந வரத் ஆெறரறர் வற்நறடங் 

கபறன் ண்றக்ஷக; 

 (v) எவ்வரத தரடத்றற்கஷ றனவும் ஆெறரறர் 

வற்நறடங்கள்; 

 (vi) தறல் கடஷரற்தம் அறதர்கள்; 

 (vii) ங்கஷபத்ஷட ஆெறரறர்கள்; 

 (viii) வரண்டர் ஆெறரறர்கள் 

 ண்றக்ஷக வவ்ஶநரக வ்பவு ன்தஷ அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ட த்ற ரகரத்றல் வதரனன்ணதஷ 

ற்தம் அதரதைம் ரட்டங்கபறல் 

தறரற்தம் வரண்டர் ஆெறரறர்களுக்கு 

ெம்தபம் வெதத்ப்தடுகறன்நர ன்தஷத்ம்; 

 (ii) அவ்ரவநணறல், அந்ச் ெம்தபம் வ்பவு 

ன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶற்கூநற ரட்டங்கபறல் அெ 

தரடெரஷனகபறல் ஆெறரறர்கபரக ெறறல் 

தரதுகரப்தை உத்றஶரகத்ர்கள் தறரற்த 

கறன்நரர்கபர ன்தஷத்ம்; 

 (iv) அவ்ரவநணறல், அந் ண்றக்ஷக வ்பவு 

ன்தஷத்ம்; 

 (v) இர்களுக்கு கல்றத் றஷக்கபத்றன் அல்னது 

ஶத றதணத்றன் கலழ் ஆெறரறர் தறற்ெற 

ங்கப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 (vi) றர்கரனத்றல் இர்கஷப ஆெறரறர் ஶெஷறல் 

இஷப்தற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நர 

ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state separately, the number of - 

 (i) Government schools; 

 (ii) schools that have been closed down during 

the period 2005 to 2012; 

 (iii) teachers serving; 

 (iv) total teaching vacancies that exist ; 

 (v) teaching vacancies that exist as per each 

subject; 

 (vi) acting principals; 

 (vii) teachers holding grades; 

 (viii) teachers serving on voluntary basis; 

 (ix) in each district of the North Central 

Province ? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether salaries are paid to the teachers 

serving on a voluntary basis in the districts 

of Polonnaruwa and Anuradhapura in the 

North Central Province; 

 (ii) if so, what that salary is; 

 (iii) whether officers of the Civil Security Force 

serve as teachers in the Government schools 

of the above districts; 

 (iv) if so, what that number is; 

 (v) whether they have been provided with a 

training under the Department of Education 

or any other institution; and 

 (vi) whether it is expected to attach them to the 

Teachers Service in  future? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය ගභග යි. 

() (i)  නුයහධපුය දිස්රි්ක්කගේ යජගේ  

    ඳහල් ංඛය හ -   540 

  ගඳොගරොන්නරු දිස්රි්ක්කගේ යජගේ  

    ඳහල් ංඛය හ -  236 

 (ii) ඳහල් හ දළමීභක් ිරි දු වි ක ි දු ගනොගකගර්.  

නමුත්  ශිය  ංඛය හ  ඩු වීභ භත වහ ආතළම් ප්ර් ගේලර ි දු 

න ංර්ධන රි්ඹහලින් නිහ දරුන් විතළන් වීභ 

ගව තුගකො ගගන  භධය භ  ඳශහගත් ධය හඳන භහතය හංලඹ  ඹත් 

ඳහල් භවයක් ළසී ගගොස ආත. භධය භ යජගේ ධය හඳන 

1961 1962 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

භහතය හංලඹ  ඹත්  ිරි දු  ජහතික ඳහරක් ගම් කහර ඳරිච්ග දඹ 

තුශ ළසී ගගොස නළත. ඳශහත් බහර  ඹත් ඳහල් භවයක් 

ළසී ගගොස ආත. ඒ ංඛය හ ගභග යි: 

 (iii)   13,469 යි. 

 (iv)  2666 යි. 

 (v)  ආමුණුගභහි දක්හ ආත. ආමුණුභ බහගත* කයමි. 

 (vi)  406 යි. 

 (vii)  12,802 යි. 

 (viii)  නළත. 

(අ) (i) නළත. (ඊතුරු භළද ඳශහත් ධය හඳන ධය ක්ගේ 

ලිිළඹ  නු) 

 (ii) දහශ ගනොගේ. 

 (iii) ඔේ. 

කළබිතිගගොල්රෆ ධය හඳන කරහඳඹ ළනි ප්ර්ගේලර ිළහිටි 

තර්ජිත වහ භහයිම් ගම්භහනර ගකොටි ඊදුය ඳළතීභ නිහ එභ 

ප්ර්ගේලර ුලරුරුන් ඒ සථහන ත්වළය ඹහභ  ි දු විඹ. ඔවුන් 

සථහනගත ිරරීභ සීරු විඹ.  

එඵළවින් එභ ප්ර්ගේලර ි ුබ දරුන්  ධය හඳනඹ රඵහ දීගම්දී  

දුසකයතහ යහශිඹක් ඳළන  නළුලණි. එක  අයක්ක ංල ඹ ගත් 

ඳළති ගභභ  ප්ර්ගේලර විලහර නහයක්ක ත ඵක් තිබ තය, ි ුබ 

දරුන්ගේ ඈගගනුභ රි්ඹහලිඹ ඳත්හගගන ඹහභ  ි විල් 

ජනතහ ගඹොදහ ගළනීභ ඳවුබ ඵළවින් ධය හඳන ුබදුුබකම් පුයන 

රද ි විල්  අයක්ක ංලගේ නිරධහරින් ුලරුරුන් ගර ග ගේ 

ගඹොදහ ගන්නහ රදි. එභ නිරධහරින් ි ුබ දරුන්  අයක්හද 

රමින් අයුධ න්නේධ ඳහල් ඳේධතිගේ ධය හඳන ක යුතු 

නිි ඹහකහය ඳත්හගගන ඹහභ  භවඟු ග ඹක් ඈම් කශ ඵ 

වන් කශ යුතු ආත.   

 (iv) 123 යි. 

 (v)  ග හසථ  ුලරු පුහුණුක් රඵහ දී  ආත.  

 (vi) ගභගතක් කශ  ග ඹ ද රකහ  ඵරහ ුලරු 
ග ඹ  ආතුශත් ිරරීභ  මලික  ුබදුුබකම් පුයහ 
ආත්නම්, සථිය ුලරු ග ඹ  ආතුශත් න්න  
ඔවුන්  ඵරහගඳොගයොත්තු ගේ  නම්,   ඈදිරිගේදී ුලරු 
ඳත්වීම් රඵහ ගදන  වි   ුලරු ය සථහ  නු 
ඈල්ලුම් කයන්න   පුළුන්. එග  නළති ඵහ 
ගන්න සීරුයි.  

(ආ) දහශ ගනොගේ. 

ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුන තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි.  

ඒ ගගොල්ගරස ඈල්ලීභක් කගශොත් ුලරු ග ඹ  ඵහ ගළනීගම් 

වළිරඹහ ගළන ගරු ආභතිතුභහ ිරේහ. එගවත් තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ගප්ර් ල් භහගේ 20 න දහ ළලිඔඹ කශ 

ංචහයගේදී  ඳළවළදිලි  ිරේහ, ගම් ඹ ුලරු ග ඹ වහ ඵහ 

ගළනීභක් ි දු කයන්ගන්   නළවළ ිරඹහ.  ගරු ආභතිතුභහගගන්  ඒ 

ිළිතඵ භහ ිළිතතුයක් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගභොකද, එගවභ 

ප්ර්කහල ඹක් කය තිගඵනහ,  ඒ ප්ර්ගේලගේ මිනිුබන්ගේ ඈල්ලීභ භත.  

විගල ගඹන්භ  ඔඵතුභහ දළන් ිරේහ,  අයක්හ ලය  කහරගේදී  

තුක්කු තිඹහගගන  ග ඹ කශහඹ ිරඹහ.  දළන් යුේධඹ ඈය 

ගරහත් වුරුදු  වතයක් ගනහ. ග්රාහභ අයක්ක ග ගේ         

ඹ නුයුක්ත ිරරීගම්දී භවය ගරහ  ධය හඳන 

ගදඳහර්තගම්න්තු  ගනොදන්හ, ග්රාහභ අයක්ක  ලය තහ භත           

ඒ ගගොල්ගරස වදිි  කළවීම්ර  ඹනහ. ධය හඳන 

ගදඳහර්තගම්න්තු   ඒ ගගොල්රන්ගේ ඵළඳීභක් නළවළ. එතගකො   

විඹඹක්  ඈගළන්වීභ  බහය දී තිගඵනහ නම්, ඒ විඹ  දහශ - 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය නළති  ගකටිගඹන් ප්ර්ලසන වන්න. කහරඹ  න් 

වීගගන ඹනහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
එතගකො  ඒ syllabus එක  නු ඒ ගගොල්රන්  

වරිඹහකහය රි්ඹහ කයන්න  ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. ගම් 

තත්ත්ඹ  දළන් වුරුදු වතයක් ගනහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහගේ ප්ර්ගේලගේ  විලහර කහරඹක් ඳළළති ඩු ඳහඩු තභයි  

ිරි ඹම් අකහයඹ  ම්පර්ණ කය තිගඵන්ගන්. ුලරු ය සථහ 

නු, ඳ  ුලරුරුන් ලගඹන් ඵහ  ගන්න  පුළුන් 

ගන්ගන්, ඊඳහධිධහරින් වහ විදය හපීඨර ඹ ඳභණයි.  එග  නළති 

ිරි ගක් ිරි භ ගව තුක්  නිහත් ුලරු ග ඹ  ඵහ ගන්න   

ඵළවළ.  එළනි නුභතිඹක් යහජය  ග හ ගකොමිභ රඵහ ගදන්ගන්ත් 

නළවළ. දරුන්  ුලණහත්භක තින් ඈවශ ධය හඳනඹක් රඵහ දීගම්  

ජහතික ප්ර්තිඳත්තිඹ නු,  ුලරු ය සථහ නු ුලරු ග ඹ    

ඵහ ගන්න  පුළුන් න්ගන් ඳහර්ලසකරුන් ගදගකො යි.  

ලය ගඹන්භ  ඊඳහධිධහරින් දහශ විබහගඹ  ගඳනී ි   ම්මුඛ 

ඳරීක්ණගඹන් ඳුබ ඵහ ගන්නහ.  වුරුදු තුනක් විදය හපීඨර  

පුහුණු රත් ඩිප්ගරසභහධහරින්  ුලරු ග ඹ  ඵහ ගන්නහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතුභහ ිරඹන වළටිඹ   ගම් ඹ ුලරු ග ඹ  ඵහ ගළනීභක් 

ි ේධ කයන්ගන් නළේද?  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එගවභ ඵහ ගන්න   ඵළවළ.  

1963 1964 

[ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන  භවතහ] 

දි දිස්රි්ක්කඹ          එක් එක් ය තුශ ළසී කවඹ ඳහල් ගණන 

   2005 2006 2007  2008 2009 2010   2011 2012 

 නුයහධපුයඹ      0    0    4      0     2   1 6 2 

ගඳොගශොන්නරු      1    0    1      0     0   0      0 0 

————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගම් ප්ර්ගේලර ුලරු පුයප්ඳහඩු ගදදවස වඹි ඹ  ගණනක්  

තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ිරඹන විධිඹ - 

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ  වහ විකල්ඳ  ක්ර]භගේද ඳ නුගභනඹ කයනහ.  ඒ ඒ 

ප්ර්ගේලර ලය  ුබදුුබකම් පුයන ඹ නළත්නම්, ඒ ඹ ුලරු  

වහඹකඹන් ගර ඵහ ගගන  වුරුදු ඳවක කහර ඳරිච්ගච්දඹ 

තුශ ලය  ුබදුුබකම් ම්පර්ණ කයන්න  ඈඩ  ගදනහ.  විවිධ 

සථහරදී කළබිනට්  තීයණ භත  යහජය  ග හ ගකොමිගම් 

නුභළතිඹ නු  එග  කයන සථහ තිගඵනහ. එළනි ඈල්ලීභක් 

ඊඳගේලක කහයක බහ  ඈදිරිඳත් කයන්න. ිළ ඒ ිළිතඵ 

රකහ ඵරන්නම්.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ  ගදන තුරු ප්ර්ලසනඹ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්ග  කථහ ඳත්න්ගන් නළතු තුරු ප්ර්ලසනඹ 

ගකටිගඹන් වන්න.  

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භගේ ගදන තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි,  ගරු ආභතිතුභහ.  

තමුන්නහන්ග ගේ නගසදය හ  ඳහල් ක්ර]භඹ ඹ ගත් තරහගේ 

නගසදය හ ඳහගල් ප්ර්හථමික ංලඹ, තරහගේ භවළලි කවුගර් 

ගඳොගවොය ගඵඩහක ඳත්හ ගගන ඹන්ගන්.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එළනි ිරි භ නගසදය හ ඳහරක් ගළන 

භභ දන්ගනත් නළවළ; එළනි ඳහරක් ආත්ගතත් නළවළ.  

 

භධය භ යජඹ වහ ඳශහත් බහ ඹ ගත් ඳහරනඹ න 
ඳහල් : බුේධ ධර්භ ුලරුරු 

த்ற ற்தம் ரகர அசு  றர்கறக்கும் 

தரடெரஷனகள் : வதபத் ர் ஆெறரறர்கள்  
SCHOOLS ADMINISTERED BY CENTRAL GOVERNMENT AND 

PROVINCIAL COUNCILS: BUDDHISM TEACHERS 
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14. ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ධය හඳන භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ- (3) :  

() භධය භ යජගේ වහ ඳශහත් බහ ඹ ගත් ඳහරනඹ න 
ඳහල්ර බුේධ ධර්භඹ විඹ ඈගළන්වීභ වහ ලය  
ුලරුරු ංඛය හ ගකොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන් 
කයන්ගනහිද? 

(අ)  (i) බුේධ ධර්භඹ විඹ ඈගළන්වීභ  ගඵෞේධ 
ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ඹ ුලරු ග ඹ  ඵහ 
ගළනීභ  දහශ ංක භඳ/10/2376/436/052 
ඹ  ගත් 2010 ඔක්ගතසඵර් 28  දින කළබිනට් 
ඳ්රි්කහක් ඈදිරිඳත් කය තිගේද; 

 (ii) දළන  ගඵෞේධ ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ආති 
ංඛය හ ගකොඳභණද;  

 (iii) යජගේ ුලරු බතුන් ඵහ ගන්නහ රි්ඹහඳටිඳහටිඹ  
නුකර බුේධ ධර්භඹ විඹ ඈගළන්වීභ වහ 
ගඵෞේධ ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ඹ ඵහ 
ගළනීභ  ක යුතු කයන්ගන්ද;  

 (iv) එග  නම්, එභ ඵහ ගළනීම් ගකොඳභණ කහරඹක් 
තුශ ි දු ිරරීභ   ිළඹය ගන්ගන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ගනහිද?  

(ආ) ගනොඑග  නම්,  ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அஷச்ெஷக் ஶகட்ட றணர: 

(அ) த்ற அெரங்கம் ற்தம் ரகர ெஷதகபறன் கலழ் 

றர்கறக்கப்தடுகறன்ந தரடெரஷனகபறல் வதபத் 

ர்த்ஷக் கற்தறக்க அெறரண ஆெறரறர்கபறன் 

ண்றக்ஷக ரது ன்தஷ அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ)(i) வதபத் ெத்ஷக் கற்தறக்க வதபத் 

ர்ரெரர் தரலட்ஷெறல் ெறத்றஷடந்ர்கஷப 

ஆெறரறர் ஶெஷக்கு ஶெர்த்துக்வகரள்பல் 

ெம்தந்ரக භඳ/10/2376/436/052 இனக்கத்றன் 

கலழ் 2010 எற்ஶநரதர் 28 ஆந் றகற 

அஷச்ெஷப் தத்றவரன்த ெர்ப்தறக் 

கப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ற்ஶதரது வதபத் ர்ரெரர் தரலட்ஷெறல் 

ெறத்றஷடந்துள்ஶபரர் ண்றக்ஷக ரது 

ன்தஷத்ம்; 

 (iii) அெரங்க ஆெறரறர்கஷபச் ஶெர்த்துக் வகரள்ளும் 

ஷடதொஷநக்கு அஷரக வதபத் ெத்ஷக் 

கற்தறக்கும் வதரதட்டு வதபத் ர்ரெரர் 

தரலட்ஷெறல் ெறத்றஷடந்ஶரஷச் ஶெர்த்துக் 

வகரள்ப டடிக்ஷக டுப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஆவணறல், ஶற்தடி ஆட்ஶெர்ப்தறஷண வ்பவு 

கரனத்றற்குள் ஶற்வகரள்ப டடிக்ஷக 

டுப்தரர ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state the number of teachers required for 

the teaching of Buddhism in the schools 

administered by the Central Government and the 

Provincial Councils? 

(b) Will he also state- 

 (i) whether a Cabinet Paper was presented on 

28 th October 2010 under No. 

CP/10/2376/436/052 with regard to the 

recruitment of those who have passed the 

Buddhist Dharmacharya Examination to 

Teacher Service to teach the subject of 

Buddhism; 

1965 1966 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (ii) the number of those who have passed the 

Dharmacharya Examination at present; 

 (iii) whether action will be taken to recruit those 

who have passed the Dharmacharya 

Examination in compliance with the 

procedure for the recruitment of 

Government teachers to teach the subject of 

Buddhism; and 

 (iv) if so, the period of time within which action 

will be taken to carry out such 

recruitments ? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය ගභග යි.  

() බුේධ ධර්භඹ විඹඹ ඈගළන්වීභ වහ ලය  ුලරුරු 
ංඛය හ  

 ජහතික ඳහල් වහ   - 316 

 ඳශහත් බහ ඳහල් වහ  - 742 

 ලය  මුළු ුලරුරුන් ගණන  - 1058  

(අ)  (i) නළත.  

 (ii) 2005-2008 දක්හ  -  7679 

  2009  -  6275 

  2010  -  4617 

  2011  -  3031 

 (iii) යජගේ ුලරු බතුන් ඵහ ගන්නහ රි්ඹහ 
ඳටිඳහටිඹ  නුකර ඵහ ගත ගනොවළක. නමුත් 
තිගරු  ජනහධිඳතිතුභහ ප්ර්මුඛ යජගේ ප්ර්තිඳත්තිභඹ 
තීන්දුක් භත ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ඹ ුලරු 
වහඹකඹන් ගර ඵහ ගළනීභ  දහශ භහ 
විි න් 2012/ඉඩී/ඉ/41 වහ 2012.12.31 දිනළති 
භහතය  භණ්ඩර ඳ්රි්කහ ඈදිරිඳත් කය ආත. ඒ 
වහ රළගඵන තීයණඹ නු එහි වන් න 
ගකොන්ගේි  ඹ ගත් ඔවුන් ඵහ ගළනීභ ිළිතඵ 
ඈදිරි ක යුතු කයනු රළගේ. 

 (iv) ඈතහභ ඈක්භනින්. යහජය  ග හ ගකොමිගම් 
නුභළතිඹ රළබුණු වහභ ගළට් ිරරීගම් ක යුත්ත 
කයනහ.  

(ආ) දහශ ගනොගේ.  
 

ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. 

ගරු ආභතිතුභනි, 2010 ජනහධිඳතියණඹ ඳළළති කහර 

කහනු තුශ ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් වු ඹ භවනුය 

ජනහධිඳති භන්දියඹ  කළරහ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගඳොගයොන්දුක් 

දුන්නහ -ප්ර්තිඥහක් රඵහ දුන්නහ- ඒ ි ඹලුභ ගදනහ ුලරු ග ඹ  

ඵහ ගළනීගම් රි්ඹහලිඹ දිඹත් කයනහ ිරඹරහ. දළන් ඔඵතුභහ 

රඵහ දුන්නු ංඛය හ ගල්ඛනර  නු 23,000ක  අන්න 

ප්ර්භහණඹක් ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ගරහ තිගඵනහ. භහ 

ඔඵතුභහගගන් වන්න කළභළතියි, ුලරු ග ගේ ඵහ ගළනීම් 

ඳටිඳහටිඹ  නුකර ුබදුුබකම් ම්පර්ණ කය තිගඵන, ධර්භහචහර්ඹ 

විබහගඹ ව ඊස ගඳශ භත් ඒ ි ඹලුභ ගදනහ ඵහ ගළනීගම් 

රි්ඹහලිඹ  රි්ඹහත්භක කයන්ගන් කදහද ිරඹරහ. 

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුලරු ග ඹ  එගවභ ඵහ ගන්න ඵළවළ. තිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ඈතහභ ඳළවළදිලි, නිළයදි ුලරු ය සථහ දන්නහ 
ජන නහඹකගඹක්. ඒ නිහ එතුභහ දන්නහ, ඒ හගේභ හි පු 
ධය හඳන භහතය යඹකු ලගඹන් විඳක් නහඹකතුභහත් දන්නහ 
ලය  ගනත් ුබදුුබකම් තිබුණහඹ ිරඹරහ ඳ  ුලරු ග ඹ  
ඵහ ගන්න ඵළවළ ිරඹරහ. ුලරු ය සථහ  නු ඵහ ගන්ගන් 
ඊඳහධිධයඹන් ගවස විදය හපීඨ පුහුණු රළබ ඹ ඳභණයි. එයින් ිළ  
ඵහ ගළනීභ  චක්ර]ගල්ඛනඹක් ඈදිරිඳත් කගශොත් ඩහ සහධීන, 
ඩහ පුළුල් ඳදනභක් ඹ ගත් ඒ ගළන ඵරන්න  ඔඵතුභන්රහ විි න් 

ඳත් කය ගගන තිගඵනහ යහජය  ග හ ගකොමිභ; Public Service 

Commission එක. ගේලඳහරනඥඹන්  හිගතන හිගතන ඒහ 

ිරේහ  Commission එක ඒ වහ නුභළතිඹක් ගදන්ගන් නළවළ. 
එතළන තභයි ප්ර්ධහන හිය වීභ. යහජය  ග හ ගකොමිභ නළත්නම් මී  
කලින් ගඵෞේධ ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ඹ  ඳත්වීම් ටික රඵහ 
දීරහ ඈය කයනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි. 
 

ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි,- 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය නළතු ගකටිගඹන් වන්න. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එගවභයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු ආභතිතුභහ ප්ර්කහල කශහ 

ගේලඳහරනඥඹන්  හිතුණු හිතුණු අකහයඹ  ගඳොගයොන්දු දුන්නහ  

ඵහ ගන්න ඵළවළ ිරඹරහ.  
 

ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ, ගඳොගයොන්දු දීරහ නළවළ.  
 

ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
2010 ජනහධිඳතියණගේදී ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගඵොගවොභ 

ඊනන්දුගන් ප්ර්තිඥහක් රඵහ දුන්නහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තමුන්නහන්ග  ිරඹන්ගන් ඳට් ඳල් තය ඹක්. 

ජනහධිඳතිතුභහ භවනුය  කළරහ ිරි භ ගඳොගයොන්දුක් දීරහ 

නළවළ. ගභොකද, ජනහධිඳතිතුභහ ුලරු ය සථහ ගළන ගවො භ 

දන්නහ නහඹකගඹක්, තමුන්නහන්ග  හගේ ුලරු ය සථහ 

ගනොදන්නහ ගකගනකු ගනොගයි. 

1967 1968 

[ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ  භවතහ] 
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ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භගේ තුරු ප්ර්ලසනඹ වන ගතක් ඈන්න. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගනත් ගේල් වන්ගන් නළතු තුරු ප්ර්ලසනඹ වන්න. 

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ, ඳට් ඳල් තය ඹ ිරඹන්ගන් නළතු තුරු 

ප්ර්ලසනඹ වන්න.  

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගභතුභහ ය ංගගඹන් ිරඹන්ගන්, ජනහධිඳතිතුභහ ුලරු 

ය සථහ දන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. ඒක ඵයඳතශ කහයණහක්. 

ගභොකද, ඒක භහ දුන්නු ගඳොගයොන්දුක් ගනොගයි. 2010 

ජනහධිඳතියණඹ ඳළළති කහනුගේ ඒ ි ඹලුභ ගදනහ ුලරුරුන් 

වළටිඹ  ඵහ ගන්නහඹ ිරඹන ගඳොගයොන්දු භවනුය ජනහධිඳති 

භන්දියගේදි දුන්ගන් ජනහධිඳතිතුභහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ජනහධිඳතිතුභහ එගවභ ගඳොගයොන්දුක් දුන්ගන් නළවළ.  

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ඒ ගඳොගයොන්දු  නුකරයි ගම් තුරු ප්ර්ලසනඹ ආහුගේ. 

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ජනහධිඳතිතුභහ ගඳොගයොන්දු ඈස  කයන නහඹකගඹක්. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භගේ ගදළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ. ගරු කථහනහඹකතුභනි,- [ඵහධහ 

ිරරීම්] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ,  කථහ ඳත්න්ගන් නළතු තුරු ප්ර්ලසනඹ 

වන්න. 
 

ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භගේ ගදළනි තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. ගරු ආභතිතුභනි, භහ 

කනගහම් නහ ඔඵතුභහ ය ංගගඹන් ගවස ජනහධිඳතිතුභහ  ඒ 

හගේ රහද නළගීභ ගළන. ඒ ගකග  ගතත් භගේ ගදළනි තුරු 

ප්ර්ලසනඹ. 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රහද නළුලහද ිරඹරහ වන්න? 

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතුභහගේ ඊත්තයගඹන්භ රහද නළුලහ. ගභොකද, 

ජනහධිඳතිතුභහ ිරඹනහ ඔක්ගකසභ ඹ ුලරු ග ඹ  ඵහ 

ගන්නහ ිරඹරහ. ගභතුභහ ිරඹනහ, එගවභ ඵහ ගන්න ඵළවළ 

ිරඹරහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ආති. ඒක තුරු ප්ර්ලසනඹක්. ඒක  ඊත්තයඹ වන්න. 

  
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භ ගේ ගදන තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. ගරු ආභතිතුභනි, 

හභහනය ගඹන් ඹ වුරුදු 18ත්-45ත් තය ඹගගන් තභයි ඒ 

ඵහ ගළනීම් ි දු න්ගන්. ඒ ඵහ ගළනීගම් ඹස ප්ර්භහණඹන් 

තීන්දු ිරරීගම්දී -[ඵහධහ ිරරීභක්] ඈන්න, භභ ප්ර්ලසනඹ වන කල්. 

නිකුත් නය හගමික -   

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසනඹ වන්න, ආභතිතුභහගේ - 

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නිකුත් නය හගමික ධර්භහචහර්ඹ ුලරුරුන් ඵහ ගළනීගම්දී 

ඹ වුරුදු 45 දක්හ ඹ ඵහ ගන්නහ.  නමුත් ඳ  දළන 

ගන්න  රළබී තිගඵනහ, බුේධ ධර්භ විඹ ඊගන්න්න  

ධර්භහචහර්ඹ ුලරුරුන් ඵහ ගළනීගම් ඹස සීභහ වුරුදු 45 ි   

වුරුදු 35 දක්හ ඩු කය තිගඵන ඵ. භහ ඔඵතුභහ  භතක් 

කයන්න කළභළතියි, අණ්ඩුක්ර]භ ය සථහගේ බුේධ ධර්භඹ  

ප්ර්මුඛසථහනඹ රඵහ දී තිගඵන ඵ. එන් ගභොගවොතක වුරුදු 35 

ඹස සීභහ රංුල කයරහ එභ සීභහ වුරුදු 45 දක්හ ළඩි 

කයනහද ිරඹහ භහ වන්න කළභළතියි.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අණ්ඩුක්ර]භ ය සථහගන් බුේධ 

ධර්භඹ  ප්ර්මුඛසථහනඹ රඵහ දී තිගඵනහ. විඳක්ඹ විි න් ගම් 

අණ්ඩුක්ර]භ ය සථහ , එක් එක් භහතය රුන්  වහ කළබිනට් 

භණ්ඩරගේ තීයණ රි්ඹහත්භක ිරරීභ  ඊඩින් විවිධ ගකොමින් බහ 

ඳත් කය ගගන තිගඵනහ. ඒ එක් ගකොමින් බහක් තභයි, යහජය  

ග හ ගකොමින් බහ. ත ඈල්ලීභක් කයනහ, ජහතික ගඳොලිස 

ගකොමින් බහ ආතුළු නිකුත් ගකොමින් බහත් ඳත් කයන්න 

ිරඹරහ. එතගකො  භ ත්, තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ත්, කළබිනට් 

භණ්ඩරඹ ත් ලය  ගර යහජය  ග ඹ ම්ඵන්ධගඹන් ක යුතු 

කයන්න යහජය  ග හ ගකොමින් බහ ඈඩ ගදන්ගන් නළවළ. 

ුලරුරු ිරඹන සගන් යහජය  ග ගේ ගකො ක්. ුලරුරු ිරඹන්ගන් 

යහජය  ග ගේ ගකො ක් නම් ගම් යගට් ඈතහභ පුළුල් ත් දළකීම් 

1969 1970 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

හිත යහජය  නහඹකඹහ ගර තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ධර්භහචහර්ඹ 

විබහගඹ භත් ි ඹලුභ ඹ ුලරු ග ඹ  ඵහ ගන්නහ ිරඹහ 

ප්ර්තිඥහක් ිරි  දක දීරහ නළවළ. ිළ ය ංගගඹන් ිරඹන්ගන් 

නළවළ. ගප් යජගේ ප්ර්තිඳත්තිඹ තභයි ිරඹන ඕනෆ ගදඹක් ගකිතන් 

ිරඹනහ මික් ය ංගගඹන් ිරඹන්ගන් නළති එක. ජනහධිඳතිතුභහ 

එළනි ප්ර්තිඥහක් දීරහ නළවළ. යහජය  ග හ ගකොමිගම් විධිවිධහන 

තිබිඹදී ිළ යජඹක් ගර කළබිනට් භණ්ඩරගේ තීයණඹ නු 

තභයි ගඵෞේධ ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ුලරුරුන්  ගම් ඳත්වීම් 

රඵහ ගදන්න ක යුතු කයන්ගන්.  

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භගේ තුන්න තුරු ප්ර්ලසනඹ ගභඹයි. 

භහ  ඔඵතුභහගගන් නළතත් යක් පුන-පුනහභ වනහ, -ගරු 

ආභතිතුභනි, ගඳොඩ්ඩක් න් ගදන්න- නිකුත් අගමික 

ක්ග ත්රැඹන් තුශ ගම් ධර්භහචහර්ඹ විබහගඹ භත් ඹ ඵහ ගළනීගම් 

ඹස සීභහ වුරුදු 18ත්-45ත් තයයි. ඔඵතුභන්රහ තීන්දු කය 

තිගඵනහ, ගඵෞේධහගමික ධර්භහචහර්ඹ -[ඵහධහ ිරරීභක්] ප්ර්ලසනඹ 

වන කල් ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳ  තීන්දු කයන්න ඵළවළ. ඵහ 

ගන්නහ අකහයඹ යහජය  ග හ ගකොමිභ විි න් තීන්දු කයන්න 

ඕනෆ. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
විසතය ඔක්ගකොභ භහ ශඟ තිගඵනහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඵහ ගන්නහ අකහයඹ තීන්දු කයන්ගන් යහජය  ග හ 

ගකොමිභයි. 

 
ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගම්ක ළදගත් ප්ර්ලසනඹක්.  

 
ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගකොශඹක් ගගනළල්රහ තය  ිරඹනහ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 15, ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. ඳළමිණ නළත. 

ගදන  ඹ.  

විගේල රැිරඹහ නියුක්තිකඹන් : යක්ණ අයණඹ  
வபறரட்டில் வரறல்தைரறஶரர்  : கரப்தைதறக் 

கரப்தேடு 
PERSONS IN OVERSEAS EMPLOYMENT: INSURANCE 

COVERAGE 

1531/’11 

1. ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ (ගරු යවි කරුණහනහඹක 
භවතහ ගනු  ) 

     (ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு ற 

கதரரக்க ெரர்தரக) 

    (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 
විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන භහතය තුභහගගන් ආසූ 

ප්ර්ලසනඹ - (3) : 

() 2006 ර්ගේ ි   ගම් දක්හ ව කහරඹ තුශ, එක් එක් 
ර්ගේදී,  

 (i) රැිරඹහ වහ විගේල ය ර  කවඹ තළනළත්තන් 
විි න් විගේල රැිරඹහ නියුක්ති කහර්ඹහංලඹ ගත 
ඈදිරිඳත් කයන රද ඳළමිණිලි ංඛය හ 
ගකොඳභණද;  

 (ii) රැිරඹහ වහ විගේල ය ර  කවඹ තළනළත්තන්  
යක්ණ අයණඹ රඵහ දීභ භකවන් යජඹ විි න් 
ඊඳඹහ ගත් අදහඹභ ගකොඳභණද;   

  ඹන්න එතුභහ ගන් ගන් ලගඹන් ගභභ බහ  
දන්න්ගනහිද?         

(අ) (i) රැිරඹහ වහ විගේල ය ර  ඹන ග කයින් ව  
යක්ණ ඔප්පු රඵහදීභ  ුබදුුබකම් රඵහ ආති 
යක්ණ භහගම් කගර්ද;  

 (ii) එභ භහගම් ගතසයහ ගනු රඵන්ගන් නිි  ග න්ඩර් 
ඳටිඳහටිඹක් නුගභනඹ ිරරීභ භකවන්ද;   

  ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද?         

(ආ) ගනොඑග  නම්,  ඒ භන්ද? 
 

வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக 

அஷச்ெஷக் ஶகட்ட றணர:  

(அ) 2006 தொல் இற்ஷந ஷ, 

 (i) ஶஷனரய்ப்தறற்கரக வபறரடு வென்ந 

தர்கள், வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை தற 

கத்றல் ஶற்வகரண்டுள்ப தொஷநப்தரடுகபறன் 

ண்றக்ஷகஷத்ம்; 

 (ii) வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தறற்கரக வென்ந 

தர்களுக்கரக ங்கப்தட்ட கரப்தைதறக் கரப் 

தேட்டின் தோனம் அெரங்கம் றட்டி தரணத் 

ஷத்ம் 

 தடரரறரக அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தறற்கரக வெல்தம் 

வரறனரபர்களுக்கு கரப்தைதறக் கரப்தேடுகஷப 

ங்குற்கு கஷத்ஷட கம்தணறகஷபத்ம், 

 (ii) ஶற்தடி கம்தணறகள் தொஷநரண ஶகள்றப்தத்ற 

ஷடதொஷநகபறதெடரக வரறவுவெய்ப்தட் 

டணர ன்தஷத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

1971 1972 

[ගරු ඵන්දුර ුලණර්ධන  භවතහ] 
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asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare: 

(a) Will he inform this House from the year 2006 to 

date, separately on per year basis- 

 (i) the number of complaints made to the 

Foreign Employment Bureau by the 

persons gone overseas for employment; and 

 (ii) the revenue collected by the Government 

through the insurance coverage provided to 

the persons gone for overseas employment? 

(b) Will he state - 

 (i)  the companies that are eligible to provide 

insurance policies to the workers going for 

overseas employment; and 

 (ii)  whether the aforesaid companies are 

selected through a proper tender process? 

(c) If not, why? 

 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ (විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ 
ුබඵ හධන භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு டினரன் வதஶர - வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை 

ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக அஷச்ெர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* 

කයනහ.  

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 
 

() (i) රළබුණු ඳළමිණිලි ප්ර්භහණඹ    

  විඳුම් රඵහ දී ආති ඳළමිණිලි  ප්ර්භහණඹ  

 

 
 

 එක් එක් ර්ඹන්හී විඳුම් රඵහ දීභ  ගනොවළිර ව 
ඳළමිණිලි ංඛය හ ඉශඟ ර්ඹ  එකතු වීභ තුිතන් 
භවය යර රළබී ආති ඳළමිණිලි ප්ර්භහණඹ  ඩහ 
ළඩි ඳළමිණිලි ංඛය හක  විඳුම් රඵහ දී ආත.  

 ඒ නු  2013 ගඳඵයහරි භ හනගේ ඳළමිණිලි 
2844ක් වහ විඳුම් රඵහ ගදමින් ඳතී.  

 ඳළමිණිලි වහ විඳුම් රඵහ දීභ ඳභණක් ගනො 
ඒජන්ි  අඹතනලින් ශ්රවමිකඹන්  ි දුවී ආති වහනිඹ 
ගවස ඳහඩු තක්ග රු කය ඒජන්ි  භන්න් න්දි 
රඵහගගන ඒහ ශ්රවමිකඹන්  රඵහ දීභද ි දු ගකගර්. 
එළනි දත්ත ිරහිඳඹක් ඳවතින් දක්හ ආත.  

   

  විඳුම් රඵහ දී න්දි මුදල් රඵහ දී ආති ප්ර්භහණඹ   

 (ii) යක්ණ අයණඹ වහිරි භ මුදරක් රැිරඹහ වහ විගේල 

ය ර  ඹන ඹගගන් ඹ කයනු ගනොරළගේ. 

() (i) ගභභ යක්ණ ඔප්පු රඵහ ගදන්ගන් ශ්රී  රංකහ යක්ණ 
ංසථහ භන්නි. ශ්රී  රංකහ විගේල රැිරඹහ නිගඹසජිත 
අඹතනඹ ගම් වහ එකභ ඵරඹ රත් නිගඹසජිත ගර 
ක යුතු කයයි. ගභභ අඹතනඹ ශ්රී  රංකහ විගේල ග හ 
නියුක්ති කහර්ඹහංලඹ  පර්ණ යිතිඹ ආති භහගභිර.  

 (ii) යජඹ  ඹත් එකභ යක්ණ අඹතනඹ ශ්රී  රංකහ යක්ණ 

ංසථහ ඵළවින්ද එඹ ද ඳ යග හි ඳතින විලහරතභ 
යක්ණ අඹතනඹ ඵළවින්ද ධය ක් භණ්ඩරඹ එඹ  ගභභ 
විලහර යක්ණඹ බහය දීභ  තීයණඹ කයන රදී.  යජඹ  
ඹත් ඵළවින් ග න්ඩර් කළවීභක් ලය  ගනොවීඹ.  

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 2, ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ, මුදල් වහ ක්ර]භ 

ම්ඳහදන භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ.  ගදන  ගේ ප්ර්ලසනඹ  

ිළිතතුය බහගත කශ වළක.  

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය ිරඹන්න 

ිරඹරහ භහ ඈල්රහ ි ටිනහ.   

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුණුගභ භවතහ (ජහතය න්තය මරය  
වගඹසකවතහ භහතය  ව මුදල් වහ ක්ර]භම්ඳහදන නිගඹසජය  
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக -  ெர்ஶெ றற 

கூட்டிஷப்தை அஷச்ெதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அஷச்ெதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
ඊත්තයඹ ිරඹන්න ඕනෆද? 

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඊත්තයඹ ිරගඹේගොත් ගවොයි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳශමුළනි  ගේ දී ප්ර්ලසනඹ වන ගරු භන්ත්රීටතුභහ හිටිගේ 

නළත්නම් ගදළනි  ගේ දී ගරහ ගත ගරහ ගන්.  ප්ර්ධහන 

ක යුතු අයම්බ කයන්න  තිගඵන්ගන් ඳසරු 2.00 යි.  

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ිළ එකඟතහක  අහ ිරඹහ ඔඵතුභහ 

එදහ ිරේහ ගන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතතුය බහගත කයන්න.  

1973 1974 

ර්ඹ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ඳළමිණිලි 
ංඛය හ 

8489 6141 6292 8648 9678 7749 8135 2014 

ර්ඹ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ඳළමිණිලි 
ංඛය හ 

8010 7720 6581 7820 10617 8960 7796 2044 

ර්ඹ 2011 2012 2013 

න්දි මුදල් 
ප්ර්භහණඹ (රුිළඹල්) 

16,550,219.00 14,039,257.00 1,892,711.00 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් ිළිතතුය ිරඹන්න ඈඩ ගදන්න.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එගවභ ඵළවළ ගන් ගරු භන්ත්රීටතුභහ. ප්ර්ධහන ක යුතු ඳසරු 

2.00  අයම්බ කයන්න  තිගඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] එගවභ ඵළවළ, 

ඔඵතුභහ ගරහ  එන්න ඕනෆ. 

 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ හභහනය ගඹන් වළභදහභ ගරහ  එනහ. ද විතයයි භභ 

ප්ර්භහද වුගණ්. ඒක ඔඵතුභහ දන්නහ ගන්. භභ හභහනය ගඹන් 

ගරහ ත් කලින් ආවිත් ි ටින ගකගනක් ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ 

ගන්.  
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වහ, ගවොයි.  එගවනම් ිළිතතුය ගදන්න.   
 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ  ගඵොගවොභ සතුතියි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඔඵතුභහ 

ිළත් එක්ක තයවහ ගරහද ගකොගවද,  ගඳොඩ්ඩක් දළඟලුයි ිරඹරහ.  

 

ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුණුගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථහනහඹකතුභහගේ යගඹන් තභයි භහ ගම් ඊත්තයඹ 

ිරඹන්ගන්.   

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභහ එඹ  තයවහ ගන්න ගවො නළවළ. 

ඔඵතුභහ  ගනොගයි ගන්. ඔඵතුභහ ඳහඩුගේ ඈන්න එකයි 

තිගඵන්ගන්. අණ්ඩු  විරුේධයි ිළ ඒහ කගශ . ිළ 

ගංගකසරඹ ගත්ගතත් නළවළ. 

 
 

ජහතික ගරොතරැයි භණ්ඩර ග කයින් :  ඳළමිණීගම් 
වහ ප්ර්හවන දීභනහ  

ஶெற வனரத்ர் ெஷத ஊறர்கள் : வு ற்தம் 

ஶதரக்குத்து வகரடுப்தணவுகள் 
EMPLOYEES OF NATIONAL LOTTERIES BOARD: 

ATTENDANCE AND TRANSPORT ALLOWANCES 

2149/’11 

2.  ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
      (ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මුදල් වහ ක්ර]භ ම්ඳහදන භහතය තුභහගගන් ආුබ ප්ර්ලසනඹ - (2) :  

() (i) ජහතික ගරොතරැයි භණ්ඩරඹ විි න් ඳළමිණීගම් වහ 
ප්ර්හවන දීභනහ ලගඹන් ර් 2005 ි   ගම් 
දක්හ අඹතන ග කයින් ගත ගගහ ආති මුදර 
හර්ක ක, ගන් ගන් ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 (ii) එභ ගගවීම්  වහ බහණ්ඩහගහයගේ නුභතිඹ රඵහ 
ගගන තිගේද; 

 (iii) එග  නම්, ඉ  දහශ ගල්ඛන බහගත කයන්ගන්ද; 

 (iv) බහණ්ඩහගහයගේ නුභතිඹ රඵහ ගගන  ගනොභළති 
නම්, එඹ  ගව තු කගර්ද; 

 (v) එභ ගගවීභ වහ නුභතිඹ රඵහ දුන් පුේගරඹහ 
ගවස පුේගරයින් කවුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(අ) ගනොඑග  නම්,  ඒ භන්ද? 

 

றற, றட்டறடல் அஷச்ெஷக் ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) ஶெற வனரத்ர் ெஷதறணரல் வு ற்தம் 

ஶதரக்குத்து வகரடுப்தணவுகபரக 2005ஆம் 

ஆண்டிததந்து இற்ஷநஷ றதணத்றன் 

ஊறர்களுக்குச் வெதத்ப்தட்டுள்ப தத் 

வரஷக தடரந் அடிப்தஷடறல் வவ் 

ஶநரக வ்பவன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி வகரடுப்தணவுகளுக்கரக றஷநஶெரறறன் 

அங்கலகரம் வதநப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஆவணறல், அற்கு ற்தைஷட ஆங்கஷப 

ெஷதறல் ெர்ப்தறப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 (iv) றஷநஶெரறறன் அங்கலகரம் 

வதநப்தடரறதப்தறன் அற்கரண கரங்கள் 

ரஷவன்தஷத்ம்; 

 (v) ஶற்தடி வகரடுப்தணவுகளுக்கரண அங்கலகர 

த்ஷ ங்கற தர் அல்னது தர்கள் ரர் 

ன்தஷத்ம் 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the amount of money paid by 

the National Lotteries Board to its 

employees as attendance and transport 

allowances in each of the years from the 

year 2005 upto now; 

 (ii) whether approval of the Treasury has been 

obtained for the aforesaid payments; 

 (iii) if so, whether the relevant documents will 

be tabled; 

 (iv) the reasons, if the approval of the Treasury 

has not been obtained; and 

 (v) the person or persons who granted approval 

for the aforesaid payment? 

(b) If not, why? 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුණුගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්ර]භ ම්ඳහදන භහතය තුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය ගදනහ.  

1975 1976 
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() (i) දීභනහ ගගවීභ අයම්බ කය ආත්ගත් 2008 භළයි භ 

ි  ඹ. ඒ  නු ඳවත වන් ඳරිදි මුදල් ගගහ 

ආත. 2008 භළයි භහගේ ි   රක් 51,21,000යි.  

2009 රක් 75,000යි. 2010 රක් 73,000යි.  

2011 රක් 78,000යි.  2012 ළප්තළම්ඵර් දක්හ 

රක් 51යි.   

 (ii) 2008 ගප්ර් ල් 28 දින ඳළළති ජහතික ගරොතරැයි 

භණ්ඩරගේ ධය ක් භණ්ඩර රැසවීගම් දී දුන් 

නුභළතිඹ භත 2008 භළයි භ ි   ගගවීම් ි දු කය 

ආත. ගම් වහ බහණ්ඩහගහය නුභළතිඹ රඵහ 

ගළනීභ  ගඹොමු කය ආත්ගත් 2012.05.14 දින ගේ. 

ගභභ ප්ර්හවන දීභනහ ගදන රේගේ ධය ක් 

භණ්ඩරගේ නුභළතිඹ ඹ ගත්ඹ.  ගභඹ ළම්ප් ළඩි 

ිරරීභක් ළන්නක් ගනො, ග ක ුබඵ හධනඹ 

ඹ ත  ළග න්නක් ඵළවින් ගම් වහ ධය ක් 

භණ්ඩර නුභළතිඹ ප්ර්භහණත් ඹළයි ළරකු 

ගවයින් ගගවීම් ක යුතු ධය ක් භණ්ඩරඹ 

නුභළතිඹ ඹ ගත් ි දු කය ආත. ගකග  ගතත් 

විගණනකරු විි න් ගම් වහ මුදල් වහ ක්ර]භ 

ම්ඳහදන භහතය හංලගේ නුභළතිඹ රඵහ ගත යුතු 

ඹළයි  2008 විගණන හර්තහගන් ගඳන්හ දී ආත. 

2011 ඳළළති ඳහර්ලිගම්න්තු කවණුම් කහයක බහගේ 

දී 2008 ව 2009 යර  දහශ කවණුම් හර්තහ 

ිළිතඵ ඳරීක්හ කයනවි  ගම් ිළිතඵ 

හකච්ඡහ  බහජනඹ වී ආත.  

  එහිදී ගම් වහ බහණ්ඩහගහයගේ අයණ 

නුභළතිඹ රඵහ ගන්නහ ගර දන්හ තිගේ.  

 (iii)  ගම්හ  ආමුණුම් තිගඵනහ.  

 (iv)  ඒ නු ගභභ දීභනහ ගගවීභ ිළිතඵ ගව තු හධක 

දක්හ ජහතික ගරොතරැයි භණ්ඩරඹ 

බහණ්ඩහගහයගේ නුභළතිඹ ඈල්රහ 2012.02.14 දින 

භහතය හංලඹ ගත ලිිළඹක් ඹහ ආත.  

 (v)  ගභභ ප්ර්හවන දීභනහ ගගවීභ කශභනහකයණ 

ග හ ගදඳහර්තගම්න්තුගන් නිර්ගේල කය ආත. 

එග  වුද, බහණ්ඩහගහයගේ නුභළතිගඹන්  ගතොය 

ගගන රද ප්ර්හවන දීභනහ ගනුගන් අයණ 

නුභළතිඹ රඵහ දීභ නිර්ගේල කය නළත. ජහතික 

ළම්ප් වහ ග ක ංඛය හ ගකොමින් බහගේ 

ගල්කම් විි න් කශභනහකයණ ග හ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ධය ක් ජනයහල් ගත දන්හ 

ආති ඳරිදි ගභභ දීභනහ ඈදිරිඹ  ගගවීභ නුභත 

කය ආත. අයණ නුභළතිඹ ගළන යජගේ කවණුම් 

ිළිතඵ කහයක බහගේදී ලය  තීයණඹක් ගනු 

ආත.  

(අ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ 2003 ජුනි 02 දින දයන 

යහජය  ඳරිඳහරන චක්ර]ගල්ඛනගේ 9. (vii) ගන්තිඹ නු ඳළවළදිලි 

භවහ බහණ්ඩහගහයගේ විධිභත් නුභළතිඹිරන්  ගතොය ගම් දීභනහ 

ගගන්න ඵළරි ඵ. ඒ නිහ ඳ ගභඹ ිරේගේ  ඒ ඹගගන් ඹ කය 

ගන්න ක යුතු කයන්න ිරඹරහයි. ගභොකද ගභගවභ- 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් භභ ිළිතතුය ව ගන්න සථහ දුන්නහ ගන්. ඉ  ළඩිඹ 

කහරඹ ගදන්න ඵළවළ. 

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එක තුරු ප්ර්ලසනඹයි වන්ගන් ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

ගරු ආභතිතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගන්නහ ව ිළඹය 

ගභොකක්ද ිරඹරහ භහ ඔඵතුභහගගන් වන්න කළභළතියි. 2008න් 

ඳුබ ගම් වහ නුභළතිඹ රළබී තිගඵනහ. 

 
ගරු (අචහර්ඹ) යත් මුණුගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගම් අයණ නුභළතිඹ ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹ යජගේ කවණුම් ිළිතඵ 

කහයක බහගේදී ිළ හකච්ඡහ කයරහ ගදිරන් එක තීයණඹක් 

ගනිමු. භවය වි  එඹ  හධහයණ ගව තු තිගඵනහ නම් ඒ බහ  

ඵරතර තිගඵනහ ඒ අයණ නුභළතිඹ දීරහ ඒ ප්ර්ලසනඹ 

නියහකයණඹ කයන්න. එගවභ නළති, ගම් ගළන ඹම් 

නිරධහරිඹකුගගන් ගවස නිරධහරි භණ්ඩරඹිරන් එඹ ඹ කශ යුතුඹ 

ිරඹරහ බහ හිතනහ නම් ඒකත් නිර්ගේල කයන්න පුළුන්. ගරු 

දඹහි රි ජඹග කය භන්ත්රීටතුභනි, ඔඵතුභහත් එභ කහයක බහගේ 

හභහජිකගඹක් ලගඹන් ඈන්නහ. එහිදී ිළ හකච්ඡහ කයරහ 

තීයණඹක් ගනිමු. 

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගඵොගවොභ සතුතියි. භභ ඉ  ළඩිඹ වන්ගන් නළවළ ගරු 

කථහනහඹකතුභනි.  

 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 7-2883/'12-(3), ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ. 

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු භන නහනහඹක්කහය භන්ත්රීටතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධය හඳන භහතය තුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ භහ තුනක් කල් ඈල්රහ ි ටිනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් ිරරීභ  නිගඹසග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷப றடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

1977 1978 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ශභයින් දවම් ඳහල් ධය හඳනඹ  හුරු කයවීභ : 
ිළඹය  

அநவநறப் தரடெரஷனக் கல்றஷப் 

தக்கப்தடுத்ல் : டடிக்ஷக 
ENCOURAGEMENT OF CHILDREN TOWARDS DHAMMA 

SCHOOL EDUCATION: STEPS TAKEN 
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13.   ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ (ගරු ගනසභහ ගභගේ 
භවත්මිඹ ගනු ) 

         (ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு (றதற 

அஶணரர கஶக ெரர்தரக) 

      (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Anoma Gamage) 
ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ අගමික ක යුතු 

භහතය තුභහගගන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ - (1) : 

  () (i) ඈරිදහ දිනර ඳසරු 1.00 දක්හ ඊඳකහයක ඳන්ති 
ගනොඳත්න ගර දළඩි නීති රීති ඳනහ තිබිඹදීත් 
එභ කහර සීභහ තුශ දියිගන් ගනොගඹක් 
සථහනර  කුඩහ වහ භවහ ඳරිභහණගේ ඊඳකහයක 
ඳන්ති ඳළළත්වීභ ගව තුගන් දවම් ඳහල්ර  
ඳළමිගණන ශිය  ංඛය හ ඩුගමින් ඳතින 
ඵත්; 

 (ii) දවම් ඳහල් දරුන්  නිකුත් කයනු රඵන ගඳශ 
ගඳොත් ලය  ප්ර්භහණඹ , කර  ගේරහ  
ගනොරළගඵන ඵත්; 

 (iii) දවම් ඳහල් හන ය විබහග ඳළළත්වීගම් 
දිනඹන් ගනස ිරරීභ දවම් ඳහල් දරුන්ගේ 
ධය හඳනඹ   ඵරඳහන ඵත්;  

 (iv) දවම් ඳහල් ුලරුරුන් වහ රඵහ ගදන නිර 
ආඳුම් දීභනහ කර  ගේරහ  ගනොරළගඵන 
ඵත්;  

 එතුභහ දන්ගනහිද?  

(අ) (i) දරුන් තදුය ත් දවම් ඳහල් ධය හඳනඹ  හුරු 
කයවීභ වහ ගනු රඵන ිළඹය කගර්ද; 

 (ii) දවම් ඳහල් ගඳශ ගඳොත්  නිි  ඳරිදි රඵහදීභ  
ිළඹය ගන්ගන්ද; 

 (iii) ඒ වහ ආති ඵහධක කගර්ද; 

 (iv) ුලරුරුන්ගේ නිර ආඳුම් දීභනහ කර  ගේරහ  
රඵහදීභ  ව න් ය විබහග ඳළළත්ගන 
දිනඹන් ගනස කය ි ුබන් ඳවුබතහඹ  ඳත්වීභ 
ළරළක්වීභ  ිළඹය ගන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ)  ගනොඑග  නම්, ඒ භන්ද? 
 

தற அஷச்ெதம், வதபத் ெரெண,  அதல்கள் 

அஷச்ெதரணஷக் ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) ஞரறற்தக்கறஷகபறல் தறற்தகல் 1.00 ற 

ஷ ணறரர் ஶதரஷண குப்தைக்கஷப 

டரத்ஶண்டரவண கடும் ெட்டங்கள் 

றறக்கப்தட்டுள்ப றஷனறல் அக்கரனப்தகுற 

றதள் ரட்டின் தல்ஶத இடங்கபறதம் ெறநற 

ற்தம் தரரறபரண ணறரர் ஶதரஷண 

குப்தைகள் டரத்ப்தடுன் கரரக அந 

வநறப் தரடெரஷனகளுக்கு தஷக தகறன்ந 

ரர்கபறன் ண்றக்ஷக குஷநஷடந்து 

தகறன்நது ன்தஷத்ம்; 

 (ii) அநவநறப் தரடெரஷன ரர்களுக்கு 

ங்கப்தடுகறன்ந தரடப் தைத்கங்கள் ஶதரற 

பறல் உரற ஶத்றற்குக் கறஷடப்தறல்ஷன 

ன்தஷத்ம் 

 (iii) அநவநறப் தரடெரஷன இதற ஆண்டுப் 

தரலட்ஷெஷ டத்தும் றகறகஷப ரற்நற 

ஷப்தரணது அநவநறப் தரடெரஷன ரர் 

கபறன் கல்றறல் தரறப்ஷத ற்தடுத்தும் 

ன்தஷத்ம்; 

 (iv) அநவநறப் தரடெரஷன ஆெறரறர்களுக்கு 

ங்கப்தடுகறன்ந ெலதஷடக் வகரடுப்தணவு 

உரற ஶத்றல் கறஷடப்தறல்ஷன ன்தஷத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தறள்ஷபகளுக்கு அநவநறப் தரடெரஷனக் 

கல்றஷ தக்கப்தடுத்துற்கரக ஶற் 

வகரள்பப்தடும் டடிக்ஷககள் ரஷ 

ன்தஷத்ம்; 

 (ii) அநவநறப் தரடெரஷன தரடப் தைத்கங்கஷப 

எழுங்கரக வதற்தக் வகரடுக்க டடிக்ஷக 

ஶற்வகரள்ரர ன்தஷத்ம்; 

 (iii) அறதள்ப ஷடகள் ரஷ ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஆெறரறர்கபறன் ெலதஷடக் வகரடுப்தணஷ உரற 

ஶத்றல் வதற்தக் வகரடுப்தற்கும், இதற 

ஆண்டுப் தரலட்ஷெ ஷடவததகறன்ந றகறஷ 

ரற்நறஷத்து ெறதர்கள் அவெபகரறங்கஷப 

றர்வகரள்ஷத் டுப்தற்கும் டடிக்ஷக 

ஶற்வகரள்ரர  ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

 asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the number of students attending the 

Dhamma Schools is on the decline owing 

to small and large-scale tuition classes 

being conducted in various places in the 

Island on Sunday morning, despite 

stringent laws being imposed preventing 

tuition classes from being conducted till 

1.00 p.m. on Sundays; 

 (ii) the textbooks meant for Dhamma School 

children do not reach them on time in 

required quantities; 

 (iii) the altering of the dates of the Dhamma 

School final examination hampers the 

education of the Dhamma School students; 

and 

 (iv) the uniform allowance paid to Dhamma 

School teachers is not made available to 

them on time? 

1979 1980 
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(b) Will he state - 

 (i) as to what steps will be taken to encourage 

children to take to Dhamma School 

education; 

 (ii) whether, steps will be taken to provide the 

Dhamma School textbooks properly; 

 (iii) the obstacles that impede that; and 

 (iv) whether, steps will be taken to pay the 

uniform allowance of the teachers on time 

and prevent the students facing 

inconveniences by altering the dates of the 

Dhamma School final examination? 

(c) If not, why ? 

  
ගරු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ුලණර්ධන භවතහ (බුේධ ලහන වහ 
අගමික ක යුතු නිගඹසජය  භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு ம்.ஶக..டி.ஸ். குர்ண - வதபத் ெரெண, 

 அதல்கள் தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

අගමික ක යුතු භහතය තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය 

බහගත* කයනහ.  

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 
 

()  (i)   ඈරිදහ දිනර ඊදඹ රුගේ ඊඳකහයක ඳන්ති ඳළළත්වීභ 
වහ දළඩි නීති ඳනහ නළත. ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් බහ 
අඹතන භන්න් ඊඳකහයක ඳන්ති ඳත්නු රඵන අඹතන 
දළනුත් කය ආත.  

  දවම් ඳහල් ි ුබන්ගේ ඳළමිණීගම් ඩුක් හර්තහ වී නළත.  

 (ii)   ගඳශ ගඳොත් ගඵදහ වළරීගම් ිරි දු ප්ර්භහදඹක් නළත. භවය 

සථහර ඳභණක් ඳරිඳහරනභඹ ගළ ලු භතු ව ඵ 
ිළිතගනිමි.  

 (iii)   දවම් ඳහල් හන ය විබහග  ඳළළත්වීභ ගකගයනුගේ ශ්රී  
රංකහ විබහග ගදඳහර්තගම්න්තු භන්නි. තය ලය  කරුණක් 
ආගතොත් මි දින කහනු ගනසවීභ කයනු ගනොරළගේ.  

 (iv)   දවම් ඳහල් ුලරුරුන් වහ නිර ආඳුම් දීභනහ රඵහ ගදනු 
ගනොරළගේ.  

(අ)  (i)    දරුන් තදුය ත් දවම් ඳහල් ධය හඳනඹ  නළඹුරු කයවීභ 
වහ  

01. දවම් ඳහල් ංර්ධනඹ ගනුගන් ගගොඩනළන්ලි, 
ගඩසක්, පුම් වහ ඊඳකයණ රඵහ ගළනීභ  
මරය හධහය රඵහ දීභ. 

02. ගඳශ ගඳොත් ුලණහත්භක ඵවින් ළඩිදියුණු ිරරීභ. 

03. ුලරුරුන් වහ නිර ආඳුම් රඵහ දීභ. 

04. ුලරුරුන් වහ පුසතකහර දීභනහ රඵහ දීභ. 

05. විවිධ දළනුභ ර්ධන ය හඳිති රි්ඹහත්භක කය 
ආගයීභ  බහජනඹ ිරරීභ. 

 (ි ුබ නිපුණතහ/ දවම් දළනුභ ළඩ වන්) 

 (ii)  ඔේ. එඹ භහතය හංලගේ ගකීභිර. 

 (iii)   ඵහධක ගනොභළත. 

 (iv)  () (iii) වහ () (iv) දහශ ගේ.  

(ඇ)  දහශ ගනොගේ.  

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන ංක 15-2465/'12-(1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීටතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ වනහ.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ (ක්රීවඩහ භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக - றஷபரட் 

டுத்துஷந அஷச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ භහ 

භහඹක් කල් ඈල්රහ ි ටිනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් ිරරීභ  නිගඹසග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

 

ගඳෞේගලික  දළනුම් දීගභන් ආසූ ප්ර්ලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත ගවසි  ිරරීභ  

தங்கரத் ஷடச் ெட்டத்ஷ லக்குல் 
REPEAL OF PREVENTION OF TERRORISM ACT 

 
ගරු යනිල් වික්ර]භි ංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසගේ 
නහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - றர்க்கட்ெற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එල්ීටීටඉ ංවිධහනගේ ත්රැසතහදී ළඩ 

ක යුතු භර්දනඹ කයලීභ වහ 1978 ගර්දී එල්ීටීටඉඹ ව 

ගනත් එළනි ංවිධහන තවනම් ිරරීගම් ඳනත ඳහර්ලිගම්න්තු 

විි න් ම්භත කශහ. නමුත් ගම් ඳනගත් ඩු ඳහඩු ගණනහක් 

තිබුණු ඵ ගඳනී කවඹ ගවයින් ඒ ගනු  1979 ගර්දී 

ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් (තහකහලික විධිවිධහන) ඳනත ම්භත 

ගකරුණහ. ගභහිදී ඳ ඳදනම් කය ගත්ගත් එක්ත් යහජධහනිගේ 

ඊතුරු ඹර්රන්ත ත්රැසතහදඹ ම්ඵන්ධ බ්රිිතහනය ඹ ම්භත කය 

තිබ ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනතයි.  

ගම් ඳනත ඹ ගත් ඊතුගර්ත්, දකුගණ්ත් ත්රැසතහදඹ  වහ 

ත්රැසතහදීන්  එගයහි රි්ඹහ කශහ. ත් ඩංුල  ගළනීම් ි දු කශහ.  

දළන් ඊතුගර් යුේධඹ හනයි. ත්රැසතහදඹ ශක්හ වභහයයි. 

එන් ඳුබ බිභක ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත රි්ඹහත්භක 

කයලීගම් ලය තහක් ඳළන නන්න්ගන් නළවළ. එභ නිහ ගභභ 

ඳනත ගවසි  කශ යුතු තිබුණහ. ඒ ගළන ගකරුණු විභසීම්රදී 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදීභ අණ්ඩු සථහ ිරහිඳඹකදීභ ප්ර්කහල 

කගශ  ඔවුන් ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත රි්ඹහ  නංන්ගන් 

නළති ඵයි.  

1981 1982 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

2011 ළප්තළම්ඵර් 11 න දහ ි දුවීගභන් ඳුබ ගරසකගේභ 

ධහනඹ ගඹොමු වී ආත්ගත් ජහතය න්තය ත්රැසතහදී රි්ඹහ  

ිළිතඵයි. එළනි ත්රැසතහදී රි්ඹහ ළශළක්වීභ ඊගදහ බ්රිිතහනය  

ඳහර්ලිගම්න්තු කලින් තිබ ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත 

ගනු  ගනත් ඳනතක් ම්භත කය ගත්තහ. ගේලඳහරන 

කහර්ඹඹන් භර්දනඹ ිරරීභ  එභ ඳනගත් ගන්ති ගඹොදහ ගළනීභ එභ 

ඳනත භන්න්භ තවනම් කය තිගඵනහ. නමුත් දළන් ශ්රී  රංකහගේ 

ප්ර්තිහදී ගේලඳහරන කණ්ඩහඹම් භර්දනඹ ිරරීභ වහ ගභභ ඳනත 

ගඹොදහ ගළගනමින් ඳතිනහ. හේ හලි භවතහ ත් ඩංුල  

ගත්ගත් ගම් ඳනත ඹ ගත්යි. ඔහු ගේලඳහරනඥගඹක්. අණ්ඩු 

ඳක්ගේත්, විඳක්ගේත් ගේලඳහරන කහර්ඹන්  ම්ඵන්ධ වී 

තිගඵනහ. 2010 ජනහධිඳතියණඹ සථහගේදී ඔහු එක්ත් 

ජහතික ඳක්ගඹන් ඈත් භහින්ද යහජඳක් භවතහ  වහඹ රඵහ 

දුන්නහ. හලි භවතහ ි ඹ ගේලඳහරන ජීවිතඹ තුශ ිරි  සථහක 

ත්රැසතහදී ංවිධහනඹක  ම්ඵන්ධ ක යුතු කය නළවළ.  

ඔහු ත් ඩංුල  ගගන ආත්ගත් ඔහු විි න් කශ ප්ර්කහලඹක් 

ඳදනම් කය ගගන ඵ ඳළගනහ. ගේලඳහරනඥඹන් විවිධ ප්ර්කහල 

කයනහ. ගකීම් හිත ගභන්භ ගකීම් යහිතද ප්ර්කහල  කයන 

සථහ ඳ දළක තිගඵනහ. හලි භවතහ ගම් ප්ර්කහලඹ කගශ  

අණ්ඩු මුසලිම් ජනතහ  ි දු න හිරිවළය ම්ඵන්ධ ිරි දු රි්ඹහ 

භහර්ගඹක් ගනොගන්නහ සථහකයි. අණ්ඩුගේ මුසලිම් 

නහඹකඹන් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් නිවඬ ි ටිනහ සථහකයි.  

හලි භවතහ එන් ඳුබ බිභක අගේගශීලී කශ ප්ර්කහලඹක 

යදක් ගවස ගකීම් යහිත ඵක් ආති ඵ  ගචසදනහ ආත්නම්, 

මුලින්භ කශ යුතු තිබුගණ් එළනි ප්ර්කහලඹක් ඔහු විි න් 

ළඵළවින්භ කශහ දළයි විභර්ලනඹ ිරරීභයි. ඒ ගළන ම්පර්ණ 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න  ඕනෆ ගරු කථහනහඹකතුභනි. එගවභ 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ තිගඵනහද? ඒ විභර්ලන ක යුතුලින් 

ඳුබ ඔහු යදක් කය ආති ඵ ඒත්තු ඹන්ගන් නම් හභහනය  නීතිඹ 

ඹ ගත් ක යුතු ිරරීභයි කශ යුත්ගත්. 

භභ හිතන වළටිඹ  දණ්ඩ නීති ංග්රාවඹ ඹ ගත් ගම් ගළන ඕනෆ 

තයම් ිළඹය ගන්න පුළුන්, incitement and all that is there in 

the Penal Code.  එග  ගනොභළති ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත 

ඹ ගත් ඔහු ත් ඩංුල  ගළනීභ ඳ  ිරි ග ත් නුභත 

කයන්න ඵළවළ. 

Hon. Speaker, we all know that everyone makes these 

types of speeches.  If anyone breaks the boundaries of 

free speech, both the civil law and the criminal law are 

available to take action against them.  If someone says, 

“We are going to take arms to defend the sovereignty of 

the people”, is that an offence?  There is a school of 

thought that says you have a right to bear arms in defence 

of liberty.  But, according to this, anyone who belongs to 

that school of thought has to be locked up under the PTA.  

ගම් නිහ අණ්ඩුගේ රි්ඹහ කරහඳඹ ිළිතඵ ඵයඳතශ ප්ර්ලසන 

භතු නහ. "ෂළන් ඵේ" එක  ඳවය දුන් පුේගරඹහ එිතඹ  දභහ, ඒ 

ගළන ගදොස ිරේ හේ හලි ආතුශ  දභනහ. ගභයින් ඳ  

එශළගමන්න  පුළුන් නිගභනඹ න්ගන් අණ්ඩු ගේලඳහරන 

ප්ර්තිහදීන් භර්දනඹ ිරරීභ  ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත ඳහවිච්ික 

කයන ඵයි. 

ඈදිරිඹ ත් ගම් තත්ත්ඹ මී ත් ඩහ නයක භට් මින් ි දු 

න්න  පුළුන්. තභන්  එගයහි ය  පුයහ නළ  ගඟන ජන රැල්ර 

භර්දනඹ වහ ද ගම් ඳනත ඳහවිච්ික කයන්න  අණ්ඩු ක යුතු 

කයහවි. ඒ සථහගේදී ඹම් ගකනකු ඈටි ඳන්දම් ඳත්තු කශත් භභ 

හිතන්ගන් PTA ඹ ගත් ඒ පුේගරඹහ ත් ඩංුල  ගනීවි. 

ඒකහධිඳති ඳහරනඹක් කයහ ගඹොමු වීගම් ප්ර්ණතහ ගම් භන්න් 

ඳළවළදිලිභ ප්ර්දර්ලනඹ නහ. ගභඹ ඈතහ බඹහනක තත්ත්ඹක්.  

ඒ නිහ භභ ගරු ගභළතිතුභහගගන් ඳවත දළක්ගන කහයණහ 

විභන්න  කළභතියි. ගභොකද, 2010 ඳහර්ලිගම්න්තු ඡන්දගේදී ගරු 

ගභළතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ත්රැසතහදිඹකු එක්ක ළඩ ක යුතු කශහ 

ගන්? හේ හලි භවතහත් එතළන ි ටිඹහ ගන්? 

1.  හේ හලි භවතහ ම්ඵන්ධ හභහනය  නීතිඹ ඹ ගත් 
ක යුතු ගනොගකො  ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත 
ඹ ගත් ක යුතු කගශ  ආයි? 

2.  ත දුය ත් ප්ර්තිහදී ගේලඳහරනඥඹන් වහ ජනතහ ඵරගේග  
භර්දනඹ වහ ගම් ඳනත ගඹොදහ ගන්නහද? 

3.  දළන් ත්රැසතහදඹ න් වී ආති නිහ ත්රැසතහදඹ 
ළශළක්වීගම් ඳනත ගවසි  කයනහද? නළත්නම් ඒ ආයි? 

 සතුතියි. 

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (ග්රාහභහතය තුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ අගමික ක යුතු භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அஷச்ெதம் வதபத் 

ெரெண,  அதல்கள்  அஷச்ெதம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිගඹසග 23(2) ඹ ගත් 

විඳක් නහඹකතුභහ භතු කශ  ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුරු රඵහ ගදන්න භහ 

කළභළතියි.   

ය 30ක  අන්න කහරඹක් ශ්රී  රංකහ එල්ීටීටඉ රුදුරු 

ත්රැසතහදී තර්ජනඹන්  රක් ඳළති තය, 2009 භළයි භ එභ 

බිහිුබණු ත්රැසතහදඹ මුලින් ඊපු හ දභහ ගභභ ය   නළතත් 

හභගේ රුණලු ඊදහ ගකො  ඊදහයවත්, සථියවත් හභඹක් ව 

ෆභ ජහතිඹක භ නිදවස නිවල් ය ක් බිහි කය දීභ වහ 

ත්භන් යජඹ ආඳ කළඳ රි්ඹහ කයන රදී.  

එල්ීටීටඉ ත්රැසතහදඹ ගභයටින් තුයන් ිරරීභ වහ ගනොගඹකුත් 

යජඹන් ගභභ කහරඹ තුශ ඊත්හව ගන්නහ රද තය ගම් වහ 

ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනගත් ප්ර්තිඳහදන ගනොගඹක් යුරින් 

දහඹක කය ගන්නහ රදී. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභභ යජඹ ිරි දු 

සථහක ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනගතහි ප්ර්තිඳහදන ඳම් 

ගේලඳහරන භිරහගඹන් ගනත් ගේලඳහරන ඳක්ඹක් ගවස 

පුේගරඹන් යමුණු ගකො ගගන ගඹොදහ ගනොගන්නහ ඵ ඈතහභ 

ගකීගභන් දන්නු කළභළත්ගතමි.  

භභ භතක් කයන්න කළභළතියි, ඳුබ කවඹ කහරගේ කරඵර ආති 

වුණු සථහගේදී අණ්ඩු ඳක්ගේ -ගප් ඳක්ගේ- භන්ත්රීටරු ි ය 

බහයඹ  ගත්ත ඵ.  

 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගකොගව දීද? දල්  හීනඹක් දළකරහද? 

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
1972 කරඵර තිබුණු කහරගේ. [ඵහධහ ිරරීම්] ගප් අණ්ඩු, 

ගප් කහරගේ, ගප්භ භන්ත්රීටරුන් ඳහ ි යබහයඹ  ගත්තහ. [ඵහධහ 

1983 1984 

[ගරු යනිල් වික්ර]භි ංව  භවතහ] 
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ිරරීභක්]  ඒ ගළන ගභතළන ඈන්න භන්ත්රීටරු  හුඟ ගදගනකු දන්ගන් 

නළවළ.   

 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ වදිි  නීතිඹ ඹ ගත්. ගරු ග්රාහභහතය තුභහ,- 

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒගකන් ගඳගනන්ගන් කවුරු වරි ළරැේදක් කයනහ නම්, නීති 

විගයසධී රි්ඹහක් කයනහ නම්, යහජය  විගයසධී රි්ඹහක් කයනහ 

නම් ගප් ඳක්ගේ වුණත්, අණ්ඩුගේ භන්ත්රීටයගඹකු වුණත් ඒ 

ඕනෆභ පුේගරගඹකු ි ය බහයඹ  ගන්නහ ඵයි. එඹ ඈතිවහගඹන් 

ගඳන්නුම් කයරහ තිගඵනහ.  

 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ගභළතිතුභහ, - 

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒක ඈතිවහගේභ ගඳන්නුම් කයරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

ඔඵතුභහ ඈතිවහඹ  දන්ගන් නළත්නම් භ  කයන්න ගදඹක් නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භන්ත්රීටතුභහ ඵහධහ කයන්න එඳහ. 

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ කහර සීභහ ගළන ිරඹරහ ඵරන්න. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භන්ත්රීටතුභහ. තමුන්නහන්ග   

ඊගන්න්න ඕනෆ, ගරු භහතය යගඹක් ප්ර්කහලඹක් කයන ගකො - 

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ගභභ යජඹ ිරි දු සථහක ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් 

ඳනගතහි ප්ර්තිඳහදන ඳම් ගේලඳහරන භිරහඹන් ගනත් 

ගේලඳහරන ඳක්ඹක් ගවස  පුේගරඹන් යමුණු කයගගන ගඹොදහ 

ගනොගන්නහ ඵ ඈතහ ග කීගභන් නළත හයඹක් දන්නු 

කළභළත්ගතමි. ශ්රී  රංකහ තුශ ඳතින දණ්ඩ නීති ංග්රාවගේ 

ප්ර්තිඳහදන නු යජඹ රි්ඹහ කයන තය, ගභභ නීති ඊල්රංඝනඹ 

කයනු රඵන සථහරදී ඒ වහ රි්ඹහ ිරරීභ යජඹ තු 

ගකීභිර. හේ හලි භවතහ ම්ඵන්ධ ි දුවීගම්දී ගනොගඹකුත් 

ඳහර්ලස  විවිධ අකහයගඹන් ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත ව 

ගභභ ත් ඩංුල  ගළනීභ ඹහ ගකො  හුදු තර්ක භමින් එභන්න් 

ගේලඳහරන හි  රඵහ ගළනීභ  රි්ඹහ ිරරීභ ඈතහභ කනගහම්  

කරුණිර. ගරු විඳක් නහඹකතුභන් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගඳනී 

ි ටිනු රඵන්ගන්ද ඳම් ගේලඳහරන හි  වහ ඵ ිරඹනු කළභළති 

තය එතුභන් විි න් ගභභ බහ  ඈදිරිඳත් කයනු රළබ කරුණු 

වහ ගභගර ිළිතතුරු රඵහ ගදනු කළභළත්ගතමි. 

දළන් තිගඵන තත්ත්ඹ වළටිඹ  විඳක්ඹත්, යජඹ  විරුේධ 

තත් පුේගරඹන් ව ඳක්ත් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ, ජහතික 

වළඟීම් ර්ධනඹ කයරහ ඒ තුිතන් ගනොගඹක් විධිගේ යගර යගට් 

ආති කයන්න. ගභළනි තත්ත්ඹක් ය ක ආති ිරරීභ තුිතන් කහ ද 

ඳහඩු ගන්ගන් ිරඹරහ තමුන්නහන්ග රහ කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න 

ඕනෆ. එගවභ තත්ත්ඹක් ආති වීභ තභන්ගේ ජීවිතඹ ත් වහනිඹක්. 

ද ගරසකගේභ තත්ත්ඹ ගළන කල්ඳනහ කයරහ ඵළලුගොත් 

ගරසකඹ විභ ගරසකඹක් ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

භනුය ඹන් ත් ඩහ ඹක්කුන්ගේ තත්ත්ඹ  ගරසකගේ ය ල් 

ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ද ශ්රී  රංකහ  විරුේධ තිගඵන තත්ත්ඹ 

ගළන එක එක්ගකනහ ගනොගඹක් විධිඹ  තභන්ගේ භත ප්ර්කහලඹ  

ඳත් ිරරීභ  ගනත් විධිඹිරන් ඵළලුගොත් අදී කහරගේ තිබුණු 

තත්ත්ඹ  නළත හයඹක් ආති ිරරීභක්. ගරසකගේ නළත ඹ ත් 

විජිතහදඹක් ආති කයන්න ඊත්හව කයන තත්ත්ඹක් තිගඵන 

ඵ ද ගරසකගේ වළභ තළනභ ි දුන ි දුවීම් යගගන ඵළලුහභ 

ගඳගනනහ. ය  අයක්හ කය ගළනීභ ගේලඳහරන ඳක්ඹක  

විතයක්ත්, ගේලඳහරන නහඹකඹන්  විතයක්ත් යිති 

කහයණඹක් ගනොගයි. එඹ ගම් යගට් ජීත්න ි ඹලු ගදනහ භ -

ි ඹලුභ පුේගඹන් - යිති කහයණඹක්.   

ඒ නිහ ගභන්න ගම් ගළනත් ිළ කල්ඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. 

හුඟක් ගරහ  ද ජහතීන් ලගඹන්, මුසලිම් ජනතහ ලගඹන් 

ඈදිරිඳත් කයන හුඟක් කරුණු අණ්ඩු  විරුේධයි ඈදිරිඳත් 

කයන්ගන්.   තභන්ගේ හි ඹ  ගනොගඹක්  කරුණු ඈදිරිඳත් කශත්  

ජහතික ලගඹන් වහනිඹක් ි ේධ නහ ිරඹරහ දුයදිග කල්ඳනහ 

ගනොකයන එක ගළන භහ නම් කනගහම් ගනහ. ිළ කල්ඳනහ කය 

ඵරන්න ඕනෆ න්ගන් ගම් ය  අයක්හ ිරරීභ ම්ඵන්ධයි. ගම් 

යජඹ ගනොගයි, තමුන්නහන්ග රහගේ යජඹක් ඵරඹ  අත්,  ගම් 

ය  අයක්හ ගන්න ඕනෆ. එගවභ නළත්නම් ගකොගවොභද ක යුතු 

කයන්ගන්? ිළ ය ක් ලගඹන් එකතු රි්ඹහ කයන්න ඕනෆ. 

ඈන්දිඹහ වහ ඳහිරසතහනඹ තය යගරඹක් ආති වුණු ගරහගේ  

ඈන්දිඹහගේ ි ඹලුභ ඳක් ිරේගේ "We are Indians" ිරඹරහයි. ඒ 

සථහගේ ි ඹලු ගදනහභ එකතු වුණහ. එකතු ගරහ ප්ර්කහල 

ඈදිරිඳත්  කශහ. ගභන්න ගම් ගළන  කල්ඳනහ කය ඵරන්න ිරඹරහ 

විඳක්ගේ ත්පුඩි ගන ගප් ගරු භන්ත්රීටතුභන්රහගගන් ඈල්රහ 

ි ටිනහ.  

හේ හලි භවතහ ම්ඵන්ධ හභහනය  නීතිඹ ඹ ගත් ක යුතු 

ගනොගකො  ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත ඹ ගත් ක යුතු  කගශ  

ආයි ිරඹන එකයි  ගප් ගරු විඳක් නහඹකතුභහ ඉශඟ  වන 

ප්ර්ලසනඹ. ජහතික භන් ගඳයමුගණ් භවගල්කම් ගභොගවොභඩ් නන් 

හේ හලි භවතහ විි න් විවිධ සථහරදී විද ත් වහ මුද්රිoත භහධය  

වයවහ කය ආති ප්ර්කහල භන්න් ජනහර්කවක ගළම්ම් ආතිවිඹ වළිර 

අකහයගේ ව එළනි වළඟීම් ආති නළත ගභයග හි හභඹ 

නළති ඹහගම් තර්ජනඹක් ආතිවිඹ වළිර ඵ  බුේධි ංල භන්න් 

රඵහ ගදන රද ගතොයතුයක් ම්ඵන්ධගඹන් ඳයහධ ඳරීක්ණ 

ගදඳහර්තගම්න්තු විභර්ලනඹක් අයම්බ කයන රදි. එභ ගතොයතුය  

නු, හේ හලි භවතහ විි න් ඈන්දිඹහගේ ප්ර්කහලඹක් න 

"ජනිඹර් වික න්" ඟයහ වහ භහධය  හකච්ඡහක් රඵහ දී ආති 

තය, එඹ 2013.04.24 දින  කරහඳගේ ිළම් ංක 24 ව 25හි 

ප්ර්චහයඹ වී ආත. "ශ්රී  රංකහගේ මුසලිම් ජනතහ  අයුධ ගළනීභ වළය 

ගනත් භහර්ගඹක් ගනොභළත" ඹනුගන් එහි වන් ආත.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ද රංකහගේ දිස්රි්ක්ක 25භ මුසලිම් 

ජනතහ ජීත් ගනහ. මුසලිම් ජනතහ ජීත් න්ගන් නළති 

එකභ දිස්රි්ක්කඹක්ත් රංකහ ගේ නළවළ. රංකහගේ මුසලිම් 

ජනතහ එගකොගශොසරක් විි එක්දවස වත්ි ඹඳවගශොක් ජීත් 

ගනහ.  ළඩිභ ජනතහක් ි ටින්ගන් ම්ඳහය දිස්රි්ක්කගේ.  එහි  

එක්රක් සූවතයදවස ඳන්ි ඹ ඳණසඳවක් ජීත් ගනහ. 

ගකොශම දිස්රි්ක්කගේ එක්රක් වළ  දවස  ි ඹවළ තුනක් 

ජීත් ගනහ. භවනුය දිස්රි්ක්කගේ එක්රක් ඳවගශොසදවස 

නි ඹ වතිතසඑකක් ජීත් ගනහ.  භහ ගම් ිරේගේ ළඩිපුයභ 

1985 1986 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ජීත් ගන දිස්රි්ක්ක. ඒ දිස්රි්ක්කර ිරි  කරඵරඹක් නළවළ. 

ිරි භ ලේදඹක් නළවළ. දළන් භවනුය දිස්රි්ක්කඹ තුන්ළනි තළන  

ආවිල්රහ තිගඵනහ. එගවභ වුණහ ිරඹරහ මුසලිම් ජනතහ, ි ංවර 

ජනතහ ව ද්රvවිඩ ජනතහ තය ිරි භ ගදදඹක්ත්, 

මයඹක්ත් නළවළ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. භහ  ගඵොගවොභ න්ගතසගඹන් ිරඹන්න 

කළභළතියි,  එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ බහඳතිතුභහත් වබහගී වුණු 

ගසභහතිඹ පුදබිගම් ඳළළති ඊත්ඹ ගරහගේ ි ංවර, ගදභශ, 

මුසලිම් ජනතහ එකතු ගරහ,  ශ්රී  භවහ ගඵසධීන් වන්ග ගේ 

අශීර්හදඹ රඵහ ගගන ි ඹලු ජහතීන්  ඒකීඹ ජීත් ගන්න 

වුභනහ කයන ළරුබම් වගත ළඩ ිළිතගශක් රි්ඹහත්භක 

කයන්න රළගේහ! ිරඹහ ප්ර්හර්ථනහ කයනහ ිරඹරහ ගරොකු ගඵසඩ් 

එකක් කස කය තිබීභ ම්ඵන්ධ. ඒක  තමුන්නහන්ග රහගේ 

බහඳතිතුභහ  හක්ක .  එතුභහත් එතළන හිටිඹහ. ඵරන්න, ජහතීන් 

ලගඹන් ගකොච්චය එකමුතු ඔවුන් රි්ඹහ කයනහද ිරඹරහ. 

භවය ගරහ  එක් එක් පුේගරඹහ  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  කථහ 

කයන්න, රි්ඹහ කයන්න පුළුන්. නමුත් ජහතිඹක් ලගඹන්, ය ක් 

ලගඹන්, අගභක් ලගඹන් ගදද ගන්න කථහ කයන එගක්යි 

යද තිගඵන්ගන්.  

එග භ න්තර්ජහරගේ  ගේ ඩවිඹක් වයවහ ඊක්ත ඟයහ 
ගරො පුයහ ප්ර්චහයඹ ිරරීභ  රසහ ආත. ගරසකගේ මුසලිම් 

ය ල්  51ක් තිගඵනහ. ඒ ය ල් 51  ගම්හ කවඹහභ ඒ ජනතහ 

කල්ඳනහ කයනහ, ශ්රී  රංකහ ේවීඳගේ මුසලිම් ජනතහ  හධහයණ 

තළනක් නළතුහේද ිරඹරහ. න්න ඒ ගළනයි ිළ කල්ඳනහ කශ 

යුතු තිගඵන්ගන්. ඒක ගළනයි ිළ හිතන්න ඕනෆ.  

දළන් ඳ  විලහර ලගඹන් අධහය ඊඳකහය කයන්ගන් 

ගරසකගේ මුසලිම් ය ල්. ඒ ිළත් එක්ක මිත්රැශීලී ඹ. එගවභ නම් 

ද ිළ මුසලිම් ජනතහ  හිරිවළය කයනහ, කයදය කයනහ ිරඹරහ 

ගඳන්නුම් කගශොත් ඒ ඹ ගකොයි තයම් භනහඳඹ  ඳත් ගයිද, 

ඒගකන් ගප් මිත්රැත්ඹ නළති ගයිද ිරඹරහ ිළ කල්ඳනහ කය 

ඵරන්න ඕනෆ.  

ගභභ ඟයහගේ ඳශ වී ආති ප්ර්ලසනගත හර්තහ ිරඹහ එහි 
නතුරුදහඹක තත්ත්ඹ ිළිතඵ භවජනතහ තුරින්ද ඳළමිණිලි 

හර්තහ වී ආති තය, එඹ  දහශ ඳළමිණිලි  වන් කය ආත. ඈවත 

ගතොයතුරු ම්ඵන්ධගඹන් විභර්ලනගේදී නහයණඹ ව කරුණු 

භත වහ රද ඳළමිණිලි නු හේ හලි භවතහ විි න් රංකහ දණ්ඩ 

නීති ංග්රාවගේ 120 න ගන්තිඹ භන්න් විග්රාව කය ආති ළයදි න 

රංකහණ්ඩු  විරුේධත්ඹ දළක්වීගම්, වළඟීම් ආවිසසීභ ගවස 

ආවිසසීභ  තළත් ිරරීභ, ළි ඹන් තය න්ගතසඹ ගවස 

විරුේධත්ඹ ආති ිරරීභ  ගවස ඳන්ති තය තුරු වද, භකව වද 

වළඟීම් ළඩිදියුණු ිරරීභ  තළත් කයන අකහයගේ ප්ර්කහල නිකුත් 

ිරරීභ ඹන ළයදි ිරරීගම් යද  එභ යද ිරඹහ දී 2013.05.02 දින 

ඳළඹ 07.00  ගකොගරොන්නහ, ගහමිණී ඳහය, හරමුල්ර ංක 25 

දයන ලිිළනගේ ළඟ ි ටිඹදී ත් ඩංුල  ගන්නහ රදී.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ත් ඩංුල  ගළනීභ  ගඳය ිරහිඳ 

තහකදී හිකක වහ ලිඛිත හේ හලි භවතහ ව  ඳයහධ 

ඳරීක්ණ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ විභර්ලන කහර්ඹහරඹ  ඳළමිගණන 

ගර දළනුම් දුන්නද, ඔහු එග  ගනොඳළමිණ ඈවත ලිිළනගේ ළඟවී 

ි ටිඹදී ත් ඩංුල  ගන්නහ රද ඵත් ප්ර්කහල කයනු කළභළති තය 

ළඩි දුය ඳරීක්ණ ඳළළත්ගමින් ඳතී.  

තදුය ත් ප්ර්තිහදී ගේලඳහරනඥඹන් වහ ජනතහ ඵරගේගඹන් 
භර්දනඹ වහ ගම් ඳනත ගඹොදහ ගන්නහද ිරඹන එකයි ගරු 

විඳක් නහඹකතුභහ වන්ගන්.  ගම් ඳනත ගේලඳහරනඥඹන් 

ගනුගනුත් ගඹොදහ ගගන ඒ ඹ  හිරිවළය කයනහද ිරඹන එකයි 

එතුභහ වන්ගන්.  

ජහතික අයක්හ , ජහතීන් තය හභඹ  තර්ජනඹක් න, 

ත්රැසතහදී ක යුතුර  ඌජු ගවස ක්ර] නුඵර ගදන, ජහතිහදී 

රි්ඹහන් වහ ගඳොශමන ගවස ම්ඵන්ධ පුේගරයින් ව 

ංවිධහන වහ ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනගත් ප්ර්තිඳහදන 

ඹ ගත් ක යුතු ිරරීභ යජගේ ගකීභ ඵ ප්ර්කහල කයනු 

කළභළත්ගතමි. තද ගභන් රි්ඹහන් වහ වබහගී න 

පුේගරඹන් ඔවුන්ගේ තයහතියභ ගනොඵරහ ක යුතු ිරරීභ ද යජගේ 

ගකීභ න තය ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනගත් ගභන් 

රි්ඹහන් වහ ඳභණක් ගඹොදන ඵළේ නළත ධහයණඹ කයනු 

කළභළත්ගතමි. ත්රැසතහදඹ  ම්ඵන්ධ ක යුතුරදී ඳභණයි ගභභ 

ඳනත රි්ඹහත්භක කයන්ගන්. ඒක නිහයි භභ ඳුබ කවඹ කහරගේ 

ි ේධිඹක් නිදර්ලනඹක් වළටිඹ  ිරේගේ. 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ ිරඹන්ගන් ගභගවභයි. "ළප්තළම්ඵර් 

11 ි දුවීගභන් ඳුබ ගරසකගේභ ධහනඹ ගඹොමු වී ආත්ගත් 

ජහතය න්තය ත්රැසතහදී රි්ඹහන් ිළිතඵයි. එන් ත්රැසතහදී 

රි්ඹහන් ළශළක්වීභ ඊගදහ බ්රිිතහනය  ඳහර්ලිගම්න්තු කලින් තිබ 

ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත ගනු  ගනත් ඳනතක් ම්භත 

කය ගත්තහ" ිරඹහ. එගවභ ම්භත කය ගගන කලින් ඳනත ඵර 

යහිත කශහඹ ිරඹරහයි විඳක් නහඹකතුභහ ිරඹන්ගන්. 

එංගරන්තගේ එගවභ කශහ. ඒ විධිඹ  රංකහගේත් කයන්න ිරඹන 

එකයි එතුභහගේ කථහගන් ිරඹන්ගන්. නමුත්  ඔඵතුභහ  ඒ 

කථහගේ එගවභ ිරේහ  ගභොකද, 1979 දී ම්භත කශ ඳනත 

1998 දී නළත යක් ංගලසධනඹ කශහ. ඒක තදුය ත් ඵර 

හිත කශහ. එංගරන්තගේ ඒ විධිඹ  කශහ  එංගරන්තඹ 

ඹර්රන්තඹත් එක්ක තිබුණ අයවුල් ඈය ගරහ දළන්  ඒ ය ල් 

ගදකභ හධහයණ ගර ජීත් ගනහ; රි්ඹහ කයනහ. ඳුබ කවඹ  

ති ගදකක  ඊඩ දී රැජිනිඹ ඳහ ඹර්රන්තඹ  කවඹහ. එතගකො  

ඒ ගගොල්රන් ඒක හධහයණ ිළිතගත්තහ. ඒගකන් ගඳගනනහ ඒ 

යගට් ජනතහ ිරි භ කයදයඹක් හිරිවළයඹක් නළති ජීත් ගනහ 

ිරඹරහ. නමුත් ශ්රී  රංකහගේ එඵඳු තත්ත්ඹක් තභ නළවළ.                 

ශ්රී  රංකහ තුශ එළනි තත්ත්ඹක් නළවළ හගේභ විගේල 

ය ලිනුත්   ශ්රී  රංකහ  ගම් විධිගේ තර්ජනඹක්, ගර්ජනඹක් ආති 

ගරහ තිගඵන ඵ ගඳගනනහ.  

එල්ීටීටඉ ත්රැසතහදඹ යුදභඹ ලගඹන් ඳයහජඹ කශද එහි 

ගනොගඹකුත් ඳුරු ගණළලි විවිධ සථහර ආති ගමින්, භතු 

ගමින් ඳතින තය ගභභ රි්ඹහකහයකම් වහ තදුය ත් ඈවත 

ඳනගත් ප්ර්තිඳහදන ලය  ඵළේ ගභභ බහගේදී ගනොගඹකුත් 

සථහර ගඳන්හ දී ආත. ගභභ ඳනත ප්ර්ධහන ලගඹන් 

ත්රැසතහදින් විි න් ඟහ ආති වි අයුධ, ගඩි ගඵගවත් ගොඹහ 

ගළනීභ වහ ද, පුනරුත්ථහඳනඹ ගනොවී ළඟවී ි ටින එල්ීටීටඉ 

හභහජිකඹන් ිළිතඵ ඳරීක්ණ ක යුතු ඈම් කයලීභ  ගභන්භ භතු 

විඹ වළිර ජහතික වහ ජහතය න්තය එල්ීටීටඉ රි්ඹහකහයකම් භළඬලීභ 

වහ ද තය ලය  ගේ. 

2012 භහර්තු භ 17න දින ්රි්කුණහභරඹ ප්ර්ගේලගේදී 

ඈන්දිඹහගේ ි   ඳළමිණි එල්ීටීටඉ හභහජිකඹන් විි න් ගදභශ 

ගේලඳහරන ඳක් හභහජිකඹකු ඝහතනඹ ිරරීභ ව 2012 

ගදළම්ඵර් භ 20න දින දකුණු ඈන්දිඹහගේදී රංකහගේ ගදභශ 

තරුණඹන් වහ පුහුණු රඵහ දුන් එල්ීටීටඉ හභහජිකඹන් 

වතයගදනකු ත් ඩංුල  ගළනීභ ගභළනි ඳුරු ගණළලි භතුව 

සථහ ගර ගගන වළය දළක්විඹ වළිරඹ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නු ත්රැසතහදඹ න් ආති 

ඵළවින් ත්රැසතහදඹ ළශළක්වීගම් ඳනත ගවසි  කයන ගභන් ගරු 

විඳක් නහඹකතුභන් කයනු රඵන ඈල්ලීභ ඈම් ිරරීභ  ඳවුබ ඵ 

තදුය ත් ගභයින් දන්හ ි ටිමි.  

සතුතියි.  

1987 1988 

[ගරු දි.මු. ජඹයත්න  භවතහ] 
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ගරු යනිල් වික්ර]භි ංව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු ගභළතිතුභනි, හේහලි භළතිතුභහ යිති ත්රැසතහදි 

ංවිධහනගේ නභ භ  ිරඹනහද?  ඔහු ල්කයිඩහ ගවස කුභක් ගවස 

එකක  යිති න්න ඕනෆ ගන්. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (ගඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ තු ංර්ධන භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - வங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் ஶரட்ட அதறறதத்ற அஷச்ெர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ඔඵතුභහ ඒ ගළන විභර්ලනඹ කයන්න. 

 
ගරු භන්ත්රීටයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ගොඹහ ඵරන්න. 

 
ගරු යනිල් වික්ර]භි ංව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගොඹහ ඵරන්න ිරඹරහ ිරඹන්ගන්, තමුන්නහන්ග රහ ගම් න 

වි  ඒ ගළන දළන ගගන ි ටිගේ නළවළ ිරඹන එකයි.  

  
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මීශඟ , ප්ර්ධහන ක යුතු අයම්බගේදී ගඹසජනහ.  

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කුභක් ිළිතඵද?  

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Mike එක දහරහ නළවළ. Mike එක දළම්භහභ ිරඹන්නම්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භ  ආගවනහ. Point of Order එක ගභොකක්ද?  

 
ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දළන් mike එක දහපු නිහ ිරඹන්නම්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

භහ වන්න කළභළතියි, ඉශඟ  යවුෂස වකීම් ආභතිතුභහද හේහලි 

භවත්භඹහ- [ඵහධහ ිරරීම්]   

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ගනොගයි.  

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, that is not a point of Order.. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ධහන ක යුතු අයම්බගේදී ගඹසජනහ. 
 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ රැසවීම් 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ: 

"සථහය නිගඹසග ංක 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිගම්න්තු විි න් ම්භත කයන රද ගඹසජනහගහි කුභක්  වන්  

තිබුණ ද,  ද දින රැසවීම් ඳළළත්ගන කහර ගේරහ . බහ. 1.00 ි   . බහ. 7.30 

දක්හ විඹ යුතු ඹ. . බහ. 7.30   කථහනහඹකතුභහ විි න් ප්ර්ලසනඹ ගනොවිභහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු කල් තළබිඹ යුතුඹ." 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

යප්ර්හද ගඹසජනහ 
ெறநப்தைரறஷப் தறஶஷகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 
 

I 
 

2013 භහර්තු 10 දින "ි ළුමිණ" හර්තහ 
 2013 ரர்ச் 10 ஆந் றகற "ெறதறண" அநறக்ஷக 

“SILUMINA” REPORT OF 10TH MARCH 2013 

 
 

ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ: 

"ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීට ගරු යනිල් වික්ර]භි ංව භවතහ විි න් තභන්ගේ 

යප්ර්හද කඩවී ආති ඵ  2013 භහර්තු භ 20 ළනි දින ඳහර්ලිගම්න්තුගේ දී 

භතු කයන රද කරුණු, සථහය නිගඹසග ංක 127 ඹ ගත් යප්ර්හද ිළිතඵ 

කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතු ඹ." 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
විි න් සථිය කයන රදී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1989 1990 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

II 
 

හිරිවළයඹ  ව ගගෞයඹ  රක් ිරරීභ 
வரந்வு ற்தம் அச்சுதத்ல் 
HARASSMENT AND INTIMIDATION  

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ: 

"ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීට ගරු ුබජී ග නි ංව භවතහ විි න් තභන්ගේ 

යප්ර්හද කඩවී ආති ඵ  2013 භහර්තු භ 20 ළනි දින ඳහර්ලිගම්න්තුගේ දී 

භතු කයන රද කරුණු, සථහය නිගඹසග ංක 127 ඹ ගත් යප්ර්හද ිළිතඵ 

කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතු ඹ." 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
විි න් සථිය කයන රදී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගඳෞේගලික භන්ත්රීටන්ගේ ඳනත් ගකම්ම්ඳත් 
ணற உதப்தறணர் ெட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
මභත්රීටඳහර ි රිග න රක්දරු දිරිඹ ඳදනභ 
(ංසථහගත ිරරීගම්) ඳනත් ගකම්ම්ඳත 

ஷத்றரறதரன ெறநறஶெண னக்த றரற ன்நம் 

(கூட்டிஷத்ல்) ெட்டதோனம் 

MAITHRIPALA SIRISENA LAKDARU DIRIYA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 

 

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ: 

“මභත්රීටඳහර ි රිග න රක්දරු දිරිඹ ඳදනභ ංසථහගත ිරරී භ වහ ව 

ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඈදිරිඳත් ිරරීභ  ය දිඹ යුතු ඹ.‖ 

 
ගරු ගජ්.අර්.පී. සූරිඹප්ගඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜ.ஆர்.தே. சூரறப்வதத) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

 
විි න් සථිය කයන රදී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකම්ම්ඳත ඉ  නුකර ඳශමුන ය ිරඹන රදින්, එඹ 

මුද්රvණඹ ිරරීභ  නිගඹසග කයන රදී.  
හර්තහ ිරරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹසගඹ ඹ ගත් ඳනත් 

ගකම්ම්ඳත භහජ ග හ භහතය තුභහ ගත ඳයන රදී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொஷந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றஷனக்கட்டஷப இன. 47(5) இன்தடி ெதோக ஶெஷகள் 

அஷச்ெதக்கு அநறக்ஷக வெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ද දින නය හඹ ඳත්රැගේ විඹඹ ංක 1, විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන 

වහ ුබඵහධන භහතය  ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ ගකගයහි 

විලසහ බංගත්ඹ ිළිතඵ ගඹසජනහ.  

ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් ිරරීභ ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ. 

  

විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵ හධන 
භහතය යඹහ ගකගයහි විලසහ බංගත්ඹ 

வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை 

ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக அஷச்ெர் 

அர்கள்லது ம்தறக்ஷகறன்ஷ 
VOTE OF NO CONFIDENCE ON  MINISTER OF 

FOREIGN EMPLOYMENT PROMOTION AND 

WELFARE 

 
[.බහ. 2.36] 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන් ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ: 
 

"ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 

ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 

ගරු යවී කරුණහනහඹක භවතහ 

ගරු රක්සභන් ිරරිආල්ර භවතහ 

ගරු නිගයසන් ගඳගර්යහ භවතහ 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 

ගරු ිරර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ 

ගරු තරතහ තුගකසයර භවත්මිඹ 

ගරු ඩී. එම්. සහමිනහදන් භවතහ  

ගරු ඒ. ඩී. චම්ිළක ගප්ර් භදහ භවතහ 

ගරු ගනසභහ ගභගේ භවත්මිඹ 

ගරු (මදය ) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ 

ගරු ගහමිණී ජඹවික්ර]භ ගඳගර්යහ භවතහ,- විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ 

ුබඵහධන භහතය  ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ ගකගයහි විලසහ බංගත්ඹ,-  

ඵහර ඹසකහය ශ්රී  රහංිරක ගිව ග විකහක ව රිහනහ නෆීක් ආඹ 
ිරි ග ත් ගිර යුතු  ගනොව ඳයහධඹක් ම්ඵන්ධගඹන් රඝු විනිලසචඹිරන් 
ඳුබ භයණීඹ දණ්ඩනඹ  ඹ ත් කයන රද ඵ ගම් න වි  ි ඹලු ගදනහ දන්නහ 
කරුණක් න ගවයින්ද;   

විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන භහතය , ඳහර්ලි ගම්න්තු භන්ත්රීට ගරු 
ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහගේ විඹ ඳථඹ ඹ ගත් එන ශ්රී  රංකහ විගේල ග හ 
නියුක්ති කහර්ඹහංලඹ මුළුභනින්භ රිහනහ නෆීක් ව  ිරි දු අකහයඹක 
ර්ථහන්විත වඹක් රඵහදීභ  ගඳොගවොත් වතය, එහි ප්ර්තිපරඹක් ගර 
ආඹ  කහරගේ හනහන්ත ගර මිඹ ඹහභ  ි දු ව ඵ ි ඹලු ගදනහ දන්නහ 

කරුණක් න ගවයින්ද; 

1991 1992 
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භහතය යඹහ ගභභ කරුණ මුළුභනින්භ හදය  ගර කශභනහකයණඹ 

කයමින්, ගභහි ගදසඹ ළඵෆ ගරභ එතුභහ විි න් ිජුභ දළරිඹ යුතු 

සථහක හුගදක් ගෞදි යහබි යජඹ  ගදොස ඳළරීගම් නියර්ථක ෆඹභක 

ගඹගදමින් ප්ර්කහල නිකුත් ිරරීභ  ඳභණක් සීභහ වී ි ටි ඵ ඳළවළදිලි කරුණක් 

න ගවයින්ද; 

විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන භහතය , ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීට ගරු 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ  තදුය ත් විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන 

භහතය යඹහ ලගඹන් ක යුතු ිරරීගම් වළිරඹහ ිළිතඵ විලසහඹක් 

ගනොඳතින ඵ  ගභභ ඳහර්ලිගම්න්තු ගඹසජනහ ම්භත කයයි." 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභභ ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ ඵරන ගකො  

මලිකභ නියහකයණඹ කය ගළනීභ  ලය  කහයණඹ තභයි රිහනහ 

නෆීක් දඬුභක  ඹ ත් වීභ  තයම් යදක් ි දු කගශ ද ඹන 

කහයණඹ. රිහනහ නෆීක් ශහ ඵහර ඹසකහරිඹක් ිරඹන කහයණඹ 

ිළිතඵ හදඹක් නළවළ. ආඹගේ ඊප්ඳළන්න වතිකඹ ගනස 

කයරහ ක  ගර  විගේල ගභන් ඵරඳත්රැඹක් වදරහ ආඹ විගේලගත 

කශහඹ ිරඹන කහයණඹ ත් හදඹක් නළවළ. ඒ හගේභ 2005.05.04 

ළනිදහ ගෞදි යහබිගේ රැිරඹහ  කවඹ ආඹ ති තුනක තයම් ගකටි 

කහරඹක් ආතුශත 2005.05.22 ළනිදහ ගභභ හනහන්ත 

ි ේධිඹ  මුහුණ දුන්නහඹ ිරඹන කහයණඹ ගළනත් ිරි භ ළකඹක් 

නළවළ. 

දළන් ගළ ලු විධිඹ  තිගඵන්ගන් ගභඹයි. රිහනහ නෆීක් ගිව 

ග විකහක් ගර ක යුතු ිරරීගම් තනතුය වහ කවඹත්, ආඹ  

බහය දී තිබුගණ් ශහ ඵහර ත දරුගකු ඵරහ ිරඹහ ගළනීගම් ඈතහභ 

ඵයඳතශ, පුරුදු පුහුණු තළනළත්ගතකු විි න් ඳභණක් කශ යුතු 

යහජකහරිඹක්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, රිහනහ යදක් කශහ නම්; 

ආඹ විි න් එභ දරුහ භයහ දළම්භහ නම් ඒ ිළිතඵ තිගඵන්න  

ඕනෆ ප්ර්ධහනතභ හක්ක ඹ තභයි ඳලසචහත් භයණ ඳරීක්ණ හර්තහ. 

ගෞදි යහබිගේ වුණත්, රංකහගේ වුණත්, ආගභරිකහගේ වුණත්, 

එංගරන්තගේ වුණත්, ඈන්දිඹහගේ වුණත් ඹම් පුේගරගඹක් 

වදිි ගේ මිඹ කවඹහ නම්, ඒ පුේගරඹහගේ භයණඹ ඳයහධඹක් වහ 

ම්ඵන්ධ ළක කයනහ නම් එභ විඹ ිළිතඵ ඳරිණතබහඹ 

තිගඵන ධිකයණ මදය යගඹකු විි න් එභ භශ ි රුය 

ඳරීක්හ  රක් කයරහ භයණඹ  ගව තු වුගණ් ගඩි ළදීභක්ද, 

ගඵසම්ඵ ිළිළරීභක්ද, ඳවය දීභක්ද, ගගර ි ය ිරරීභක්ද,  වි 

දීභක්ද ඹනහදී ලගඹන් භයණඹ  ගව තු ව කරුණ මදය  

විදය හත්භක නිගභනඹ ිරරීභ ි ේධ ගනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ගෞදි යහබිගේ ඳලසචහත් භයණ ඳරීක්ණ 

ගකගයන්ගන් නළවළයි ිරඹරහ ළයදි භතඹක් තිගඵනහ. ඒ භතඹ 

තය ඹක් ගනොගයි. ඳයහධ වහ ම්ඵන්ධ භයණඹක් නම් ගෞදි 

යහබිගේත් ඳලසචහත් භයණ ඳරීක්ණ ි ේධ ගනහ. 

රිහනහ නෆීක් වහ ම්ඵන්ධ නඩුගේ මුල් නඩු විබහගගේදීත්, 

ඈන් ඳුබදීත් ිරි භ සථහක එභ දරුහ ඹම් යුතු 

අකහයඹිරන් තුහර ගකො , ගගර ි ය ගකො  ගවස ගනත් 

ක්ර]භඹිරන් භයහ දළමුහ ිරඹරහ ිරි භ හක්ක ඹක්, මදය  

විදය හනුකර හක්ක ඹක් තිබුගණ් නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ 

විතයක් ගනොගයි ගභභ ඉනිඹහ යද -ආත්ත ලගඹන්භ ි දු 

ගනොකශ යද- ිළිතඵ දහශ ඳහගඳසච්චහයණඹ ඳදනම් කයගගනයි 

ආඹ  එභ ගචසදනහ ඈදිරිඳත් කගශ . 

 
ගරු රුන්දික ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඔඵතුභහ ගෞදි යහබිඹ  කවහින් නඩු කථහ කයන්න. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එභ ඳහගඳසච්චහයණඹ රඵහ ගත්ගත් ආඹ  ඳවය දීරහ, තර්ජනඹ 

කයරහ, ඒ හගේභ ඵරවත්කහයකම් කයරහ ිරඹන කහයණඹ 

කවුරුත් ිළිතගත් ගදඹක්. රංකහගේදී ආඹ දළනගගන හි පු එකභ 

බහහ ද්රvවිඩ බහහ. යහබිගේදී ති තුනක් ආතුශත යහබි බහහ 

ඈගගන ගන්න තයම් ගේරහක් ආඹ  තිබුගණ් නළවළ. ඒ නිහ නිි  

බහහ ඳරිර්තකගඹකුගේ වහඹක් නළතු ගත්රුම් ගළනීභ  

ගනොවළිර බහහිරන්, ඒ හගේභ ගනොකශ යදක් ිළිතඵ ආගේ 

ඳහගඳොච්චහයණඹක් හර්තහ කයරහ තිගඵනහ. 

ඒ නිහ ගම් කරුණුත්, විගල ගඹන්භ ගම් දළරිඹ ඵහර ඹසකහය 

දළරිඹක් ිරඹන කහයණඹත් දහශ මුල් නඩු විබහගගේදී හගේභ 

භිඹහචනගේදීත් ඈදිරිඳත් කශහ නම් වුදි යහබිඹත් ත්න් කය 

තිගඵන ශභහ යිතිහි කම් ිළිතඵ ජහතය න්තය ම්මුතිගේ 

විධිවිධහන ප්ර්කහයත්, ඒ හගේභ රිඹහ නීතිඹ තුශ තිගඵන 

හධහයණ මර ධර්භඹන් නුත් ආඹ නිදවස කය ගන්න තිබුණහ, 

ගරු කථහනහඹකතුභනි. රි-අ  නීතිඹ ිරඹරහ ිරඹන්ගන් ගඵොගවස 

ගදනහ ිරඹන අකහයඹ  මුළුභනින්භ ශීරහචහය නීතිඹක් ගනොගයි. 

රි-අ  නීතිඹ ිරඹරහ ිරඹන්ගන් ය දවස ගණනක් ගරසකගේ 

තිබුණු, ඒ හගේභ නිි  හක්ක  තිගඵන සථහරදී ඳභණක් 

පුේගරගඹකු යදකරු කශ යුතුයි ිරඹහ ිළිතගන්නහ ළදගත් අගමික 

නීතිඹක්. ගභතළන ප්ර්ලසනඹ වුගණ් රිහනහ නෆීක් තින් ගම් දරුහ 

මිඹ කවගේ නළත; ගම් දරුහ ඝහතනඹ ිරරීභක් ි දු කගශ  නළත; ගම් 

ඳහගඳසච්චහයණඹ නීති විගයසධි, හක්ක  ලගඹන් ගඹොදහ ගළනීභ  

ඵළරි ඳහගඳසච්චහයණඹක්ඹ ිරඹන කහයණඹ ගළන දවස දක්න්න  

ආඹ  සථහක් ගනොතිබීභයි. ගප් යගට් පුයළි ගඹකු ත් 

ඩංුල  ගත්තහභ ඒ ත් ඩංුල  ගත්ත පුයළි ඹහගේ 

යිතිහි කම් ිළිතඵ ගොඹහ ඵරන්න  අඹතන ගදකක් 

තිගඵනහ. එකක් තභයි, ගප් තහනහඳති කහර්ඹහරඹ. නික තභයි 

ඒ යගට් තිගඵන විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගේ නිගඹසජිත 

කහර්ඹහරඹ. වළඵළයි මුල් නඩු විබහගගේ දී ආඹ  ගප් තහනහඳති 

කහර්ඹහරගේ වහඹ ගවස විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගේ 

නිරධහරින්ගේ වහඹ රළබුගණ් නළවළ. ඒ හගේභ භිඹහචනගේ දී 

ඳහ රිහනහ නෆීක්ගේ නිදව ගනුගන් කශ යුතු තිබුගණ් ආඹ 

ගනුගන් නළත නඩු විබහගඹක් රඵහ ගළනීභයි. ඒ හගේභ ආඹ 

ම්පර්ණ නිර්ගදසක යි ිරඹන ඳදනභ භත තර්ක ගකරුගණ් නළවළ. 

ඒ ගනු  යදකහරිත්ඹ ිළිත යගගන හුදු භහක් රඵහ ගළනීභ 

ිරඹන ඈතහභ යර තර්කඹ  කවඹහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ විගල ගඹන්භ ගම් කහයණඹත් 

ිරඹන්න කළභළතියි. නඩුක දී ිළ ගතසයහ ගන්නහ විත්තිහචකඹ 

නු හිංක පුේගරගඹකු ඳහ  යදකරුගක් ඵ  තවවුරු 

න්න  පුළුන්. ගප් ය  ගනුගන් දුක් විඳින, ගප් යගට් ඳවුල් 

ජීත් කයන්න විගල ගඹන්භ භළද ගඳයදිග, ඈතහලිගේ, 

ජඳහනගේ, යුගයසඳගේ දුක් විඳින රක් ංඛය හත ගප් යගට් 

පුයළි ඹන් ගනුගන්, ගප් ගවසදය ගවසදරිඹන් ගනුගන් 

ලය  යුතුකභ ඈම් කයන්න  ශ්රී  රංකහගේ යජඹ  වළිරඹහක් 

රළබුගණ් නළවළ.  ගරු කථහනහඹකතුභනි, වුරුදු වතක කහරඹක් 

රිහනහ ි යගත ගරහ හිටිඹහ. භභ ිළිතගන්නහ, ඒ කහරඹ තුශ ගම් 

විඹඹ ිළිතඵ ආභතිරුන් භහරු වුණු ඵ. විඹඹ බහය භහතය  

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ ිරඹන්ගන් "ආයි භ  විතයක් ගම් 

දුක, ආයි භ  විතයක් ගම් ගකීභ ඵහය ගදන්ගන්, තත් ඹ ගම්ක  

ග ිර යුතුයි ගන්ද?" ිරඹරහයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ආත්ත 

ලගඹන්භ භභ ගම් කහයණඹ ිළිතගන්නහ. නමුත් කලින් හි පු 

ආභතිරුන්  විරුේධ ගම් ගරු බහ   විලසහ බංග ගඹසජනහ 

ය ගගන එන ම්ප්ර්දහඹක් නළවළ. ර්තභහනගේ එභ ධුයඹ දයන 

භහතය යඹහ  විරුේධ ඒ විලසහ බංගඹ යගගන එන්ගන් ඒ 

නිහයි. ඒ හගේභ ය ගදකක  අන්න කහරඹක් -රිහනහ  මිඹ 

ඹන්න කලින් කහරඹ තුශ- ගම් ධුයඹ දළරුගේ ර්තභහන 

භහතය තුභහයි. ඒ නිහ එතුභහ  ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගකීභක් 

තිගඵනහ. නමුත් භහ ප්ර්තිඳත්තිඹක් ලගඹන් ිළිතගන්නහ, එතුභහ 

විතයක් ගනොගයි ගභඹ  ග ිර යුතු න්ගන් ිරඹන කහයණඹ. 

තත් ග ිර යුතු ඹ ඈන්නහ. ඒ ඹ කවුද ිරඹරහ ිරඹන එක 

එතුභහගේ ගකීභක්. භභ ඒ ගළන ිරඹන්ගන් නළවළ. 

1993 1994 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විඹඹ බහය ආභතිතුභහ රිහනහ 

නෆීක්ගේ ජීවිතඹ ගළන, ආඹ මුදහ ගළනීභ ගළන දක්පු භ 

ළරිරල්ර එක්තයහ ි ේධිඹිරන් ගම් ගගෞයණීඹ බහ  නහථ 

වුණහ. 2013 ජනහරි භහගේ 09 ළනිදහ ඊදෆන ආඹ භයහ දභහ 

තිබීභ ිළිතඵ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු තුශදී ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගරු  

භන්ත්රීටයගඹකු විි න් ප්ර්ලසන කයන වි ත් එතුභහ දළනගගන 

හිටිගේ නළවළ, රිහනහ නෆීක් භයහ දභහ තිබ ඵ. එතුභහ ිරඹහ 

ි ටිගේ ආඹ ගේයහ ගළනීභ  ක යුතු කයනහඹ ිරඹන 

කහයණඹයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භයහ දළම රිහනහ ගේයහ 

ගන්නහඹ ිරඹන එගකන් ගඳන්නුම් කයන්ගන් ආඹ ගළන ිරි භ 

ධහනඹිරන් ගනොි ටිඹහඹ ිරඹන එකයි. කයන්නභ ගදඹක් 

තිබුගණ් නළත්නම්, ඒ ිළිතඵ කයන්න තිගඵන ි ඹලු ගේ කයරහ 

ඈය නම්, වල් දග  ආඹ භයන්න ඹනහ, නළත්නම් භළරීභ  

තිගඵනහ ිරඹන කහයණඹ භත ඊඳරිභ පීඩනඹක්, හන 

පීඩනඹක් ගඹොදන්න  තිබුණහ. නමුත් ඒ ිරි ක් ගනොකය  ඒ 

ි දුවීභ ගළන ගනොතකහ "රිහනහ ගළන ිළ  කශ වළිර ඹභක් නළවළ, 

ආඹ භළරුණහ  කභක් නළවළ" ිරඹන සථහයගේ තභයි හිටිගේ. ඒක 

ඈතහභ කනගහම්දහඹක තත්ත්ඹක්. ඳහර්ලිගම්න්තු තුශ කයපු 

ගකීම් වියහිත ප්ර්කහලගඹන් එක තිරන් ගඳගනනහ, විඹඹ බහය 

ආභතියඹහගේ තිබුණු ගනොළරිරල්ර. 

නික් ත   ගඳගනනහ, රිහනහ නෆීක් ගළන විතයක් 

ගනොගයි, ගම් ය  ගනුගන් දුක්  විඳින,  යුේධඹ ඳළති කහරගේ 

යුේධඹ ඳත්හ ගගන  ඹහභ  ලය  කයන විගේල විනිභඹ ඳ  

ඊඳඹහ   දුන්, ගම් තයමින් වරි ගම් යගට් අර්ථිකඹ ඳත්හ ගගන 

ඹන්න ලක්තිඹ ගදන, මිලිඹන ගණනක්  තයම් න  විගේලගත 

ශ්රවමිකඹන් ිළිතඵ යජඹ  තුශ  ආති ගනොළරිරලිභත් අකල්ඳඹ.     

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විගේලගත ශ්රවමිකඹන් තරින්  ි ඹඹ  

49.14ක්භ කහන්තහනුයි. ඒ කහන්තහන් තරිනුත්  ි ඹඹ  86ක් 

ගිව ග විකහන්. ඒ හගේභ ගම් තිවිලහර ගිව ග විකහන් 

ප්ර්භහණඹ  විගේලගත වීභ නිහ ගප් යගට් ඳවුල් ඒකකර  න  

වහනිඹත්, ඒ හගේභ  ගප් යගට් කහන්තහන්ගේ අත්භ 

ගගෞයඹ  ආති ගරහ තිගඵන ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹත් ිළිතඵ  ගම් 

බහගේ හකච්ඡහ කය තිගඵනහ. ිළ ගම් ගළන හකච්ඡහ කශත් 

විගේලගත ශ්රවමිකඹන් තරින් නුපුහුණු, ඒ හගේභ ගිව  

ග විකහන් ලගඹන් ිළ  ය   කවහින් ගප් යගට්  ගරුත්ඹ, අත්භ 

ගරුත්ඹ භිගඹසගඹ  රක් කයන්න සථහ රහ ගදන්ගන් ඒ 

ඹ  ගප් ය  තුශ ුබදුුබ රැිරඹහක් කයන්න ඳරියඹක් කස කය 

නළති නිහයි. එක තිරන් යජඹ  ඒ ගළනත් ගකීභක් තිගඵනහ.  

ගරු  කථහනහඹකතුභනි, 2011 ගර්දී  විගේලගත ශ්රවමිකඹන් 

ිළිතඵ ඳළමිණිලි 9,637ක් රළබී  තිගඵනහ.  එයින් ඳළමිණිලි 

4,635ක්භ වුදි යහබිගඹන්  තභයි  රළබී තිගඵන්ගන්.  ඒක විලහර  

ප්ර්තිලතඹක්. ඒ ප්ර්භහණඹ ි ඹඹ  ඳනවක ත් ඩහ ළඩියි. ඒ නු 

මුළු ගරසකගඹන්භ  රළගඵන ඳළමිණිලිලින් ි ඹඹ  ඳනවක  ඩහ  

රළගඵන්ගන් වුදි යහබිගඹනුයි. ගම්ක ඈතහභ ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක්.  

වුදි යහබිඹ තුශ ගප් ශ්රවමිකඹන්ගේ අයක්හ ගළන, රැකයණඹ  

ගළන ඈතහ ගළඹුරු ර්බුදඹක් තිගඵන ඵ ඒගකන් ගඳන්නුම්  

කයනහ.  ඒ විතයක් ගනොගයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, රිහනහ 

නෆීක්  මුල් නඩු විබහගගේදී ිරි භ අධහයඹක් රළබුගණ් නළවළ.  

ආඹ  භයණීඹ දඬුභ නිඹභ වුණහ.  එවි  භහධය ර ධහනඹ 

ගඹොමු වුණහ. ඒ සථහගේදී අි ඹහනු භහන  හිමිකම් ගකොමිභ 

ගම් කහයණඹ  භළදිවත්  ගරහ  ආඹ ගනුගන් භිඹහචනඹක් 

කයන්න ක යුතු කශහ. ඒ භිඹහචනඹ කයන්න විලහර මුදරක් 

ලය  වුණහභ   විගේල රැිරඹහ නියුක්ති කහර්ඹහංලගඹන් අධහය 

ඈල්ලුහ. මුල් සථහ ගේ සථහයඹ වුගණ් ඳයහධ නඩුර  මුහුණ 

දීරහ ඈන්න ඹ ගනුගන් ඊදවු කයන්ගන් නළවළ  ිරඹන එකයි.  

නමුත් ගම් ප්ර්ලසනගේ   ඵයඳතශකභ නිහ ඳුබ මුදල් රඵහ ගදන්න 

එකඟ වුණහ.  වළඵළයි භිඹහචනඹ  කයන්න  නිඹමිත හන 

දිනගේදී මුදල් රඵහ ගදන්න ඵළරි  වුණහ. අි ඹහනු භහන හිමිකම් 

ගකොමිභ ඳුබ මුදල් රළගේවිඹ ිරඹන ඳදනභ භතයි භිඹහචනඹ 

කගශ .     එතළනිනුත් ගඳගනනහ -ඳුබ මුදල් රඵහ දුන් ඵ භහ 

දන්නහ- ගකොච්චය ගවමින්ද ක යුතු කගශ , ගකොච්චය 

ගනොළරිරල්ගරන්ද ක යුතු කගශ  ිරඹන එක. ඒ  හගේභ  ුබදුුබ 

වහඹ රඵහ  ගදන්න  භත් වුණු ඵත් ගඳගනනහ.   

විඹ බහය ගරු ආභතිතුභහ ිරඹන්ගන්, ''වුදි යහබිගේ 

යජතුභහ ත් ඵළරි ගදඹක් භභ  කයන්ගන් ගකොගවොභද''  ිරඹහයි.  

ආත්ගතන්භ ඒක ගවො තර්කඹක්.  වුදි යහබිගේ යජතුභහ ත් 

ඵළරි ගච්ච ගදඹක්  ගකොගවොභද ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ 

කයන්ගන්? ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඈන්දුනීි ඹහගේ   කහන්තහක් 

ගම්  විධිගේභ හනහන්ත ඈයණභක  මුහුණ දුන්නහ.   ආඹගේ 

නභ  භහන් ඩහන් නරිඹහ. ඒ කහන්තහගේ ඹ වුරුදු 41යි. 

භහ වතයක් ඹ  මිහරි ල් බුහල් නභළති කුඩහ  දරුහගේ 

භයණඹ ගළන 2010 ජනි භහගේදී ආඹ  භයණීඹ දඬුභ නිඹභ 

වුණහ.  ආඹ  ගචසදනහ කය තිබුගණ්  අවහයර   මිශ්රව කයරහ ඒ 

කුඩහ දරුහ භළරුහ  ිරඹරහයි. ඒ ගරහගේ ආඹගේ  නිදව 

ගනුගන් ගත්ත ිළඹය කුභක්ද?  

The court in Dammam ruled that three medical reports 

did not prove the baby was poisoned and his death may 

have been due to a genetic condition. 

ඩහන් නරිඹහ ිරඹන  කහන්තහගේ නඩුගේදී ගඳන්හ දුන්නහ, 

ධිකයණ මදය   හර්තහ නු එභ දරුහගේ භයණඹ  ගව තු 

  ලරීයගත වීභක් ගනොගයි ිරඹන  කහයණඹ. කවුරු වරි 

ිරඹනහ නම් වුදි යහබිගේ තිගඵන ඈසරහමීඹ නීතිඹ  නු  

ිරි ග ත් භයණ ඳරීක්ණ ඳත්න්ගන් නළවළ  ිරඹහ ඒ තර්කඹ 

ගම්ගකන් බි ළග නහ. ඒ ි ේධිඹ ම්ඵන්ධගඹන් භයණ 

ඳරීක්ණඹක් ගකරිරහ තිබුණහ. එඳභණක් ගනොගයි. ඒ 

ි ේධිගේදීත් ඳහගඳසච්චහයණඹක් කය තිබුණහ. ඒ 

ඳහගඳසච්චහයණගේදී ආඹ  වුදි ගඳොලීි ඹ ඈදිරිගේ ිළිතගගන 

තිබුණහ,  ඒ දරුහ   දී භළරුහඹ ිරඹහ.  [ඵහධහ ිරරීභක්] 

රංකහගේ ගඳොලීි  ඳහගඳසච්චහයණ රඵහ ගන්නහ වළටි ිළ දන්නහ, 

ගරු කථහනහඹකතුභනි.  ගකොයි යගට්ත් ගඳොලීි  ඔගවොභ තභයි. 

වුදි යහබිගේ ගඳොලීි ගේ තත්ත්ඹ ගප් ගඳොලීි ගේ 

තත්ත්ඹ ත් ඩහ ගඵොගවොභ ඵයඳතශ ඵයි ගඳගනන්ගන්. 

ඈන්දුනීි ඹහනු කහන්තහ කය තිබුණු ඳහගඳසච්චහයණගඹන් 

ධිකයණ මදය  හර්තහගේ තිබුණු කරුණු තවවුරු ගනොගච්ච 

නිහ, ගකොටින්භ ිරඹනහ නම් ඳහගඳසච්චහයණඹයි ධිකයණ 

මදය  හර්තහයි ඳයසඳය ගච්ච  නිහ ආඹ  නිදව රළබුණහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ විගල  ගඹන්භ ගම් කහයණඹ 

ිරඹන්න  කළභළතියි.  එභ නඩුගේදීත්,  එභ දරුහගේ  ගදභේිළගඹස  

භහ ගදන්න   කළභළති වුගණ් නළවළ.  එභ නඩුගේදීත් එභ 

දරුහගේ ගදභේිළගඹස  භයණ දඬුභ ඈල්රහ ි ටිඹහ.  එභ 

සථහගේ ඈන්දුනීි ඹහනු යජ ඹ  ගත්  ිළඹය ිළිතඵ භහ 

විගල ගඹන්භ  ඔඵතුභහගේ ධහනඹ ගඹොමු කයන්න  

කළභළතියි ගරු කථහනහඹකතුභනි.  ඒ සථහගේදී  ගත් ිළඹය 

ම්ඵන්ධගඹන්  භහධය  හර්තහ කය තිබුගණ් ගම් අකහයඹ යි:  

“Indonesia created this special task force to protect 

migrant workers and employs special attorneys versed in 

Shariah law to fight for the rights of Indonesian migrant 

workers facing the death penalty”. ගම් ඳයහධ ගචසදනහ  

රක් වුණු ගම් ස්රි්ඹගේ ජීවිතඹ ගේයහ ගන්න  ඈන්දුනීි ඹහනු යජඹ 

Special Task Force එකක් ිළහිග ේහ. ඒ හගේභ  රි-අ නීතිඹ 

ිළිතඵ විගල ඥතහ තිගඵන දක් නීතිඥඹන් රැගේහ.  

ගභොකද ගම්ක ය ක ගගෞයඹ ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹක්. ගම්ක රිහනහ 

නෆීක්ගේ ගඳෞේගලික ප්ර්ලසනඹක් විතයක් ගනොගයි. ආඹගේ 

1995 1996 

[ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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ජීවිතඹ ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹ ළදගත් ප්ර්ලසනඹක්. වළඵළයි 

ම්පර්ණගඹන්භ ශ්රී  රංකහගේ ංක්ර]මික ශ්රවමිකඹන්ගේ ගගෞයඹ 

ිළිතඵ  ප්ර්ලසනඹක්.  කුඩහ දරුගස භයණ විකිති පුේගරගඹස, 

ම්භරහ, ගවසදරිගඹස ගම් යගට් නළවළ ිරඹන  කහයණඹ ඳ   

ගඳන්න්න  ලය යි. වළඵළයි ඈන්දුනීි ඹහනු යජඹ ඩහන් නරිඹහ  

ගේයහ ගන්න  විගල  කහර්ඹ ඵශ කහඹක් - Special Task Force 

එකක් -  වළදුහ.  ඒ හගේභ ගරු කථහනහඹකතුභනි, රි-අ නීතිඹ 

ිළිතඵ  දන්නහ  විගල ඥ නීතිඥ භණ්ඩරඹක වහඹ රඵහ දුන්නහ. 

රංකහගේ අණ්ඩු ගම් එකක්ත් කශහද?  වුරුදු වතක් ගත වුණහ.  

ගභොකක්ද කගශ ?  ඒ කහරඹ තුශ ළදගත් ඹභක් ි ේධ වුගණ් නළවළ.   

භහ දන්නහ, ගප් ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගම්  

ි ඹල්ර භ ග ිර යුතු  නළවළ ිරඹහ.  භහ ඒක  නළත  නළත 

ිරඹනහ. එතුභහ ගඳෞේගලික ගම්ක ඒ තයම් ගත යුතු කහයණහක් 

ගනොගයි. නමුත් එතුභහ තභයි  ගම් භයණඹ  ි දු  වුණු කහරඹ න 

වි  ගම් ගකීභ දරුගේ.  එතුභහ තභයි  ළදගත්භ කහයණහ ගළන ගම් 

බහ ගනොභග  ඹළේගේ.  එභ නිහ එතුභහ  ගකීභක් තිගඵනහ.  

ම්ප්ර්දහඹහනුකර ධයඹ දයන  ආභතියඹහ  විරුේධයි  

විලසහබංග  ගඹසජනහ  යගගන එන්ගන්. ආත්තභ ිරේගොත්,  

ගම්ක ම්පර්ණ  යහජඳක් ගයජිභඹ  විරුේධ තිගඵන විලසහ 

බංග ගඹසජනහක්ඹ ිරඹහ භහ ිරඹන්න  කළභළතියි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ රිහනහ නෆීක් ගේයහ ගළනීභ 

වහ විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵ හධන භහතය හංලගඹන් 

ගෞදි අයහබි යහජය ඹ    දත කණ්ඩහඹම් ඹළවීභ ගළන භහ ිරඹන්න 

ඕනෆ. ඳශමු න දත කණ්ඩහඹභ ඹහ තිගඵන්ගන්  වුරුදු ගදකක  

ඳසග  2007.07.20න දහයි.  ඒ කණ්ඩහඹගම් තුන් ගදගනක් 

ඈන්නහ. එනම් එම්.බී.එම්. හරුක් භවතහ, එම්.අර්.එම්. නෆීක් 

භවතහ ව එම්.එම්.එස. නෆීක් භවතහයි. ගම් ඹගේ තනතුරු 

ගභොනහද ිරඹහ හර්තහ ගන්ගන් නළවළ. නමුත් ගම් එක්,  එක් දත 

කණ්ඩහඹම් විි න් ශඟහ කය ගත් හර්ථකත්ඹ ගභොකක්ද, ප්ර්ගතිඹ 

ගභොකක්ද, ගම් ඹ වුදි යහබිගේ ංචහයඹ කය රිහනහගේ නිදව 

ගනුගන් රඵහ ගත් ප්ර්ගතිඹ ගභොකක්ද ිරඹහ ඒ ගතොයතුරු රඵහ 

ගදන ගර ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඳර්ගේණ ංලගඹන්  භහ ඈල්රහ 

ි ටිඹහ. නමුත් ඒ ගතොයතුරු රඵහ ගදන්න ඵළරි ඵ   

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  ඳර්ගේණ ංලඹ  දළනුම් දී තිබුණහ.  ගම් නම් 

ඳභණයි දළනුම් දී තිබුගණ්.  ඩු ගණගන් නම්  ටික දීපු එක ගළන භහ 

සතුතින්ත ගනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ 2007.10. 31න දහ  ත 

කණ්ඩහඹභක් කවඹහ. ඒ කණ්ඩහඹභ  කවගේ,  විගේල ග හ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලගේ හි පු බහඳති  ිරංසලි යණක, එල්.ගක්. රුහුණගේ 

භවත්භඹහ, එඩ්ඩ්  වීයි ංව භවත්භඹහ ව එම්. අර්. එම්. රිසවි 

භවත්භඹහයි.  භහ නළත යක් ිරඹනහ, ගම් ඹ කවහින් රඵහ ගත් 

හර්ථකත්ඹ ගභොකක්ද,  ඒ ඹ ගනුගන් ය  විඹදම් කශ 

මුදල්ලින් රඵහ ගත් හර්ථකත්ඹ ගභොකක්ද ිරඹහ  ඳ  ගවිත 

කශ යුතු තිගඵ නහ ිරඹහ.  ඒක ගරු ආභතිතුභහගේ ගකීභක්. ඒ 

හගේභ  2010.08.30න දහ නළත යක් ිරංසලි යණක, 

එල්.ගක්. රුහුණගේ, එල්.එම්. ගක්. මුතුකුභහයණ -හභහනය හධිකහරී 

ව තිගර්ක හභහනය හධිකහරී- ඹන භවත්රු ඒ ංචහයගේ ඹනහ. 

ඒ ඹ ගභොනහද කගශ ? ඒ ඹ ගනුගන් විඹදම් වුණු මුදල්ලින් 

රඵහ ගත් පර ප්ර්ගඹසජන ගභොනහද, රිහනහගේ නිදව ගනුගන් 

රඵහගත් ප්ර්තිඳරඹ ගභොකක්ද ිරඹහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු  ිර  යුතු 

ගනහ.  

ඉ  ඳසග  ගරු ආභතිතුභහ ගම් ධයඹ  ඳත් ගනහ.  ධයඹ  

ඳත් ගරහ කහරඹක  ඳසග   2011.08.04න දහ ි    

2011.08.13 දක්හ  දස නඹක  කහරඹක් එතුභහ   වුදි 

යහබිගේ ගත කයනහ. ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහත්, ිරංසලි 

යණක බහඳතිතුභහත්, භහතය තුභහගේ ඊඳගේලක එම්.යි.එස. 

වභඩ් භවතහත්, ඒ හගේභ එම්.එස. ම්ුබදීන් භවතහත් ගම් 

ංචහයගේ නියත ගනහ.  

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් කවඹ ංචහයගේදී ඔඵතුභහ රඵහගත් 

හර්ථකත්ඹ ගභොකක්ද, ඒ දරුහගේ ම්භහ වමු වුණහද, තහත්තහ 

වමු වුණහද, සීඹහ  වමු වුණහ ද, ඒ හගේභ ඈන් ඳුබ ආති වුණු 

ප්ර්තිඳර ගභොනහ ද ිරඹහ  නිලසිකත ිරඹන්න, ඒ ගල්ඛන බහගත 

කයන්න  ඔඵතුභහ  පුළුන් න්න  ඕනෆ.  ඒ හගේභ 

2011.11.15න දහ ි   දින  වතයක තත් ංචහයඹක ඹනහ. ඒ 

ංචහයගේ හභහජිකඹන් ගන්ගන්, ඵසනහහිය ඳශහගත් අණ්ඩුකහය 

ගරවි  භවුරහනහ භවතහ, ඒ හගේභ ගප් හිතත් ගරු ඒ.එච්.එම්. 

සර් ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීටතුභහ,  ගරු එම්.එස. තේෆීක් 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීටතුභහ, විගේල  ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගේ 

හි පු බහඳති  ිරංසලි යණක භවතහ, භහතය හංලගේ ගල්කම් 

නිලසලංක විගජ්යත්න භවතහ, තිගර්ක ගල්කම් න්ර් භවතහ, 

ජභහල්ඩීන් ගභොවභඩ් ඈම්යහන් භවුරවිතුභහ, එම්.එස.එම්. තහි ම් 

භවුරවිතුභහ, කම්කරු ුබඵ හධන නිරධහරි එම්.ඩී.එම්. හරුක් 

භවතහ, ඒ හගේභ රිහනහගේ ම්භහත්, තහත්තහත් ගදන්නහ.   

ගරොකු කණ්ඩහඹභක් -එගකො ගශොස ගදගනක්- කවඹහ. ම්භහත්, 

තහත්තහත්  එක්ක ගගන කවඹ එක ගඵොගවොභ ගවොයි. ගභොකද, ඒක 

තය ලය  ගදඹක්. භභ ඒක  සතුතින්ත නහ. නමුත් ගම් එක් 

එක් ංචහයරදී රිහනහ නිදවස කය ගන්න ගභොකක්ද කගශ ?  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මී  කලින් බහ කල් තළබීගම් 

ගඹසජනහගේදී විගේල ක යුතු නිගඹසජය  භහතය  ගරු නිගඹසභහල් 

ගඳගර්යහ භළතිතුභහ මී  භතය තත් නම් රළයිසතුක් ගම් 

බහ  ිරේහ, ත ත ඹත් ගම් ළගඩ් ගේරුම් කය ගන්න  

කවඹහ ිරඹරහ. ඒ ඹත් ගභොනහද කගශ  ිරඹන කහයණඹ ගළන ඳ  

ගතොයතුරු රළබිඹ යුතු තිගඵනහ. ගම් බහ  යිතිඹක් 

තිගඵනහ, ඒ ගතොයතුරු දළන ගන්න. නමුත් හන ගදඹ තභයි 

රිහනහ භයහ දභනු රළබීභ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ  ගරු ආභතිතුභහත්, ඒ 

හගේභ අණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ගනක් ආභතිතුභන්රහත් "රිහනහ 

හිංකයි" ිරඹරහ ඳශමුන තහ  ිළිතගත්ගත් ගම් කහයණඹ 

ිළිතඵ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඳළළත්ව කල් තළබීගම් විහදගේදීයි. 

ඉ  කලින් අණ්ඩුගේ ම්පර්ණ තර්කඹභ ඳදනම් වුගණ් "රිහනහ 

ගඳොඩි ශභඹහ නිහ ගනොදන්නහකභ  යදක් කය ආත. ඒ යද  

භහ ගදනු භළනවි" ිරඹන ළයදි ඳදනභ භතයි. ඈන්දුනීි ඹහගේ ඒ 

ගචසදනහ  රක් වුණු ස්රි්ඹ  ඹ වුරුදු  41යි. එඹහ  

ශහඵහරකභ දහශ වුගණ් නළවළ. නමුත් ආඹ  ඒ ිළිතඵ විගල   

හි ඹක් නළතු තිබිඹදී ආගේ නිදව තවවුරු කය ගත්ගත් මිඹ කවඹ 

ඹගේ ඳලසචහත් භයණ ඳරීක්ණ හර්තහ රඵහ ගගන, එඹ 

ඳහගඳසච්චහයණඹ භඟ ගනොගළග න ඵ ප්ර්කහල ිරරීගභනුයි. ගම් 

ි ේධිගේදී ඩුභ ගණගන් "ඳලසචහත් භයණ ඳරීක්ණ හර්තහ 

ගකස" ිරඹන  කහයණඹත් ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක් විධිඹ  භතු කගශ  

නළවළ. එඳභණක් ගනොගයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඈන් ඳසග  

රිහනහගේ ප්ර්කහල කීඳඹක් රඵහ ගත්තහ. ඒ ප්ර්කහල ඳ තු 

තිගඵනහ. රඵහ ගත්  ඒ ප්ර්කහල "ආඹ යදක් කගශ භ නළත" ිරඹන 

සථහයඹත්, ඒ  හගේභ ඳහගඳසච්චහයණඹන්  ඳවය දීරහ, හිරිවළය 

කයරහ ගත්තහ ිරඹන ආගේ සථහයඹත් ිරඹන ගම් කහයණහ ගළන 

ඳළවළදිලි, ුබදුුබ, ළරුබම් වගත නීති ඊඳගදස ගනොභළති රඵහ 

ගත්ත ඵ ඒහගේ න්තර්ගත කරුණු නු ගඳනී ඹනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඈන්දුනීි ඹහ කශහ හගේ රඵහ ගත යුතු ඈවශභ 

වහඹ රඵහ ගළනීභ  ඵළරි වුණහ. ඒ ගළන ිළ ඵරන්න  ලය යි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ භහ තත් කහයණහ කීඳඹක් 

ිරඹන්න  ලය යි.  ගම් විලසහ බංගඹ  ම්ඵන්ධගඹන්  ගරු 

භහතය තුභහ ඈතහ ඈවශ ප්ර්චහයඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ  රඵහ දුන් 

ප්ර්චහයඹ ිළිතඵ ඳ එතුභහ  සතුතින්ත නහ. ගඳසස ර්  

10,000ක් ගවරහ,  ගකසවිල්ර ගඳොල් ගවරහ, භහතය හංලගේ 

නිරධහරින්  නිහඩු දීරහ ද ඳහර්ලිගම්න්තු ඈසයව   

ගගනළල්රහ ඊේගඝසණඹක් කයරහ ඈතහභ ඈවශ ප්ර්චහයඹක් ඳ   

රඵහ දුන්නහ. ආත්ත ලගඹන්භ ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් ිරි  

ගදඹක් ිරරීගභන් රිහනහ  වුණු හධහයණඹ නළති ගන්ගන් 

1997 1998 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

නළවළ.  ගම් ිරි  ගදඹක් ිරරීගභන් රිහනහගේ ජීවිතඹ නළත ආති 

න්ගන් නළවළ.  නමුත් ගරු කථහනහඹකතුභනි, ිළ ගම් තර්ක  

ඈදිරිඳත් කයන්ගන්, ිළ ගම් කරුණු ඈදිරිඳත් කයන්ගන් එකභ එක 

ගදඹක් නිහයි. රිහනහ නෆීක්  ි දු වුණු ගේ මිලිඹන ගදකක් වුණු 

ගප් ශ්රවමිකඹන් ිරි ගකු   නළත ගනොවිඹ යුතුයි. ඒ ිළිතඵ ග 

කීගභන් රි්ඹහ කශ යුතුයි.  ඒ හගේභ ගම් රි්ඹහ දහභඹ තුශ ඳ  

ගඵොගවස ගඳෞේගලික රහදඹන්  මුහුණ දීභ  ි ේධ වුණහ. ගරු 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහත් එක්ක භ  ගඳෞේගලික ප්ර්ලසනඹක් 

නළවළ. එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීට කණ්ඩහඹගම්  

ඒකභතික  ම්භත වුණු ගඹසජනහක් නුයි ගම් විලසහ බංග 

ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් කයන්ගන්.  මී  කලින් භහ ඳහර්ලිගම්න්තු  

දළනුම් දුන්ගන් ගප් ඳහර්ලිගම්න්තු කණ්ඩහඹගම් තීයණඹයි. ඒ 

කහයණඹත් භහ ඔඵතුභහ  ිරඹන්න ලය යි. ඒ හගේභ  භහ 

ිරඹන්න කළභළතියි ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගම් හගේ ඵයඳතශ 

ප්ර්ලසන ආති න ගකො  ය  ඳහරනඹ කයන්න ඈන්න ඕනෆ, ුලණ 

නුණ තිගඵන පුේගරඹන් ඵ.  ගරු කථහනහඹකතුභනි,  

ුබබහක තගඹන් ඊපු හ දක්රහ භහ ගම් කවිඹ ිරඹන්න කළභළතියි. එහි 

ගභග  වන් නහ: 

"විපුර ුලණළති භවතුන් ව  ඳත්  විඳත 

නිර නළණින් යුතු ඊතු ගභසභ දුයර     ත 

කරර කවලුණු භත යනිඳු ගගොඩ ගනු    ත 

තුමුර ඵරළති කවජි ගකු මි න් ගක  ත" 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභළනි ප්ර්ලසන වින්න නුණළති 

මිනිුබන් ලය යි.  ගඳෞේගලික රහද ඳවහ  ද  ගඵොගවස ඒවි.  

ඒහ ඇත ඳුබබිමින් ආගවනහ.  කල් තිඹරහ භහ ඒ කහයණඹ 

ිරඹන්න කළභළතියි.  ඒ හගේභ භහ නළතත් ුබබහක තගඹන් තත් 

එකභ එක කරුණක් ිරඹනහ. ුබබහක තගේ ගභග  වන් නහ: 

"කුළුණු ුලගණන් යුතු ඊතුභන් ි ත  භව   රු 

දුදන ඵි න් ගනොගඹගදයි කයන   නපු   රු 

න රුණින් ිළරි භව මුදුය  ගළඹු  රු 

තණ ුබරිරන් ඊණුකශ වළිරගති  කවු රු" 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගප් විදඹ හක්ක ඹ ිළරිි දුයි. ඳ ගම් 

ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් කයන්ගන් ය  ගනුගන්,  විගේලගත 

ඈන්නහ මිලිඹන ගණනක ශ්රවමිකඹන් ගනුගනුයි. රිහනහගේ 

භයණගඹන් ඒ ක යුත්ත න් ගන්ගන් නළවළ.  විගේලගත 

ගරහ ඈන්න  ගම් යගට් හිංක ශ්රවමිකඹන්ගේ අත්භ ගගෞයඹ 

අයක්හ කයන්න යජඹ   තිගඵන ගකීභ නළත නළත භතක් 

කයන්න ගම්  ගගෞයනීඹ බහගේ ටිනහ කහරඹ භ  රඵහ දීභ ගළන 

භහ සතුතින්ත ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගඹසජනහ සථීය කයන්න, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ගගන අ 

ඒ ගඹසජනහ භහ  සථීය කයනහ. භහ ඳුබ භගේ කථහ ඈදිරිඳත් 

කයනහ.  

[.බහ. 3.01] 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ (විගේල ක යුතු 
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு (ஶதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ் - 

வபறரட்டதல்கள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භළතිතුභහ ගම් 

ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් කයමින් ප්ර්කහල කශ ඹම් ඹම් ගේල් නිළයදි 

ගනොගයි.  ඊදහවයණඹක් ලගඹන් එතුභහ වන් කශහ, රිහනහ 

නෆීක්ගේ ජීවිතඹ ගේයහ ගළනීභ  තභ ඊත්හව දයන ඵ  ගරු 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගම් ගරු බහගේ ප්ර්කහලඹක් කශ 

සථහගේදී ආත්ත ලගඹන්භ රිහනහ භයණඹ  ඳත් කය තිබුණු 

ඵ.  

ඒ භයණඹ ි දු වුගණ් වුදි යහබිගේ ගරහගන් 11.48 . 

වුදි යහබිඹ වහ ශ්රී  රංකහ තය ඳළඹ ගදකවභහයක- [ඵහධහ ිරරීම්] 

නළවළ, නළවළ ඒක  ලිඛිත හක්ක  තිගඵනහ. 11.48  තභයි ඒ 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ රි්ඹහත්භක කගශ . ඒක නිර ලගඹන් ප්ර්කහල 

කයරහ තිගඵනහ.  

 
ගරු භන්ත්රීටයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ගරහ දන්ගන් නළවළ ගන්. 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஶதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

වුදි යහබිඹ වහ ශ්රී  රංකහ තය ඳළඹ ගදකවභහයක ගනක් 

තිගඵනහ. ඒ නු ගප් ගරහගන් දල් 2.18  තභයි භයණීඹ 

දණ්ඩනඹ රි්ඹහත්භක කගශ . ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ එදහ 

ගම් ගරු බහ භතන ගභොගවොගත් ඒ භයණඹ ි දු ගරහ තිබුගණ් 

නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳළවළදිලි ිරඹන්න ඕනෆ, ඒ 

භයණඹ ඈතහභ ගලසචනීඹ ි ේධිඹක් ිරඹන එක. ඒ ගළන ළකඹක් 

නළවළ. වුරුදු 24ක ගළවළනු ශභගඹකු 2005 ි   2013 දක්හ 

ඵන්ධනහගහයගත කය තඵරහ, ජීවිතක්ඹ  ඳත් ිරරීභ ඈතහභ 

ගලසචනීඹ ි ේධිඹක්. භනුස වළඟීම් තිගඵන ඕනෆභ ගකගනකු ඒ 

ි ේධිගඹන් කම්ඳනඹ  ඳත් නහ. ඒත් ගභතළන ප්ර්ලසනඹ ගරහ 

තිගඵන්ගන්, ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ . ඒ ගකීභ 

එතුභහ  ඳයරහ විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගම් ගරු 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ඈදිරිඳත් ිරරීභ  තයම් හධහයණ ගව තු 

තිගඵනහද ිරඹන ප්ර්ලසනඹ තභයි ගභතළන ළදගත් න්ගන්. වුදි 

යහබිගේ න ි දුවීම් ම්ඵන්ධගඹන් ඒ යගට් නීති ඳේධතිඹ  භඟ 

ඵළලීගම්දී  ඳ  හුරු පුරුදු නීති ඳේධතිඹ ඳදනම් කය ගගන 

ි තන්න ඵළවළ. ඒ යගට් තිගඵන්ගන් වහත්ඳි න් ගනස නීති 

ඳේධතිඹක්. ශ්රී  රංකහ නීතිඹ ඹ ගත් ගඳොලීි ඹ  කයපු 

ඳහගඳසච්චහයණඹක් ිරි ග ත් හක්ක ඹක් වළටිඹ  ඊහවිඹක 

ඳහවිච්ික කයන්න ඵළවළ. ඒක මලික ි ේධහන්තඹක්. -හක්ක  අඥහ 

ඳනගත් 25න ගන්තිඹ.- වුදි යහබිගේ නීතිගේ එගවභ ගදඹක් 

නළවළ. ගඳොලීි ඹ  කයන ඳහගඳසච්චහයණ වුදි යහබිගේ නිතය 

බහවිත කයනහ, ඊහවිඹක වයඹහත්භක හක්ක  වළටිඹ . ගරු ජිත් 

පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ වන් කශහ ඈන්දුනීි ඹහගේ නඩු 

තීන්දුක් ගළන. ආත්තයි. එතළන ඳහගඳසච්චහයණඹක් තිබුණහ. 

වළඵළයි ගභොකක්ද ඊහවිඹ තීයණඹ කගශ ? ඒ ඳහගඳසච්චහයණගේ 

තිබුගණ්, "භභ  දුන්නහ" ිරඹරහ. ඊහවිඹ තීයණඹ කශහ,  

දුන්නහ  ඒ ගොඹහ ගන්නහ රද  ප්ර්භහණඹ භයණඹක් ි දු වීභ  

තයම් ප්ර්භහණත් න්ගන් නළවළ ිරඹරහ. න්න ඒ ඳදනභ භත 

තභයි ඊහවිඹ ඒ තීයණඹ  අගේ. වළඵළයි ගරු භන්ත්රීටතුභනි, ඒ 

ගළවළනු ශභඹහ තභ ි ය බහයගේ ඈන්ගන්,  වුදි යහබිඹහනු යජඹ 

ආඳෆරක් යගගන.  ඒ නිහ ඔඵතුභහ ිරඹපු ඒ කරුණු නිළයදි 

ගනොගයි. 

1999 2000 

[ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ   භවතහ] 
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දළන් ගභතළනදී ඳ  ංක ිරඹන්න තිගඵන්ගන්, ශ්රී  රංකහ 

යජඹ කයන්න පුළුන් ෆභ ගදඹක්භ කශ ඵයි. තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ වුදි යහබිගේ ේදුල්රහ යජතුභහ භතමින් ලිිළ 

තුනක් ලිේහ. ඳශමුළනි ලිිළඹ ලිේගේ 2007 දී. භහ ගරු 

භන්ත්රීටතුභහ  ිරඹන්න කළභළතියි භගේ ගඳෞේගලික ත් දළකීභක්. 

භහ විගේල ආභති වළටිඹ  2012 භහර්තු භහගේ රිඹහේ නගයඹ  

කවඹහභ භ  වමු වුණහ ේදුල්රහ යජතුභහගේ ඔම්නු හිමි කුභයහ. 

එතුභහගේ නභ ගභොවභඩ් බින් ේදුල්රහ. එභ වමුවීගම්දී ගම් ගළන 

හකච්ඡහ කශහ. ඒ හගේභ වුදි යහබිගේ යජ ඳවුගල් ත ප්ර්ධහන 

හභහජිකඹකු න ල්භන් ේදුල් සීස කුභයහ වමු වුණහ. එතුභහ 

තභයි රිඹහේ ප්ර්ගේලගේ අණ්ඩුකහයතුභහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

භ  ඒ ඹ ිරේගේ, "ිළ කදහකත් ගනොකයපු ගේල් ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් කශහ." රි-අ නීතිඹ ගප් නීතිඹ හගේ ගනගයි. 

ගප් නීතිගේදී ගම් විධිගේ සථහකදී භහ දීගම් ඳයභහධිකහරිඹ 

තු න්ගන් ගන කහ ත් ගනොගයි යහජය  නහඹකඹහ . 

Prerogative of clemency, ඒක ගප් නීති ඳේධතිගේ තවවුරු 

ගරහ තිගඵන මර ධර්භඹක්. වුදි යහබිගේ එගවභ ගනොගයි. ඒ 

ඵරඹ ඳහවිච්ික කයන්න පුළුන් න්ගන් ඒ නළසී කවඹ දරුහගේ 

ගදභේිළඹන්  ඳභණයි. ගන ිරි භ ගකගනකු  ඒ යිතිඹ නළවළ. 

භ  ඒ ඹ ිරේගේ, "ිළ කදහකත් ගනකයපු ගේල් ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් කශහ. ගම් භහ රඵහ ගදනහ නම් ඒ 

ගදභවුිළඹන්  යජ ඳවුගල් ගඳෞේගලික මුදල්ලින් රිඹහල් මිලිඹන 

තුනක් රඵහ ගදනහ" ිරඹරහ.  ඒ ිරඹන්ගන්, ගප් ශ්රී  රංකහ 

මුදල්ලින් දශ ලගඹන් රුිළඹල් රක් 900ක් ඒ යජතුභහ 

ඳරිතය හග කයන්න සූදහනම් ිරඹරහ ප්ර්කහල කශහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඒ ඳවුගල් ි ටිඹහ, 
ඊග්රා ගර ගයසගහතුය වී ි ටින, විගල ඥ මදය  ඊඳකහය ලය  

ශභගඹක්.  ගෞදි යහබිගේ යජ ඳවුර  ිරඹහ ි ටිඹහ, ඒ ශභඹහ 

යුගයසඳගේ ඕනෆභ ගයසවරක  ගගන කවහින් විගල ඥ ප්ර්තිකහය 

රඵහ ගදන්න, ඒ වහ ලය  ි ඹලුභ මුදල් ඒ ගගොල්රන් විඹදම් 

කයනහඹ ිරඹරහ. ගම් ි ඹල්රක්භ භ  ගඳෞේගලික ිරේහ. ඉ  

භතය, ඒ ශභඹහ ගයසවගල් මදය  ප්ර්තිකහය රඵන තගර් ඒ 

ඳවුගල් න් ි ඹලු ගදනහ භඟ  ඒ ඹ  නිහඩුක් ගත කයන්න 

සථහ ගදන්න පුළුන් ිරඹරහත් ප්ර්කහල කශහ.  

තදුය ත් භ  ිරේහ, කදහත් ගනොකයපු තත් ිළඹයක් 

ගත්තහඹ ිරඹරහ.  ඒ නළසී කවඹ දරුහගේ භ -ආඹගේ තභයි 

ප්ර්ලසනඹ තිබුගණ්- වමු ගන්න භගනස විදය හඥඹන්, ඒ ිළිතඵ 

විගල ඥ දළනුභක් තිගඵන කහන්තහන් ඹළවුහඹ ිරේහ. ඒ යජ 

ඳවු ගල් නුග්රාවඹ ඹ ගත් ඒ ඹ ඹළේහඹ ිරේහ. "ගම් දරුහ භයහ 

දභන එගක් ප්ර්ගඹසජනඹ ගභොකක්ද? ඔඹහගේ භහ වතගර් දරුහ 

මිඹ ගගොස හනයි. ඒ දරුහ  නළත ඳණ රළගඵන්ගන් නළවළ. 

ඈතින් ගම් දරුහගේ හි ගහ භළරීගභන් ඔඹ ගගොල්රන්  රළගඵන 

ඳ නගඹසජනඹ ගභොකක්ද?" ිරඹරහ ඒ විධිඹ  හනුකම්ිළක 

භට් භිරන් ඒ දරුහගේ භ  කථහ කයරහ, ඒ කහන්තහගේ භන 

ගනස කයරහ, ඹම් ිරි  නභය ශීලි තළනක  ගගන ඒභ වහ ඒ 

ඹ ඒ විධිගේ ිළඹයක් ගත්තහඹ ිරඹරහ භ  ප්ර්කහල කශහ. ඉ  

ඳසග  ඒ ඹ භ  ිරේහ, "ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගම් තර්ක ඳ  
ඈදිරිඳත් කයනහ. ිළ ගභගතක් දුය  ගන්න පුළුන් ෆභ 

ඊත්හවඹක්භ යගගන තිගඵනහ. තිගරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ යජතුභහ  ලිිළඹක් එහ තිගඵනහ. ඒ නු ිළ ගම් 

ක යුතු කශහ. ිළ දළන් වුණත් ගභඹ ත වරින්ගන් නළවළ. ිළ ත 

දුය ත් ඊත්හව දයනහ, ඒ කහන්තහගේ කළභළත්ත රඵහ ගළනීභ . 

ඒ කළභළත්ත නළති ඳ  තීයණඹක් ගන්න ඵළවළ. රි-අ නීතිඹ 

භිබහ ඹෆභ  ඳ ත් පුළුන්කභක් නළවළ. ගඳොදු ය  ළි ඹහ රි-

අ නීතිඹ  නත න ග  භ ිළත් රි-අ නීතිඹ නුගභනඹ 

ිරරීභ  ඵළඳී ි ටිනහ. ඒක තභයි ඳ  තිගඵන ප්ර්ලසනඹ" ිරඹරහ. ඒ 

ප්ර්ලසනඹ ගප් යගට් භතු න්ගන් නළවළ; එංගරන්තගේ භතු න්ගන් 

නළවළ. ඳ  හුරු පුරුදු ය ර ගඳොදු යහජය  භණ්ඩලීඹ නීතිගේ 

එගවභ ගළ ලුක් ඊේගත වීභ  ිරි  ග ත් වළිරඹහක් නළවළ. 

 නමුත් ගෞදි යහබිගේ රි්ඹහත්භක න රි-අ නීතිගේ න්තර්ගත 

මර ධර්භ නු ඒ ප්ර්ලසනඹ ඈතහභ ඊග්රා අකහයඹිරන් ජනිත නහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ිළ එතළනින් නළතුගණ් නළවළ. 

විගල ගඹන්භ ඒ නළසී කවඹ දරුහගේ ිළඹහ ගෞදි යහබිගේ මුදල් 

භහතය හංලගේ ළඩ කයපු නිරධහරිගඹක් නිහ ිළ පුළුන් තයම් 

ඊත්හව දළරුහ, ගෞදි යජඹ වයවහ ගභඹ කය ගන්න. වළඵළයි, ිළ 

සහධීන ිළඹය ගළනීගභන් ළශකී ි ටිගේත් නළවළ. ශ්රී  රංකහ 

යජඹත් ිරේහ, "ිළ මුදල් ගගන්න කළභළතියි. ඳ  ිරඹන්න, 

ගකොඳභණ මුදල් ප්ර්භහණඹක් ලය ද ිරඹරහ. ිළ ිරි භ 

ඳළිරළීභිරන් ගතොය ඒ මුදල් ගගන්න ඈදිරිඳත් නහ"ඹ ිරඹරහ.  

ඒ හගේභ - 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගඳොඩි ඳළවළදිලි ිරරීභක් තිගඵනහ.  
 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஶதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

එඹ  ඈඩ ගදන්න ඵළවළ. එතගකො  භ  ගම් තර්කඹ ගම් විධිඹ  

ඈදිරිඳත් කයන්න ඵළරි ගනහ. යජගේ තත් කථිකඹන් ඈන්නහ. 

ඒ ඹ ඔඵතුභහගේ ප්ර්ලසනර  ිළිතතුරු ගදයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ වළය ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ 

භන්ත්රීටතුභහ වන් කශහ, ගම් වහ විවිධ දත ිළරිස රංකහගන් 

කවඹ ඵ. 2007 ර්ඹ වහ 2012 ර්ඹ තය දත ිළරිස 8ක් කවඹහ. ඒ 

ඹ නිකම් රිඹහේ නගයඹ  කවහින් අහ ගනොගයි. ඒ ගගොල්ගරස 

ගෞදි යහබිගේදී වමු වුණහ, - 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, I rise to a point of Order. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised. ගරු 

යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභනි, ගභොකක්ද, point of Order එක? 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගභතුභහ ිරේහ, ගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ලිිළඹක් ඹළේහ ිරඹරහ. පුත් ඳත් හර්තහගේ තිගඵනහ, - [ඵහධහ 

ිරරීම්]  

 

ගරු දඹහි රි ජඹග කය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜஶெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගඳොඩ්ඩක් වගන්න.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

කරුණහකයරහ ගඳොඩ්ඩක් ඈඩ ගදන්න. ගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඹපු ලිිළඹ - [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ ිරරීම්] 

2001 2002 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஶதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ඒක රීති ප්ර්ලසනඹක් ගනොගයි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ආභතිතුභහ කථහ කයනහ. ගරු යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීටතුභහ හඩි ගන්න. එඹ point of Order එකක් ගනොගයි.  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஶதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගප් යග න් කවඹ දත ිළරිස කණ්ඩහඹම් 

තුනක් වමු වුණහ. ඳශමු ළනි කණ්ඩහඹභ තභයි ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

ඹභක් ිරරීභ  නිර ඵරඹක් ආති ගෞදි යහබිඹහගේ නිරධහරින්. 
ඊදහවයණඹක් ලගඹන් ගඳොලිි ගේ ප්ර්ධහනිඹහ, ඵන්ධනහගහයගේ 

ප්ර්ධහනිඹහ. ඒ හගේභ ගම් ි ේධිඹ ි දු වුණු ඵන්ධනහගහයඹ ිළහි හ 

තිබුගණ් දේමි ිරඹන ප්ර්ගේලගේ. දේමි ිරඹන ප්ර්ගේලගේ  

අණ්ඩුකහයතුභහ, රිඹහේ ප්ර්ගේලගේ අණ්ඩුකහයතුභහ අදී ලගඹන් 

රංකහගන් කවඹ ි ඹලුභ නිරධහරින් වමු වුණහ.  ඒ හගේභ ගදන 

ලගඹන් එභ මිඹකවඹ දරුහගේ මීඳ ඥහතීන්ත් වමු වුණහ. එභ 

දරුහගේ සීඹහ වමු වුණහ.  ඒ ිරඹන්ගන් එභ දරුහගේ භගේ 

ිළඹහ.  ඒ දරුහගේ භගේ ිළඹහ වයවහ එභ භ  ඹම්ිරි  

ඵරඳෆභක් ිරරීභ යි ඒ ඹ වමු වුගණ්. දරුහගේ සීඹහ වමුන්න 

පුළුන් වුණහ.  භ වමු වුගණ් නළවළ. දරුහගේ ිළඹහ එක් 

සථහකදී වමු න්න  ගඳොගයොන්දු ගරහ, හනගේ දී වමු 

වුගණ් නළවළ. වළඵළයි, ගෞදි යහබිඹහ ගේ භහජීඹ ක්ර]භඹ නු 

ගගස්රි්ක නහඹකඹන් ඒ ගභ  කවහිල්රහ, ගගම් ප්ර්ධහන පුේගරඹන් 

වමු වුණහ. ඒ ඹ වයවහත් ගම් කහන්තහ  ඹම් ිරි  ඵරඳෆභක් 

කයන්න  ඊත්හව කශහ. ඒ ි ඹල්රක්භ කශහ. තුන්ළනි ලගඹන් 

නීති ඳළත්ගතනුත් ක යුතු කශහ. ශ්රී  රංකහගේ නීතිඳතිතුභහ, 

ජනහධිඳති  නීතිඥ ඳහලිත ප්ර්නහන්දු භළතිතුභහ ගෞදි යහබිඹහගේ 

නීතිඳතිතුභහ වමුන්න  කවඹහ.  ඈතින් ගම් විවිධ ක්ර]භලින් ගම් 

ිළිතඵ ප්ර්ගඹසජනත් ඹභක් ිරරීභ  ිළ දළඩි ඊත්හවඹක් දළරුහ.  

ගභහිදී ඹම් ඹම් ප්ර්ලසන භතු වුණහ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. එක 

ප්ර්ලසනඹක් තභයි,  ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ  එතුභහගේ 

ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් කයමින් ඳශමුගන්භ වන් කශහ, රිහනහ 

ඵහර ඹසකහය දළරිඹක් ඵ. එතළනදී ආති වුණු ප්ර්ලසනඹක් තභයි, 

ගෞදි යහබි යජඹ ිරේහ, "ගම් ඵරන්න ගභන් ඵරඳත්රැඹ. ගභන් 

ඵරඳත්රැගේ වන් නහ, ගම් ශභඹහ ඹ වුරුදු 21ක  ළඩි 

ශභගඹක්" ිරඹරහ. ඒ ගභන් ඵරඳත්රැඹ ිරඹරහ  ිරඹන්ගන් official 

document එකක්. ඒක නිර ලගඹන් නිකුත් කයන රද 

ලිඹවිල්රක්.  [ඵහධහ ිරරීභක්]  ඔේ, ඒක වරි.  අණ්ඩු ඒක නිකුත් 

කයන්ගන් රළගඵන හක්ක  නු ගන්. ඳවුගල්, ිළඹහගේ හක්ක  

නු ගන් ඒක ඈදිරිඳත් ගකගයන්ගන්. ඒ ඵරඳත්රැගේ ප්ර්කහශිත 

වන් වුණු ඹ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ප්ර්ලසනඹක් වුණහ.  ගම් විධිගේ 

විවිධ ගළ ලු භධය ගේ කයන්න පුළුන් ෆභ ගදඹක්භ ිළ කශහ.  

ඉශඟ , ඈෂසතිකහර් ිරඹරහ   භවනුය ප්ර්ගේලගේ කහන්තහක්  
දන්ත මදය  විදය හ ඈගගන ගගන දළන් ගෞදි යහබිඹහගේ  දන්ත 

මදය රිඹක් ගර ග ඹ කයනහ.  එතුමිඹ ෆභ භහඹකභ 

ගම් රිහනහ යහ තඵහගගන ි ටි ඵන්ධනහගහයඹ  ඹළේහ.                      

ශ්රී  රංකහ තහනහඳති කහර්ඹහරගඹන් ඳරිර්තකගඹක්, ප්ර්හවන 

ඳවුබකම් ඒ ෆභ ගදඹක්භ ඳඹරහ ෆභ භහඹක භ තහක් 

දේමි ඵන්ධනහගහයඹ  එතුමිඹ ඹළේහ, රිහනහ දළරිඹ  ඹම් ිරි  

භහනි ක වනඹක් රඵහ දීභ වහ. ආත්ත ලගඹන්භ ජනහරි 

09ළනිදහ  ගම් භයණීඹ දණ්ඩනඹ රි්ඹහත්භක කයන සථහගේ දීත් 

එභ කහන්තහ ඵන්ධනහගහයගේ ි ටිඹහ. ඒ සථහගේ දී ඳභණයි 

එභ ඵන්ධනහගහයගේ නිරධහරින් එතුමිඹ  රිහනහ වමු න්න  

ඈඩ නුදුන්ගන්.  එතුමිඹ  ිරඹහ තිගඵනහ, "ද රිහනහ ඵරන්න 

ඹන්න ගදන්න ඵළවළ" ිරඹරහ. ඈෂසතිකහර් ිරඹන කහන්තහ 

ඵන්ධනහගහයගේ ගදොයම් ශඟ ි ටින සථහගේ තභයි එභ 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ රි්ඹහත්භක වී තිගඵන්ගන්. 

ඒ යගට් නීති තත්ත්ඹ නිහ  ඹම් ිරි  ගළ ලු තත්ත්ඹක් ආති 

වී තිබුණහ. එභ ප්ර්ලසනඹ නියහකයණඹ ිරරීභ වහ ි ඹලුභ 

භට් ම්ලින් භළදිවත් ගරහ තිබුණහ.ඒ ිරඹන්ගන් ගෞදි 

යහබිඹහගේ යජතුභහ, යජතුභහගේ ඔම්න්න හිමි කුභයහ ඹන ඒ ි ඹලු 

ගදනහ භ තර්ක ඈදිරිඳත් කයරහ,   හනුකම්ිළත ඳදනභක් භත 

ගභඹ  ඹභක් කයන්නඹ ිරඹරහ ිළ ගඵොගවොභ දළඩි ගර ඈදිරිඳත් 

වුණහ. ඒ කවඹ ඹගේ විසතය භහ නළතත් ිරඹන්ගන් නළවළ. 

ගභොකද, ගරු භන්ත්රීටතුභහ ශඟ ඒ විසතය තිබුණහ. වළඵළයි, ඒ 

ි ඹල්රක්භ ිළ ශඟ තිගඵනහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ආභතිතුභහ, ඔඵතුභහගේ කහරඹ හනයි. [ඵහධහ 

ිරරීභක්] ගවොයි, ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ ආභතිතුභහ කහරඹ 

රඵහ ගදනහ.  
 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஶதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

භ  න් කයන්න  පුළුන්, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

ඳ ිරඹන්ගන් ඒ යගට් නීතිඹ  නුකර  ආත්ත ලගඹන්භ 

මී  ඩහ ඳ  කයන්න පුළුන් ගදඹක් තිබුගණ් නළවළ ිරඹන 

එකයි. ගප් යගට් ගවස ඈන්දිඹහගේ ගවස භළගල්ි ඹහගේ ගම් විධිගේ 

ප්ර්ලසනඹක් භතු වුණහ නම් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගන රි්ඹහ භහර්ග 

ගළනීගම් වළිරඹහක් තිබුණහ.  නමුත් ඒ ය   අගේණික වුණු 

නීතිඹ, නීති ඳේධතිඹ වහ නීති ංසකිතිඹ නු ඹම් ඹම් සීභහ 

තිබුණහ.  ඒ සීභහ තුශ ඳ  ගන්න පුළුන් ඊඳරිභ ඊත්හවඹ ඳ 

ගත්තහ. නහගතඹ වහ ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ 

ගකිතන්භ භළදිවත් ගරහ ය හජ ගර ඒ ලිඹවිලි කස කශ 

පුේගරඹන්  විරුේධ ඳයහධ නඩු ඳයහ තිගඵනහ. තුන් 

ගදගනකු  විරුේධ නඩු ඳයරහ ඒ තුන්ගදනහ යදකරුන් 

වළටිඹ  තීයණඹ කයරහ ගදන්ගනක් ද දළඩි ි ය දඬුම් හිත 

වුරුදු ගදකක  ඵන්ධනහගහයගත ගරහ ඈන්නහ.ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ගප් විදඹ හක්ක ඹ  එකඟ ඳ 

ිරඹනහ ගම් ගනුගන් කශ යුතු ි ඹලු ගේල් කශ ඵ. ඳ 

ි ඹලුභ අකහයගඹන් භළදිවත් වුණහ.  නමුත් ඈතහභ හනහන්ත 

ගදඹක් ි දු වුගණ්. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් යද ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහ  ගවස ගප් යජඹ  අගයසඳණඹ ිරරීභ ම්පර්ණගඹන් 

හධහයණයි ිරඹහ වන් කයමින්, ඒ ඳදනභ භත ගම් ගඹසජනහ 

ප්ර්තික්ග ඳ කයන ගර ගභභ ගරු බහගන් ඈල්රහ ි ටිමින් භගේ 

චන සල්ඳඹ න් කයනහ.   
 

කථහනහඹකතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ගඵොගවොභ සතුතියි. මීශඟ  ගරු ුබභන්තියන් භන්ත්රීටතුභහ.  

ඉ  ගඳය ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ   

ඳළමිගණනහ ආති.  
 
නතුරු කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹන් ඈත් වුගඹන්, 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்த 

அகனஶ, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு  ெந்ற 

வீக்வகரடி] ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the 
Chair. 

2003 2004 
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[3.18 p.m.] 
 

ගරු එම්.ඒ. ුබභන්තියන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Mr. Deputy Speaker, right at the outset, I wish to 

inform this House that I do not agree with the Motion of 

No Confidence that has been presented to this House. 

There are reasons for that. There are also reasons why I 

wish to speak today and bring out certain contradictions 

that this House should take note of. 

The Mover of the Motion, the Hon. Member from 

Kalutara, very clearly stated that this is not personally 

aimed at the Hon. Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare but that he is presently the holder 

of that office and, therefore, this Motion is being moved. I 

do not agree with that because the Motion substantively 

states that the incumbent Minister is not fit to hold this 

post.  I do not agree that it is the failure on the part of the 

Hon. Minister that resulted in this tragedy which we all 

recognize as a national tragedy because the child who was 

executed, was so vulnerable, was so weak, had been 

abandoned, been in prison for seven years and her life 

was taken away for no fault of hers and I do not think it is 

appropriate to now find scapegoats for that national 

tragedy. I think the Government as a whole is responsible; 

in some sense, all of us are also responsible for this. 

The fact that a child had to falsely state her age and go 

abroad as a housemaid to sustain her family here, is an 

indictment on all of us; that we still have people in this 

country who are unable to make ends meet, who cannot 

generate enough livelihood and are forced to send their 

young girl children into hostile environments like this. 

That is something, I think, the Government of the day 

must take very serious note of particularly with regard to 

sending workers to Saudi Arabia and many other 

countries. I am not for a moment calling into question the 

laws that are extant in those countries. I am not for a 

moment challenging the Shariah law but I am seriously 

suggesting to the Government, not only because of Rizana 

Nafeek, but also the fact that several people who have 

gone as housemaids to the Middle East have returned in a 

coffin. Several have been very badly injured and cruelly 

treated. There are several who have gone missing, who 

have run away from their employers and have not been 

found. All of these things have happened, and has 

happened mostly in the Middle Eastern countries where 

our womenfolk were forced to go and find employment in 

order to sustain their families. This is a terrible indictment 

on us and I wish that the Hon. Minister - although there is 

a Motion of No Confidence against him that is being 

debated in this House - will in future take steps to address 

and redress.   

The contradictions that I am raising have to do with 

what happens in our country. Mr. Deputy Speaker, today 

we will find Members from both sides of the House 

waxing eloquent about the laws that are extant in Saudi 

Arabia and about the provision that makes confession 

admissible and so on. We do have a law that makes 

confession admissible. Earlier in the day, the Hon. Leader 

of the Opposition raised that issue about the Prevention of 

Terrorism Act, the only law that is extant in our country 

today that makes confessions admissible and all of us 

know how these confessions are obtained. The Hon. 

Leader of the Opposition raised a very important issue 

today.  

This Prevention of Terrorism Act is still being made 

use of against political opponents. Mr. Azath Sally’s 

situation is an example but that is not the only one. There 

are persons who have been arrested. There were four 

university students who were arrested in Jaffna, along 

with them 39 others. Only the university students have 

been released but those 39 others are still incarcerated 

without even once being produced before a magistrate 

because there is a Regulation made under the Prevention 

of Terrorism Act that makes it possible for the defence 

authorities to call somebody a "surrendee" and send him 

for what is purported to be rehabilitation. You are 

depriving a person of his personal liberty without any 

judicial intervention; such is the rigour of this draconian 

law.  

Today, you will talk about the confession of Rizana 

Nafeek and from both sides you will condemn it, but what 

are you doing in this country even today? You are using a 

worse law than what is even extant in Saudi Arabia. You 

have no worry about that. You will use this law because 

you think it will enable you to remain in power, to crush 

any kind of opposition to your rule. I am not saying this 

only against this Government. That law was brought in by 

the United National Party in 1979 as a Temporary 

Provisions Act valid for six months,  extended and then in 

1982 made permanent. Even when Emergency was lifted 

with such fanfare here, the Prevention of Terrorism Act 

was further strengthened. We pull wool over the eyes of 

the international community saying that we have lifted the 

Emergency, but the PTA was further strengthened and it 

is being used. So, what is the point of both sides crying 

foul today about the laws in Saudi Arabia when you 

yourself apply worse laws in this country?  

There is something else that is happening. We are 

talking about the right to life of Rizana Nafeek and that 

was denied. I take this opportunity to once again express 

our heartfelt condolences to her family. She had a right to 

live and that was cruelly taken away. But, we do that in 

our country today. Do we not? We do that without 

thinking. At present the right of the Tamil people to live 

in their own land in this country is being taken away by 

this Government. 
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Never before in the history of this country was land 

grabbed from a community like the way it is being done 

today - 6,381 acres - all in one go. The Land Acquisition 

Act was not enacted for such a purpose. It was to take 

over land for public purpose. "Public" meaning the public 

of that area for a playground, for a cemetery, for a 

hospital or for a road that that public there will use. But, 

what are you doing today? You are not taking over one 

plot of land. You are taking away about 9,900 families’ 

separate lands by one sweep, by one notice under Section 

2 of the Land Acquisition Act. Is that not taking away 

their right to life in the traditional areas in which they 

have lived on land that they have inherited?  

There is a definition of genocide. Genocide is not 

merely killing a race. Genocide is also moving people out 

of their traditional habitat. That is a historic definition of 

genocide.  In several countries - in Canada, in the USA 

with regard to the Indians, in Australia with regard to the 

Aboriginals - this has been established. You move a 

particular community, a particular race, a particular 

people out of the traditional homeland where they have 

lived for centuries, for generations. It is clearly genocide. 

Now, that is happening right before our eyes today.  

We are eulogizing about Rizana Nafeek and I do not 

find anything wrong with that. We should. As I said 

before, it is a national tragedy and we must all 

acknowledge that and take responsibility for that. But, the 

contradiction is, while today we agree on that, we are 

ourselves perpetrators of greater violence that is 

happening in our country. I cited two examples of the 

Prevention of Terrorism Act still continuing to be a law 

that is extant and the land grab by the military to establish 

a cantonment -  that is what that notice says - not only 

6,381 acres, but several thousand acres in other places as 

well, all belonging to the Tamil people. No other 

community of this country has ever been put to peril like 

this. You scream your head off when you are asked 

questions in international fora saying, “We are being 

unfairly treated. Why is there so much unnecessary 

attention on Sri Lanka?" Why would not there be 

attention on Sri Lanka when you are committing genocide 

at the scale that you are doing?  

Thank you very much.     

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ. 

[.බහ. 3.32] 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ භහතය තුභහ ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
බහනහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - லர்ப்தரெண, லர்ப 

தொகரஷத்து அஷச்ெதம் தரரளுன்நச் ெஷத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ද දින ජිත් පී. ගඳගර්යහ 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ ආතුළු විඳක්ගේ භන්ත්රීටරුන් ිළරික් විි න් 

විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන භහතය  ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

භළතිතුභහ  එගයහි ගගන එන රද විලසහ බංග ගඹසජනහ 

ිළිතඵ යජඹ ගනුගන් චන සල්ඳඹක් කථහ ිරරීභ  රළබීභ 

ගළන භභ ඈතහභත්භ තුම් නහ.  

විගල ගඹන්භ ගම් ගඹසජනහ ගගන එනගකො භ ගත් ඳත්තු 

වුණහ. ද විඳක්ගේභ ගඵදීභක් තිගඵනහ. ුබභන්තියන් 

භන්ත්රීටතුභහ- 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එගවභ එකක් නළවළ. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගභොකද නළත්ගත්? [ඵහධහ ිරරීම්] ගරු නිගඹසජය  

කථහනහඹකතුභනි, ුබභන්තියන් භන්ත්රීටතුභහ ඈතහ ඳළවළදිලිභ ිරඹහ 

ි ටිඹහ, ගම් ගඹසජනහගේ සරඳඹ නු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

භළතිතුභහ  එගයහි ගම් ගඹසජනහ ගගන ඒභ ිරි ග ත් ුබදුුබ 

නළති ඵ. [ඵහධහ ිරරීම්]  

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එතුභහ ිරේගේ අණ් ඩු  විරුේධ ගගගනන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ. 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ආයි එගවනම් අණ්ඩු  විරුේධ ගේන්ගන් නළති ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  විරුේධ ගගනහගේ? "ඹන්ගන් ගකොගව ද - 

භල්ගල් ගඳොල්." [ඵහධහ ිරරීම්] ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, 

ගම් ගඹසජනහගන් ිරඹන්ගන් ගභොකක්ද? විගේල ග හ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලඹ මුළුභනින්භ රිහනහ නෆීක් ව  ිරි දු අකහයඹක 

ර්ථහන්විත වහඹක් රඵහ දීභ  ගඳොගවොත් වුණහලු. ර්ථහන්විත 

වහඹක් ිරඹන්ගන් ගභොකක්ද? ගප් අණ්ඩුත්, විගේල ක යුතු 

භහතය හංලඹත්, ඩිරහන් ගඳගර්යහ භහතය තුභහත් ගම් දරුහගේ 

ජීවිතඹ ගේයහ ගළනීභ වහ ගභොන තයම් ගගවක් ගත්තහද 

ිරඹරහ ගප් ජී.එල්. පීරිස භහතය තුභහ මුර ඈන්භ ිරේහ. ඈතින් 

එගවභ නම් ගම් ගභොකක්ද ිරඹන්ගන්? 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගේයහ ගත්තහද? 

2007 2008 

[ගරු එම්.ඒ. ුබභන්තියන්  භවතහ] 
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ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගේයහ ගත්තහද? ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ භහතය තුභහත්, යජඹත් ගම් ිළිතඵ ර්ථහන්විත 

වහඹක්, විලහර වහඹක් රඵහ දුන්නහ; ගම් ගනුගන් විලහර 

ෆඹභක් දළරුහ.  

ඉශඟ  ිරඹනහ, ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහ ගම් කරුණ 

මුළුභනින්භ හදය  ගර කශභනහකයණඹ කශහඹ ිරඹරහ. ඒ 

එක්කභ ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ිරඹනහ, ගම් 

ම්ඵන්ධ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ විතයක් ගනොගයි, 

ආභතිරු යහශිඹක් ග ිර යුතුයි ිරඹරහ. ආභතිරු යහශිඹක් ගම් 

ගම් විධිඹ  ක යුතු කශහ ිරඹරහ ආයි එගවභ නම් ගම් ගඹසජනහගේ 

දළම්ගම් නළත්ගත්? ිළ ද කථහ කයන්න ඕනෆ ගම් ගඹසජනහගේ 

තිගඵන කරුණුයි. ගඹසජනහක් වරිඹ  වදහ ගන්න ඵළරි භඩ 

ගවන්න රසන ළඩ ිළිතගශක් තභයි ගම් ගගනළවිත් 

තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ ිරරීම්] යජඹ  විරුේධ වරි, එගවභ නළත්නම් 

ආභතියගඹකු  විරුේධ වරි ගඹසජනහක් වරිඹ  වදහ ගන්න 

ඵළරි ගභොන ගඹසජනහක් ම්භත කයන්න ඹනහද? [ඵහධහ ිරරීම්] 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, දළන් ිරඹනහ, රිහනහ නෆීක් 

ිරඹන ඵහර දරුහ ිළ  ය  ඹළේහ ලු. රිහනහ ිළ  ය  ඹළේගේ 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහද? රිහනහගේ birth certificate එක 

forge කයරහ වළදුගේ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහද? රිහනහගේ 

passport එක වළදුගේ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහද? නළවළ. [ඵහධහ 

ිරරීම්]  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, කවුරු වරි ගකගනක් ය හජ 

රිඹළදුරු ඵරඳත්රැඹක් - forged licence එකක්- හිත  හවනඹක් 

ඳදරහ ඔහු තින් භයණඹක් වුණහ ිරඹරහ ිළ හිතමු. එදහ  

ගභතුභන්රහ ප්ර්හවන ආභතිතුභහ  විරුේධ විලසහ බංග 

ගඹසජනහක් ගේනහ. ඉශඟ  මදය යඹකුගේ 

ගනොළරිරල්ගරන් දරුගක් මිඹ කවඹහ ිරඹරහ හිතමු. ගභතුභන්රහ 

එදහ  ගෞඛය  ආභතිතුභහ  එගයහි විලසහ බංග ගඹසජනහක් 

ගේනහ. ගභන්න ගම්ක තභයි ද විඳක්ඹ  ගරහ තිගඵන ගේ.  

ගකොගව  වරි ඹම් ගදඹක් වුණහද, ඒ ෆභ ගදඹක්භ අණ්ඩුගේ 

account එක  දභන්නයි ද විඳක්ඹ  ලය  ගරහ තිගඵන්ගන්.  

ගභන්න ගම් කහයණඹ ඳහදක කයගගන තභයි ද ගම් ගඹසජනහ 

ගගනළවිත් තිගඵන්ගන්.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගම්න්තු ඈතිවහඹ 

දිවහ ඵරන  ගකො  ඳ  ගප්නහ විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගන 

ඒගම්දී නුගභනඹ කශ යුතු මලික රි්ඹහභහර්ග යහශිඹක් තිගඵන 

ඵ. ඈන් ඳශමුගනි කහයණඹ තභයි ඹම් භහතය යඹකු  එගයහි 

විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගගනහහ නම් එතළනදී ඳ වනහ, has 

he misrepresented any facts at any stage ිරඹරහ. කරුණු විකිති 

ගකො  ඈදිරිඳත් කය තිගඵනහද, තය ඹක් ප්ර්කහල කය 

තිගඵනහද, එගවභ නළත්නම් දළඩි ඹථහ ක්ර]භඹිරන් - grave 

misconduct - ඹම් ගදඹක් කය තිගඵනහද, තභන්ගේ යහජකහරිඹ 

ඳළවළය වළය තිගඵනහද ිරඹරහ ිළ වනහ. ගම් ගඹසජනහගේදීත් 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ භහතය තුභහ ගභන්න ගම් ිරඹන අකහයගේ ිරි භ 

කහර්ඹඹක් වහ දහඹක ගරහ තිගඵනහඹ ිරඹරහ විඳක්ගේ 

ිරි භ භන්ත්රීටයගඹකු  ගඳන්හ ගදන්න පුළුන්කභක් නළවළ. 

එතුභහ ව යජඹ ි ඹ පර්ණ ලක්තිඹ ගම් සථහගේදී ගඹදුහ. ගප් 

ජී.එල්. පීරිස ආභතිතුභහ ිරව ඳරිදි ගම් වහ ගප් ජනහධිඳතිතුභහ 

ි ඹ මුළු ලක්තිඹ, ම්ඵන්ධතහන් ි ඹල්ර ඳහවිච්ික කයරහ ආඹගේ 

ජීවිතඹ ගේයහ ගන්න  වළදුහ. නමුත් ඒ යගට් යජතුභහ ත් ඒක 

කයන්න පුළුන්කභක් රළබුගණ් නළවළ. ගභොකද රි-අ නීතිඹ 

නු භගේ ව ිළඹහගේ -ඒ ගදගදනහගේභ- කළභළත්ත නළති 

භහක් රඵහ ගළනීභ  පුළුන්කභක් නළවළ. ගම් කරුණු ඈතහ 

ඳළවළදිලි තිබිඹදී ඒහ ඔක්ගකොභ ඹ ඳත් කයරහ, ඳහගහ දභරහ, 

නිකම් නම් ටිකක් එකතු කයගගන භහතය රුන්  එගයහි ගම් 

විධිඹ  විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගන ඒභ විහිළුක් ඵ භභ 

ිරඹන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ විගල ගඹන්භ 

ඳ ිරඹහ ි ටින්න  ඕනෆ, ෆභ ගදඹිරන්භ ගේලඳහරන හි  රඵහ 

ගන්න  ඹන්න එඳහ; එතගකො  ඒක වුත්තු ගනහඹ ිරඹන 

කහයණඹ. ගේලඳහරන හි  රඵහ ගන්න පුළුන් සථහ 

තිගඵනහ; ඵළරි සථහ තිගඵනහ. එභ නිහ වරි සථහකදී 

ඒහ කයන්න. ළයදි සථහකදී කයන්න කවඹහභ වරි සථහකදී 

කයන ගේලුත් derail ගනහ. ගනක් ගකසච්ිකඹ පීලි ඳනිනහ. 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ  ඳම් ගේලඳහරන 

හි ඹක් රඵහ ගන්න රිහනහ ගනුගන් ගම් වරන කඳුළු ිරඹුල් 

කඳුළු ඳභණයි ිරඹහ භහ හන ලගඹන් ිරඹහ ි ටිනහ.  ගප් 

යජගේ ි ඹලු ගදනහභ ලක්තිභත් ගර ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

භහතය තුභහ ිළම් ඳ ි ටිනහ. ගම් ප්ර්ලසනගේදී ඳ එතුභහ 

ගනුගන් ඡන්දඹ ගදනහ. එතුභහ ගනුගන් ඡන්දඹ ගදන්ගන් 

එතුභහ නිර්ගදස නිහයි. එතුභහ තභන්ගේ යුතුකම් වහ ගකීම් නිි  

ගර ඈම් කය තිගඵන ඵත්, ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ විලහර 

ඡන්ද ප්ර්භහණඹිරන් ඳයහජඹ කයන ඵත් ප්ර්කහල කයමින් භගේ 

කථහ න් කයනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[.බහ. 3.41] 

 
ගරු ුබනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, රිහනහ නෆීක් ගෞදි 

යහබිගේදී භයණ දණ්ඩනඹ  රක් ිරරීභ මලික කය ගගන විඹ 

බහය භහතය යඹහ වළටිඹ  ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භහතය තුභහ 

ගත ඈදිරිඳත් කයන විලසහ බංග ගඹසජනහගේදී දවස 

ප්ර්භහණඹක් දක්න්න  භහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

ආත්ත භ ඳ ගම් කහයණගේදී දිරන්ගන් ගභඹයි. 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී විලසහ බංග ගඹසජනහක් ඈදිරිඳත් කයන 

ංසකිතිඹ නු, ඒ විඹ ඳේධතිඹ නු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

භහතය තුභහ ගත ගභඹ ඈදිරිඳත් වුණත්, ආත්ත භ ගභඹ විඹ 

කහයණහක් වළටිඹ  හිතුහභ විගේල ක යුතු භහතය හංලඹත් 

විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන භහතය හංලඹත් වහ ගඳොදුගේ 

යජඹභ ග ිර යුතු කහයණහක්. ඒක  ගව තු ගභොකක්ද? ගම් 

නිලසිකත කහයණහගේදී -රිහනහ ම්ඵන්ධ ප්ර්ලසනගේදී- යජඹක් 

වළටිඹ  යහජය  තහන්්රි්ක ි දු කශ භළදිවත්වීභ ප්ර්භහණත්ද ිරඹන 

ප්ර්ලසනඹ මුලින්භ තිගඵනහ. විගේල ක යුතු භහතය  ගරු 

(භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භහතය තුභහගේ කථහගේදී මුලින්භ 

ිරේගේ රිහනහ භයණ දණ්ඩනඹ  රක් කශ ගරහ ිළිතඵ  ගරු 

භහතය තුභහ දළන ගගන ගනොගයි රිහනහ ගේයහ ගන්න භළදිවත් 

ගනහ ිරඹරහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ිරේගේ ිරඹන එකයි. ඒ කථහ 

තවවුරු කයන්න  ගප් ඊගත් භවහචහර්ඹ ආභතිතුභහ  ඈදිරිඳත් කශ 

කහයණඹ ගභඹයි. ගෞදි යහබිගේ ගරහගන් එගකොශවයි 

ගණනක  ආඹ  භයණ දණ්ඩනඹ නිඹභ වුණහ; එතගකො  

රංකහගේ ගරහ ගදකයි වතිතස ගණනයි; ඉ  කලින් ගප් 

ආභතිතුභහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කථහ කශහ ිරඹරහ එතුභහ ිරේහ. 

එතගකො  එතළනභ ප්ර්ලසනඹ  ඊත්තයඹත් තිගඵනහ. එතළනභ 

ප්ර්ලසනඹ  තිගඵන ඊත්තයඹ ගභඹයි. විඹ බහය ආභතිතුභහ ඩුභ 

තයමින් එදහ දග , ගම් දිනගේ රිහනහ භයණ දණ්ඩනඹ  රක් 

කයනහඹ ිරඹන කහයණඹ දළන ගගන හිටිගේ නළේද? ගභොකද, එදහ 

දිනගේ ආඹ භයණ දණ්ඩනඹ  රක් කයන ඵ දළන ගන්න  ඵළරි 

තයභ - 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஶதரெறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ, ඒ ඵ කලින් දළනුම් ගදන්ගන් නළවළ, කලින් 

ිරඹන්ගන් නළවළ. 

2009 2010 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු ුබනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ආභතිතුභහ ිරඹනහ කලින් ිරඹන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. 

එතගකො  ගප් තහනහඳති කහර්ඹහරඹ, ගප් තහනහඳති ග හ ගම් 

ංගේදී ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ  භළදිවත් වුගණ් ගභොන විධිඹ ද? ඒ 

ිරඹන්ගන් නඩු වරහ රිහනහ භයණ දණ්ඩනඹ  රක් කයන එක 

ගප් යගට් ුබදු ෆන්ලින් ගගන කවහින් තුරු දවන් කයනහ හගේ 

ළඩක්ද? ිළ දන්නහ. එගවභ ගේල් නම් ගන ඵ. ුබදු 

ෆන්ලින් එනහ; කලින් දළනුම් දීභක් නළවළ; ඊසහ ගගන ඹනහ; 

ගකොගවන් ගවස මුහුද  දභනහ. ඒක වරි. එක්නළලිගගොඩ 

භහධය ගේදිඹහ තුරුදවන් වුණ අකහයඹ  නම් කලින් දළනුම් දීභක් 

නළවළ. නමුත් රිහනහගේ ප්ර්ලසනඹ එගවභ විඹ යුතු නළවළ. 

ඒ ගනුගන් යහජය තහන්්රි්ක භළදිවත් වීභක් වරිඹ  ි දු වුණහ 

නම් ගප් තහනහඳති ග හ, විගේල ක යුතු භහතය හංලඹ -රංකහ 

ගනුගන් ඒ යගට් ඈන්න ඳමගඹක් වරි- දළන ගගන හිටිගේ නළේද 

ගම් දිනගේ රිහනහ  භයණ දණ්ඩනඹ ගදනහ, ඒක විඹ බහය 

ආභතියඹහ  දළනුම් ගදන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ. ගභතළන ගරොකුභ 

ප්ර්ලසනඹ තිගඵන්ගන් ඒ දළනුත්බහඹ ිළිතඵයි. එඹ ද ගම් ප්ර්ලසන 

කයන එක කහයණඹක් ගරහ තිගඵනහ. ඒ කහයණගේදී විතයයි 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ -[ඵහධහ ිරරීභක්] ඒක තභයි. ඒ කහයණගේදී 

ිළ භත්. ඒ කහයණගේදී යජඹ භත්. ඒ කහයණගේදී විගේල  

ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලඹ, භහතය හංලඹ භත්. ඒ කහයණගේදී 

තභයි විඹ බහය භහතය තුභහ හර්ථක ගරහ තිගඵන්ගන්.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, භහ දිරන්ගන් නළවළ, ගරු 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ භහතය තුභහ ගඳෞේගලික ගම් කහයණඹ  ිජු 

ග ිර යුතුයි  ිරඹරහ. ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී එදහ දිනගේ එතුභහ ඒ 

ගළන  ිරි  ගදඹක් ගනොදළන ගකීභිරන් ගතොය කථහ ිරරීභ ප්ර්ධහන 

ගදඹක්. ඒ ආගයන්න භවහ දළළන්ත විධිඹ  ගම්ක එතුභහ 

ගඳෞේගලික යගගන තිගඵනහ. එතුභහ ගම් ගනුගන් ප්ර්චහයක 

ගභගවයුභක් කයනහ. ගඳසස ර් ගවගගන, විගේල ග හ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලගේභ හවන දහගගන, විගේල ග හ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලගේ නිරධහරින් ආතුළු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  හභහනය  ආඳුම් 

න්දරහ ඊේගඝසණර  ගගනළල්රහ භවහ දළළන්ත 

ගභගවයුභිරන් එතුභහ ඊත්හව කයනහ, ගම්ක එතුභහ  අපු 

ගඳෞේගලික කහයණහක් වළටිඹ  ගන්න. එගවභ ගන්න එගකන්භ 

තභයි -එතුභහ ගම් ගනුගන් කයන ගභගවයුභ දිරන ගකො - ඳ  

ගම්ක එතුභහ ආ ගේ දහ ගත්ත ගදඹක් වළටිඹ  ගත්ගයන්ගන්. 

ආත්ත භ ගත්ගතොත් ඒක එගවභ ගනොගයි. ිළ ගම්ක ගේලඳහරන 

ලගඹන් ගත්රුම් ගන්ගන් ඉ  ඩහ ගනස විධිඹ යි.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගප් යග න් ගව ත් 

රිහනහරහ හගේ ඹ විගේල රැිරඹහර  ඹනහ. නිර ලගඹන් 

ව නිර ගනොන විධිඹ  මුහුගදන් එගතය ඈතහලි ඹන්න, 

ඕසගනලිඹහ  ඹන්න  දළන ත් ගඳසලිගම් ඈන්නහ. ගඩොරර්, ගන 

විගේල මුදල් ගවොඹහ ගගන ය  ඳනින්න ගගොඩහක් ඹ ඵරහගගන 

ඈන්නහ. ඒ ඹන ම්භරහ ඹන්ගන් වල් ග ඹ යි. ගම් ඹන්ගන් 

නිකම් ළඳ ගන්න යසහක් කයන්න ගනොගයි. භළද ගඳයදිග ගිව 

ග ඹ  ඹනහ ිරඹහ ඹන්ගන් නතන වල් ග ඹ යි. ගම් නතන 

වල් යුගඹ. ඒ නතන වල් ග ඹ  ඹන්ගන් කවුද? ගප් යගට් 

ංසකිතිඹ නු ිළ ිළිතගන්නහ, ඳවුර ිරඹන ඒකකඹ තභයි 

ටිනහභ ඒකකඹ ිරඹරහ. ඳවුගල් භ, ිළඹහ, ද දරුගස ඵඩ කවන්ගන් 

වරි එක  ළටිරහ තිගඵන ගදඹක් කහරහ ජීත්න ංසකිතිඹක් 

ඳ  තිබුණහ. ඒ ංසකිතිඹ බි දළම්ගම් කවුද? ඒ ංසකිතිඹ බි 

දළම්ගම් ගම් තිගඵන, ඵල්ගරස භයරහ වරි ල්ලි වම්ඵ කගශ  නළති 

වුගණොත් ජීත් ගන්න ඵළවළ ිරඹරහ නම් කයපු, වතික කයපු 

අර්ථිකඹයි.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ආත්ත භ ද විලසහ 

බංගඹ  රක් ගන්න ඕනෆ ගභන්න ගම් මිනිුබන්ගේ ඳවුල් ඒකක 

විනහල කයන, දරුගස දහරහ ම්භරහ ය  ඹන්න ගව තුන, ම්භරහ 

ය  ඹෆභ නිහ රංකහගේදී දරුගස නහථ ගන්න, ව ගඵොන්න, 

විනහලඹ  රක් ගන්න ගව තු න ඒ අර්ථික ක්ර]භඹ  

විරුේධයි. ගම් අර්ථික ක්ර]භඹ ගනස ගන්ගන් නළතු, ගම් 

අර්ථික ගේවඹ ගනස කයන්ගන් නළතු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහ ගඳෞේගලික ග ිර යුත්ගතක් ගන්ගන් නළවළ. ඵහර 

ඹසකහය දළරිවිඹක් වළටිඹ  තභන්ගේ passport එක ගනස 

කයගගන රිහනහ ය  කවගේ ආයි ිරඹරහ ගවො  ඔප්පු ගනහ, 

ආඹගේ නිවන දළක්කහභ; ආඹගේ ගදභවුිළගඹස දළක්කහභ; ආඹ 

ජීත්වුණු ඳරියඹ දළක්කහභ; ඒ   ිළ හ දළක්කහභ. ආඹ 

ගනුගන් ගඳනී ඈරහ ආඹ නිදවස කය ගන්න ඵළරි වීභ 

ඳළත්ගතන් ිළ හර්ථක ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ තභයි ගම් 

අර්ථික ක්ර]භඹ ආතුගශ  රිහනහරහ හගේ ඹ ත ද දවස ගණන් 

බිහි කයනහ. ඒ ඹ බිහි ගන එක ශක්න්න, එළනි ඹ ත 

ය  ඹන එක ශක්න්න ඳ  ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. ඒක තභයි 

ආත්තභ ගේදහචකඹ. ිළ ය ක් වළටිඹ  කම්ඳහ ගන්න ඕනෆ 

ඒක යි.  

ගම් ප්ර්ලසනගේදී ගප් නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ ආභතිතුභහ විහිළු 

කයනහ, මදය යගඹක් තින් ගඵගවතක් ළයදුගණසතින් 

ගෞඛය  ආභතිතුභහ  විරුේධත් විලසහ බංගඹක් ගගගන් වි, 

ප්ර්හවනගේදී රිඹදුගයක් තින් යදක් වුගණසතින් ප්ර්හවන 

ආභතිතුභහ  විරුේධත් විලසහ බංගඹක් ගගගන්වි ිරඹරහ. එළනි 

කහයණහයි ගම්කයි ගනස. ගභොකද ප්ර්හවන ආභතියඹහ  විලසහ 

බංගඹක් ගේන්න ගන්ගන් නළවළ, ළරැදි රිඹදුයකුගේ තින් 

accident එකක් වුගණසතින්. යහජතහන්්රි්ක ප්ර්ලසනඹක් ගභතළන 

තිගඵනහ.  යහජතහන්්රි්ක ගනුගදනු කයපු අකහයගේ ළරැේදක් 

ගභතළන තිගඵනහ. ඒ ළරැේද ගකොච්චයද ිරඹරහ ප්ර්කහලඹ  ඳත් 

වුණහ, තහනහඳති ග හන්, විගේල ක යුතු භහතය හංලඹ, විගේල 

ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලඹ ඩු තයමින් රිහනහගේ භයණඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් ආභතියඹහ දළනුත් කයරහ ගනොතිබුණහද ිරඹන 

ප්ර්ලසනඹත් එක්ක. 

ආභතියඹහගේ දළනුත්බහගේ ප්ර්ලසනඹක් තිබුණහ. ඒකයි ගම් 

තිගඵන කහයණඹ. ය මදය යඹහගේ කහයණහයි, ප්ර්හවනඹ 

ම්ඵන්ධ කහයණහයි හගේ ගනොගයි ගභතළන තිගඵන 

යහජතහන්්රි්කබහඹ ිළිතඵ කහයණඹ. ඳ  ඵළරි වුණහද රිහනහ 

ඵහර ඹසකහය දළරිවිඹක් ිරඹන එක ඔප්පු කය ගන්න? ඳ  ඵළරි 

වුණහද ඒ මිඹ කවඹ දරුහගේ ම්භහ තු ගකීභ ඔප්පු කයන්න? 

ගභොකද, ඒ යගට් -යහබි- නීතිඹ නු භේිරරි ගදන භක් ගන 

ගකනකු රහ දරුහ  ිරරි ගදන එක යදක්; ිරරි ගඳොන එක 

යදක්. ඒ යද ඳ  ඔප්පු කය ගන්න ඵළරි වුණහද? එළනි කහයණහ 

ගගොඩක් තිගඵනහ. ඒ කහයණහ එක්ක ගළ  ගළුබණු ගළ ලුක් 

ගම්ක. ඒ ගළ ලු තුශ නිගඹසජනඹ න්ගන් රිහනහ විතයක් 

ගනොගයි. ඒ තුශ ගප් ය    ගඩොරර් බිලිඹන ගණනක විගේල 

විනිභඹ ගගගනන, ඒ ගනුගන් දවදුක් විඳින, ඒ ගනුගන් 

තහනහඳති කහර්ඹහරර ද ඵන්ධනඹ  රක් ගන, ඔවුන්ගේ 

හධහයණකම්ර , ගකගනහිලිකම්ර  රක් ගන ඹ 

ඈන්නහ.  ඒ වල් ග ගේ ගඹොදන වල් හිමිඹන් ත් ඩහ 

දරුණු විධිඹ , ඔවුන් ගනුගන් ඈන්නහඹ ිරඹන තහනහඳති 

නිරධහරින් ඔවුන් පීඩහ  ඳත් කයනහඹ ිරඹන මයඹක් ඔවුන් 

තුශ තිගඵනහ. භහ හිතන වළටිඹ  ඒක ගරු ආභතිතුභහත් දන්නහ. 

විගේල ය ර  කවඹහභ, ඒ ය ර රැිරඹහ කයන ඹගගන් එන 

භළි විලි, දුක්ගළනවිලි නු එතුභහත් ඒක දන්නහ. ද ගජඩහ 

ඳහරභ ඹ  ඈන්න මිනිුබන්ගේ තත්ත්ඹ, කුගේට්ර ඈන්න 

මිනිුබන්ගේ තත්ත්ඹ ඵරන්න. භවය ඹ රංකහගන් ගගන 

ඹනහ. ඉ  ඳසග  ඒ ඹගේ ගගල්ර තිඹහගගන ඈන්නහ. ඒ 

ගගදය  ඈන්න රිඹළදුයහ ගන්ඳහර යගට් ගකගනකු නම්, ඵංගලි 

ගේලගේ ගකනකු නම්, ගන ය ක ගකනකු නම් මුලින්භ ඒ ඹ 

දණඹ  රක් කයනහ. ඉ  ඳසග  ඳහය  ආද දභනහ. ඒක තභයි 

ආත්ත ගේ. ගප් ම්භරහ, ගප් ක්කරහ,  එක ඳවුරක් වළටිඹ  

එක  ජීත් ගන්න ඕනෆ මිනිසුබ ද ඒ ය ර  කවහිල්රහ 
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ගභොනහද කයන්ගන්? ඒ ඹ ඒ ුබල්තහන්රහගේ, යහබි 

කහන්තහන්ගේ ඳස ගවසදන තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

ඒ ඹගේ රඳරහනය  ගනුගන් භයිල් ගරන තත්ත්ඹ  ඳත් 

ගරහ තිගඵනහ. ඒහ ඒ ඹ කළභළත්ගතන් කයන ගේල් 

ගනොගයි. ඒ ඹ ඒ තයම් දුක්ඛිත ජීවිත ගත කයනහ; තිරින් 

ජීවිත ගත කයනහ. ආයි ඒ? ඒක  ගව තු  ගභොකක්ද? ගප් 

අර්ථිකඹ ආතුගශ , ගප් ය  ආතුගශ  ඒ මිනිසුබ යහගගන ඒ 

මිනිුබන්  ඳවුරක් වළටිඹ  ජීත් ගන්න ක්ර]භඹක් වදහ ගදන්න ිළ 

භත් ගරහ තිගඵනහ. ඒකයි ගව තු.  ඳවුරක් වළටිඹ  ගප් 

ංසකිතිඹ, ගප් ටිනහකම් ගප් වය ඳේධති අයක්හ කයගගන 

එක  ජීත් ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ආති කයරහ තිගඵනහ. ඒක 

තභයි ආත්ත ර්බුදඹ. ඒක තභයි  විලසහ බංගඹ  රක් ගන්න 

ඕනෆ ගේ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ තිගඵන රි්ඹහලිඹ ආතුගශ , ඒ 

ක්ර]භඹ ආතුගශ  ගඳෞේගලික ගභතුභහ  ගම් විලසහ බංග 

ගඹසජනහ ගගනහහ , ආත්ත භ ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ 

ගගගනන්න ඕනෆකභ තිගඵන්ගන්, ගප් යටින් රක් ගණන් 

මිනිසුබ එිතඹ  ආද දභරහ, ඳවුල් විනහල කයරහ තිගඵන ගම් 

ගේලඳහරන ංසකිතිඹ ; ගම් අර්ථිකඹ ; ගම් අර්ථික ක්ර]භඹ . 

ගම් ක්ර]භඹ ගනස ගන්න ඕනෆ. ිළ ිරඹන්ගන් ඒකයි. ගම්  ක්ර]භඹ 

ගනස ගනොන තහක්කල් ත රිහනහරහ ගව  බිහි ගනහ. ඒ 

හගේභ  ඩිරහන් ගඳගර් යහ ආභතිතුභහ හගේ ගම් විඹ බහය  

ආභතිරු ත තත් බිහි ගනහ. ගම් තත්ත්ඹ ගනස 

ගනොනතුරු ආභතිරු බිහි ගන එක ශිරන්ගනත් නළවළ, ඒ 

හගේභ රිහනහරහ බිහි න එක ශිරන්ගනත් නළවළ. ඒක තභයි 

ආත්ත තත්ත්ඹ.  

ඉශඟ  තිගඵන ප්ර්ලසනඹ ගභොකක්ද? ඒ ශ්රවභඹ ුලයහ, දවදුක් 

විරහ ඒ ගගගනන විගේල විනිභඹ  ිළ ගභොනහද කයන්ගන්? ඒ 

ඹ ගඩොරර් ගකසටි ඳන්ි ඹ ගණනක් රංකහ  ගගගනනහ. ද 

ිළ ඒ දිවහ ඵරහගගන ඈන්නහ. ද ඳ  තිගඵන ප්ර්ධහනභ අදහඹම් 

භහර්ගඹ ඒක. ඒ ඹ විලහර අදහඹභක් රංකහ  ගගගනන නිහ ිළ 

ඒ ඹ නම් කයනහ "ය  විරුන්" ිරඹරහ. වළඵළයි ඒ ගගගනන 

අදහඹභ ගනුගන් ඒ ඹ  ිළ දීරහ තිගඵන වනඹ ගභොකක්ද? 

ිළ ඒ ඹගේ ප්ර්ලසන  ගකොච්චය දුය  විරහ තිගඵනහද? ඒ 

ඹගගන් ිළ රඵහ ගත්ත ගදඹ  රඵහ දී තිගඵන ප්ර්තිරහබ 

ගභොනහද?  ආත්ත භ ගත්ගතොත් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් තිගඵන්ගන් 

ගේදජනක තත්ත්ඹක්. එළනි භළදිවත්වීම් ිළ ි ේධ කය නළති   

තත්ත්ඹක් තිගඵන්ගන්.  

ඒක නිහ මලික ලගඹන්භ විගේල ගත න ශ්රී  රහංිරකඹන්ගේ 

ගළ ලු, ශ්රී  රහංිරක ශ්රවමිකඹන්ගේ ගළ ලු ගනුගන් ගප් 

භළදිවත්වීගම් තිගඵන දුර්රකම් කරුණු ිරහිඳඹක් එක්ක භහ 

ඔඵතුභහ  ගඳන්න්නම්. ගම් භහ ගත් තිගඵන්ගන්,  ඔඵතුභහ විඹ 

බහය ආභතියඹහ වළටිඹ  ඈන්න කහරගේදීභ විගේල ග හ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලඹ ම්ඵන්ධගඹන් 2011 ගදළම්ඵර් 31 ළනිදහයින් 

න් න මරය  ර්ඹ වහ විගණකහධිඳතියඹහ ඈදිරිඳත් කශ 

හර්තහ. 

විගණකහධිඳතියඹහ ඈදිරිඳත් කයන ගම් හර්තහගේ 9 ළනි 

ිළම්ගේ ගකොරිඹහනු රැිරඹහ වහ ිළ ත් ඹන පුේගරඹන්ගගන් ඹ 

කයන ුබඵහධන මුදල් ගළන වන් ගනහ, ගම් විධිඹ . 

"එක් පුේගරඹකුගගන් රුිළඹල් 49,500ක් ඳභණ ුබඵහධන 

ක යුතු වහ ඹ කය තිබ තය, 2011 ර්ඹ තුශ දී රුිළඹල් 

මිලිඹන 230ක ඳභණ මුදරක් ඹ කය ගගන තිබුණහ. ගභගර 

ුබඵහධනඹ ගනුගන් මුදල් ඹ කශද, ිරි දු ුබඵහධන ළඩ 

ිළිතගශක් වඳුන්හ දී ගනොතිබුණු තය, ගභභ මුදල් ගනභ ඵළංකු 

කවණුභක අගඹසජනඹ ිරරීභ  ක යුතු ගනොකය ගඳොදු ඵළංකු කවණුභ 

ඹ ගත් යහ ගගන තිබුණහ." 

ගම්ක ිරඹන්ගන් භභ ගනොගයි. ගම්ක ිරඹන්ගන් 

විගණකහධිඳතිතුභහ. ගභන්න ගභළනි කහයණහ තිගඵනහ. ගම් එක 

ි ේධිඹක් විතයයි.  ගම් ගකොරිඹහ ම්ඵන්ධගඹන්. ගනත් ය ක  

දහශ වුණත් එගවභයි. භභ වන්ගන් ගම්කයි. ිළ "ය  විරුගස" 

ිරඹරහ රකන මිනිුබන්ගේ, ගප් ය   විගේල විනිභඹ ගගන එන 

ප්ර්ධහන ප්ර්හවඹ ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵන මිනිුබන්ගේ, ගනත් 

ය ර ග ඹ කයන මිනිුබන්ගේ -භළද ගඳයදිග ගන්න පුළුන්, 

ගකොරිඹහ ගන්න පුළුන්, ගනත් ඕනෆභ ය ක ගන්න පුළුන් 

- ටිනහකභ  ඒ තහනහඳති කහර්ඹහර රකන අකහයඹ ිළිතඵ 

විගේල ක යුතු ආභතිතුභහ වළටිඹ , විගේල ග හ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලඹ බහය ආභතිතුභහ  වළටිඹ   ඔඵතුභන්රහ ගදගදනහ 

තිප්තිභත්ද? ඒ ගළන ඔඵතුභන්රහ ගදගදනහ ෆහීභ  ඳත් 

ගනහද? විදඹ හක්ක ගඹන් ංක ආහුගොත් ෆහීභ  ඳත් 

ගන්න ඵළවළ. ගභොකද, ඒ ශ්රවමිකඹහ තභන්ගේ දරු ඳවුල් නළති ඒ 

ය ර  ඈ ගගන රංකහ  ඊඳඹහ ගදන ගේ ගනුගන්, ඒ 

මිනිුබන්ගේ ජීවිත ගනුගන් ිළ හධහයණඹක් ඈස  කය නළති 

නිහ. භගේ කථහ න් කයන්න භ  ත එක මිනිත්තුක් 

ගදන්න.  

ඳුබ කවඹ ඹ ළඹ විහදගේ දී  භභ භතු කශ එක කහයණහක් 
ම්ඵන්ධගඹන් ගම් විඹ බහය ආභතිතුභහ විධිඹ  ගභතුභහ කශ 

කථහගේ දී භ ත් ඳවහ න විධිඹ  ගගොඩක් ගේල් ිරේහ. ඒ 

ගළන භ  ගකොගවත්භ ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහ භගේ 

කථහ  ඊත්තය දීරහ තිබුණහ. ඔඵතුභහ ඒ වළභ ගරහගේභ ිරේහ, 

"භභ ි ල්ඳද වතයක් කඩනහ. වළඵළයි, භභ දින්නහදහනහ නම් 

කඩන්ගන් නළවළ" ිරඹරහ. ඒ හගේභ ඔඵතුභහ ඒ කථහගේ දී 

ගභන්න ගභගවභ ිරේහ.  එක කහයණහක් ගළන ිරඹේදී  භහ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගභගවභ ිරේහ. "ගභතුභහ ගචක් එකක් ගළන 

ිරේහ. ඒ ගචක් එක ගළන ගභඳභණයි ිරඹන්ගන්. ගචක් එකක් 

ගනොගයි දවඹක් ගගනළල්රහ ගඳන්නුත් භ  ිරඹන්න 

තිගඵන්ගන් විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගඹන් ගනොගයි, 

ගොලිගඵසල් ංගභගේ බහඳතියඹහ වළටිඹ  ඒ ංගභගඹන්ත් 

ල්ලි ගන්ගන් නළති භගේ ල්ලිලින් තභයි ිළ  ය  ඹන්ගන්." 

එගවභ ිරඹරහ ඔඵතුභහ තදුය ත් ිරඹනහ, "විගේල ග හ 

නියුක්ති කහර්ඹහංලගේ විවිධ ඊදවිඹ විවිධ කහයණහ වහ ිළ  ය  

ඹනහ. වළඵළයි, ගම් ගභොකක ත්, විගල ගඹන් ගොලිගඵසල් 

ම්ඵන්ධගඹන් විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගඹන් 

රුිළඹරක්ත් කවුරුත් ය ගගන නළවළ" ිරඹරහ.  ඒ ංගභගේ 

ගල්කම්තුභහත් ය ගගන නළවළ ිරේහ. නමුත් 

 විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහගේ තිගඵනහ ගභන්න ගම් 

කහයණඹ.  

"භත ගදදඹ  තුඩු ගදන ගනුගදනු.  

විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගේ යමුණුලින් ඵළවළය 

ගොලිගඵසල් ක්රීවඩහ ගනුගන් රුිළඹල් 97,21,189ක් විඹදම් කය 

ඒ තුශ ගොලිගඵසල් ංගභඹ විි න් දළරිඹ යුතු රුිළඹල් 

26,54,304ක් අඹතනඹ විි න් දයහ තිබුණි." ඒ ''අඹතනඹ'' 

ිරඹන්ගන් ඔඵතුභහ ගම් දිවුයහ ිරඹන විගේල ග හ නියුක්ති 

කහර්ඹහංලඹභ තභයි. භභ ගනොගයි ගම්ක ිරඹන්ගන්, 

විගණකහධිඳතිතුභහ. ඔඵතුභහගේභ චන තභයි ගම් තිගඵන්ගන්.  

කවඹ වුරුේගේ ඹ ළඹ විහදගේ දී ඔඵතුභහ කශ කථහ නළත 

ිරඹහ ඵරන්න ිරඹරහ භභ ඈල්රහ ි ටිනහ.  ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
[.බහ. 3.57] 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, මුත්තර්ර ඈඳදුණු රිහනහ 

නෆීක් නළභති ඒ හිංක ඳහල් ශිය හ භයණගඹන් ගේයහ 

ගන්න  ගනොවළිර වුණු විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන 

භහතය  ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ  එගයහි ගම් ඳත්න  

විලසහ බංග ගඹසජනහ  ිළිතඵ විහදගේ දී  කථහක් කයන්න  

2013 2014 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

රළබීභ භගේ බහගය ඹක් ගනො, භගේ යුතුකභක්, භගේ නිහර්ඹ 

ග ඹක් වළටිඹ  රකහ  භගේ කථහ ඳ න් ගන්නහ.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, සබහ ධර්භඹ  නු 

ඵළලුත්,  බුේධ ධර්භඹ, ඈසරහම් ධර්භඹ, හින්දු ධර්භඹ, කගතසලික 

ධර්භඹ ආතුළු  ි ඹලු  ධර්භඹන්  එකඟ ගකොයි ඳළත්ගතන් 

ඵළලුත් ගම් රිහනහ නෆීක් ිරඹන දළරිඹ, ඳහල් ශිය හ 

මුත්තර්ර ඈඳදුණ දුප්ඳත් ශභඹකු ඵත්, ඒ ශභඹහ  එල්ර වුණු 

යද, ඒ ශභඹහ  වුණු කයදයඹ ආත්ගතන්භ ගලසචනීඹ තත්ත්ඹක් 

ඵත් ඳක් විඳක් ගදදගඹන් ගතොය ඳ ිළිතගන්නහ. ඒක 

ඳයහධඹක්. ගම් ඳයහධඹ ද  ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගඵොගවස 

ආභතිරු, භන්ත්රීටරු විහිළු  ය ගගන හිනහ ගනහ භභ 

දළක්කහ. ද ඒක විහිළුක් ගරහ.  

 

හිංක ඳහල් ශිය හක ජනහරි 09ළනි දහ ආදගගන 

කවහිල්රහ, ත් ගදක ඵළරහ, ගඵල්ර  කඩුිරන් ගකො රහ භයණ 

එක ද භවය භළති ආභතිරුන්  විහිළුක් ගරහ. ඒ, ආඹ 

එතුභන්රහගේ කවුරුත් ගනොන හින්දයි. ගම් ගදසහභිගඹසගඹ 

ගළන ධය ඹනඹ කයන ජනතහ ත්, ගම් ි ඹලු භන්ත්රීටරුන් ත්, 

ආභතිරුන් ත් භහ ිරඹහ ි ටින්ගන්, රිහනහ ඝහතනඹ කයපු, 

ඝහතනඹ  ක්ර]හකහය වගඹසගඹ දුන් ඹ  වගඹසගඹ ගදන 

ි ඹලු ගදනහ, ගම් ගඹසජනහ  විඳක් ඡන්දඹ ගදන භළති 

ආභතිරුන් ි ඹලු ගදනහ ක්ර]හකහය ගම් ඝහතනඹ  ම්ඵන්ධ 

ගනහ ිරඹරහයි. ඒ ඹ - [ඵහධහ ිරරීම්] 
 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ගකොගවොභද? [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ආයි? [ඵහධහ ිරරීම්] ගම් තත්ත්ඹ- [ඵහධහ ිරරීම්] රිහනහ 

ිරඹන දළරිඹ- [ඵහධහ ිරරීම්]  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහය නීතිඹක් ගන් ඒක.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
භහ ගකිතන්භ භහතිකහ  ඵහින්නම්. ගරු නිගඹසජය  

කථහනහඹකතුභනි, ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ Wijeya 

Publication එකක් න "ද" ිරඹන ඳත්තයඹ  ප්ර්කහලඹක් කයරහ 

තිගඵනහ, "රිහනහගේ භයණඹ  භ  ග ිරඹන්න ඵළවළ" ිරඹරහ. 

ිළ ිළිතගන්නහ; එතුභහ  ග ිරඹන්න ඵළවළ ිරඹරහ. එතුභහ  ග 

ිරඹන්න ඵළරි ව හින්දහ තභයි රිහනහ නෆීක් ඝහතනඹ වුගණ්. ග 

ිරඹන්න පුළුන් ආභතියඹකු ඳ  ගදන්න. එතුභහ  ග ිරඹන්න 

ඵළවළ. එතුභහ දක්යි. එතුභහ තභන්ගේ ඹහළුහ න නහරන්ද 

එල්රහර භළතිතුභහ රැක ගන්න ඵළරි ව ගකගනක්. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

තභන්ගේ ඹහළුහ ව නහරන්ද එල්රහර රැක ගන්න ඵළරිව 

භනුසඹහ ගකොගවොභද මුතර්ර ඳහල් ශිය හ රැක ගන්ගන්? 

නහරන්ද එල්රහරගේ ිළිතරු එතළනින් ගගන කවඹ එක 

ම්ඵන්ධගඹන් අණ්ඩු  ගභොකත් ිරඹහ ගන්න ඵළරි ව 

 ගකොන්දක් නළති ආභතිතුගභක් එතුභහ. එතුභහ එක්ක ගප් 

ගඳෞේගලික තයවක් නළවළ. එතුභහ වළය ගනත් ආභතියඹකු 

ගභතළන ි ටිඹත් ඒ ආභති ධුයඹ භඟ ඳභණයි ගප් ප්ර්ලසනඹ 

තිගඵන්ගන්. එතුභහ භඟ ගනොගයි ප්ර්ලසනඹ තිගඵන්ගන්. එතුභහ 

භගේ මිත්රැගඹක්. [ඵහධහ ිරරීභක්] නමුත් එතුභහ -2010 ඳත්ව ගම් 

ආභතිතුභහ- ිරඹනහ 2013 ජනහරි 09ළනි දහ භයපු රිහනහ  ග 

ිරඹන්න ඵළවළ ිරඹරහ. ඒක පුදුභ කථහක්. එතුභහ  කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹක් දීරහ තිගඵනහ; ඳඩි දීරහ තිගඵනහ; එතුභහගේ 

කනකහ  ගගනහ. ිරගසලි ිරඹන, එතුභහගේ නළඟණිඹ  jobs 

ගදකක් දීරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ග රහ ගම්හ දළනගන්න. 

එතුභහගේ නළඟණිඹ අණ්ඩුගේ jobs ගදකක් කයනහ. ආඹ        

විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගේ ග ගේ නියුතු 

හභහනය හධිකහරිරිඹක්. ඒ හගේභ, විගේල රැිරඹහ 

ඒජන්ි කරුන්ගේ ංගභගේ ළඩ කයනහ. එගවභ කය ඳඩි 

ගදකක් ගන්නහ.  
 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

එක ඳඩිඹයි ගන්ගන්. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නමුත් jobs ගදකක් කයනහ.  

 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

තය ඹ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තය ඹ නම් ඔඵතුභහගේ කථහගේදී ිරඹන්න. ඔඵතුභන්රහ 

දළන ගන්න, ඳ  ඳක් ගදදඹක් ඳහ  ගදදඹක් නළවළ ිරඹන එක. 

ඳ ඈන්ගන් ගම් ළරැදි ගළන ිරඹන්නයි.  

 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භන්ත්රීටතුභනි, භහ ඔඵතුභහ  ඵහධහ කයනහ ගනොගයි.   
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ිරඹන්න, ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ ආභතිතුභහ. [ඵහධහ 

ිරරීම්]  
 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ිරේහ ගන් ගරු භහතය තුභහගේ නළගණිඹ ළම්ප් 

ගදකක් ගන්නහ ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵතුභහ ඳුබ කථහ කයන්න.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ළම්ප් ගල්ඛන බහගත කයන්න.  

2015 2016 

[ගරු යන්ජන් යහභනහඹක  භවතහ] 
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ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහ 

ිරඹනහ- [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ළම්ප් ගල්ඛන දළන් බහගත කයන්න, ගරු භන්ත්රීටතුභහ.  
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
භහ එඹ ගගගනන්නම්. නිහර්ඹගඹන් ගගගනන්නම්.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළන් බහගත කයන්න. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

දළන් ගගනළවිත් නළවළ. නමුත් ගගගනන්නම්. ඔඵතුභහ ිරඹන 

ිරඹන ගරහ - [ඵහධහ ිරරීම්]  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒහ දළන් බහගත කයන්න. ගරු භන්ත්රීටතුභහ ගකීභිරන් කථහ 

කයන්න. තය ඹ ිරඹන්න ළඩක් නළවළ. එගවභ එකක් තිගඵනහ 

නම් ිරඹන්න.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගම් පුත් ඳගත් ිරඹන 

විධිඹ  ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ 2010 දීයි ගම් භහතය  ධුයඹ  

ඳත් වුගණ්. විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලඹ , විගේල රැිරඹහ 

ප්ර්ර්ධන භහතය හංලඹ , කම්කරු භහතය හංලඹ  ම්ඵන්ධ ඳයණ 

cases ගගොඩක් තිගඵනහ. ඒහ  ගභතුභහ ග ිරඹන්ගන් නළේද? 

ඒහ  ග ිරඹන්න ඕනෆ කවුද? ආභතියඹහ ගනොගයිද? තභහ 

ආභති ධුයඹ  ඳත් න්ගන් 2010 දීයි ිරඹරහ ආභතිතුභහ ිරඹනහ. 

එගවභ නම් යුේධඹ ඳළතුගණ් කදහ ඈරහද? යුේධඹ වුරුදු 

30ක  ඈසය ඈරහයි ඳළතුගණ්. ිළ ිළිතගන්නහ තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ, අයක්ක ගල්කම්තුභහ, ජනයහල් යත් 

ගෂොන්ග කහ භවත්භඹහ, ්රි්විධ වමුදහ ඒ යුේධඹ දිනපු ඵ. ඒ 

ි ඹලු ගදනහ ඒ ගනුගන් ළඩ කශහ. ිළ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ඒ 

ඹ  ප්ර්ලංහ ගදනහ. නමුත් ජඹග්රාවණඹ  ිළඹරු ගඵොගවසඹ; 

ඳයහජිතඹහ ජහතකගඹිර. ඒ කහයණඹ ඳයහජඹ වුණහභ යන්ජන් 

යහභනහඹක හින්දහ ලු. භහ picket කයපු හින්දහලු ඒ ශභඹහ භළරුගණ්. 

ආභතිතුභහ ඳඩි ගන්නහ. එතුභහ  ගරොකු කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් 

ඈන්නහ. විගේල ංචහයර  වබහකව ගනහ. එතුභහගේ 

ගවසදරිඹ ඳඩි ගදකක් ගන්නහ; jobs ගදකක් කයනහ.   

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුමිඹ විතයද ඳඩි ගන්ගන් විගේල ග හ එගකන්?   

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඵරන්න ගම් ප්ර්ලසනඹ  

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ඵඹ ව ඵඹවීභ ගකොතයම්ද ිරඹරහ. භහ 

ද එේදී භ  දුයකථන ආභතුම් කීඳඹක් අහ Bureau එගකන්. 

Bureau එගක් ඹ ිරඹන්ගන් ගභොකක්ද? ගකොරිඹහගේ ඹන ඹ , 

ඩුඵහයි ඹන ඹ , කඩත training centresර ඹ  ඩිරහන් ගඳගර්යහ 
ආභතිතුභහ තර්ජනඹ  

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කයරහ තිගඵනහ, uniform නළති ි විල් ආඳුම් ආගගන ද 

picketing එක  වබහකව ගන්න ඳහර්ලිගම්න්තු   යවුභ  එන්න 

ිරඹරහ.  
 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Dilan Perera. 
 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, I am listening to his speech and I am able to face 

any allegation.  But, all these are false allegations. So, all 

these must be either proved or expunged.   
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If there is any statement made contrary to the 

Standing Orders, that will be expunged.   
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ දිරන්න ආති 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඳහගර්   යවුගම් ඈන්නහ 500ක  ධික ිළරික්. ඒ 

ිළරි ගගනහගේ ගකොගවන්ද? ඒ ිළරි ගගනහගේ Bureau එගකන්. 

Bureau එගක් ගකගනක් භ  දළන් කථහ කයරහ ිරේහ. 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛය  නිගඹසජය  
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு னதத் றெரரக்க - சுகரர தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ඳ  ඕනෆ නම් ඕනෆ තළනිරන් ගේන්න පුළුන්. ආයි, 

ගේන්න ඵළරිද? 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රංකහ ගට්  ගඳසස ර් රනහ. 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னதத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

500ක් ගනොගයි 5,000ක  ළඩිඹ ඈන්නහ. 

2017 2018 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

5,000ක් වරි කභක් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීම්] ආයි ආභතිතුභහ 

ගම්ක  ගභච්චය බඹ? ආභතිතුභහ යදක් කයපු හින්දහ තභයි බඹ 

ගරහ ඈන්ගන්. "ගවොයහ  ඈසයගරහ ගකගවල් කළන ළ  

ඳළන්නහලු" ිරඹන්ගන් ගම්ක  තභයි. ගභොකද, එතුභහ දන්නහ 

එතුභහ ගම් යද කශහ ිරඹරහ. 

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னதத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යත්නපුගර් භළණික්කහයයින්ගගන් ල්ලි එකතු කයගගන 

ආවිල්රහ ඉ  ඳසග  ඒ ඳශහත් බහ ඳළත්ත ත් කවගේ නළවළ. 

නළුහ නිහ ඡන්දඹ දුන්නහ. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Picket එකක් කගශ  නළවළගන්; Picket එකක් කගශ  නළවළ. ිළ 

ද කථහ කයන්ගන් රිහනහ ගළන. ගරු නිගඹසජය  

කථහනහඹකතුභනි, ගභන්න ගම්කයි ද තත්ත්ඹ. ද ි ඹලුභ 

ගදනහ  ල්ලි දීරහ, -ල්රස දීරහ- භහධය  යට් රහ, භහධය ඹ  

තර්ජනඹ කයරහ, භහධය කරුන්  ගකොරිඹහ යසහ, ඒ හගේභ 

ගනකුත් යසහ දීරහ, ප්ර්තිඳහදන දීරහ, යප්ර්හද දීරහ ගම්ක 

නත්රහ තිගඵනහ. න්න ඒක තභයි එතුභහගේ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ක්ර]භඹ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ ිරඹන්ගන් ආත්ත ිරඹනහ  බඹයි. 

[ඵහධහ ිරරීම්] ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, කරුණහකයරහ 

නිවඬ ගන්න ිරඹන්න. 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීටතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, රිහනහ නෆීක් ිරඹන දළරිඹ 

ඈඳදුගණ් 1988 ගඳඵයහරි 04 ළනිදහ. එතගකො  Omar Travels 

ිරඹන ක  ජහහයම්කහය ඒජන්ි ඹ ඒ දළරිවිඹගේ ඊඳන් දිනඹ 1982 

ගඳඵයහරි 04 ිරඹරහ ඊඳන් දිනඹ ගනස කයරහ තිගඵනහ. 

රිහනහ ිරඹන ශභඹහ විගේලගත කගශ  2005 භළයි භහගේ. [ඵහධහ 

ිරරීභක්] ඒ ඒජන්ි ඹ blacklist කයන්න ගම් අණ්ඩු  වුරුදු 6ක් 

ගත වුණහ. ඒ ඒජන්ි ඹ blacklist කයන්න ක යුතු කගශ ත් 

රිහනහගේ ඹ ිළිතඵ ගල්ඛන භභ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

බහගත කශහ  ඳසග . 2010 ගදළම්ඵර් භහගේ 17 ළනිදහ 

රිහනහ නෆීක්ගේ ළඵෆ ඊප්ඳළන්න වතිකගේ ිළ ඳතත්, රිහනහ 

නෆීක්ගේ ම්භහගගයි තහත්තහගගයි විහව වතිකගේ ිළ ඳතත් 

භභ බහගත කශහ. බහගත කයරහ භභ ිරේහ, පුළුන් නම් 

කවහිල්රහ ගම් ිළ ඳත් ගදක ගෞදි යහබිගේ ඊහවිඹ  ඈදිරිඳත් 
කයන්න ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒක කගශ  නළවළ. ඔහු ය  හරි 

ගඹගදමින් හිටිඹහ. ඔහුගේ girlfriendsරහ එක්ක  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
  

විගනසද ගමින් හිටිඹහ, රිහනහ නෆීක් ත වළරිඹහ. ඒක තභයි 

ආත්ත කථහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

කහ එක්කද විගනසද වුගණ්? Girlfriendsරහ එක්ක  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
විගනසද වුගණ් කවුද? 

 
ගරු නුය ප්රිපඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛනිජ ගතල් කර්භහන්ත  
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - வதற்ஶநரதக் 

ஷகத்வரறல்கள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Hon. Anura Priyadharshana Yapa.- [Interruption.] 
 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගඳෞේගලික ගේල් ිරඹන්න එඳහ. ඵලු  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කථහ ිරඹන්න එඳහ. 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, if you have made any statement 

contrary to the Standing Orders, that will be expunged. I  

repeat it. 
 
ගරු නුය ප්රිපඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගභතුභහ ඈතහභ ඳවත් 

විධිඹ යි කථහ කයන්ගන්. ඒහ වළන්හඩ් හර්තහගන් ඈත් 

කයන්න. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ, ගඳෞේගලික ගේල් ගළන කථහ කයන්ගන් 

නළතු ඳහර්ලිගම්න්තු ම්ප්ර්දහඹ  ගරු කයමින් කථහ කයන්න. 
 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගඳෞේගලික ගේල් ිරඹන්න එඳහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Let the Hon. Member speak. ගරු 
භන්ත්රීටතුභහ කථහ කයන්න. 
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ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගම් ංගේදී ප්ර්ලසනඹ  

ගඳොඩ්ඩක් ආහුම් කන් ගදන්න ිරඹරහ ිරඹන්න. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගවොයි. ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගම් දළරිඹ  වුරුදු 

17දී,- [ඵහධහ ිරරීම්] 
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர  

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara  

ප්ගල්න් එගක් ඹන ගකො  ගකොගවොභද ංගේදීකභ. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගෞදිර ි ේධ න 

ඩන්ගත්ට් ම් ගළන හිතන්න. තුංගි රි ිරඹන,- [ඵහධහ ිරරීභක්] බුදු 

ිළිතභඹක් තඵහ ගගන න්දනහ කශහ ිරඹරහ ගෞදිගේදී ක ඳවය 

200ක් ගවපු තුංගි රි භභ ද ඳහර්ලිගම්න්තු  එක්කගගන ආවිත් 

තිගඵනහ. න්න තළන භවජන ගළරරිගේ ඔහු ඈන්නහ. ඒ 

ි ේධිඹ ිළිතඵ හක්ක ඹක් තිගඵනහ. තුංගි රි භවජන ගළරරිගේ 

ඈන්නහ. භභ ම්ඳහගර් ඈරහ තුංගි රි එක්කගගන අහ. 

තුංගි රිගේ ම්භයි, තුංගි රියි ඈන්නහ. [ඵහධහ ිරරීම්] ගරු 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගම් ංගේදී ප්ර්ලසනඹ ගළන කථහ 

කයන්න භ  ත ගඳොඩි ගේරහක් රඵහ ගදන්න. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, රිහනහ භළගයන්න 

ඈසගල්රහ ිරේ කථහ ඵරන්න. රිහනහ න්තිභ ගභොගවොගත් 

කඳුළු ිළරි ගදගනතින් ගභග  ඈල්රහ ි ටිඹහ, "ගන් භ  භහ 

ගදන්න, ගගදය කවඹහභ නංකව  ගදන්න හිය ගගදය දී ගර්න්ද 

ගගතුහ"ිරඹරහ. භයණ දඬුභ ිළිතඵ තීයණඹ දළනුම් දුන්නු 

සථහගේ දී රිහනහ එක දිග  විනහඩි ගදකක් ඳභණ නිලසලේද 

බිභ ඵරහගගන කල්ඳනහ කයමින් ි   තභහ  භහ ගදන ගර 

වහම්පුතහගේ බිරිඹ  ඹිත ිරඹන්නළයි බිඳුණු වඬින් වහ කඳුළු ිළරි 

ගදගනතින් යුතු ප්ර්කහල කය තිගඵනහ.  
 

ගරු ීට. යංජිත් ද ගොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඕහ ිරඹරහ තිගඵනහ. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

පජකරුන් ිරේගේ  - [ඵහධහ ිරරීභක්]  රිහනහගේ  ප්ර්ලසනඹ 
ද යංජිත් ද ගොයිහ භන්ත්රීටයඹහ  විහිළුක් ගන්න ආති. 

ගභොකද ඔඵතුභහගේ දුගේ ගඵල්ර කළපුගේ නළවළ ගන්.  ගරු 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ද ගම් ි ඹලු ගේල් විහිළුක  
යගගන තිගඵනහ. විහිළුක  යගගන - 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භන්ත්රීටතුභහ  කථහ කයන්න සථහ ගදන්න. කථහ කයන්න, 

ගරු භන්ත්රීටතුභහ. 
 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගඳොල්රක් ගන්න ගනහ. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වුදි යජඹ විි න් දරුගකු ඝහතනඹ කශ ඈන්දුනීි ඹහනු කත 

ඈන්දුනීි ඹහගේ යජඹ භයණගඹන් ගේයහ ගගන තිගඵනහ. ඒ 

ඈන්දුනීි ඹහනු යජඹ ආතුළු නිකුත් ි ඹලුභ යජඹන් -ගන්ඳහරඹ, 

ඈන්දුනීි ඹහ, ඵංේරහගේලඹ, ඈන්දිඹහ, ිළලිපීනඹ, ඈතිගඹසිළඹහ- 

වුදි යහබිගේ තිගඵන "රි-අ" නීතිඹ තක්කඩි විධිඹ  ගඹොදහ 

ගන්නහ ය   ශ්රවමිකයින් ඹළවීභ තවනම් කයරහ තිගඵේදී ිළ විතයයි 

ඹන්ගන්, ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි. එගවභ ඹන්ගන් 

ගභොකද? රක් වඹක  ළඩිඹ වුදිගේ විතයක් ළඩ කයනහ. 

රක් 18ක -මිලිඹන 1.8ක- ජනතහක් ද ිළ  ය  ළඩ කයනහ. 

ඒ ඹ ගගගනන ල්ලිලින් තභයි ගම් ඹ ළඳ විඳින්ගන්.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, භභ ිරඹන්ගන් මී  ඩහ ග 

කීභිරන් ිළ ළඩ කශ යුතුයි ිරඹරහයි.  රිහනහගේ භයණඹ ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ භළතිතුභහ , නිකුත් භන්ත්රීටරුන්  විහිළුක් වුණහ  

මුත්තර්ර ඈන්න ම්භහ, තහත්තහ තභත් ඬ ඬහ දුක් විඳිනහ. 

ගභොකද?  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ම්භහගේ statement එක - 

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ම්භහගේ statement  එක ගත්ගත් ගකොගවොභද ිරඹරහ භභ 

ිරඹන්නද ආභතිතුභහ? භභ ිරඹන්නද? [ඵහධහ ිරරීම්]  

 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භන්ත්රීටතුභහ  කථහ කයන්න ඈඩ ගදන්න. 

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු ආභතිතුභහ, භභ ිරඹන ගේ ව ගන්න. ගරු ආභතිතුභහ 

කථහ කයරහ එඹහගේ භල්ලි  job එකක් දීරහ ජනහධිඳති අර්ඹහ  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කවහිල්රහ වම්ඵ ගරහ ල්ලි දීරහ ද භභ කථහ කශහභ telephone 

එක  එන්ගන් නළවළ, ඈසිළරිතහගල්. එඹ ඔප්පු කයන්න පුළුන්. 

ඔඵතුභහ දන්නහ, භභ තය ඹ ිරඹන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. ගම් 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ප්ර්ලසනගේ දී භභ ංගේදී ළඩ කයනහඹ ිරඹරහ ඔඵතුභන්රහගේ 

හිත දන්නහ. භභ ඈන්ගන් ය ශභඹහගේ ඳළත්ගත්. ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ලුත්භ යක්ණ ක්ර]භඹක් වඳුන්හ 

දීරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ඒක  හිත  එකඟ දන්නහ. ලුත් 

යක්ණ ක්ර]භඹ ගළන දන්නහ ගන්. [ඵහධහ ිරරීම්] ලුත් යක්ණ 

ක්ර]භඹ.  වන ිළඹ ුබයක්හ ගනොගයි, ලුත් යක්ණ ක්ර]භඹ. භභ 

ඒහ ඔප්පු කයන්නම්. කෆ ගවන්ගන් නළති ඈන්නහ නම් ඔප්පු 

කයන්නම්. 

 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Dilan Perera? 
 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගම් ප්ර්ලසනඹ කවඹ ඹ ළ ඹ විහදගේ දී වඳුන්ගනත්ති භන්ත්රීටතුභහ 

භතු කයරහ එඹ  ඊත්තය දීරහ ඳක් විඳක් ගදදඹිරන් ගතොය 

"ගකසප්" එගක් දී  නුභත කශහ. "ගකසප්" එගක් දී ගදගගොල්රන්භ 

නුභත කශහ.  

 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Is that a point of Order? That is not a point of Order. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you must know the Standing Orders. A 

Minister can always answer.  
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

No - [Interruption.] 
 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Do you not know? - [Interruption.] 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, කරුණහකය භ  න් 

ගදන්න.  
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කථහ කයන්න, ගරු භන්ත්රීටතුභහ. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

1996 දී  කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ  වුදි යහබිඹ ත්න් කශහ. 

කරුණහකය විනහඩිඹක්  භභ ිරඹන ගේ හධහන වන්න, ගම් 

ශභඹහගේ අත්භඹ  ළනසීභක් ගදන්න. 1996 දී ගම් ප්ර්ඥප්තිඹ  

ත්න් කශහ.ගම් ප්ර්ඥප්තිඹ  නු ිරි භ ශභහ ඳයහධකරුගකු  

දඬුභක් දුන්ගනොත් ඒ ගළන රි්ඹහ කයන්න ඵළවළ. "නිර්ඵඹහ" ිරඹන 

ඈන්දිඹහගේ මදය  ශිය ඹහ වත් ගදගනකු තින් දණඹ  රක් 

වුණහ. එතළන හිටිඹහ, වුරුදු දහවතක  ඩු ශිය ගඹක්. ඔහු  

විරුේධ නීතිඹ රි්ඹහත්භක කයන්න ඵළරි වුගණ් ඒකයි. ඒ හගේභ 

ගම් රිහනහ නෆීක්ගේ ඹ වුරුදු 17 භහ 4යි ගම් ි ේධිඹ න 

ගකො . ගම් යජඹ  ඵළරි වුණහ, ගම්ක ගවොය ඳහසගඳසට් එකක් 

ිරඹරහ වුදිර ඊහවිඹ  ිරඹන්න. වුරුදු වත වභහයක් ඵළරි 

වුණහ, ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි. වුරුදු වත වභහයක් 

තිසග  - භභ ගභතළන ිරේහ  ඳසග  තභයි යවුෂස වකීම් භළතිතුභහ 

- [ඵහධහ ිරරීම්] න්න හක්ක  ඈන්නහ. එතුභහ ඉ  ඳසග  තභයි 

Omar Travels ිරඹන එක ත් ඩංුල  ගත්ගත්. [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කථහ කයන්න ඈ ඩ ගදන්න. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එඹ ත් ඩංුල  ගත්ගත් ඉ  ඳසග . ඒ ිරඹන්ගන් වුදි 

යජඹ  පර්හදර්ලඹක් දුන්ගන් නළවළ.  

ගඵොරු ඹක් දභරහ රිහනහ නෆීක්  ිරඹන ඳහල් ශිය හ  

ගවොය passport එකක් වදහ ය  ඹළේගේ  ිළඹ ිරඹන එක ගප් 
යජඹ ිළිතගත්ගත් නළවළ. න්න ඒක හින්දයි ගම් ගදඹ ි ේධ වුගණ්.  
රිහනහ නෆීක්  ගම් ඝහතනඹ  මුහුණ ගදන්න ි ේධ වුගණ් 
ඳළවළදිලිභ  ගම් යජගේ දක්කභ හින්දයි. ිළ ගම් කථහ 
කයන්ගන් ඒ දක්කභ ගළනයි. ගරු නි ගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි,  
ද රිහනහ නෆීක්  වුණහ හගේ ගේල්  ගව , නිේදහ   ත 
ගකගනකු   ගන්න පුළුන්. 

ගම් ශඟදී  ිරන්නිඹහ ිරඹන ගගම් වුරුදු  17ක ව වුරුදු 
16ක ඳහල් ශිය හන් ගදගදගනක් තළරැේකහයගඹක් විි න් 
යගගන අහ. එගවභ යගගන ආවිල්රහ ගභගව දි passport   

ගනස කයරහ විකුණන්න වදේදි හු ගරහ රිභහන්ඩ් 
ඵන්ධනහගහයගත ගරහ තිගඵනහ. ගම්ක ජහහයභක්. ඒ නිහ  
කරුණහකයරහ ගම් ගළන හිතන්න. රිහනහ නෆීක් ිරඹන ගම් 
දළරිඹගේ ි ේධිඹ ප්ර්ි ේධිඹ  ඳත් වුණු එක ි ේධිඹක් ඳභණයි. ත 
ගම් හ ගේ ි ේධීන් යහශිඹක් ගනහ; ගමින් ඳතිනහ; 
ඈදිරිගේදිත් ගනහ. ඳ  ගම්ක ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ 
එක්ක තිගඵන ප්ර්ලසනඹක් ගනොගයි. ඳ  ලය  ගරහ 
තිගඵන්ගන් ඩු ඹස දළරිඹන් ගම් විධිඹ  ගණිකහ ිත්තිඹ  
විකුණන එක  නත්න්නයි. එළනි ගේල්ර  තිත  තිඹන 

එකයි ගප් ය හඹහභඹ ගරහ තිගඵන්ගන්. ඳ  එතුභහ එක්ක 
ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. එතුභහ එක්ක ගනොගයි ගභතළනදි ඳ  ප්ර්ලසනඹ 
තිගඵන්ගන්.  ිළ ිරඹන්ගන් තත්  රිහනහ නෆීක්රහගේ ගඵල්ර 
කඳන්න ඈඩ ගදන්න එඳහඹ  ිරඹන එකයි. ඳ  විහිළු   කයහවි, කෆ 
ගවවි.  ගප්  ගරු ආභතිතුභහ  ඳ  එක තහක් ිරේහ,  රිහනහ 
නෆීක්  දුන් දඬුභ  විරුේධ වුදි යහබිඹහනු තහනහඳති 
කහර්ඹහරඹ ඈසයව  කවහිල්රහ picket   කයන එක නත්න්නඹ 
ිරඹරහ.  ිළ එතුභහගේ ඈල්ලීභ  කන් දුන්නහ. එතුභහ ිරේහ, 
දිග භ picket කගශොත් රිහනහ නෆීක්  භයන්න ඈඩ තිගඵනහඹ 

ිරඹහ. ිළ එක දිග භ   picket කශහ නම් ඳ  ඒ දළරිඹගේ ජීවිතඹ 
ගේයහ  ගන්න තිබුණහ.   භ  තිගඵන  එකභ  දුක ඒකයි. එතුභහ ඳ  
picket කයන්න දුන්ගනත් නළවළ. ඊේගඝසණ, විගයසධතහ කයන්න 
දුන්ගනත් නළවළ. එතුභහ ඒ ළගඩ් කගශත් නළවළ.   

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගභඹහගේ ගඵල්රත් කඳරහ දභහවි. 
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ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔේ, sugar හින්දහ ඔඵතුභහගේ කකුර කඳරහ ගන් තිගඵන්ගන්, 

තය ඹ ිරඹරහ. එතුභහ   දිඹළඩිඹහ තිගඵනහ. ගරු නිගඹසජය  

කථහනහඹකතුභනි, ගම්ක තභයි ඹථහර්ථඹ. භව ගරොකු  ිළ 

ිරඹනහ, විගේල ශ්රවමිකඹන් යකදී ගප් ය   ගඩොරර් බිලිඹන 

වඹක් ගගගනනහඹ ිරඹරහ.  

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The Hon. Member is challenging the Law of Allah. He 

cannot do that. He must be executed. 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. ගරු යන්ජන් යහභනහඹක 

භවතහ, කථහ කයන්න.  
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ිළ භව  ගරොකු  ිරඹනහ 

ගප්  යගට් දශ ජහතික අදහඹගභන්  ගඩොරර් බිලිඹන වඹක තයම් 
ගරොකුභ ගකො ක්  ගග ගනන්ගන් ගම්  ය   විරුන්ඹ ිරඹරහ. ඒ 
හගේභ තිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් ිරඹනහ, ඳ  ගතල් ගන්නත්  
ගඩොරර් බිලිඹන වඹක් තයම්  ඹනහඹ,  ඒ නිහ ඒ ඹ කයන්ගන් 
ගරොකු ග ක්ඹ; ිළ ගම්ක තත්  ළඩි කයරහ ඒ ගඩොරර්  බිලිඹන 
වඹ, ගඩොරර් බිලිඹන දවඹ දක්හ  ළඩි කයන්න   ඹනහඹ ිරඹරහ. 
ඒ ිරඹන්ගන් එක  දිග  ගඵලි කළපුත්, එක දිග  ත ඳඹ 
කළපුත්, දි කළපුත්. කකුල් කළපුත්, ක ඳවය දුන්නත් ය  
ඹන එක   නත්න්ගන්  නළවළ ිරඹන එකයි. ගප් ය   ඩහ 
දුප්ඳත් ය ල් තිගඵනහ, ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි. 
ුබඩහනඹ, ඈතිගඹසිළඹහ ළනි ඒ ය ල් ඳහ තභන්ගේ යගට්  
ගප්ර්ෞඪත්ඹ , ංසකිතිඹ  ගරු කයරහ ඒ යගට් ඈන්න 
කහන්තහන්   ිළ  ය  ඹන්ගන්  නළවළ. ි ඹලු ගදනහභ  ිළ  ය  
ඹන්න එඳහඹ  ිරඹහ භභ ගම් ුබබහදී ිරඹනහ ගනොගයි. භභ 
ිරඹන්ගන් රි-අ  නීතිඹ තිගඵන  වුදි යහබිඹ   ගිව 
ග විකහන් ඹන්න එඳහඹ ිරඹන එක ඳභණයි.  ඈංජිගන්රුන්, 
කම්කරුන්, මදය රුන්  ිරඹන ඒ කවුරු ඹළේත් කභක් නළවළ 
ගගඹක  හිය කයන්න ගළවළණු ශභගඹක් ඹළේහභ 
නිහර්ඹගඹන්භ ආඹ ලිංකවක තයර  රක් ගනහ. ඒක තභයි 
ළඵෆ. ද භහධය ර ඳශ ගරහ තිගඵනහ, කම්ගන්රිගේ 
ගදගදගනක් වතය  කඳහ එරහ  තිගඵනහඹ; ගඵලි කඳරහ එහ 
තිගඵනහඹ ිරඹහ. ඒ ඹගේ මිනී  එහ තිගඵනහ.  යක  භශ 
ි රුරු 436ක් රංකහ  එනහ. නමුත් ගප් ආභතිතුභහ ිරඹන්ගන් 
"  භ  ග ිරඹන්න ඵළවළ" ිරඹහයි.  ිළ ිරඹන්ගන්,  " භ  ග 
ිරඹන්න ඵළවළ"  ිරඹන  ආභතියගඹක් ඳ  එඳහඹ ිරඹන එකයි.  

ග ිරඹන්න පුළුන් ආභතියගඹක් ඳ  ගදන්නඹ ිරඹන එකයි   
ගප්  ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහගේ එකභ යමුණ. ගප් යමුණ 
ග ිර වළිර, ග ිරඹන්න පුළුන්, කහර්ඹක්භ  ළඩ කයන 
ආභතියගඹක් ගදන්නඹ ිරඹන එකයි.  [ඵහධහ ිරරීභක්] එගවභ 
දුන්නහ නම්   ශභඹහ භළරුගණ් ගකොගවොභද? ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. 
එගව  නීතිඹ ගනොගයි.  භභ ිරඹන එක වන්න. ශභයින් 
ගඵල්ර කඳරහ භයන්න ඵළවළ ිරඹරහ, 1996 දී  ගරසක ශභහ 
යිතිහි කම් ප්ර්ඥප්තිඹ   ිළ ත්න් කශහ. ඒ ත්න නුත් 
ගම් ඹ වුදි යහබිඹ  ඹන්න නීතිඥඹන් දුන්ගන් නළවළ; බහහ 
ඳරිර්තකඹන් දුන්ගන් නළවළ. නීතිඥ ගහසතු ගගේගේ නළවළ.  
න්තිභ  ගප් ගකොතරහර භවත්භඹහ තභයි රක් 42ක් ගගරහ 
- [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon.  A.H.M. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
[ඵහධහ ිරරීභක්] ජනහධිඳතිතුභහ appoint කය තිගඵනහ ඩිරහන් 

භවත්භඹහ.  එතුභහ තභයි දක්. එතුභහ තභයි ග ිරඹන්ගන්. 

[ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගප් භන්ත්රීටරු ව 

ආභතිරු රිහනහ විහිළුක  යගගන තිගඵනහ. [ඵහධහ ිරරීම්] 

රිහනහගේ භයණඹ  ටිනහකභක්, තක්ග රුක් නළවළ. ගභොකද, 

ඒ කහගේත් දරහ ගේ   ගඵල්ර කඳහ භළරුගේ නළවළ. [ඵහධහ ිරරීම්]  

භහ ි ංවර ජහතිකගඹක්. භහ මුසලිම් ජනතහ  ගනුගන් ගම් ගඳනී 

ි ටින්ගන්. මුසලිම්   නහඹකගඹස ගභොකද ගම්ක  නිවඬ ඈන්ගන්? 

එගවභ ඈන්ගන් ඒ ඹගේ accountsර  රිඹහල් රක් ගණනින්  

ළඩි වුණු නිහඹ ිරඹහ  භහ ගචසදනහ කයනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னதத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னதத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඳශහත් බහගේ චනඹක්ත් කථහ  කයන්ගන් නළති  ඳළනරහ 

අහ, ල්ලි එකතු කය ගගන. [ඵහධහ ිරරීම්] 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු වික් ර් ආන් නි භවතහ 
(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 
එතුභහත් ශ්රී  රහංිරකගඹක්. 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තය ඹ ිරඹන්ගන් ආයි ශ්රී  රහංිරකගඹක් නම්?  [ඵහධහ ිරරීම්]  

රිහනහ භළරුගේ නළේද?  

 
ගරු වික් ර් ආන් නි භවතහ 
(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 
ගරු භන්ත්රීටතුභහ මුසලිම් නහඹකගඹස ගනොගයි, රංකහගේ  එක 

මුසලිම් ගකගනක්ත් ගම්ක ගභගවභ ිරඹන්ගන් නළවළ ගන්.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ිරඹන්ගන් නළත්ගත් ගභොකද,  ඕනෆ තයම් ිරඹනහ.  ගරු 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගම් දරුහ  වුගණ් න්තිභ 

ඳයහධඹක්.  ගම් දරුහගේ විදුවර ත් භභ  කවඹහ.  කවුරුත් ගම් 

දරුහගේ ගගදය  කවහින්  නළවළ, තය ඹ ිරේහ . මුත්තුර් 

ප්ර්ගේලගේ හිළනගර්ර ගම් දරුහගේ ගගදය   භභ කවඹහ. ගම් 

දරුහගේ  ිළඹහ කළශගේ දය කඳහ ජීත් න හිංක  ගළමිගඹක්. ඒ 

දරුහ වුදි ඹන්න ගඳශඹී තිගඵන්ගන් ගගදය තිගඵන 

දරිද්රvතහඹ හින්දයි. එතගකො  ගභතළන ළයදිකරුන් න  

passport  කන්ගතසරුගේ passport එක ත්න් කයපු භවත්භඹහ 

ත් ඩංුල  ගත්තහ ද?  ඔභහර් ට්රාළල්ස   එගක් කට්ටිඹ ත් 

ඩංුල  ගත්තහ ද? ඊප්ඳළන්න වතිකඹ වදපු ඹ ත් ඩංුල  

ගත්තහ ද?  ඒ agency  එගක් ඹ ත් ඩංුල   ගන්න වුරුදු 

වඹක් කවඹහ. [ඵහධහ ිරරීම්] ඒ වුරුදු වඹක  ඳසග . [ඵහධහ ිරරීම්]  

ඒ රිහනහ භළරුහ  ඳසග . තත්  නඩුක් තිගඵනහ. භගේ 

කථහ නු ඕනෆභ ගකගනකු  ගත්ගයනහ, යජඹ අකහර්ඹක්භ 

වුණහඹ ිරඹන එක. ගභොකද, රිහනහ ය  ඹපු  ඒ ගවොය 

ඒජන්ි කරුන්, ඒ passport එක  වදපු ඹ, ඊප්ඳළන්න 

වතිකඹ  වදපු ඹ, මදය  වතික දුන් ඹ ගම් ි ඹලු   ගදනහභ 

නීතිඹ ඈදිරිඹ  ගේන්න යජඹ  වුරුදු වඹක් කවඹහ. ඉ  ඈසගල්රහ 

රිහනහ ඝහතනඹ කශහ.  ඒක තභයි ආභතිතුභහගේ තිගඵන 

දක්තහ.  
 

ගම් ශභඹහ  වුරුදු 17යි. ගභන්න දරුහගේ ආත්ත   

ඊප්ඳළන්න වතිකඹ, ගභන්න ගම් දරුහගේ ම්භහගගයි,  

තහත්තහගගයි ආත්ත විහව වතිකඹ, ගභන්න  ආත්ත ඹ ිරඹන 

එක ගරු ආභතිතුභහ කදහත් වුදි ඊහවිගේදී ිරේගේ නළවළ. ආඹ 

ඳහල් ශිය හක්, ආඹගේ ළඵෆ ඹ ගම්කයි ිරඹහ ගරු 

ආභතිතුභහ කදහත් වුදි ඊහවිගේදී  ගඳන්නුගේ නළවළ.  දළන් 

රක් ගණන් ගදනහ. දළන් ගගල්ර  ඹනහ.  ගගල් වදරහ 

ගදන්න ඹනහ. Washing machine  ගදනහ, තෆකව ගදනහ, 

භල්ලි  job  ගදනහ. දළන් ිළන්තය ගන්නහ. දළන් ග යභ කයනහ. 

එදහ  රිඹහල් ඳන්දහවයි  ඕනෆ වුගණ්. නඩු ගහසතු රිඹහල් ඳන්දහව 

රංකහ යජඹ ගගේගේ නළවළ. ගම්ක වන්න වළදුහ. ගම්ක වන්න 

වදේදි BBC   එක විතයයි ිරේගේ, රංකහගේ මුත්තුර්ර රිහනහ 

නෆීක් ිරඹහ මුසලිම් ශභගඹක් ගභගවභ ත් ඩංුල  ය ගගන 

තිගඵනහ, භයන්න ඹනහඹ ිරඹහ. ගභගව  ඈන්න වුදි  

තහනහඳතියඹහ තය ඹක්  ිරේහ. එතුභහ ිරේහ, රිහනහ නහෆික් 

එන ුබභහනගේ ගේනහඹ ිරඹහ. එතුභහ ිරේ තය ඹ,  ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගභතළන ආවිත් ිරේහ.  ගභොනහ ද ිරේගේ?   

[ඵහධහ ිරරීම්] රිහනහ නිරුඳද්රිoත එනහඹ ිරේහ. න්තිභ  

ගභොකද වුගණ්? න්තිභ  රංකහ  මිනිඹත් ගේන්න ඵළරි වුණහ. 

[ඵහධහ ිරරීම්] 

ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer,  what is your point of Order? 
 

ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
He is breaking all ethics of protocol. He is accusing 

His Excellency the Saudi Arabian Ambassador, for 

telling an untruth. He cannot do that. 
 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ජහතික පුත් ඳත්ර 

තිබුණහ , රිහනහ නහෆික් නිරුඳද්රිoත රංකහ  එන ඵ රංකහගේ 

වුදි යහබි තහනහඳතියඹහ ිරේහඹ ිරඹහ. තිගරු  

ජනහධිඳතිතුභහගේ ලිිළඹ  එගව  යජතුභහ ආහුම්කන් දීරහ ආඹ 

ගගදය එනහඹ ිරඹහ තිබුණහ. ගම් වළන්හඩ් හර්තහර 

තිගඵනහ. ඒක ගරු ආභතිතුභහත් ිරේහ. එගවභ  ිරඹරහ 

ුබභහනඹක් කවගේ නළවළ. රිහනහගේ භශකත් ගේන්න ඵළරි 

වුණහ. [ඵහධහ ිරරීම්] ආත්ගතන්භ තහනහඳතිතුභහ  ඒ ිරේ එක 

"Daily Mirror" ඳත්තගර්, "රංකහදීඳ" ඳත්තගර්  ආතුළු වළභ 

ජහතික පුත් ඳතකභ තිබුණහ. රිහනහ  භහ ගදන ගර 

ජනහධිඳතිතුභහ ඹළේ ලිිළඹ  තහනහඳතිතුභහ  කළභළත්ත දීරහ, ආඹ 

රංකහ  එනහ ිරඹහ ිරේහ. ඒ ම්භරහ, තහත්තරහ ඵරහ ගගන 

හිටිඹහ,  තභන්ගේ දරුහ එන තුරු. [ඵහධහ ිරරීම්] 
 

ගරු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ  
(ரண்தைறகு யளஷணஸ் தரதக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි,  පුළුන් නම් ඒ හර්තහ 

බහගත කයන්න ිරඹන්න. [ඵහධහ ිරරීම්] ඒක තය ඹක් ිරඹහයි 

භභ  ිරඹන්ගන්. [ඵහධහ ිරරීම්] 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ ිරඹන්ගන් තහනහඳතිතුභහ එගවභ ිරේගේ නළේද? [ඵහධහ 

ිරරීම්] 
 

ගරු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்தைறகு யளஷணஸ் தரதக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

එගවභ ිරේහ නම් ඔඵතුභහ ඒ හර්තහ බහගත කයන්න.  
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ Debate  එගක්දීත් ඒක ිරේහ.  

[ඵහධහ ිරරීභක්] ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහත් ිළිතගත්තහ, 

තහනහඳතිතුභහ එගවභ ිරේහයි ිරඹරහ. 
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ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Adjournment Motion එගක්දී ිරේහ.  
 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ ිරඹන්ගන් තිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ ලියුභ ඵළලුහ  ඳුබ 

රිහනහ නෆීක් ශඟදීභ රංකහ  එනහඹ ිරේහ.  රංකහගේ ඈන්න 

වුදි තහනහඳතිතුභහ ිරේහ, රිහනහගේ දඬුභ ත්හිග ේහඹ ිරඹහ. 

දළන් ගම් හුගනයිස  ෂහරක් භන්ත්රීටතුභහ ිරඹනහ එගවභ ිරේගේ 

නළවළ ිරඹරහ. ිළසගක්ගන් 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගභතුභහ.  ගභතුභහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ හිටිඹහ, එදහ.  
 

ගරු ීට. යංජිත් ද ගොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඳ රහ ගන්න එඳහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ  ිරේහඹ ිරඹන ගේ 

ගළන එතුභහ ිරේගේ.  

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 ඈතින් ඒක තභයි භහත් ිරඹන්ගන්. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඔඵතුභහ 

ඒක ගවො භ දන්නහ. ගම් ශභඹහ ගළන නුකම්ඳහක් නළේද? 

ඔඵතුභහ  නුකම්ඳහක් නළති හින්දහද  කෆ ගවන්ගන්? ඔඵතුභහ ත් 

ගළවළනු දරුගක් ඈන්නහ ගන්ද? ඒ දරුහගේ ගඵල්ර කළපුහ නම් 

ගභොකද ගන්ගන්? ගම් කෆ ගවන භන්ත්රීටරුන් ත් දරහ  ඈන්නහ. 

ඒ  එක්ගකගනක් දණ ගසරහ ගඵල්ර කළපුහ නම් ගභගවභ 

ිරඹයිද?  
 

ගරු ීට. යංජිත් ද ගොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வெரய்ெர) 

The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔළු ගවො නළවළ ගම් භනුසඹහගේ.  

 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහ ත්  නළගනිඹක් ඈන්නහ, ය භභ ිරඹපු ිත්තීන් ගදක 

කයන. එඹහගේ ගඵල්ර කඳන්න සූදහනම් වුණහ නම් එඹහ ගේයහ  

ගන්න එතුභහ කී ළයඹක් වුදිඹ   ඹයිද? රිහනහ  ගම්ක ගභගවභ 

වුගණ්, ආඹ මුත්තර් ප්ර්ගේලගේ හිළනගර්ර, දය කඳරහ 

කයත්තගේ ගගන කවහින් විකුණරහ ජීත් න හිංක දුප්ඳත් 

කම්කරුගකුගේ දුගකු ව නිහඹ ිරඹහ භභ ිරඹනහ.  ගභොකද, 

රංකහ   ඕනෆ වුගණ් ිළ  යටින් එන ගඩොරර් බිලිඹන 6 ඳභණයි. 

ඒක ගරොකු ල්ලිඹක් හින්දහ වුදි යජඹ එක්ක වළප්ගඳන්න 

රංකහගේ යජඹ ඵඹ වුණහ. ද තහනහඳතියඹහ ගකොගවොභද 

වළි ගයන්ගන්?  ද ගකොශම, වුදි යහබි තහනහඳති කහර්ඹහරගේ 

ඈන්න  තහනහඳතියඹහ, "භභ ජනහධිඳතිගේ ඹහළුහ. භභ ඕනෆ 

ගදඹක් කයනහ" ිරඹරහ  චණ්ඩි talks දභනහ. ඒක තභයි ආත්ත 

තත්ත්ඹ. ුබඩහනඹ, ඈතිගඹසිළඹහ, ඈන්දුනීි ඹහ, ිළලිපීනඹ, 

ඵංේරහගේලඹ, ඈන්දිඹහ ඹන ය ල් වුදිර  ශ්රවමිකඹන් ඹළවීභ 

ප්ර්තික්ග ඳ කයරහ තිගඹේදී  එභ ය   ශ්රවමිකඹන් ඳඹන එකභ ය ,  

ගම් නපුංක ිළරිමි ඈන්න, තභන්ගේ බිරින්දෆරුන් ිළ  ය  ඹරහ 

ල්ලි ගවොඹන එකභ ය  අි ඹහගේ අලසචර්ඹඹ ිරඹන ගම් ය යි 

ිරඹරහ භභ ිරඹනහ.  ද තත්ත්ඹ ඒකයි.  

ගරු  නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගම් තත්ත්ඹ  ඈතහභත්භ 

බඹහනකයි. නමුත් ගම්ක විහිළුක  යගගන තිගඵනහ. භගේ 

දරුගක් ගනොවුණත්, ඹහළුගක් ගනොවුණත් රිහනහ නෆීක්ගේ 

ම්භහ, තහත්තහ, ි ඹලු ගදනහ භගේ ගම් ය හඹහභඹ  දකීවි. 

රිහනහගේ අත්භඹ ගකොගව  ි   ගවස භ  අශිර්හද කයහවි. භ  ඒ 

ආති.    භභ ආඹ දළකරහ නළවළ. ගම් කට්ටිඹ විහිළු ගකරුහ , දළන් 

වුදිර ගඳොගශො ඹ  ඈන්න රිහනහ නෆීක් ිරඹන ඒ හිංක 

දරුහගේ අත්භඹ භ  අශිර්හද කයහවි. භ  ඒ ආති.   

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඵොගවොභ  සතුතියි. ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ. 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 

 

නතුරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹන් ඈත් 
වුගඹන්, නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ  [ගරු  මුරුගේුබ චන්ද්රvකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன் தறநகு, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்த 

அகனஶ, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு  

ெந்றகுரர் தொதஶகசு]  ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

[.බහ. 4.29] 
 

ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண - துஷநதொகங்கள், 

வடுஞ்ெரஷனகள் அஷச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි,  විගල ගඹන්භ දළන් 

කථහ කශ  භන්ත්රීටතුභහ ද දග දී බහ ගළගේ ි ටිඹහ නම් ගවොයි 

ිරඹරහ භහ කල්ඳනහ කයනහ.   

ද ගප් විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන භහතය  ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

භළතිතුභහ  විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගගන ඒභ  ගව තු කහයක 

වුණු රිහනහ නෆීක් ිරඹන ඒ මුසලිම් කහන්තහ -ඒ දඹහඵය දළරිඹ- 

ඳ තරින් දව භ ගන්වීභ ගළන විගල ගඹන්භ ශ්රී  රංකහ 

ප්ර්ජහතන්්රි්ක භහජහදී ජනයජගේ තිගරු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහත්, විඹ බහය භහතය තුභහත් භඟ  ඳ ි ඹලු 

ගදනහගේභ කනගහම් ඒ ඳවුගල් ි ඹලු ගදනහ භ ගම් සථහගේදී 

ගම් ඊත්තරීතය ඳහර්ලිගම්න්තු තුශදී ිළ පුද කයනහ.  

ගම් විලසහ බංග  ගඹසජනහ ඳහර්ලිගම්න්තු  ගගනළල්රහ, ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් නීතිභඹ ගළ ලු ගවස ගනත් කහයණහ කථහ කශ 

යුතු සථහගේ ඳ  දිරන්න  රළබුගණ් ඒ කහයණහගන් එවහ  

කවහිල්රහ ගඳෞේගලිකභ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ගචසදනහ 

එල්ර කයන, භඩ ප්ර්වහය එල්ර කයන කහයණඹක් ඵ  ගභඹ 

ඳරිර්තනඹ කය ගළනීභක්.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් ිළ ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගළන කථහ කයමු. ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහගේ තහත්තහ භහර්ල් ගඳගර්යහ. ම්භහ දඹහ ගඳගර්යහ. 

භහර්ල් ගඳගර්යහ  දහ දඹහ ගඳගර්යහ  ඈඳදුණු ඒ දරුහ  පුංික 

කහරගේ නභ දළම්භහ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹරහ. ඒ දඹහඵය 

ම්භහගගයි, තහත්තහගගයි දරු  දළම නභ තභයි ඩිරහන් ගඳගර්යහ. 

වළඵළයි ඩිරහන් ගඳගර්යහ ද න තුරු තභන්ගේ ම්භහගගයි, 

තහත්තහගගයි විලසහඹ බංග කයරහ නළවළ; විලසහඹ කඩරහ 

2029 2030 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

නළවළ. තභ ඔහු ඩිරහන් ගඳගර්යහ. ඔහු ගභොවහන් ගනොගයි; යංග 

ගනොගයි; ල්ගෂොන්ුබ ගනොගයි; ගෂොන්ග කහ ගනොගයි. 

වළඵළයි ගම් ගඹසජනහ ගළන කථහ කයන ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

භවය භවත්රු තභන්ගේ ම්භහගේ, තහත්තහගේ විලසහඹ 

කඩරහ තිගඵනහ. ල්ගෂොන්ුබ, යහභනහඹක 
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ඵ  ඳත් ගනහ. ල්ගෂොන්ුබ, යහභනහඹක 
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ඵ  ඳත් න්ගන් ඳශමු ම්භහගගයි, තහත්තහගගයි විලසහඹ 
කඩරහ. ම්භහගේ, තහත්තහගේ විලසහඹ කඩපු,- [ඵහධහ ිරරීම්] 

ම්භහගේ, තහත්තහගේ විලසහඹ කඩපු ගකනහ  ගන ඕනෆභ 

විලසහඹක් කඩන්න පුළුන් ගරු නිගඹසජය  කහයක 

බහඳතිතුභනි. [ඵහධහ ිරරීම්] වගගන ඈන්න. [ඵහධහ ිරරීම්] 

වගගන ඈන්න. භහ ඈල්රනහ භගේ මිත්රැ ුබජී ග නි ංවගගන් 

වගගන ඈන්න ිරඹරහ. භ  ගනුගදනු තිගඵන්ගන් ඔඵ එක්ක 

ගනොගයි. භ  ගනුගදනු තිගඵන්ගන් ගභන්න ගම් යන්ජන් 

යහභනහඹක එක්කයි.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගප් යගට් කුර 

කහන්තහගස හභහනය ගඹන් ආන්ගේ ගයේදයි වළට්ග යි. ිළ 

ඈතිවහගේ ඒක වරහ තිගඵනහ. ගයේදයි වළට්ග යි ආන්ගද නළති 

වුණත් ඳර්දහ ආපු රිහනහ ිරඹන මුසලිම් කහන්තහක් ගළන 

තභයි ද ගම් කථහ කයන්ගන්. ගරු නිගඹසජය  කහයක 

බහඳතිතුභනි, නමුත් ගප් යගට් කුර කහන්තහගස ආපු ගයේදයි 

වළට්ග යි ද ගනස ගරහ තිගඵනහ. ගකොගවොභද ගනස 

න්ගන්? ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඈන්නහ කලිභ ආරහ, වළ ට් ඹ ඳින ඹ.  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
එළනි ඹ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු  ආවිල්රහ තිගඵනහ. කලිභ ඹ   
වළට් ඹ ඊඩ . 

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 [ඵහධහ ිරරීම්] ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඈන්නහ. [ඵහධහ ිරරීම්] එගවභ 
ඊඩ  වළට් ඹ ආරහ ඹ   කලිභ ආපු භවත්රු තභයි 

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ද ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  විලසහ බංගඹ 
ගගගනන්ගන්. දළන් ඒ  භන්ත්රීටතුභහ එතුභහගේ බහහගන්  ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ගනොගඹක් ගචසදනහ කශහ. ගරු 

ආභතිතුභහගේ ගවසදරිඹ ද විගේල ග හ කහර්ඹහංලගේ වහ 

විගේල ග හ ඒජන්ි කරුන්ගේ ංගභගේ ළඩ කයනහ ිරඹරහ 

ිරේහ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවත්භඹහ ආභතිකභක් කශහභ එතුභහගේ 

ගවසදරිඹ  යක්හක් කයන්න ඵළවළ ිරඹරහ ගකොගව  ගවස 

නීතිඹක් තිගඵනහද? යිඹහ ආභති නම් නංකවරහ ගගදය ඈන්න 

ඕනෆද? ඒකද ගන්න ඕනෆ? ආඹ ඳලසචහත් ඊඳහධිඹක් තිගඵන 

කහන්තහක්.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ භන්ත්රීටතුභහ ගචසදනහ 

කයපු ගව තුත් එක්ක දළන් ිළ රිහනහ නෆීක් ගළන ඵරමු. රිහනහ 

නෆීක් ිරඹන්ගන් ගප්  යගට් මුසලිම් දළරිඹක්. ඒ මුසලිම් දළරිඹගේ 

හගේභ ිළ ගම් යගට් ඈඳදුණු ි ංවර, මුසලිම්, ද්රvවිඩ, ඵර්ගර්, 

භළගල් ිරඹන ිරි භ කහන්තහකගේ විලසහඹ ගභොනභ 

ගරහකත් බිඳින්න ගවො නළවළ ගරු නිගඹසජය  කහයක 

බහඳතිතුභනි. ඳ ඒක කශ යුතු නළවළ; කහගේත් විලසහඹ බිඳිඹ 

යුතු නළවළ. දළන් එගවභ නම් විලසහඹ බිඳිරහ තිගඵන්ගන් 

ගකොගවොභද? දළන් ගම් විලසහ බංගඹ ගළන කථහ කයන, භභ 

ආත්ත කථහ කයන්ගන්, භභ වරි ුබේදන්තයි ිරඹන ගකනහගේ 

විලසහඹ බිඳිරහ තිගඵන්ගන් ගකොගවොභද? ිළ ඔඹ ගන ඹ 

හගේ භඩ කථහ ිරඹන්ගන් නළවළ. ි ඹලු කරුණු ටික ඳ ශඟ 

තිගඵනහ. 

2010 ඔක්ගතසඵර් භ 15 දිනළති "රංකහදීඳ" ඳත්රැගේ ගභග  

වන් නහ: 
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ත් ඩංුල  ගනී"  

එග  ත් ඩංුල  ගනු රළබුගේ භවනුය ප්ර්ගේලගේ විදුවරක 

ුලරුරිඹක න නහභලී විගජ්යත්න ඹන ඹ විහව කය ගන්නහ 

ඵ  ගඳොගයොන්දු වී රක් 10ක් ආඹගගන් රඵහ ගළනීභ 

ම්ඵන්ධගඹනුයි. [ඵහධහ ිරරීම්] ගභන්න විලසහඹ. රිහනහ 

ගනුගන් -[ඵහධහ ිරරීම්] රිහනහ ගනුගන් පුදුභ විධිඹ  -[ඵහධහ 

ිරරීම්] ිරඹුල් කඳුළු ගවශපු -[ඵහධහ ිරරීම්] යන්ජන් යහභනහඹක 

ිරඹන භන්ත්රීටයඹහගේ ඳළටිිරරිඹ  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

"රංකහදීඳ" ඳත්රැගේ හර්තහ කයනහ. [ඵහධහ ිරරීම්] තරතහ 

තුගකසයර භන්ත්රීටතුමිඹ දන්නහ, කවුද ගම්, ිරන්ද භන්ද වුගණ් 

ිරඹන එක. [ඵහධහ ිරරීම්] ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. ත තිගඵනහ. දළන් 

ගම් එකක් ගන්. දළන් ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ -[ඵහධහ ිරරීම්]  

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීටතුභනි, ගවො, ඊගත් භන්ත්රීටයගඹක් 

වළටිඹ  ඔඵතුභහ දන්නහ, දළන් ගම් ගගනළවිත් තිගඵන්ගන් 

විලසහ බංග ගඹසජනහක් ිරඹන එක. විලසහ බංග ගඹසජනහ 

ගගගනන්න ඕනෆ ය   විලසහඹක් ආති ගඹක්. ගභභ විලසහ 

බංග ගඹසජනහ ගගනහගේ යගට් විලසහඹ විනහල කයරහ, ත 

කහගේ ගවස කහන්තහකගේ විලසහඹ ම්පර්ණගඹන්භ විනහල 

කයපු ගකගනක් නම්, -[ඵහධහ ිරරීම්] නළවළ, නළවළ. ඔගවොභ ඈන්න. 

[ඵහධහ ිරරීම්] ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. [ඵහධහ ිරරීම්] ඈන්න, ඈන්න, භහ 

ිරඹන කල්. [ඵහධහ ිරරීම්]  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe,  Hon. 

Ranjan Ramanayake, කරුණහකය හඩි ගන්න. You carry 

on, Hon. Minister.  
 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් 

භන්ත්රීටතුභන්රහගගන් භහ ඈල්රහ ි ටිනහ, වගගන ඈන්න ිරඹරහ. 

ඔඵතුභන්රහ කථහ කයන ගකො  ිළ ගඵොගවොභ ගවො  වගගන 

2031 2032 

[ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන  භවතහ] 
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ි ටිඹහ ගන්. ගභභ විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගනහගේ ජිත් පී. 

ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ආතුළු භන්ත්රීටතුභන්රහ. යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීටතුභහ තභයි ගඹසජනහ සථිය කගශ . යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීටතුභහ ගම් ගඹසජනහ  ත්න් කයරහ තිගඵනහ. ද  එතුභහ 

තභයි ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගභභ ගඹසජනහ සථිය කගශ . ගභහි 

ගකීභ ම්පර්ණගඹන්භ යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභහගේ ආඟ  

ගන්න ගව තුක් තිගඵනහ. ගව තු ගභොකක්ද? "යන්ජන් 

යහභනහඹක ඳදනභ" ිරඹහ ඳදනභක් තිගඵනහ. ද භළද ගඳයදිග 

ය ල් ි ඹල්රභ ගම් ඳදනභ තුිතන් ගභොකක්ද කයන්ගන් ිරඹන 

එක ගම් ඊත්තරීතය ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීටතුභහ  භභ ිරඹරහ ගදන්නම්, එතුභහගේ ඳළටිිරරිඹත් එක්ක.  

 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ  
(ரண்தைறகு டினரன் வதஶர) 

(The Hon. Dilan Perera) 

Sir, we are giving him 10 more minutes.  

 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් න වි  ිළ 

දන්නහ, යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටයඹහ ගම් යගට් ගනත් 

ිත්තිඹකයි ඈන්ගන් ිරඹන එක. එතුභහ නළුගක් ිරඹන එක ිළ 

දන්නහ. භළද ගඳයදිග ය ර ග ඹ කයන ශ්රී  රහංිරකයින් ි ඹලු 

ගදනහ ගනුගන් ඒ ය ර ප්ර්ංග ඳත්නහ. ඒ ප්ර්ංග ඳත්න 

ගකො  යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටයඹහ තභයි ප්ර්ංගර  

වබහකව කයහ ගන්ගන්. ඒ ප්ර්ංගර  වබහකව කයහ ගන්න 

ගකො  ඒ ප්ර්ංග වහ එතුභහ  මුදල් ගගනහ, එතුභහ  ලය  

කයන ුලන් ඵරඳත්රැ රඵහ ගදනහ. භළද ගඳයදිග ය ර ග ඹ 

කයන ශ්රී  රහංිරක කහන්තහන්  කයදය න ගකො  ඒ වහ විඹදම් 

කයන්න ිරඹරහ යන්ජන් යහභනහඹක ඳදනභ  ල්ලි එකතු කයන 

තත්ත්ඹක් ද යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභහ ඳ න් ගගන 

තිගඵනහ, ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි. ද එළනි 

තත්ත්ඹක් එතුභහ කය ගගන ඹනහ. 

ඒ විතයක් ගනොගයි, ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි. 

එතුභහ ඳහර්ලිගම්න්තු  ලුතින් අපු භන්ත්රීටයගඹක් වළටිඹ  ගභඹ 

ගකොච්චය ගවො විලසහඹක්ද ිරඹරහ ගම් විලසහඹ ගළනත් 

ගඳොඩ්ඩක් ඵරන්නගකස, ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි. 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීටයඹකු  තීරු ඵදු යහිත හවනඹක් වම්ඵ 

ගනහ. තීරු ඵදු යහිත හවනඹ වම්ඵ වුණහ  ඳසග  ගම් ගරු 

භන්ත්රීටතුභහගේ හවනගේ ලිඹිරඹවිලි ටික සථහනගත ගනහ -

නළති ගනහ- ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි. ඒහ නළති 

ගන්ගන් ගකොගවොභද? "ඊඳහලි" නභළති හවන විකුණන 

පුේගරඹකු  රුිළඹල් රක් 115ක  ගම් ි ඹලු ලිඹිරඹවිලි ටික 

බහය ගදනහ. 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගභන්න එතුභහගේ ලිිළනඹ. ගරු යන්ජන් යහභනහඹක, ගනොම්භය 

67/1A, දවම් භහත, භවයගභ.  
 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගභන්න යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභහගේ නළති ගච්ච තීරු ඵදු 

යහිත ඳශමුළනි හවනගේ ලිිළ ගගොනු. භහ ගභඹ ඳුබ බහගත 

කයන්නම් ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි.  

ඉ  ඳසග  ගභොකක්ද, ගන්ගන්? ගභොකක්ද ගන්ගන්, ගරු 

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි? ගභොකක්ද ගන්ගන්? [ඵහධහ 

ිරරීම්] රුිළඹල් රක් 115ක  ඒ භනුය ඹහ  - [ඵහධහ ිරරීම්]  

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. John Amaratunga, what is your point of Order? 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Whatever remarks made on the conduct of  the Hon. 

Member has to be expunged from Hansard.  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I will look into that.  

 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රුිළඹල් රක් 115ක  විකුණුහ.  ි ඹලුභ ලිඹ ිරඹවිලි 

ත්න් කශහ.. යන්ජන් යහභනහඹක   
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භභ ිරඹනහ, ඕනෆභ ධිකයණඹක  ඹන්න ිරඹරහ. ගම් 

තිගඵන්ගන් ඳශමුළනි ලිිළ ගගොනු. රුිළඹල් රක් 115ක  

විකුණරහ, ඒ භනුය ඹහ  නළත කථහ කයරහ ිරඹනහ, "භ  ත 

රක් 25ක් ඕනෆ"  ිරඹරහ. ඒ භනුය ඹහ ිරඹනහ, "භ  ඒක 

ගදන්න ඵළවළ, භභ ඔගඵන් ගම්ක යගගන ඈයයි" ිරඹරහ. 

ගභතුභහ කවහිල්රහ ඳහර්ලිගම්න්තු ක යුතු භහතය හංලඹ  දිවුරුම් 

ප්ර්කහලඹක් ගදනහ, "භගේ ලිිළ ගගොනු නළති වුණහ, ගන්! භ  

ත එකක් ගදන්න" ිරඹරහ.  ඒක විකුණනහ ගනත් තළනක .  

[ඵහධහ ිරරීම්]  රජ්ජහ නළති- [ඵහධහ ිරරීම්] ගම් ඊත්තරීතය 

ඳහර්ලිගම්න්තු - [ඵහධහ ිරරීම්] ිළ  එක්ත් ජහතික ඳක්ගඹන් 

කහයණඹක් වන්න කළභළතියි. ගම් යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීටතුභහ  ගනක් භන්ත්රීටරුන් වගඹසගඹ දුන්නහ ගන්.  භ  

ගභන්න ගම්  ගළන ිරඹන්න.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගම් ඵරන්න, "රිහනහගේ ජීවිතඹ ගේයහ ගන්න ඵළරි වුණු 

ගව තු භභ ිරඹන්නම්. - යන්ජන් යහභනහඹක -" ගභතුභහ ිරඹනහ, 

"භවය ගේලඳහරනඥඹන් ඈන්නහ, කකුල් ගදක ගදඳළත්ගත් 

තඵහගගන deal  දභන කට්ටිඹ." විඳක්ඹ ගළන තභයි ගම් 

ිරඹන්ගන්. "විඳක්ගේ භන්ත්රීටරු ඈන්නහ, තභන්ගේ ත  එන 

ෂයිල් එක ඟහගගන ඒක  මිලිඹන ගණන් යගගන account  

එක  දභහ ගන්න.  භහ ඒ හගේ විිරගණන්ගන් නළවළ. අණ්ඩුත් 

එක්ක ම්ඵන්ධ න ගප් විඳක්ගේ භන්ත්රීටරුන් ඈන්නහ."  ගම් 

කවුරුන් ගළනද ිරඹන්ගන්?  [ඵහධහ ිරරීම්] ගම් ගජසන් ගරොක්කහ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගළනද? එගවභ නළත්නම් ුබජී  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගළනද ගම් ිරඹන්ගන්? එගවභ නළත්නම් වරීන් ප්ර්නහන්දු 

භන්ත්රීටයඹහ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගළනද ගම් ිරඹන්ගන්? ගම් කවුරු  ගළනද ිරඹන්ගන්? ගම් කවුරු 

ගළනද ිරඹන්ගන්? [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භ  විරුේධ 

ගචසදනහක් තිගඵනහ නම් ල්රස ගවස දණ ගචසදනහ විභර්ලන 

ගකොමින් බහ  ඹන්න පුළුන්. නමුත් භ  විරුේධ ල්රස 

ගවස දණ  ගචසදනහ විභර්ලන ගකොමින් බහ  ඳළමිණිල්රක් 

කශහභ, ර්ඳගඹක් ගවරහ ිරඹරහ ගගදය ඈන්ගන් නළවළ. 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භහ ගම් ගරු බහ තුශ  

ගකීභිරන් ඔඵතුභහ  ිරඹනහ. භගේ ගම් කථහ ඳ න්ගත් 

ගරහගේ ඈරහ භහ ගම් භන්ත්රීටයඹහ  විරුේධ ඹම් ගදඹක් ිරඹරහ 

තිබුණහ නම්, ඒ ිරඹපු වළභ ගදඹක්භ ලිඛිත හක්ක ලින්  ඔප්පු 

කයරහ තිගඵනහ. ඒහ වළන්හඩ් හර්තහ  ආතුශත් කයරහ 

තිගඵනහ.  තළන ගභගවභ වුණහ, ගභතළන ගභගවභ වුණහ ිරඹරහ 

ිළ භන්ත්රීටරුන්  භඩගවන්න රෆසති නළවළ. වළඵළයි ගම් 

භන්ත්රීටයඹහ දළන ගත යුතුයි, වීදුරු ගගල්ර ඈගගන තභයි ගම් 

විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගනහගේ ිරඹන එක.  ඒ විලසහ බංග 

ගඹසජනහ ගගගනන්න ලය  කයන ඳුබබිභ කස කගශ  

ගභතුභහයි. ගරු භන්ත්රීටතුභනි, ඒ නිහ ිළ - 

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ගගනහගේ.  

 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි,  දළන් ඳහහ ගදන වළටි 

ඵරන්න ගකස. [ඵහධහ ිරරීම්] ගම් ඵරන්න  ගකස. ඈතින් ගම් ඳහහ 

දීභ ගඳගනන්ගන් නළේද? ගදවි වහමුදුරුගන්! දළන් ය භනුය ඹහ 

ල්රනහ. ඵරන්නගකස, ගභගවභ ඳහහ දීභක්. ගම් ජහතිගේ ඳහහ 

දීම් තිගඵනහද? ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම්ක 

ිකත්රැඳ ඹක්ද? එගවභ නළත්නම් ගම්  ඵයිසගකසප් ගඳන්න 

තළනක්ද?  ඒ හගේ තළනක්ද ගම්ක? නළවළ ගන්. එගවභ නළත්නම් 

ගම්ක "Parliament Jokes" ිරඹරහ වදන ිකත්රැඳ ඹක ගකො ක්ද? 

නළවළ. ගම් ඊත්තරීතය ඳහර්ලිගම්න්තු  භන්ත්රීටරුන් 225 

ගදගනක් ඳත් කය එනහ. ඒ එන්ගන් ගම් ඊත්තරීතය 

ඳහර්ලිගම්න්තු තුශ යගට් ඒ ජනතහගේ ප්ර්ලසන ගළන කථහ 

කයන්නයි. භ  තරතහ තු ගකසයර භන්ත්රීටතුමිඹ ිරේහ, යත්නපුගර් 

ගඵසඩ් එකක් ගවරහ තිගඵනහලු "ගොඹහ ගදන්න" ිරඹරහ.  

 
ගරු භන්ත්රීටයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

කවුද? 

 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ල්ගඳසන් ුබ ගොඹහ ගදන්න ිරඹරහ. ගභොකද ගව තු, ද 

ගොඹහ ගන්න නළවළ. ඡන්දඹ දීපු මිනිුබන්  දළන් එළුගක්ත් 

ල්රහ ගන්න ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. නළුගකු  ඡන්දඹ දීරහ 

එළුගක්ත් ල්රහ ගන්න ඵළවළ. නළුන්  ඡන්දඹ ගදනහ. ඩු 

ගණගන් එළුගක්ත් ගොඹහ ගන්න නළවළ.  

ගප් ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ගළන 

ිරඹනහ. වළඵළයි,  ඒ කහර්ඹ භණ්ඩරගේ ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහගේ කවුද ඈන්ගන් ිරඹරහ ිරඹන්න ඵළරි වුණහ. ඒ 

ගතොයතුරු ගොඹහ ගත්තු ඹ  ඒකත් ගොඹහගගන එන්න තිබුණහ 

ගන්. වළඵළයි, ගම් තිගඵන්ගන් ගප් භන්ත්රීටතුභහගේ කහර්ඹ 

භණ්ඩරගේ විසතය. ගභන්න නම් ිළටින්භ තිගඵනහ. 

ඳහර්ලිගම්න්තු ක යුතු ගල්කම්, ගකොශමගේ දිගන්ස චන්දිභ 

ගඳගර්යහ.  ඹතු රු ගල්ඛක වියහජ් පීරිස.  

රිඹළදුරු වීයි ංව. කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක භහින්දඳහර. 

ඳර්ගේණ වකහය විගජ්ග කය. එකතු න මුළු ඳඩිඹ එක්රක් 

වත්දවස වහයි ඹතිසඳවයි. ගකස ගම් ඹ? ගකස ගභගවභ මිනිසුබ?  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ය ගළරරිගේ  ඈන්නහ. 
 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගම්  මිනිසුබ ගකස? එක්ගකගනක් ඈන්නහ. [ඵහධහ ිරරීම්] 

ඈතුරු ඹ ඈන්නහ නම් භභ භිගඹසග කයනහ. [ඵහධහ ිරරීම්] 
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[ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන  භවතහ] 
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ඈතින් රිඹළදුරු ඈන්න  එඳහ  ඹළ. එක භනුසඹයි ඈන්ගන්.  

තභන්ගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ -[ඵහධහ ිරරීම්] 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  

ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි ිරඹනහ ගම් බහ ගර්බඹ  ිරි භ සථහක 

ගළරරිඹත් එක්ක ම්ඵන්ධ කයන්න ඵළරි ඵ. ඳහර්ලිගම්න්තු 

භන්ත්රීටයඹකු ලගඹන් එතුභහ ඒක දළන ගන්න ඕනෆ. 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ නීතිඹක් රීතිඹක් දන්ගන් නළති, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

වළි ගයන්න දන්ගන් නළති ගකගනක් ගභතුභහ.  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ ිරරීම්] ගභතුභහ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශ්රී  රංකන් ුලන් ග ගේ ඹන ගකො  නම් වළි ගයන්න දන්නහ. 

එතුභහ දන්නහ ගවො  වළි ගයන්න! ඉගේ ගඳගර්දහ වළි රුණු 

අකහයගේ ගවොකභ නිහ තභයි Business Class එගකන් 

Economy Class  එක  එේගේ.  එගවභයි එේගේ. [ඵහධහ ිරරීම්] 

ඔේ, ඳ දන්නහ. ශ්රී  රංකන් ුලන් භහ ගගම් ුලන් ඹහනඹිරන් 

තභයි ගභතුභහ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඩුඵහයි ය   කවගේ.   ුබජී ග නි ංව භන්ත්රීටතුභනි, 
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔඵතුභහ දන්ගන් නළේද?  [ඵහධහ ිරරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඒ 

වළි රීගම් ගවොකභ  ගභවහ  එේහ. වළි රීගම් ගවොකභ නිහ  

ගන තළනක  ඹළේහ.  [ඵහධහ ිරරීභක්] ඔේ. වළි රීභ ගවො නම් 

ඈතින් Business Class  එගකන් pilot ශඟ  ඹන්න එඳහ ඹළ. 

වළි රීභ ගවො නළති නිහ ගම් ඳළත්ත  එේහ.  ගභඹහගේ  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වළි රීභ nil.  ගභතුභහ කථහ කයන්ගන්- [ඵහධහ ිරරීම්]  ගම් 

ඵරන්නගකස- [ඵහධහ ිරරීම්]   

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ගඵොගවොභ 

ඳළවළදිලි භතක් කයනහ - 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, now wind up please.  

 
ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භ  ත විනහඩි ගදකක් ගදන්න.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, රිහනහගේ භයණඹ  

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ම්පර්ණගඹන්භ ග ිරඹන්න ඕනෆ 

ලු. ඵරන්න,  ගම් ගන වි  ගභොනහද ගරහ තිගඵන්ගන්? ගම් න 

වි  ආඹ  විගේලගත කයපු, ආඹ   ගවොය ඊප්ඳළන්න වතික වදපු 

ඹ  ගභොනහද කයරහ තිගඵන්ගන්? ඔවුන් ගම් න වි  වුරුදු 

ගදකක ි ය දඬුභක  ඹ ත් කය තිගඵනහ. ඳශමුගනි, ගදළනි 

ව තුන්න චූදිතඹන් ි යගත ක ය තිගඵනහ. ගප් යගට් නීතිඹ 

රි්ඹහත්භක කය තිගඵනහ. ගප් යගට් නීතිඹ රි්ඹහත්භක කයන 

ගභන් ඒ යගට් රි-අ නීතිඹ  නු ඳ  කයන්න පුළුන් ගේල් 

වළභ එකක්භ ඳ කය තිගඵනහ. ගප් තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 

යගට් යජ්ජුරුන්  කථහ කශහ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතියඹහ ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගත යුතු රි්ඹහ භහර්ග  ගත්තහ. ගම්ක ඒ යගට් රි්ඹහ 

භහර්ගඹක්. වළඵළයි, ද භවරු ඊත්හව කයනහ ගම්ගකන් 

ගේලඳහරන හි ඹක් ගන්න.  

රිහනහ  තිගඵන ගම් අදයඹ ගභොකක්ද? ගම්ක ආත්ත භ 

ආඹ  තිගඵන අදයඹක්ද? රිහනහගේ ම්භහ  -ඒ ළදගත් 

කහන්තහ - වුදි යහබිගඹන් මුදල් ගදන්න ආහුහ. ගරු 

ආභතිතුභහ එඹ  හක්ක  දයනහ. ඒ දඹහඵය ම්භහ ිරේහ භභ භගේ  

දරුහ ල්ලිර  විකුණන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. නමුත් එගවභ ිරඹපු 

ම්භහ  ද ගම් භන්ත්රීටයඹහ ඳවහ කයනහ. ගම් භන්ත්රීටයඹහ 

ිරඹනහ, ඩිරහන් ගඳගර්යහ ඒ දළරිඹගේ භල්ලි  යසහක් දීරහ  ඒ 

භගගන් ඵරවත්කහයගඹන් ප්ර්කහලඹක් යගගන ිරඹරහ.  ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගම්ගකන් නිදවස කය ගදන්න ිරඹරහ 

රිහනහගේ ම්භහ ද ඳහන්දය ඳවභහය   මුසලිම් ගේසථහනගේ 

ඹහච්ඤහක් ඳළළත්වහ, දඹහඵය මුසලිම් කහන්තහක් වළටිඹ .  ඒ 

නිහ ගම් හගේ භන්ත්රීටරුන්  ිළ ගම්ක ිරඹනහ. ත රිහනරහ 

බිහි ගයි. ඒ රිහනරහගේ ගේවඹ විකුණහගගන කන්න එඳහ. 

රිහනරහගේ නභ විකුණහගගන කන්න එඳහ. රිහනරහ 

විකුණහගගන තභන්ගේ ගේලඳහරන ඳළළත්භ වදහ ගන්න එඳහ. 

රිහනරහ විකුණහගගන භළද ගඳයදිග කවහින් ල්ලි හිඟහ කන්න 

එඳහ.   

න්න එළනි තත්ත්ඹක් තභයි ද ආති ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ 

නිහ ගම් විලසහබංග ගඹසජනහක් ගනොගයි ගගනහගේ. ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතියඹහගේ ගේලඳහරන දිවිඹ  වුරුදු 25ක් ිළගයන  

ගම් ගරහගේ භභ එතුභහ  ගවො විලසහඹක් ගදනහ, ගභන්න 

ගභගවභ. ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, 2005 දී ඳළළති 

ජනහධිඳතියණගඹන් ඳසග  තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ භ  විගේල 

රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන භහතය  ධුයඹ දුන්නහ. භභ වුරුදු තුනක් ඒ 

භහතය  ධුයගේ ක යුතු කශහ. නමුත් ද භභ ිරඹනහ, භභ ඒ 

ආභතිකගම් ඈගගන වුරුදු තුනක් තිසග  කයපු ගේල්ර  

ඩහ ළඩි ඹභක් කගශ  ද  ගම් තනතුගර් ඈන්න ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහ ඵ. [ඵහධහ ිරරීම්] ිළ ද  ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ 

ඳයහජඹ කයනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්]  

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. John Amaratunga, what is your point of Order? 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
As I mentioned earlier, whatever references made to 

the conduct of the Hon. Ranjan Ramanayake should be 

expunged from Hansard. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. M. Joseph Michael 

Perera.  
 

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔඵතුභහගේ කථහ නළවළ, කථහභ ඈයයි. ළඩක් නළවළ 

භවන්ි  වුණහ . [ඵහධහ ිරරීම්] ඔඵතුභහගේ ගරහ ඈයයි.  
 

ගරු ගයසහිත ගේුලණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භගේ කථහගේදී ඈදිරිඳත් 

කශ කහයණහර  දහශ ගල්ඛන භභ බහගත* කයනහ. [ඵහධහ 

ිරරීම්]  
 

ගරු වරින් ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

කථහ ඈයයි, ගභොනහද බහගත කයන්ගන්? [ඵහධහ ිරරීම්]  
 

ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, විනහඩි විසක් ආතුශත 

ගභභ විහදඹ  වබහකව න වි - 
 

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have 16 minutes. The time has 

been reduced due to the late start.  

 
[.බහ. 4.51] 

 

ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ිරේහ නම් භභ කථහ කයන්ගනත් නළවළ. ප්ර්ධහන කරුණු තුනක් 

ගප් ගරු ආභතිතුභන්රහගේ ධහනඹ  ගඹොමු කයන්න  භභ 

කළභළතියි. රිහනහ ගම් යටින් ිළ  වුගණ් ගවොය passport එකිරන්. 

[ඵහධහ ිරරීභක්]  ඹ ඩු, ඵහර ඹසකහරිඹක් නියි. ඒ ඹස ඩු 

දිඹණිඹ තභයි ගෞදි යහබිඹ  කවහින් ගම් ප්ර්ලසනඹ  භළදි වුගණ්.  

භභ ඳශමුගන්භ කථහ කයන්ගන් ගම් ප්ර්ලසනඹ  භළදි වුණහ  

ඳුබ ආති වුණ නඩු රි්ඹහ භහර්ගඹ ිළිතඵයි. ගරු ජී.එල්. පීරිස 

භහතය තුභහ එතුභහගේ කථහගේදී ගඵොගවොභඹක් කරුණු ිරඹරහ 

විසතය කගශ  ගම් දළරිඹ මුදහ ගන්න  ජනහධිඳතිතුභහ කශ 

භළදිවත්වීභ ගළනයි. භභ කනගහම් ගනහ ඔඵතුභහගේ ප්ර්කහලඹ 

ම්ඵන්ධගඹන්. 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ඔඵතුභහ  විනහඩි 20ක කහරඹක් තිගඵනහ.  

ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගවොයි.  

එතුභහ ිරේහ ගප් යගට් නීතිඹ හගේ ගනොගයි ගෞදි 

යහබිගේ නීතිඹ ිරඹරහ. තමුන්නහන්ග  බුේධිභත් ආභතියගඹක්. 

ඒ යගට් ළයදිකරුන්  නිදව ගදන්න  යජු  ඵළවළ. ඒ ඵ දළන 

ගගන ආයි ඔඵතුභහ ගප් ගරු ජනහධිඳතිතුභහ  ගෞදි යහබිගේ 

යජු  ලියුභක් ලිඹන්න  ිරඹරහ ඊඳගදක් දුන්ගන්? ආයි  ඒ ඵහල්දු 

ළගඩ් කගශ ? එගවභ කගශ  ගවො භ දළන ගගන ගන්. ආයි එගවභ 

කගශ ? ඒක කගශ  ගම් යගට් ජනතහ ය න්න . එගවභ නළතු 

ගනත් ගදඹක  ගනොගයි.  

ඒ හගේභ තමුන්නහන්ග  විසතයඹක් කගශ  නළවළ ඒ යගට් 

හි පු ගප් තහනහඳති ගභොන විධිගේ රි්ඹහ භහර්ගඹිරන් නීතිඥයින් 

භඟ ගම් නඩු  වබහකව වුණහද ිරඹරහ. ඒක ගළන ඔඵතුභහ 
ගභොනත් ිරේගේ නළවළ. ඳ  ඒ කරුණු ඈදිරිඳත් කශහ නම් 

කථහගන් ගනොගයි, ලිඹ ිරඹවිලිලින් යජඹ  නිදවස න්න  

තිබුණහ. ගරු ආභතිතුභහත් නිදවස කයන්න  තිබුණහ.  

ඉශඟ කහයණඹ ගභඹයි. ගම් නඩුගේදී ඈදිරිඳත් කශ කහයණහ 

එතළනදී ඔප්පු කශහද? ඒ, ගම් ය හජ passport එක වදපු, දිනඹ 

ගනස කශ අඹතනඹ  විරුේධ ගම් නඩු තීන්දු ගදන්න  

ඈසගල්රහ රංකහගේදී ිළ රි්ඹහ භහර්ගඹක් ගත්තහ ිරඹරහ. ගම් 

නඩු තීන්දු දුන්නහ  ඳුබ නඩු දළම්භ එක වරි. ඊහවිඹ  ඈදිරිඳත් 

කශ කරුණුරදී රංකහ ගනුගන් ඒ කහයණඹ ඈස  කශහද? 

ගම් කහයණඹ ිළිතඵ තමුන්නහන්ග  ඳළවළදිලි ිරරීභක් කගශ  

නළවළ. 

තත් කහයණඹක් තිගඵනහ. තමුන්නහන්ග රහ මුළු ය භ 

ය නහ හගේ දත් රැළට්ම්හ. ගවො භ දළන ගගන. රි-අ 

නීතිඹ නු රිහනහ නිදවස කයන්න  යජ්ජුරුන්  ඵළරි ඵ 

දළන ගගන එතුභහ  ඵරඳෆම් කයන්න  යජ්ජුරුන්ගේ පුතයි, 

තත් ගකගනකුයි වමු ගරහ භභ කථහ කශහ ිරඹරහ ජී.එල්. පීරිස 

භහතය තුභහ ප්ර්කහල කශහ. ඒ නීතිඹත් ගවො භ දළන ගගන ඵළරි 

ළගඩ් කයන්න  කවගේ ආයි? භභ හිතනහ තමුන්නහන්ග  ගම් 

රි්ඹහ කගශ  ගන ගභොකුත් නිහ ගනොගයි අණ්ඩු ගේයන්න 

ව විගේල ක යුතු භහතය තුභහ විධිඹ  තමුන්නහන්ග  

ගේගයන්න. ඔගේ යහජකහරිඹ කගශ  නළවළ ිරඹන කහයණඹ තවවුරු 

ගනොකයන්න  ඩිරහන් ගඳගර්යහ බිල්ර  දුන්නහ. ඒක තභයි 

තමුන්නහන්ග  කගශ . ගන එකක් ගනොගයි.  

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගළන ිරඹේදි ගවො කතන්දයඹක් 

ඳ  භතක් නහ. ශඟදි විදුලි බිර ළඩි කශහ ගන්? විදුලි බිර ළඩි 

කශහභ ඒගක් ගකීභ කහ ද එන්ගන්? ගරු විගේල ක යුතු 

ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ යදක් කගශොත් එහි ගකීභ කහ ද 

එන්ගන්? ඔඵතුභහ  එන්න පුළුන්, නළත්නම් ජනහධිඳතිතුභහ  

එන්න පුළුන්. ඒ හගේ ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහ යදක් කශහ 

නම්, භසතඹක් වළටිඹ  එඹ යජඹ  එන විලසහ බංග  

ගඹසජනහක්. නභ වන් කයන්ගන් ඒ දහශ ආභතිතුභහගේයි. 

ගම් ආභතිතුභහ ගවො නළවළ. ගම් යගට් අණ්ඩු තීන්දුක් ගන්න 
ගකො , ළඩ කයන ගකො   හමහික ග කීගභන් තභයි ක යුතු  

කයන්ගන් ිරඹරහ ිළ දන්නහ. එගවනම් ද ිළ ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහ  විරුේධ ගම් ගඹසජනහ ගගගනන්ගන් එතුභහගේ 

කහර්ඹ බහයගේ ඩුක් තිගඵන නිහයි. ගරු ජී.එල්. පීරිස 

ආභතිතුභනි, එගවභ තිබුණහ නම්, ඒක වළදීගම් ගකීභ විගේල 

ක යුතු ආභතියඹහ වළටිඹ  තමුන්නහන්ග  යි තිගඵන්ගන්. ගප් 

යගට් ගකගනක් -රංකහගේ ගකගනක්- වි ගේල ය කදි හධහයණ 

ගර භයණඹ  ඳත් කයන ගකො  ිළ ඒ ිළිතඵ ඈදිරිඳත් න්න 

ඕනෆ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගරහ තිබුණහ. රි-අ නීතිඹ ිරඹරහ ගම් 

ප්ර්ලසනගඹන් ගේගයන්න ඵළවළ. ගම් ප්ර්ලසනගේදී ගෞදි යහබිඹ  

ඵළනරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ. ඩු ඹග  ගකගනක් ගභගවකහය 

ග ගේ ගඹොදහ ගන්න ඵළවළ ිරඹන එක ජහතය න්තය ලගඹන් 

2039 2040 

————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ිළිතගත් නීතිඹක්. විගේල ක යුතු ආභතිතුභනි, රිහනහ නෆීක් 

ිරඹන ඩු ඹග  දළරිඹ  ළඩි ඹක් දභහ passport එක වළද 

ඵත්, එඹ වළද ගකනහ  නඩුක් දභහ ළරැදිකරු ඵ  ිළ තීයණඹ 

කයරහ තිගඵනහ ිරඹරහ ගෞදි යහබිගේ ධිකයණඹ  

තමුන්නහන්ග  කරුණු ඈදිරිඳත් කගශ  නළවළ. විගේල ය ල් එක්ක 

ක යුතු කයන්ගන් ඩිරහන් ආභතිතුභහ ගනොගයි. භභ 

ගකොගවොභත් එතුභහ නිදවස කයන්න ඹන්ගන් නළවළ. ගන 

කවුරුත් ගනොගයි, ගප් අණ්ඩු -විගේල ක යුතු භහතය හංලඹ- 
ගභතළනදි නිදහගගන හිටිඹහ ිරඹරහ තභයි භභ ිරඹන්ගන්. ඒ නිහ 

තභයි ගම් දළරිඹ ජීවිතගඹන් න්දි ගගන තුරු ගඵොරු  කෆ 

ගගවහ ඈන්න තමුන්නහන්ග රහ  ි ේධ වුගණ්.  

ඒ එක්කභ තත් කහයණඹක් ඳ  ගඳගනනහ. ගෞදි 

යහබිගේ ධිකයණඹක විබහග වුණු එභ නඩු  ඈදිරිඳත් ගරහ 

ගම් දළරිඹ ඵහර ඹසකහරිඹක් ිරඹරහ යජඹක් වළටිඹ  වරිඹ  

කරුණු ඔප්පු කයන්න ඵළරි වුණු එගක් යද කහගේද? ගම් යද 

ි ේධ වුණු සථහගේභ එභ දළරිඹ ඵහර ඹසකහය දළරිඹක් ිරඹරහ 

ිළ ඔප්පු කශහ නම්, ගම් දළරිඹ භයණඹ  ඳත් නහද? ඳ  ඒක  

ඊත්තය ගදන්න. එගවනම් ඒ ගකීභ ගකිතන්භ යජඹ ගන්න ඕනෆ. 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහත් ඒ ගකීභ ගන්න ඕනෆ. භභ 

ගඳෞේගලික මුකුත් ිරඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. ඒක භගේ ි රිත 

ගනොගයි.  

 
ගරු එච්. අර්. මිත්රැඳහර භවතහ (ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රාහමීඹ ප්ර්ජහ 
ංර්ධන නිගඹසජය  භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு ச். ஆர். றத்தரன  - கரல்ஷடபர்ப்தை, கறரற 

ெணெதோக அதறறதத்ற தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

ඔඵතුභන්රහ ත් ග කීභක් තිබුණහ ගන්? 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
විරුේධ ඳක්ඹයි අණ්ඩුයි ිරඹන්ගන් ගදකක් ිරඹන එක 

ගත්රුම් ගන්න ඵළරි මිනිසුබත් ඈන්නහ ගන්. අණ්ඩුක ග 

කීභයි, විරුේධ ඳක්ඹක ග කීභයි ගදකක්. කරුණහකය ඒක 

ගත්රුම් ගන්න. ඳ  තිගඵන්ගන් අණ්ඩු  -යජඹ - කරුණු 

ිරඹන එකයි. ගෞදි යහබිගේ යජ්ජුරුගස වම්ඵ න්න ඹන්න 

ඳ  පුළුන්ද? ිළ කවුද? 

 
ගරු එච්.අර්. මිත්රැඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ිරඹරහ භදි, රි්ඹහත්භක න්න ඕනෆ. 

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එගවනම් අණ්ඩු ඳ  ගදන්න. 

 

ගරු එච්.අර්. මිත්රැඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඒහ  ඳ  ඊදේ කයන්න. 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ිළ ගවො භ දන්නහ, ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  විරුේධ 

විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගගනළල්රහ ඡන්දඹිරන් එතුභහ 

ඳයේදන්න ඵළවළ ිරඹරහ.  

ගරු එච්.අර්. මිත්රැඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ගභසඩ ළඩක් ගන් කයන්ගන්. 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
තමුන්නහන්ග රහ ගභතළන  ආවිල්රහ "ිළ දිනනහ" ිරඹරහ 

වයිගඹන් කෆ ගවරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ.  ගම්ගකන් ිළ දවස 

කයන්ගන් ගභොකක්ද? භභ දන්ගන් නළවළ, එතුභහගේ ඩු ඳහඩු 

ගභොනහද ිරඹරහ. ඒ ඩු ඳහඩු ගළන දන්නහ ඹ තභයි ඒහ දන්ගන්. 

ඒහ භභ දන්ගන් නළවළ. ිළ කහගේත් ඩු ඳහඩු තිගඵනහ. 

නළත්ගත් නළවළ. නමුත් ගභතළනදි ගප් යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීටතුභහ ිරේගේ ගභොකක්ද? රිහනහ භළරිරහ ඈයයි.  

ගම් විධිඹ  තත් විලහර ිළරික් ගෞදි යහබිඹ භ ඹනහ. භහ 

ශඟ ගඳොඩි විසතයඹක් තිගඵනහ.  1,000ක විතය ිළරික් ඒ යගට් 

ගගල්ලින් ඳළනරහ ආවිල්රහ ගවස, ඒ යගට් කයපු රැිරඹහලින් 

ස කයරහ ගවස ගෞදි යහබිගේ ඳහරම් ඹ  ගවස ගකොගව  ගවස 

ගප් ඹ ද ි ටිනහ.  

භභ ගම් කථහ කයන ගභොගවොත න වි ත් Embassy එක 

ඈසයවහ 150ක් විතය ඈන්නහ. ගභගවභ ගනහ නම් මිනිසුබ 

ිළ  ය  ඹළවීගම්දී ිළ ගත යුතු රි්ඹහ භහර්ගඹක් තිගඵනහ. න්න ඒ 

රි්ඹහ භහර්ගඹ ගනොගළනීභ ගළන තභයි ිළ ආභතිතුභහ  

ගදසහගයසඳණඹ කයන්ගන්. විලසහ බංග ගඹසජනහක් 

ගගනළල්රහ තිගඵන්ගන් ගන එකක  ගනොගයි. 

තමුන්නහන්ග රහ ගභොකක්ද කගශ ? ඒ ළරැේගදන් යජඹ නිදවස 

කයගගන ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ඒ ගදසහගයසඳණඹ 

ඳළරුහ. නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ ආභතිතුභහ ගඵොගවොභ ගකටි 

කථහක් කශහ. එතුභහ ඳ  ඊඳගදස දීරහ තිබුගණ්,  ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  විරුේධ විලසහ බංග ගඹසජනහක් 

ගගගනන්න ිරඹරහයි. ගම්ක තභයි ආත්ත කතන්දයඹ. යජඹ  

ගගගනන්න ඕනෆ එක ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ගගගනන්න 

ිරඹරහ තභයි එතුභහ ඳ  ිරේගේ. තමුන්නහන්ග රහ වගගන 

හිටිඹහ, එතුභහ කයපු කථහ ගභොකක්ද ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරීම්] භ  

ගන්. භ  ගළශගඳනහද, නළේද ිරඹරහ ඵරන්න ඈසය ගරහ 

තමුන්නහන්ග රහ ඵදුල්ර  කවහිල්රහ වන්න, නිභල් ි රිඳහර ද 

ි ල්හ ආභතිතුභහ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ගකොගවොභද ළඩ 

කයන්න සථහ දීරහ තිගඵන්ගන් ිරඹරහ. ද ගභතළන නිදවස 

ගන්න වදනහ. ගන ගභොනත් කගශ  නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භන්ත්රීටතුභනි, ඔතළන ඈන්න භන්ත්රීටතුභන්රහ ගදන්නහ 

ිරඹනහ, ඔඵතුභහ ගම්ඳව දිස්රි්ක්කගේ එක  ළඩ කයන්න 

ගදන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ිළ ඒක ඵරහ ගන්නම්. 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ආභතිතුභනි, ඒක වරි. ඒ ගභොන ප්ර්ලසන තිබුණත් ිළ ඡන්දඹක් 

ගේරහගේදී එක  ඈන්නහ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ිරඹන්න ගකස, ඡන්ද ගේරහගේදී එක  ඈන්න වළටි ගකොගවොභද 

ිරඹරහ. 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
වන්න. 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ිරි භ ළකඹක් නළවළ. එක  ඈන්නහ.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එක  ඈන්නහ. එක  ඵණිනහ. [ඵහධහ ිරරීම්] ගරු ගජසලප් 

භයිකල් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභනි, ඔඵතුභහ ඡන්දඹ දුන්ගන් ගරු 

ඵළි ල් යහජඳක් ආභතිතුභහ  ගන්ද? දළක්කද? කථහ නළවළ.  

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු ආභතිතුභනි, තමුන්නහන්ග  ජනහධිඳතිතුභහ  විරුේධ 

ජනහධිඳතියණගේදී ළඩ කගශ  ගකොයි අකහයගඹන්ද ිරඹරහ භභ 

මුතුගන් ිරඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීම්] ඒක ඳ  

ිරේගේ කවුද දන්නහද? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Mahindananda Aluthgamage, what is your point 

of Order? 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භහන්න, භභ ළරැදි ගදඹක් ිරේහ නම්, ඔඵතුභහ එගවභ 

ගනොකශහ නම් භභ ඒක ඈල්රහ ස කය ගන්නහ.  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Please switch on the mike for the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage. 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
කරුණහකයරහ විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගගනන්න ගව තු 

වුගණ් ගභොකක්ද ිරඹන එක ගළන ඳ  ිරඹන්න ගදන්න.  

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  point of Order එක ඈදිරිඳත් 

කයන්න ඔඵතුභහගේ seat එක  ඹන්න ඕනෆ. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භන්ත්රීටතුභනි, ඔඵතුභහ විඳක්ගේ හි පු ංවිධහඹක. 

ඔඵතුභහ  විඳක්ගේ ංවිධහඹකභ නළති වුගණ් යනිල් වික්ර]භි ංව  

විරුේධ කුභන්ත්රැණඹ කයපු හින්දහයි. [ඵහධහ ිරරීම්] භ  ආභතිකභ 

වම්ඵ වුගණ් ජනහධිඳතිතුභහ  ළඩ කයපු හින්දහයි. ඒ නිහ දළන්ත් 

ඳක්ගේ නහඹකඹහ  ළඩ කයන්න.  

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගවොයි. ඔඵතුභහගේ ඊඳගදස භභ ිළිතගන්නහ. භභ ඒක 

ිළිතගන්නහ. සතුතියි, ඔඵතුභහ . නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ 

ආභතිතුභහ ගම් එන්ගන්. [ඵහධහ ිරරීම්]  

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Nimal Siripala de Silva, what is your point of 

Order? 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භභ කනගහම් ගනහ, 

ඔඵතුභහ හඩි ගරහ ඈන්න ඊත්තරීතය අනගේ හඩි ගරහ හි පු 

ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ගම් හගේ ගල් ඳළගශන 

ගඵොරු ිරඹනහ . ඒක එකක්. ගදළනි කහයණඹ ද එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹ ඳහරනඹ කයන්න භ  බහය දීරහ තිගඵනහ නම් 

ඒකත් භභ රඵපු ගරොකු ජඹග්රාවණඹක්.  

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
දළන් ඹනහද? තමුන්නහන්ග  ිරේගේ නළේද එගවභ? 

තමුන්නහන්ග  ිරේගේ නළේද එගවභ? [ඵහධහ ිරරීභක්] ගඳෞේගලික 

තත්ත්ඹ  නම් එන්න එඳහ. ඒක ළරැදියි.  

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

තමුන්නහන්ග රහ එක විධිඹ  ළඩ කයනහ නම් 

තමුන්නහන්ග රහගේ ඳක්ඹ   ඔගවොභ ගේල් ගන්ගන් නළවළ. 

ඒක භතක තිඹහ ගන්න.  

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
තමුන්නහන්ග  ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  එගව දී ගකොයි 

විධිඹ  හිරි වළය කයනහද ිරඹරහ තමුන්නහන්ග භ දන්නහ.  
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කවුද ගම්ක ිරේගේ? තමුන්නහන්ග  දන්නහ. දළන් ද 

තමුන්නහන්ග  ගභතළන   ආවිල්රහ ගභොකක්ද ිරඹන්ගන්? [ඵහධහ 

ිරරීභක්] තමුන්නහන්ග  ිරඹන එකක්  ිරඹන්න. භභ ිරඹන එක- 

[ඵහධහ ිරරීම්] 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

තමුන්නහන්ග රහගේ ගේලඳහරන ඵංගකොගරොත්බහඹ 

ගඳන්න විහදඹක් ගම්ක.[ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ිළ දළක්කහ, ගම් විහදඹ  ගකොයි තයම් දුය  ඒක ගවො  

ඵරඳෆහද,  නයක  ඵරඳෆහද  ිරඹරහ.  භභ ිරේගේ ගභතුභහ කයපු 

කථහත්, ඔඵතුභහ කයපු කථහත් ගළන.  තමුන්නහන්ග  ගරු 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ නිදවස කයන්න තයම් චන 

සල්ඳඹක් කථහ  කගශ  නළවළ. ඒක නිහ- [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඹ කථහ භහනඹක්. [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஶஜரெப் ஷக்கல் வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
තමුන්නහන්ග  ිරඹන තය ඹ ගළන වපුහභ භහනඹ 

ගකොගවද තිගඵන්ගන්  ිරඹරහ භහ දන්නහ. ඒ නිහ ිළ ඒ කථහ 

නතය කයරහ  දහශ භහතිකහ ගළන කථහ කයමු.  

දළන් භභ ඈදිරිඳත් කගශ  මලික කරුණු ිරහිඳඹක් විතයයි.  

ඳශමුළනි කහයණඹ,  රිහනහ ගභගවන් ඹන ගකො  ඵහර 

ඹසකහරිඹක් ිරඹන එක.  කරුණු තුනයි භහ ිරඹන්ගන්.  ඉ  

ඳසග  රිහනහ ඵහරඹසකහරිඹක් වළටිඹ  කවඹහ ිරඹරහ ගෞදි 

යහබිගේදී වපු නඩුගේදී රංකහ අණ්ඩු -ගරු ජී.එල්. පීරිස 

ආභතිතුභනි, තමුන්නහන්ග ගේ විගේල ක යුතු භහතය හංලඹ 

තභයි එගව   ඹන්ගන්. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගනොගයි-  

කරුණු ඈදිරිඳත් කශහද? එගවභ කශහ නම් ඒක ගකොගවොභද කගශ  

ිරඹරහ ගම් ය   ිළිතගන්න කරුණහකය, ඒ කරුණු ඳළවළදිලි කයරහ 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  වළන්හඩ් ගත කයන්න.  ඒක තමුන්නහන්ග  

කගශ  නළවළ.   තමුන්නහන්ග  ිරේගේ,  කවහිල්රහ නෆදෆයින් වම්ඵ 

වුණහඹ ිරඹරයි.  භගේ ඳශමුන තර්කඹ ඒක. ඒ නිහ  රිහනහගේ  

භයණඹ ිළිතඵ ගකීභ යජඹ බහය ගත යුතුයි ිරඹරහ භහ ඳළවළදිලි 

ිරඹනහ. 

ඉශඟ  ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ තින් ළයදි ිරහිඳඹක් 

වුණහ. භහ ගඳෞේගලිකත් එතුභහ දන්නහ. ිළ ගඵොගවොභ ගවො  

අශ්රවඹ කයනහ. භ  නම් ගඳනුණු විධිඹ  එතුභහ ගකොයි 

ගරහකත් ඳහර්ලිගම්න්තු  ිරේගේ නළවළ,  "භභ රිහනහ 

නිදවස කය ගන්න ක යුතු කයනහ" ිරඹරහ. එගවභ ප්ර්කහලඹක් 

කයනහ භභ නම්  දළක්ගක් නළවළ. ගකොයි ගරහගේත් එතුභහගේ 

කථහගන් ඳළවළදිලි වුගණ්, "රි-අ නීතිඹ නු ඳ  ගම්ක 

කයන්න ඵළවළ" ිරඹන එකයි. ඒකයි ිළ කයන ගදසහගයසඳණඹ.  

එතුභහ  ඵළවළ ිරඹන එක තභයි භභ "කයන්න පුළුන්" ිරඹරහ 

ිරේගේ.  නමුත් පුළුන් ගන තත්ත්ඹ  ඒ භහතය හංලඹ ළඩ 

ක යුතු කගශ  නළවළ; ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ළඩ 

ක යුතු කගශ  නළවළ.  ද කවහිල්රහ ඒ ම්භහ  ගගල් වදරහ 

දුන්නත්, යක්හ දුන්නත් තභන්ගේ දු නළත එන්ගන් නළවළ. ඒ 

නිහ ඒක  ගකීභත් ගරු ඩිරහන් ආභතිතුභහ බහයගත යුතුයි.  

භභ ගභන්න ගම් කරුණු ටික විතයයි තමුන්නහන්ග රහ  භහ 

ිරඹන්ගන්. ළඩිඹ ිරඹන්ගන් නළවළ. ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ  

භන්ත්රීටතුභහ -ගප් නිගඹසජය  ංවිධහඹකතුභහ- ගඵොගවොභ විසතය 

ඒ කරුණු තමුන්නහන්ග රහ  ඈදිරිඳත් කශහ. ිළත් ඒ නඩු 

ිළිතඵ ක යුතු කය තිගඵන අකහයඹ ිළිතඵ ඳළවළදිලි කශහ. ඒ 

හගේභ ගනත් ය ර ගභළනි ි ේධීන් ආති වුණහභ ගකොගවොභද 

ඒ ඹ ක යුතු කය තිගඵන්ගන් ිරඹරත් එතුභහ ඳළවළදිලි කශහ.  

ගභතළනදී මුසලිම් ිරඹරහ හිතන එක ගනොගයි තිගඵන්ගන්. භහ 

හිතන වළටිඹ  එගවභ ගනොගයි. දවස ගණනක් ගම් තත්ත්ඹ  

ඳත් ගරහ තිගඵනහ. එතළනදී යජගේ භළදිවත් වීභ  මී  ඩහ ළඩි 

ගන්න ඕනෆ.  

ද තමුන්නහන්ග රහ ිළ -ඔක්ගකසභ- ගභගවභ ඈන්ගන්, ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඳත්හගගන ඹන්ගන්, ිළ  ය  කවහිල්රහ ය 

කහන්තහන් වම්ඵ කයරහ ගදන ල්ලි ටිගකන්ඹ ිරඹන එක ිළ 

භතක කයන්න ගවො නළවළ. ිළ ජීත් න්ගන් ඒගකන්. ඔඹ 

කහර් ගර්ස තිඹන්ගනත් එගවභයි.  කහනිල් තිඹන්ගනත් එගවභයි. 

ගම් යගට් අර්ථිකඹ වදරහ තිගඵන්ගන් ඔතළන. ගත්, ගඳොල්, යඵර් 

ිරඹහපු අර්ථිකඹ ගනස ගරහ තිගඵනහ. එගවනම් මී  ඩහ 

ළඩි ධහනඹක් ගම් ඹ ගළන ගඹොදන්න  ඕනෆ. ගම් විහදගේ 

ම්පර්ණ වයඹ ගන්ගන් රිහනහ භයණගඹන් ගගොඩ ගළනීභ 

ගනොගයි. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ගම් විලසහ බංගගඹන් ඳයහද කයරහ 

ගන ආභතිකභක් දීභත් ගනොගයි. ගම්ගක් ම්පර්ණ වයඹ 

ගන්ගන් ගභොකක්ද? ිළ නළතත් ගම් ගළන හිතන්න ගනහ.  

ගගෞයණීඹ විධිඹ  හිතන්න ගනහ.  ගෞදි නීතිඹ ගළන භහ කථහ 

කයන්න ඹන්ගන් නළවළ. ඒ යගට් නීතිඹක් තිගඵනහ නම් ඒ 

නීතිගඹන් ගළරගන්ගන් ගකොගවොභද ිරඹරහ ඔළු තිගඵන ඹ 

වළටිඹ  ිළ කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ. ඒක ිළ කල්ඳනහ කගශ  

නළවළ. ිළ කවඹහ ගෞදි යහබිඹහ ඳසගන්; යජ්ජුරුගස ඳසගන්. 

දළන් එගවනම් ගම් විහදගේදී ඳ  ගම් කරුණු ගදක  ඳළවළදිලි 

ඊත්තයඹක් ගදනහ නම් ගවොයි.  ගභතුභහ - ගරු ජී.එල්.පීරිස 

ආභතිතුභහ -  නම් ිළිතතුයක් දුන්නහ, තමුන්නහන්ග  කයිළ  තිඹරහ. 

එතගකො  තමුන්නහන්ග ගේ ඹහළුහත් ඒ ගජොේ එකභ කයරහ 

ඹන්න කවඹහ.  

ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්ග ගගන් ඈල්රහ ි ටිනහ, ළඩිඹ 

නම්භනම් ිරඹන්ගන් නළති භභ ගම් ිරව කරුණු ම්ඵන්ධගඹන් 

එනම්, තමුන්නහන්ග  ගම් කහයණහ  භළදිවත් වුගණ් 

ගකොගවොභද, නඩු  භළදිවත් වුගණ් ගකොගවොභද, ඹ තවවුරු 

කයන්න පුළුන් document  එකක්, ඊහවි නිගඹසගඹක් නඩු 

ඹන ගරහගේ ඈදිරිඳත් කයන්න ක යුතු කගශ  ගකොගවොභද, ඒක 

ඈදිරිඳත් කගශ  කහ වයවහද ිරඹරහ ගම් ගරු බහ  ලිඛිත 

ඈදිරිඳත් කයන්න ිරඹරහ. එග   ඈදිරිඳත් කයනහ නම් ඒක 

වළන්හඩ් එක  ඹනහ. ඒක ළදගත්.  

 
[.බහ. 5.09] 

 
ගරු ඵළි ල් ගයසවණ යහජඳක්ෂඑ භවතහ (අර්ථික ංර්ධන 
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு வதவல் ஶரய ரஜதக்ஷ - வதரதபரர 

அதறறதத்ற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 

Development) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ගම් විහදඹ  

ම්ඵන්ධ වීභ වහ 1949 ඈරහ ගම් දක්හ ගම් ඊත්තරීතය 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ගගනහ විලසහ බංග ගඹසජනහ ිළිතඵ ගොඹහ 

ඵළලුහ. ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ මලික ලගඹන් ගකො ස 

ගදකක  ගන් කයන්න පුළුන් ඵ මුලින්භ ිරඹන්න ඕනෆ. එක 

ගකො ක් තභයි යජඹක  විරුේධ ගගගනන විලසහ බංග 

ගඹසජනහ. හමුහික ගකීභක් ආති කළබි නට්ම්ක් හිත ය  

ඳහරනඹ කයන ශ්රී  රංකහගේ අණ්ඩු  විරුේධ තභයි ළඩිභ 

2045 2046 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

විලසහ බංග ගඹසජනහ ප්ර්භහණඹක් ගගනළවිත් තිගඵන්ගන්. ගනක් 

ගකො  ඹම් පුේගරඹකුගේ ගඳෞේගලික වළි රීභ  භිගඹසග 

කයමින් ගගගනන විලසහ බංග ගඹසජනහ. කථහනහඹකරුන් වතය 

ගදනකු , නිගඹසජය  කථහනහඹකයඹකු , භහතය රුන්  ව  

විඳක් නහඹකයඹකු ලගඹන් ක යුතු කශ කන්කන්තුගර් 

භන්ත්රීටයඹකු  විරුේධ විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගනළවිත් 

තිගඵනහ.  

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  විරුේධ ඈදිරිඳත් කය 

තිගඵන ගභභ විලසහ බංග ගඹසජනහ  හි පු ගජය සඨ 

භහතය රු, ඳශපුරුදු ඹ ත්න් කය තිගඵනහ. ඒ ගළන භභ 

කනගහම් ගනහ.  ගභභ විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගනළවිත් 

තිගඵන්ගන් ගඳෞේගලික නභ වන් කය ගචසදනහ එල්ර 

කයමිනුයි.  මී  කලින් ඹම් පුේගරඹකු ම්ඵන්ධගඹන් ඈදිරිඳත් 

කය තිබුණු විලසහ බංග ගඹසජනහ ගළන භභ ඵළලුහ. භංගර 

භයවීය භළතිතුභහ  විරුේධ විලසහ බංග ගඹසජනහක් 

ගගනළවිත් තිගඵනහ. ඒක ගගනළල්රහ තිගඵන්ගන් එතුභහගේ 

ගඳෞේගලික වළි රීභ ගළනයි. ආභතියඹහ වළටිඹ  තභන්  බහය 

භහතය හංලඹ  ඹත් අඹතනඹිරන් ගක්ර]ඩිට් කහඩ් ඳතක් යගගන 

ගඳෞේගලික ඳරිවයණඹ කශහඹ ිරඹහ ගචසදනහක් එතුභහ  එල්ර 

කය තිබුණහ. ඹම්ිරි  භහතය යඹකු  විරුේධ විලසහ බංග 

ගඹසජනහක් ගගනහහ නම් ඒ වළභ එකක්භ ගගනළවිත් තිගඵන්ගන් 

ගඳෞේගලික ඹම්ිරි  ඹථහ රි්ඹහක ගඹදීභ ගවස තභන්ගේ 

නිරගේ -තනතුගර්- ළයදි ළඩක් ිරරීභ ිළිතඵයි. නමුත් 

හනහක  ගභභ ගඹසජනහ ගගනළවිත් තිගඵන්ගන් ඹම්ිරි  

රි්ඹහ දහභඹක් තුශ වුණු ි ේධිඹක් ගළන මික්, ගරු ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගඳෞේගලික කශ  කහයණඹක් ිළිතඵ 

ගනොගයි.  

ඒ නිහ භභ විගල ගඹන්භ විඳක්ගඹන් ඈල්ලීභක් කයනහ, 

මී  ඳසග   ගඳෞේගලික භළදිවත් වීභ ගළන ගභළනි ගඹසජනහ 

ගේනහ නම්, ඒ ඹගේ ගඳෞේගලික වළි රීභ ිළිතඵ මික්  

ගඳොදුගේ ගිර යුතු කහයණහ ිළිතඵ ගේන්න එඳහ ිරඹරහ. ආයි, 

එගවභ ිරඹන්ගන්? ගරු ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහ ගම් භහතය  

ධුයඹ  ඳත් වුගණ් 2010 ගදළම්ඵර් භහගේ 11 ළනිදහ. රිහනහ 

ිළ  ය  කවගේ 2005 භළයි භහගේ 04 ළනිදහ.  

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ තිඹහ ජනහධිඳතිතුභහත්, ගම් 

විගේල ක යුතු ආභතිතුභහත්, passport ිළිතඵ ගකීම් දයන 

ධුයර ඈන්න ගම් ිරි භ ගකනකුත් ඒ කහරඹ තුශ ි ටිගේ නළවළ. 

ඉශඟ  ගම් මිනී භළරුම් ගචසදනහ නළඟුගේ 2005 භළයි භහගේ 

22ළනි දහයි. එදහ ි ටිඹහද ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ? ි ටිගේ 

නළවළ. නඩු ඳළරුගේ 2006 වඹළනි භහගේ 24ළනි දහයි. 

එතගකො  කවුද විගේල ආභතියඹහ ි ටිගේ? භංගර භයවීය 

ආභතිතුභහයි ි ටිගේ. එගවභ නම් කහ  වරි ිරඹන්න පුළුන් භංගර 

භයවීය හි පු ආභතිතුභහයි ගම්ක  ග ිරඹන්න ඕනෆ ිරඹරහ. 

භිඹහචනඹ කගශ ත් ඒ කහරඹ තුශභයි. ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ 

ගම් ආභති ධුයඹ බහය ගත්ගත් ඒ ි ඹල්ර භ ඳුබයි.  

ගම් ගඹසජනහ ද දින බහ  ඈදිරිඳත් කයපු භන්ත්රීටයඹහ 

ිරේගේ, ිළ මුර ඈරහභ නඩු  ලය  කරුණු එිතදයවු කගශ  

නළවළ ිරඹරහයි. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගනොගයි ඒ කහරගේ 

ආභතිතුභහ. එදහ විගේල ක යුතු ආභතිත් එතුභහ ගනොගයි; විගේල 

රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵ හධන ිළිතඵ ආභතියඹහත් එතුභහ 

ගනොගයි. ඒ කරුණු ි ඹල්ර -වළභ එකක්භ- ිළ ඈදිරිඳත් කයපු 

ඒහයි. ආඹ නිි  ඹ ම්පර්ණ ගනොකය ි ීටභ ගළන ිළ 

ඳශමුළනි දිඹගර් ඈරහභ -ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ විගේල 

රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵහධන ආභතිකගම් ගනොි ටිඹදීත්- කරුණු 

ිරේහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ඳ විගල ගඹන් වන් 

කයන්ගන්, ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ගඳෞේගලික 

වතිකඹක් ගදන්න ඳ  පුළුන් ිරඹන එකයි. භහ ද තභයි 

එතුභහගේ ගේලඳහරනඹ  වුරුදු 25ක් ගනහ ිරඹරහ දළන 

ගත්ගත්. එතුභහ ගභතයම් ඹ විත්තිඹත් දළන ගත්ගත් ද තභයි. 

ඵරන ගකො  ශහ ඵහරභ භන්ත්රීටයඹහ වළටිඹ  තභයි එතුභහ ඳශහත් 

බහ  ආවිල්රහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ එතුභහගේ ගේලඳහරන 

ජීවිතඹ  වුරුදු 25ක් ගරහ තිගඵනහ. ඒ වුරුදු 25ක කහරඹ 

පුයහභ ගේලඳහරනගඹන් ලත ඳවක්ත් වම්ඵ ගනොකය ංක 

ජනතහ  ග ඹ කයපු පුේගරඹකු වළටිඹ  ඕනෆභ තළනකදී 

වතික කයන්න පුළුන් නහඹකගඹක් එතුභහ. ගේලඳහරනඹ නිහ 

එතුභහ  ගම් ය  ත් වළයරහ ඹන්න ි දු වුණහ ජීවිතඹ ගේයහ ගන්න. 

භහ හිතන විධිඹ  එතුභහ ම්ඵන්ධගඹන් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

ම්භත කශ යුත්ගත් විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගනොගයි, 

විලසහඹ ඳශ ිරරීගම් ගඹසජනහක්ඹ ිරඹන එක භභ ගම් 

සථහගේ වන් කයනහ. තභ ගඳෞේගලික ජීවිතඹ කළඳ 

කයමින් ගේලඳහරනඹ කයන ගකො  ඒ ෆභ ගදඹකදීභ එතුභහ 

ඈතහභ ිළරිි දු ක යුතු කය තිගඵනහ ිරඹන වතිකඹ ගප් 

අණ්ඩු ගනුගනුත්, ගප් ඳක්ඹ ගනුගනුත් ගදන්න ිළ 

සූදහනම්.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, එතුභහගේ 

භහතය හංලගේ ළඩ ක යුතු ම්ඵන්ධගඹන් වුණත් -ඒ භත ිළහි හ 

වුණත්- විලසහ බංග  ගඹසජනහක් ගගගනන්න පුළුන්ද? එතුභහ 

ගම් භහතය  ධුයගේ ළඩ බහය ගත්ත දග  ඈරහ ගම් භහතය හංලඹ 

තුශ ම්පර්ණ ගඳයිතඹක් කශහ. ගම් යගට් යණ විරුන්  හගේභ 

විගේල රැිරඹහ කයන ඹ  ආගයීභක් රඵහ දී  ඔවුන් "ය  විරුන්" 

ගර නම් කයරහ ජහතිඹ තුශ ඔවුන්  ිළිතගළනීභක් ආති කශහ. ඒ 

විතයක්ද? ඒ ය  විරුන් ද ගම් යගට් අර්ථිකඹ  විලහර 

ලක්තිඹක් ගරහ. භවරු ඒක  ඈරිි ඹයි. ඒ ඵ තභයි ගභතළනදී 

කයපු වළභ කථහිරන්භ ගත්රුම් කවගේ. ගප් ය   ලය  විගේල 

විනිභඹ ඊඳඹහ ගදන ඒ ය  විරුන් ගළන ඉර්ය හක් තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ශඟදී ඊතුරු 

ගකොරිඹහයි දකුණු ගකොරිඹහයි තය භත ගදදඹක් ආති න 

ගකො  ළඩිගඹන්භ කෆ ගළහුගේ කවුද? ගම් විඳක්ඹයි. ගකොයි 

ගරහගේ යුේධඹක් ආවිගශ විද ිරඹරහයි ඒ ඹ ඵරහ ගගන ි ටිගේ. 

ගකොරිඹහගේ ළඩ කයන ගප් තරුණ ිළරි ගගන්රහ, ඔවුන්ගේ 

අදහඹභ නළති කයරහ, ඒ තුිතන් ය   රළගඵන අදහඹභ නළති 

කයරහ යජඹ ඳවුබ  ඳත් කයන්නයි ඵරහ ි ටිගේ. ගම් ගරු 

ආභතිතුභහ විගේල ශ්රවමිකඹන්ගේ අදහඹභ විලහර ගර ර්ධනඹ 

කයරහ භහ හිතන වළටිඹ  ද භසත ගප්ර් ණ ි ඹඹ  56.1ක් දක්හ 

ඈවශ  නංරහ තිගඵනහ.              

විගල ගඹන්භ එතුභහ තත් ළදගත් ගදඹක් කශහ. එතුභහ කශ 

ළදගත්භ ගේ ගභන්න ගම්කයි. ගභගතක් කල් නුපුහුණු ගිව 

ග විකහන් විධිඹ  කවඹ කහන්තහන්ගේ ප්ර්තිලතඹ ඈතහභ ඈවශ 

භට් භකයි තිබුගණ්. භ  ඈසගල්රහ කථහ කශ ගරු ගජසලප් 

භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ කම්කරු ආභතියඹහ විධිඹ  ඈන්න 

කහර ගේ ි ඹඹ  80ක්භ ඹළේගේ නුපුහුණු ගිව ග විකහනුයි. 

ඔවුන් භළද ගඳයදිග වළය ගන එකභ ය ක ත් කවගේ නළවළ. 

ගකොරිඹහ  කවගේ නළවළ, ඈතහලිඹ  කවගේ නළවළ, ඉශ්රවහඹරඹ  කවගේ 

නළවළ, භළගල්ි ඹහ  කවගේ නළවළ. ඩු ග ණගන් ි ංගප්පරු  

ඹළේගේ නළවළ. ගිව ග විකහන් ලගඹන් ඔක්ගකසභ කවගේ භළද 

ගඳයදිග ය ර යි. ගභතුභහ අහ  ඳසග  එභ කහන්තහන්ගේ 

ප්ර්තිලතඹ ි ඹඹ  50ිරන් ඩු කයරහ ළඩි ිළරිමි ප්ර්තිලතඹකුත් ඒ 

හගේභ ඈංජිගන්රුන්, ගණකහධිකහරිරුන්, q u a l i t y 

controllersරහ ළනි ඊගත් විලහර ිළරික් ඈවශ ළම්ප්ර  

ඹළේහ. ඒ හගේභ පුහුණු ශ්රවමිකඹන් ඹළවීභ  රි්ඹහ කගශ ත් 

ගභතුභහයි. ගම් යජඹ විි න් ඳයහ ගත්, BOI එක ඹ ගත් අයම්බ 

කය හ දභහ තිබ අඹතනඹක් විිත කයන්න එතුභහගේ 
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අයහධනඹක් ඳරිදි ශඟදී භභ කවඹහ. ද එතළන ඈවශභ විධිඹ  

ශ්රවමිකඹන් පුහුණු කයන ි ංගප්පරුගේ අඹතනඹක් ිළහිම්රහ 

තිගඵනහ. පුහුණු න ඹගේ වතිකඹ ඔවුන් එභ සථහනගේදීභ 

ගදනහ. එග  ගදනහ විතයක් ගනොගයි, භහ තුනක් ආතුශතදී 

ි ංගප්පරුගේ සථිය රැිරඹහක් රඵහ ගදන විධිඹ  එතුභහ ඒ කවවිුබම් 

ත්න් කයරහ එභ ක යුත්ත අයම්බ කයරහ තිගඵනහ. 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ 

විගල ගඹන්භ ගම් ගළන කථහ කයන ගකො  ිළ ිරඹන්න ඕනෆ, ිළ  

ය  ඹන ශ්රවමිකඹන් ත්, ගිව ග විකහන් ත් පුහුණු නිහර්ඹ 

කශහඹ ිරඹන කහයණඹ. එදහ, 2006 ර්ගේදී 49,160ක් ව පුහුණු 

ශ්රවමිකඹන්ගේ ප්ර්භහණඹ 2012 ගන ගකො  90,458 දක්හ ළඩි 

කයන්න ගභතුභහ  වළිරඹහ රළබිරහ තිගඵනහ. එගවභ නම් 

ගභතුභහ  ගගගනන්න ඕනෆ විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගනොගයි, 

විලසහඹ ඳශ ිරරීගම් ගඹසජනහකුයි. 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි, 

ගභතුභහ ශිය ත් රඵහ දීභ -ුබඵහධනඹ- ිළිතඵ ක යුතු කයරහ 

තිගඵනහ. විගල ගඹන්භ ඒ දරුන්  ශිය ත් ගදනහ. ඔවුන්  

ගවො ධය හඳනඹක් රඵහ දීභ තුිතන් නුපුහුණු රැිරඹහර  

ඹන්ගන් නළතු ගවො රැිරඹහක  ඹන්න පුළුන් ඵ භහ 

විගල ගඹන්භ ිරඹන්න ඕනෆ. ගභොකද, ය  ඹන ළඩි ිළරිකගගන් 

ආයි ඹන්ගන් ිරඹරහ වරහ ඵළලුහභ ඔවුන් ඹන්ගන් කරුණු 

ගදකක් නිහයි. එකක් තභයි ශභඹහ  ඊගන්න්න. ගදළනි එක 

තභයි ගගඹක් වදහ ගන්න. ගභතුභහ ඒ කරුණු ගදක භ ිළිතතුරු 

ඳඹරහ තිගඵනහ. එතුභහ ගප් භහතය හංලඹ එක්ක එකතු ගරහ 

ය  ඹන වළභ ගකනහ භ ය  ඹන්න ඈසගල්රහ තභන්ගේ නි  

මුල් ගර තිඹන්න සථහ රහ දී තිගඵනහ. නිහර්ඹගඹන්භ 

රැිරඹහ නිගඹසජිතඹහ රුිළඹල් 50,000ක  ළඩි මුදරක්, ඒ 

ිරඹන්ගන් රුිළඹල් රක්ඹක් ගවස තළන්ඳත් කයන්න ඕනෆ. ඉශඟ  

ගප් භහතය හංලඹ භන්න් ඈතිරි මුදර දීරහ ගප් කණ්ඩහඹභක් 

ගඹොදරහ ිළ ඒ ගගල් ටික වුරුේදක් ආතුශතදී වදරහ ගදනහ. 

ඉ  ඳසග  ඔහු  ක්ර]භහනුකර ඈතහභ වන ගඳොලිඹක් ඹ ගත් ඒ 

මුදල් අඳුබ ගගන්න ක යුතු ම්ඳහදනඹ කගශ  ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහයි. එගවභ නම් ය  ඹන ගකනහගේ ප්ර්ධහන 

ඵරහගඳොයහත්තු ගදක එතුභහ ඈස  කයරහ තිගඵනහ. 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ය  කවහිල්රහ 

අහභ හුඟක් ඹ ගදළනි ය ත් ඹනහ, තුන්ළනි ය ත් ඹනහ. 

නමුත් ඔවුන් රංකහ  අහ  ඳසග  මුදල් අගඹසජනඹ කයරහ 

ඹම් ිරි  කර්භහන්තඹක් අයම්බ කයන්න ගභතුභහගේ ගඹසජනහක් 

නු තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹ ළඹ ගල්ඛනගඹන් ඒ ඹ  වන 

දීරහ තිගඵනහ. 

ඵදු යහිත ඕනෆභ ඊඳකයණඹක් -ඹන්ගත්රැසඳකයණ- ගන්න 

වන රඵහ දී තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඩු ගඳොලිඹ , ුබරැකුම් ඳත් 

නළති ණඹ ගදන්න සූදහනම් කය තිගඵනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, 

ඔවුන් ඊඳඹන අදහඹභ අදහඹම් ඵේගදන් නිදවස කය තිගඵනහ. ඒ 

නු ගභතුභහ ගම් කහරඹ තුශ  විගේල රැිරඹහ ංලඹ ගනුගන් 

විලහර ග ඹක් ඈම් කය තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ භහ  දන්නහ, 

භවය ගේරහ   ගප් ය  ව ඔවුන් ග ඹ කයන ය  තය 

ගේරහ ිළිතඵ ගනක්  තිගඵනහඹ ිරඹන කහයණඹ. භවය 

ගරහ  ඔවුන් කථහ කයන්ගන් ගඵොගවසභ රෑ ගරහ. රෑ ගරහ 

වුණත් කථහ කගශොත් ගකිතන්භ ආභතිතුභහ  කථහ කයන්නත්, ඒ 

තහනහඳති කහර්ඹහරර ඈන්න ඹ  කථහ කයන්නත් ඒ ඹ  

සථහ දී තිගඵනහ. ඳළඹ 24ක් ආතුශත ඒ ගනුගන් රි්ඹහ 

භහර්ග ගළනීභ  ඔවුන් ක යුතු කය තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, විගල ගඹන්භ භහ ගම් 

කහයණඹත් වන් කයන්න ඕනෆ. ගභතුභහ භළද ගඳයදිග  සීභහ 

ගන්ගන් නළති විගේල රැිරඹහර විවිධත්ඹක් ආති කශහ. ඒ  

හගේභ ශ්රවමිකඹන් ඹන ය ලුත් විවිධහංගීකයණඹ කය 

තිගඵනහ. ිළ දන්නහ, දකුණු ගකොරිඹහ ගළන. ගභතුභහ ආභති 

ධයඹ  ඳත් න ගකො  ශ්රවමිකයින් විගේල රැිරඹහ වහ ඹන 

ය ල් 24න් රංකහ හිටිගේ 23 ළනි තළන යි. දළන් ිළ 

ඳශමුළනි තළන  ආවිල්රහ තිගඵනහ. ඔවුන් ළඩිගඹන්භ කළභළති 

රංකහගේ ශ්රවමිකගඹස ගන්නයි. ඒ විතයක් ගනොගයි, එදහ ිළ  

ය ර ග ඹ කයන්න ඊඳරිභඹ ලගඹන් කහරඹ දී තිබුගණ් 

වුරුදු තුනයි. දළන් ඊඳරිභඹ වුරුදු වඹයි. ද ඔවුන් ත කහරඹක් 

ඒ ය ර ඈන්න ඵරනහ. ඳශමුළනි වුරුදු තුන ඈය වුණහභ 

ගකිතන්භ ත වුරුදු තුනක් ගදනහ. භහින්ද භයි ංව ආභතිතුභහ 

ගම් ගළන දන්නහ, එතුභහත් ගම් කහර්ඹගේ නියුක්ත වුණු නිහ. ද 

ගකොරිඹහගේ රැිරඹහ වහ ඹන්න ඵරහගගන විලහර ිළරික් 

ඈන්නහ. ගකොරිඹහගේ රැිරඹහ වහ ඈතහභ ඈවශ ඈල්ලුභක් 

තිගඵන තත්ත්ඹ  ද ගප් ය  ඳත් කය තිගඵනහ. ද 

භළගල්ි ඹහගේ ගප් ශ්රවමිකයින් විලහර ිළරික් ඈන්නහ. භහ හිතන 

වළටිඹ  දවදහව ඈක්භරහ ඈන්නහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, 

ඈතහලිගේත් ගප් ශ්රවමිකයින් විලහර ිළරික් ඈන්නහ. ගභගතක් 

කල් ගප් ශ්රවමිකයින් ගඵසට්ම්ලින් කවහිල්රහ තය භං ගරහ, 

ඒහගේ කවුරුර ි  ටිඹහ. ඒ විධිඹ  ඔවුන් භහරුගේ 

ළග න්ගන් නළති නීතය නුකර ඒ ය ර  ඹන්න එතුභහ 

ක යුතු කශහ. ඒ හගේභ ජනහධිඳතිතුභහ එදහ කම්කරු ආභතිතුභහ 

ගරහ  ඈන්න ගකො  ිත්තීඹ පුහුණු ධිකහරිඹත් ඒ භහතය හංලඹ  

ම්ඵන්ධ ගරහ තිබුණහ. ඒ කහරගේ ජඳහනඹ  ශ්රවමිකයින් ඹන 

එක නතය ගරහ තිබුණහ. ඒක නළත අයම්බ කයරහ ද ි ඹ 

ගණනක් වුරුදු ඳතහ ජඳහනඹ  ඹන්න එතුභහ ක යුතු කය 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ එතුභහ ලිබිඹහ ත් ශ්රවමිකයින් ඹන්න 

ඳ න් ගන්න වළදුහ විතයයි. නමුත් ඒක නතය වුණහ.  

 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගභොංගගසලිඹහ ත් ශ්රවමිකයින් ඹන්න- [ඵහධහ ිරරීභක්]

ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීටතුභහ තභයි ඒ ම්ඵන්ධඹ වදරහ දුන්ගන්. 

 
ගරු ඵළි ල් ගයසවණ යහජඳක්ෂඑ භවතහ  
(ரண்தைறகு வதவல் ஶரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

ගප් ආභතිතුභහ ගභොංගගසලිඹහ  ශ්රවමිකයින් ඹන්නත් 

සූදහනම් කයරහ දුන්නහලු. ඈතින් ගම් විධිඹ  ය ල් ගණනහක  

ශ්රවමිකයින් ඹළවීභ  ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ රි්ඹහ කය 

තිගඵනහ. ගභහිදී වන්කශ ත ගචසදනහක් තභයි, ගම් ළරැේද 

කශ කට්ටිඹ  රි්ඹහ භහර්ගඹක් ගත්ගත් නළවළ ිරඹන කහයණඹ. 

ආත්ත භ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ අහ  ඳසග  විගල  

ඊනන්දුක් දක්රහ එගතක් කල් ප්ර්භහද ගමින් තිබුණු ඳරීක්ණ 

ඈක්භන් කය තිගඵනහ. ඒක  ය හජ ඊප්ඳළන්න වතිකඹ දීපු ඹ, 

ඒක වතික කයපු ඹ, වළඳුනුම් ඳත් දීපු ඹ, passport දීපු ඹ, ය  

ඹපු ඹ ි ඹලු ගදනහ භ නීතිඹ භන්න් දඬුම් කයන්න එතුභහත්, 

ගම් යජඹත් රි්ඹහ කශහ. ඒ නිහ ගම් ගඹසජනහ ගම් ගරහගේත් 

ඈල්රහ ස කය ගත්ගතොත් ුබදුුබයි ිරඹරහ භහ ගම් සථහගේ 

වන් කයනහ.  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 
  
ගරු ඵළි ල් ගයසවණ යහජඳක්ෂඑ භවතහ  
(ரண்தைறகு வதவல் ஶரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

 ඒ හගේභ හන ලගඹන් භභ තත් කහයණඹක්  ිරඹන්න 

ඕනෆ. මී  කලින් කථහ කශ ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ 

දළන් ගභතළනදී ඵදුල්ගල් ප්ර්ලසනඹක් ගළන ිරේහ. ඵදුල්ගල් ගප් 

2049 2050 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගකොගවොභ ගතත් ඒ ඹගේ ප්ර්ලසනඹක් නම් තිබුණහ. එක්ත් 

ජහතික ඳක්ගේ රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රීටතුභහ ගභතළන ඈන්නහ. 

එතුභන්රහ ඵදුල්ගල් භළයි දින රැසවීභ තිඹන්න කවහිල්රහ 

ගඵසඩ්ර  ගරොකු කරඵරඹක් වුණු ඵ ිළ දළක්කහ. ගප් 

ඳක්ගේ නම් ඵදුල්ගල් එගවභ කරඵරඹක් තිබුගණ් නළවළ. ිළ 

ඈතහභ භකවගඹන්  ක යුතු කශහ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ 

ගනුගන් ඵදුල්ගල් ි ඹලු ගදනහභ ද එක ඳළත්තක් ගරහ 

ඈන්නහ.  ඒ කහයණඹත් ප්ර්කහල කයමින්, භ  සථහ රඵහ දීභ 

ගළන ඔඵතුභහ   සතුතින්ත ගමින් භභ නිවඬ ගනහ.  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana. You have 16 minutes.  

 
[.බහ. 5.30] 

 
ගරු (මදය ) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
ගරු  නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගයසගර  ප්ර්තිකහය 

කයනහ  ඩහ ගයසග ශක්හ ගළනීභ තභයි ළදගත් න්ගන් 

ිරඹරහ මදය යඹකු ගර  භහ විලසහ කයනහ. න්න ඒ නිහ 

ගප්  ඵළි ල් යහජඳක් ආභතිතුභහ  භහ ගම් කහයණඹ භතක් 

කයනහ.  ගම් සථහගේදී භභ ඈදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි  Sri 

Lanka Bureau of Foreign Employment - 2011 නභළති ගම් 

හර්තහ. ගම් හර්තහ නු 2011 ගර් වුරුදු 19  ඩහ ඩු 

කහන්තහන් 690 ගදගනක් විගේලගත ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

2012 ගර්  වුදි යහබිගඹන් ඳභණක් ගම් හගේ ඳළමිණිලි 

5,260ක් -ඒ ිරඹන්ගන්  ි ඹඹ  52ක්-  ඈදිරිඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

ඒ හගේභ ගප් ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ආති කයපු ලුත් 

ය හඳිති ගළන ඵළි ල් යහජඳක් ආභතිතුභහ ගඵොගවොභ ගවොඳින් 

ර්ණනහ කශහ.  භහ භතක් කයන්න ඕනෆ,  ද  ිළ "ය  විරුගස" 

ිරඹරහ  වඳුන්න ගප් විගේලගත ශ්රවමිකඹන්ගගන් යක  

රළගඵන අදහඹභ ගඩොරර් බිලිඹන 5,000   ළඩි ඵ. ද ගප් 

අර්ථිකඹ රැඳී තිගඵන්ගන් ඒ මුදල් භත ඵ තමුන්නහන්ග රහ ඈතහ 

ගවොඳින් දන්නහ. එඳභණක් ගනොගයි, නතන යුගගේ භළද 

ගඳයදිග ය ර  ඹන ගප් ඵහුතයඹක් කහන්තහන්   වල් 

ග හක  මුහුණ ගදන්න ි දු ගරහ තිගඵනහ.  රිහනහ  නෆීක් 

ජීවිතක්ඹ  ඳත් ගරහ ඈයයි. ගප් එකභ ප්ර්හර්ථනඹ තත් 

රිහනහරහ  ගභළනි හනහන්ත තත්ත්ඹක  මුහුණ ඳහන්න  

ි දු ගනොගේහ ිරඹන එකයි.   

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, අණ්ඩු ගභොනහ 

ිරේත්, තභත් භළද ගඳයදිග  ගිව ග විකහන් වළටිඹ  ඹන 

ංඛය හ ළඩියි.  ගිව ග විකහන් වළටිඹ  ඹන ගම් 

කහන්තහන්ගගන් ි ඹඹ  වළ ක   ළඩි ිළරික් ලිංකවක 

තයර  රක් ගනහ. එගව  කවඹහභ ආණ ගවරහ එනහ.  

කම්ගන්රිගේ කහන්තහක් කෆලි කෆලිර  කඳරහ ද රංකහ  

එහ තිගඵනහ. ඒ ඹ ම්ගල්ච්ඡ ගර, භහනුක ක ගර දණඹ  

රක් ගමින් ඳතිනහ. තමුන්නහන්ග රහගේ අණ්ඩු - භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ අණ්ඩු- ගභන්න ගම් ිළිතඵ ගත 

වළිර රි්ඹහ භහර්ග යගගන තිගඵනහද ිරඹන එක තභයි භ  

නඟන්න තිගඵන ප්ර්ලසනඹ.  

 
ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගප්  ගරු ගහමිණී 

ගරොකුගේ ආභතිතුභහ ගභහි ඈන්නහ. එතුභහ ජහතික ග ක 

ංගභගේ  හි පු බහඳතියඹහ.  ඒ හගේභ එතුභහ ර්තභහන 

කම්කරු ආභතියඹහ. ජහතය න්තය කම්කරු ංවිධහනගේ ගිව 

ග වික ග විකහන් වහ ව ංක 189 දයන ම්මුතිඹ ගළන 

එතුභහ  දන්නහ. 2011 ර්ගේදී ගරසක  කම්කරු ංවිධහනගේ 

ි ඹ ළනි ම්ගම්රනගේදී ගිව ග ක ග විකහන් වහ ව ගම් 

ජහතය න්තය ම්මුතිඹ නුභත වුණහ.  2011 ගර්දී  ගප් ගරු 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහගේ කහර සීභහ තුශ, ගප් කම්කරු 

ආභති  ගහමිණී ගරොකුගේ ආභතිතුභහ  කම්කරු ධුයඹ දයන කහර 

සීභහ තුශ, ගම් ජහතය න්තය ම්මුතිගඹන් ගප්  යගට් විගේල 

ශ්රවමිකඹන්   විලහර ජහතය න්තය  රැකයණඹක් ත්කය ගදන්න 

පුළුන්. භහ ිළිතගන්නහ, ගරසකගේ ධනත් ය ල් එක්ක, 

විගල ගඹන්භ  ඛනිජ ගතල් තිගඵන ධනත් ය ල්  එක්ක                 

ශ්රී  රංකහ   වළප්ගඳන්න ඵළවළ ිරඹරහ. නමුත් ගරු නිගඹසජය  

කහයක බහඳතිතුභනි, ශ්රී  රංකහ ගරසක කම්කරු ංවිධහනගේ 

හභහජිකත්ඹ දයනහ. ගරසක කම්කරු ංවිධහනගේ ගන්හි ක 

නිතය  නිගඹසජිතගඹක්  ගප් යගට් ඈන්නහ. ඒ කහර්ඹහරඹක් 

තිගඵනහ. ගරසක කම්කරු ංවිධහනඹ  එදහ - ගභදහ තුය ම්භත 

කය ගත්ත ජහතය න්තය ප්ර්ඥප්තිර  ශ්රී  රංකහ එකඟ ගරහ 

ත්න් කය තිගඵනහ. ඒ නිහ ගරු නිගඹසජය  කහයක 

බහඳතිතුභනි, රංකහගේ රිහනහ  ගච්ච ගම් ඵරත් 

හධහයණඹ, ගේදහචකඹ නළත ගන ගකගනකු  ි දු වීභ 

ශක්හ ගත යුතුයි. එළනි ි දු වීම් ශක්හ ගන්න  තිගඵන 

ගවොභ ඊඳකයණඹ, ගවොභ  රි්ඹහභහර්ගඹ තභයි, ගරසක කම්කරු 

ංවිධහනඹ 2011 ර්ගේ නුභත කය  ගත්ත ංක 189 දයන ගිව 

ග ක ග විකහන් වහ ව, ඔවුන්ගේ  අයක්හ වහ ව  ගම් 

ජහතය න්තය කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ. ගම් න වි  ගම් ජහතය න්තය 

කම්කරු  ප්ර්ඥප්තිඹ   ිළලිපීනඹ ත්න් කය  තිගඵනහ. ඈතහලිඹ 

ත්න් කය තිගඵනහ.  ඊරුුලගේ ත්න් කය  තිගඵනහ. 

ගභොගර්ස ය  ත්න් කය තිගඵනහ. නමුත් රංකහ 2011  ි    

2013 ර්ඹ දක්හ තභ ගම් ජහතය න්තය කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ  

 එකඟගරහ ත්න් තඵහ නළවළ. ඈතින් ගකොගවොභ ද ඳ [ඵහධහ 

ිරරීභක්] ගරු ආභතිතුභනි,  ඔඵතුභහගේ කථහගේදී ිරඹන්න.  

 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු නිගඹොජය  කහයක බහඳතිතුභනි, - 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Dilan Perera. 
 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු නිගඹොජය  කහයක බහඳතිතුභනි,  ඔඵතුභහගේ යඹ 

ආති භහ ිරඹන්ගන්. ගභළනි ප්ර්ඥප්තිඹක් එක ය ක් විතයක් 

ත්න් කයරහ භදි. Receiving countries  ත්න් කගශොත් 

විතයයි ගප් ග කඹන්   ඔඹ ිරඹන වන රළගඵන්ගන්.  

 
ගරු (මදය ) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
ඔඵතුභහගේ කථහගේදී ඊත්තය ගදන්න.  

 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔඵතුභහයි, භහයි එකතුගරහ  කශ යුතු ගන්ගන්  receiving 

countries ර  ඒක  ත්න් කයන්න ිරඹරහ ඵර  කයන එකයි. 
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ගරු (මදය ) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
ඈතින් ඵර කයන්න.  ඔඵතුභහගන් ආභතිතුභහ.  

 
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
ිළ විතයක් ත්න් කයරහ භදි. ිළ විතයක් ත්න් කශහ   

ළඩක් ගන්ගන් නළවළ. ඒ භළද ගඳයදිග ය ල් ත්න් කයන්න  

ඕනෆ. එතගකො  තභයි ඳ  ඒ හි  රළගඵන්ගන්.  

 
ගරු (මදය ) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
යජගේ ඳහර්ලසගඹන් කරුණු ඈදිරිඳත් කයනහ  නම් එතුභහ  

ඈදිරිඳත් කයන්න පුළුන්.  විඳක්ගේ භන්ත්රීටයඹකු වළටිඹ  භගේ 

තර්කඹ ගභඹයි. ිළලිපීනඹ, ගභොගර්ස, ඈතහලිඹ, ඊරුුලගේ  ඹන  

ය ල්  ගම්  ජහතය න්තය කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ   ත්න්  කය 

තිගඵනහ නම්,  ඒ දවහ  ඳ  රි්ඹහ ගනොකයන්ගන් ආයි?  ඒ දවහ 

භළදිවත් ගන්ගන් නළත්ගත් ආයි? ගභන්න ගම්  ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹයි 

භ  තිගඵන්ගන්. ගම් ජහතය න්තය කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ ත්න් 

කශහ  ඳසග   ඒ ග ක ග විකහන්  රළගඵන ුබඵ හධනලින්  

ටිකක් ිරඹන්න භභ ඔඵතුභහගේ යඹ ඳතනහ ගරු නිගඹසජය  

කහයක බහඳතිතුභනි. 

ගප් යග න් ඹන ශ්රවමිකඹන් භවය ගරහ   දක  ඳළඹ 

16ක් ළඩ කයනහ.  ගම් කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ නිහ  එගවභ 

සථහක් ඊදහ ගන්ගන් නළවළ. වල් ග ඹ  සථහක් 

රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ නුභත කශ නිහඩු රළගඵනහ.  

තභන්ගේ passport එක, තභන්ගේ ුලන් ගභන් ඵරඳත්රැඹ  තභන් 

ශඟ තඵහ ගළනීගම් යිතිඹ රළගඵනහ. තභන් ගඳො ගයොන්දු වුණු 

අකහයඹ , ත්න් කශ අකහයඹ , ගඳොගයොන්දු ඳත්රැගේ 

අකහයඹ , තභන්  හිමි ළම්ඳ රඵහ ගළනීගම් යිතිඹ රළගඵනහ. 

ි ඹලුභ කහයික වහ ලිංකවක තයලින් ගේරී ි ීටගම් වළිරඹහ 

රළගඵනහ. එගවභ නම් ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, 

චනගේ ඳරිභහප්තහර්ථගඹන්භ  ය  විරුන් ිරඹන ගප් යගට් 

ගම් ශ්රවමික ග ක ග විකහන්  ජහතය න්තය රැකයණඹ 

රළගඵනහ.  නහගතගේ රිහනහරහ ළනි ගප් හිංක 

කහන්තහන් බිලිවීභ ජහතය න්තය කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ නු 

නතිනහ.  ජනහධිඳතියඹහ, ගම් ආභතිරු මුල් ගරහ, වහභ 

භළදිවත් ගරහ, රිහනහගේ නහභගඹන්, රිහනහ  කයන්න පුළුන් 

ගරොකුභ ගගෞයඹ, ගම් ජහතය න්තය කම්කරු ප්ර්ඥප්තිඹ   ත්න් 

ිරරීභ වහ ගඹොමුවීභයි ිරඹන එක භභ ඔඵ  භතක් කයන්න 

කළභළතියි  ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි.  රංකහගේ ජහතික 

ිත්තීඹ මිති ම්ගම්රනඹ විි න්  ි ංවර, ඈංග්රී ි , ගදභශ 

බහහගන් මුද්රvණඹ කය තිගඵන ජහතය න්තය කම්කරු ංවිධහනගේ 

ම්මුතිඹ දළක්ගන ගම් ගඳොත් ිළංච ඔඵතුභහ  ඈදිරිඳත් කයමින් 

නහගතඹ ගනුගන් වළන්හඩ්ගත* කයන ගර  භහ ඈල්ලීභක් 

කයනහ.   

ගම් ිළිතඵ ිළ කථහ කයන ගකො  ගභන්න ගම් ගළ ලු  ිළ 

මුහුණ ගදනහ. රිහනහ ගේයහ ගන්න  ිළ ංක ක යුතු කයරහ 

තිගඵනහද? රිහනහගේ නිළයදි ඹ ිළිතඵ ඳ ගතොයතුරු 

ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහද?  ය හජ කස කයන රද රිහනහගේ 

ුලන් ගභන් ඵරඳත්රැඹ ම්ඵන්ධගඹන් ළයදිකරුන් ඵ  ඳත් 

වුණු ඒ ඒජන්ි කරුන් ිළිතඵ ව ඔවුන්  රඵහ දුන් දඬුම් 

ිළිතඵ ිළ ඒ ය   තය  ගර කරුණු  ඈදිරිඳත් කයරහ 

තිගඵනහද? ගභන්න ගම්හ තභයි ද තිගඵන ගළ ලු.  

ඒ නිහ භභ විගල ගඹන්භ ඔඵතුභහ  භතක් කයන්න 

කළභළතියි, ද න තුරුත්-ගම් න වි ත්- ක හර් යගට් 

ඵන්ධනහගහයර ශ්රී  රහංිරක කහන්තහන් ි ඹඹක  ළඩිඹ ි ටින 

ඵ. රහංිරකඹන් රක් විසක් ිළ  ය  රැිරඹහර ගඹගදනහ. 

"ගෞදි යහබිගේ ශ්රී  රංකහ තහනහඳති කහර්ඹහරගේදී ශ්රී  රහංිරක 

කතක් ඳගඹසජනඹ  ඳත් ගරහ" ිරඹහ ප්ර්ි ේධ පුත් ඳත්ර 

ප්ර්ධහන ගඳගශ   ප්ර්ිත්ති ඳශ ගනහ. කතුන් භළද ගඳයදිග ඹෆභ 

ලය ද? විගදසගත න කහන්තහන්ගේ ජීවිත අයක්හ කය දීභ  

නීති ළකි ඹ යුතුයි. රංකහගේ භහන හිමිකම් ංවිධහන, ප්ර්ජහ 

ංවිධහන ද වඬ නඟන්න ඳ න් යගගන තිගඵනහ. ජහතය න්තය 

ප්ර්ඥප්ති කස ගේදී ඒහ නුභත ගේදී ිළලීපීනඹ, ගභොගර්ස, 

ඈතහලිඹ ළනි ගරසකගේ ය ල් ගම් ප්ර්ඥප්තිඹ ත්න් කයේදී 

රංකහ නිවඬ ගරහ ඈන්ගන් ආයිද ිරඹන ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹ භ  

වන්න ි ේධ ගනහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, "ළලි කතයක  කවඹ 

ගප් මිනිකුගේ ඈස භස ගල් ඊයහගත් වළටි" ගම් හගේ නන්ත 

ප්ර්භහණ  පුත් ඳත් ලිිළ ගල්ඛන භහ ශඟ තිගඵනහ. කහන්තහ ිළ  

ය  ගගොස ගොඹන මුදර  ඩහ විලහර වහනිඹක් ආගේ ඳවුර  

ි ේධ ගනහ. විශ්රවහමික විගේලගත ශ්රවමික ප්ර්ජහ තය දිිතඳු ඵ 

තුයන් ිරරීගම් භිගඹසගඹ  ද ඳ   මුහුණ ඳහන්න  ි දු ගරහ 

තිගඵනහ. ගම් ි ඹල්රභ කළටි කයරහ ගත්තහභ ද යුගගේ 

ලය තහක් ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ, ගම් විගේල 

ශ්රවමිකඹන්ගේ ජහතය න්තය රැකයණඹ, ඔවුන්ගේ ශුබ හධනඹ, 

ඔවුන්   තිඹක  ළඩ කයන්න  තිගඵන, දිනක  ළඩ කයන්න  

තිගඵන ඳළඹ ගණන රහ දීභ වහ ලිංකවක තයලින්, භහනුක ක 

කහයික තයලින් ඔවුන් ගේයහ දී ගම් යිතිඹ රඵහ දීභ. ඒ 

ගකීගභන් ද අණ්ඩු  ඳළනරහ ඹන්න ඵළවළ.  

ඒ වහ ගනකුත් යහජය ඹන් ක යුතු කයේදි ශ්රී  රංකහ 

නිවඬ ඈන්ගන් ආයි ිරඹන ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹ භහ කම්කරු වහ 

කම්කරු ඵතහ භහතය යඹහගගනුත්, ඒ හගේභ විගේල රැිරඹහ 

ප්ර්ර්ධන වහ ුබඵ හධන භහතය යඹහගගනුත් වන්න කළභළතියි.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, එදහ රිහනහ  ගච්ච ගේ 

ගප් තත් කහන්තහන්  ි දු ගනොගේ ඹළයි ිරඹහ විදඹ හක්ක ඹ  

එකඟ ඳ  වතික කයන්න  පුළුන්ද? ඒ නිහ භහ නළත 

නළතත් ිරඹනහ, රිහනහ  කයන ගරොකු ගගෞයඹක් වළටිඹ ත් 

වහභ ගිව ග කඹන් වහ ව ංක 189 දයන ජහතය න්තය 

කම්කරු ංවිධහනගේ ම්මුතිඹ  ශ්රී  රංකහ ත්න් කශ යුතුයි 

ිරඹරහ. ඒ ගඹසජනහ කයමින් භහ නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ 

සතුතියි. 
 

[.බහ. 5.45] 

 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ (ධිකයණ භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

බිසමිල්රහහිර් යවසභහනිර් යහීම්. 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, රිහනහ නෆීක් දළරිඹගේ 

ගේදහචකඹ ිළිතඵ ද දින විගල ගඹන්භ විඳක්ගඹන් 

ගගනළත් තිගඵන ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ ිළිතඵ විහදගේදී 

ගරු ඵළි ල් යහජඳක් ආභතිතුභහ කථහ කයේදි එතුභහගේ 

කථහගන් ව  ගත්ත කරුණු ිරහිඳඹක් ඊපු හ ගගන භගේ කථහ 

ිරරීභ  භහ දවස කයනහ. 

ඉ  කලින් භහ ගම් කහයණඹ ිර යුතුයි. ගප් ගදොසතය ජඹරත් 

ජඹර්ධන ඊගත් භන්ත්රීටතුභහ කථහ කයේදි ගයසගඹ  ප්ර්තිකහය රඵහ 
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————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

දීභ ිළිතඵ කථහ කශහ. එතුභහත්, එතුභහගේ ඳක්ඹත් දළන ගත 

යුතුයි ගයසගඹ ිරඹන එක ගනයි, ගයසග රක්ණ ිරඹන එක 

ගනයි ිරඹරහ. ගයසග රක්ණර  ප්ර්තිකහය රඵහ දීරහ ගයසගඹ 

ුබ කයන්න ඵළවළ. නමුත් එතුභහගේ කථහගන් ඹම් දුයක  එතුභහ 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ විගේචනඹ ගනොකය වයත් කථහක් 

කශහ ිරඹන එක ඳ ිළිතගන්නහ. එතුභහ  කලින් කථහ කශ 

භන්ත්රීටරු හගේභ, විගල ගඹන්භ ගජය සඨ ආභති ගකගනකු 

වළටිඹ ත්, කථහනහඹකයගඹකු වළටිඹ ත් හි පු ගජසලප් භයිකල් 

ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ කථහ කයේදි ඳ  ගඳනුණහ ගම් විලසහ බංග 

ගඹසජනහ ිළිතඵ විඳක්ඹ දයන අකල්ඳඹ. ඒ කථහලින් ඳම් 

ගේලඳහරන හි  තකහ ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගනළත් 

තිගඵනහඹ ිරඹන එක ඈතහභ ඳළවළදිලි වුණහ. දළන් ඳ ත් 

කනගහම් හිගතනහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගළන හිතන ගකො . 

ගභොකද, ඒ ඳක්ගේ ගකො සකහය ඳක්ඹක් වළටිඹ  ඳත් හිටිඹහ. 

නමුත් දළන් ඈතින් ඒක nut ගළරවුණ ගයසද ඊඩ ඹන ඵස එකක් 

හගේයි. [ඵහධහ ිරරීම්] කදහ ගයසද ටික ගළරවී ගගන ඹයිද දන්ගන් 

නළවළ. නමුත් ඒක ශක්හ ගන්න දළන් ගම් විලසහ බංග 

ගඹසජනහ වයවහ ඊත්හව දයනහ. රිහනහ නෆීක්  රළබුණු 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ ිළිතඵ ුබභන්තියන් භන්ත්රීටතුභහගේ කථහගේදී 

ඳළවළදිලි ගඳනුණහ, ගම්ක ජහතික ගේදහචකඹක් වළටිඹ  එතුභහ 

වඳුනහ ගත් ඵ. ඳ ඳක් විඳක් ගදදගඹන් ගතොය ගම් තුිතන් 

ඈගගන ගත යුතු ඳහඩම් කීඳඹක් තිගඵනහ. විගල ගඹන්භ ගම්ක 

ය හකර ප්ර්ලසනඹක්. සමරී, නිදවස යහජය ඹන් ගදකක් තගර් 

යහජය  තහන්්රි්ක භට් ගභන් ගත යුතු ඊඳරිභ රි්ඹහ භහර්ග ගප් යජඹ 

වයවහ ගත්තහඹ ිරඹන එක ඳ කවුරුත් ිළිතගන්න ඕනෆ. ගම් 

ි ේධිඹ න ගකො  භහ හිටිගේ විඳක්ගේ. ඒ කහරගේ විඳක්ගේ 

භන්ත්රීටයගඹකු වළටිඹ  භ  කශ වළිර තිබුගණ් එක ගදඹයි. 

ගම් යගට් මුසලිම් ජනතහ නිගඹසජනඹ කයන ඳක්ගේ 

නහඹකඹහ වළටිඹ  භහ ඒ භයණඹ  ඳත් වුණු දරුහගේ 

ගදභවුිළඹන්   ලිිළඹක් ඹළේහ, ගම් ිළිතඵ "භහ රඵහ දිඹ 

යුතුයි" ිරඹරහ. භහ රඵහ දීභ ිළිතඵ ගප් ය සථහගේ 

තිගඵන්ගන් එක රි්ඹහදහභඹක්. තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  තිගඵනහ, 

භිභතඹක්. නමුත් ඒ භිභතඹ එතුභහ තනි භතඹ  රි්ඹහත්භක 

කයන්ගන් නළවළ. ගප් භහතය හංලඹ වයවහ ඹම් රි්ඹහ ිළිතගතක් 

තිගඵනහ. නමුත් ගෞදි යහබිඹහනු යජගේ තිගඵන්ගන් ගනත් 

නීති ඳේධතිඹක්; ගනත් ධිකයණ ඳේධතිඹක්. ගම් ය ල් ගදගක් 

නීතිඹ තුශ තිගඵන ගළීටභ යහජය  තහන්්රි්ක භට් මින් ඈතහභ 

ඳළවළදිලි ගත්රුම් ගගන ගත්ත රි්ඹහදහභඹ හර්ථක වුණහ ිරඹන 

එක ගළන ිළ කවුරුත් කනගහම් නහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ත කහයණඹක් භහ 

ිරඹන්නම්. විගල ගඹන්භ බ්රිිතහනය  ජහතික ගවදිඹන් ගදගදනකු  

ගෞදි යහබිගේදී භයණීඹ දඬුභ නිඹභ වුණහ. 1996 ගදළම්ඵර් 

11න දහ King Fahd Military Medical  Complex එගක්දී 

Yvonne Gilford ිරඹන ඕසගනලිඹහනු ජහතික ගවදිඹක ඝහතනඹ  

රක් වුණහ. ඒ සථහගේදී Deborah Parry ව Lucille 

McLauchlan ිරඹන බ්රිිතහනය  ජහතික ගවදිඹන් ගදගදනකු ඒ 

ිළිතඵ ළක ිළ  ත් ඩංුල  ගගන, විබහග කයරහ, ඒ 

ගදගදනහ  භයණීඹ දඬුභ නිඹභ කශහ. එග  භයණීඹ දඬුභ නිඹභ 

කශහ  ඳසග  බ්රිිතහනය  යජඹ ඒ ිළිතඵ යහජය  තහන්්රි්ක භට් මින් 

රි්ඹහත්භක වුණහ. න්තිගම්දී භයණඹ  ඳත් වුණු ඕසගනලිඹහනු 

ජහතික ගවදිඹගේ ගවසදයඹහ ගෞදි යහබිඹ  ආවිත් භහ 

දුන්නහ  ඳසග  තභයි ඒ ගවදිඹන් ගදගදනහ භ භහක් රඵහ 

ගළනීභ  කහලඹක් රළබුගණ්. ඒ යගට් යජතුභහ ඳහ භළදිවත් 

ගරහත් කයන්න ඵළරි වුණහඹ ිරඹන එක ිළ භතක තඵහ ගන්න 

ඕනෆ. ඒ ිරඹන්ගන් භයණඹ  ඳත් වුණු එක් ගකනහත් ගෞදි 

යහබිගේ පුයළි ගඹක් ගනොගයි. නමුත් ඒ ගරහගේත් ඒ 

ඥහතීන්ගගන් විගල ගඹන්භ ඒ ඳවුගරන් භහ රළබුගණොත් 

විතයයි එඹ හර්ථක න්ගන් ිරඹන එක ඒ යගට් නීති ඳේධතිගේ 

තිගඵන ගදඹක්. එඹභ ගභහිදීත් ි දු වුණහ. ගප් ජනහධිඳතිතුභහ 

ඊඳරිභ ගර ගම් ිළිතඵ ක යුතු කශහ විතයක් ගනොගයි. ිළ 

භළද ගඳයදිග ය ර  ඹන වළභ ගභනකදීභ, ඒ ගභන ඹන්න 

රෆසති න ගකො භ ඳ  ඊඳගදස දුන්නහ, පුළුන් නම් ගම් 

ිළිතඵ හකච්ඡහ කයරහ ඹභක් කයන්නඹ ිරඹරහ.  

ගම් ගේදහචකගඹන් ඳම් ගේලඳහරන හි  ගන්න  ක යුතු 

කයන්ගන් නළතු ිළ මින් ඈදිරිඹ  කශ යුතු ගේල් ිළිතඵ 

කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 
නළඟී ි ටිගේඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභනි, දළන් වයස ප්ර්ලසන වන 

ගරහක් ගනොගයි. භ  ඈතහභ ගකටි කහර සීභහක් තිගඵන්ගන්. 

භහ ඔඵතුභහ ගළනත් ිරඹන්නම්. ඔඵතුභහ ගම් ිළිතඵ විලහර 

ඊේගඝසණ යහශිඹක් කශහ. ඒ ිළිතඵ නිතයභ ඊේගඝසණ කය 

ගගන ඹනහ. විගේල ය ර ග ඹ කයන ගප් ශ්රවමිකඹන් 

ිළිතඵ ඔඵතුභහ ඊනන්දුගන් ක යුතු කයනහ ිරඹන එක ිළ 

ිළිතගන්නහ. නමුත් ඔඵතුභහත් දළන ගන්න ඕනෆ, "විඹහනහ 

ම්මුතිඹ" ිළිතඵ. යහජ තහන්්රි්ක භට් මින් තහනහඳති 

කහර්ඹහරර  කඩහ ඳනින්න ඵළවළ.  

ඒ තහනහඳති කහර්ඹහර තුශ යගට් සමරී බහඹ රි්ඹහත්භක 

නහ.  ඒක අයක්හ ිරරීභ යජඹක් වළටිඹ  ිළ කයන්න  ඕනෆ.  

නමුත් ගරු භන්ත්රීටතුභහ කයන්ගන් ගේට්ම් කඩහගගන ඒ තහනහඳති 

කහර්ඹහර තුශ  ඹන එකයි. එගවභ කයන්න කවඹහභ ගම් ප්ර්ලසන 

විහ ගන්න  රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒගකන් ප්ර්ලසනඹ තත් 

ය හකර ගනහ. [ඵහධහ ිරරීම්] ඒකයි භභ ිරඹන්ගන්. භභ ගදොස 

ිරඹනහ ගනොගයි.  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I am going to wind up, Sir.  

ගම් ප්ර්ලසනඹ ිළිතඵ ගභභ ගරු බහගේ ගදඳළත්ගත්භ ි ටින 

ඳක්ර භන්ත්රීටරුන් ලගඹන් ිළ එකතු ගරහ ක යුතු කශ 

යුතුයි.  මදය  ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීටතුභහගේ කථහගේ දී 

ජහතය න්තය conventions ිළිතඵ ිරේහ.  ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 

ගප් ඩිරහන් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ිරඹපු ඳරිදි - receiving 

countries must also accept and ratify the convention. 

Otherwise, there is no use.  

 
ගරු (මදය ) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஜனத் ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
So, you must persuade that.  
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ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

We can do that. But, for that, there must be a 

bipartisan agreement; we must work together, not to bring 

in such No-Confidence Motions and make it an 

unnecessary political drama.   

ිළ දළන් විගනසද හරි ගළන කථහ කශහ ගන්. දළන් ගම් විලසහ 

බංග ගඹසජනහත් එක්ක විඳක්ඹ ඹන්ගනත් පුදුභ විගනසද 

හරිඹක්. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ ගළන ිළ ඳුබ කථහ කයමු.  

භහ ත එකක් ිරඹන්න  ඕනෆ. ගරු නිගඹසජය  කහයක 

බහඳතිතුභනි, දළන් ඳත්තයර වළභදහභත් ඹම් ඹම් ගේල් ගළන 

ලිඹනහ. දත් ගම් ඳත්රැර ලිඹරහ තිගඵන කතුළිර ගදකක් භහ 

ශඟ තිගඵනහ. ගප් ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීටරුන් ව ඳශහත් බහ 

භන්ත්රීටරුන් එකතු ගරහ ගව  හකච්ඡහක් ඳළළත්ගනහ.  එභ 

හකච්ඡහගේ දී ගප් ඳක්ඹ යජගඹන් ඈත් න්න  ඹනහඹ 

ිරඹරහ එක එක ඳත්තයර කතිරුන් කතු ළිර ලිඹනහ. භහ 

ම්පර්ණගඹන්භ ඒක ප්ර්තික්ග ඳ කයනහ. එගවභ ිරි භ 

වුභනහක් ඳ  නළවළ. නමුත් ඳ  විගේචන තිගඵනහ. භවය 

රි්ඹහදහභඹන් ිළිතඵ ිළ  තිගඵන භත ගදද ගළන ිළ 

බය න්තය විගේචනඹ කයනහ; කථහ කයනහ. නමුත් ඒගකන් 

දවස න්ගන් නළවළ, ිළ දළන් යජගඹන් ඈත් න්න ඹනහඹ 

ිරඹරහ. ඒ ඵත් ිරඹමින් භගේ කථහ න් කයනහ, සතුතියි.  

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. DEW Gunasekara. You 

have nine minutes.   

 

 

[.බහ. 5.56] 

 

ගරු ඩිේ ුලණග කය භවතහ (භහන ම්ඳත් ිළිතඵ 
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு  டித குஶெக - ணற பங்கள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි,  ඳහර්ලිගම්න්තු ඈතිවහඹ 

තුශ  රින් ය විලසහ බංග ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් කය තිගඵනහ.  

ගරු ඵළි ල් යහජඳක් භහතය තුභහත් වන් කශ අකහයඹ ,  

ඈදිරිඳත් කය තිබුණු එළනි  විලසහ බංග ගඹසජනහ ිළිතඵ භභත් 

නිරීක්ණඹක් කශහ.  ඒ නු  භ  ගඳගනනහ,   ිරි භ වයඹක් 

නළති, ිරි භ දහශකභක් නළති, ඳදනභක් නළති,  ඥහන, ඵහුබත 

විලසහ බංග ගඹසජනහක් තභයි ගම් ඈදිරිඳත් කය තිගඵන්ගන් 

ිරඹරහ.   භහ විලසහ කයනහ,  ආත්ත ලගඹන්භ විඳක්ගේ 

කහර්ඹ බහයඹ නිි  ගර කයනහ නම්, ගභභ විලසහ බංග 

ගඹසජනහ ගගගනන්න තිබුගණ් යජඹ . එගවභ ගගනහහ නම් ද 

හර්ථක විහදඹක් කයන්න  තිබුණහ ිරඹරහ භභ හිතනහ.  

ගභොකද, ගම් ගඹසජනහ භන්න් ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  

ගගනහගේ නිලසිකත ගචසදනහ - specific charges.    

ද ගම් ප්ර්ලසන ගළන ගවොඳින් හකච්ඡහ කයන්න  තිබුණහ.  ඒක 

ගප්ක්හ කශහ නම්,  ඈතහභ ඳවශ භට් භක  ඵහින්ගන් නළති, 

ගඳෞේගලික ඳවය ගවගන්ගන් නළති, භඩගව ගන්ගන් නළති  

ගභඹ කයන්න  තිබුණහ.   විඳක්ඹ මී  ඳුබ නළත විලසහ බංග 

ගඹසජනහක් ගගන එන සථහකදී ඒ ිළිතඵ මී  ඩහ 

කල්ඳනහ කයරහ ක යුතු කයයි ිරඹරහ භභ හිතනහ.  

භහ හිතන්ගන් ගභඹ ගරු භන්ත්රීටරුන් , ඔවුන්ගේ බුේධිඹ  

කයපු නිගහක් ිරඹරහ යි. භභ හිතන්ගන් ගභඹ ගේලඳහරන 

දහචහයඹ  කශ නිගහක්. ගේලඳහරන ංසකිතිඹ  කයපු 

නිගහක්. විඳක්ඹ ගම් විධිඹ  වළි ගයන්න  එඳහ. භභ එග  

ිරඹන්ගන් ආයි? ඳශමුළනි කහයණහ තභයි, රිහනහ නෆීක් ිරඹන 

තරුණිඹ විගේල රැිරඹහක  කවගේ ආයි ිරඹන කහයණඹ ගප් 

භන්ත්රීටරුන් ගගනවළය ඳෆහ. නමුත් ඹිතත් යක් ම්ිළණ්ඩනඹ 

කයරහ ිරඹනහ නම්,  ආඹ විගේලගත න  සථහගේ දී 

ආභතියඹහ ලගඹන් ි ටිගේ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතියඹහ 

ගනොගයි. ඉශඟ  එභ ි ේධිඹ ි දු න සථහගේ දී ආභතියඹහ 

ලගඹන් ි ටිගේත් ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගනොගයි.  

ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතියඹහ ලගඹන් ඳත් න්ගන් 2010 

වුරුේගේ. ගම් ි ේධිඹ ආති ගරහ වුරුදු ඳවක  ඳුබ. ිළ 

ිළිතගන්න  ඕනෆ ගදඹක් තිගඵනහ.   ඒක මුළු ය භ දන්නහ; 

කවුරුත් දන්නහ. ගකොයි තයම් විගේචන කශත් විඳක්ඹත් ගභඹ 

ිළිතගන්නහ ඵ භහ දන්නහ.  

ගඳෞේගලික වමු වුණහභ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  

ප්ර්ලංහ කයනහ. ගම් තරුණිඹ ගරහ ගළනීභ  එතුභහ තිවිලහර 

කහර්ඹ බහයඹක් ඈස  කශහ. ගම් ි ේධිඹ  ඳුබබිම් වුණු කහයණහ ඳ 

ගත්රුම් ගන්න ඕනෆ. ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීටතුභහ ිරඹහ ි ටිඹහ 

ය ල් ගණනහක් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් conventions ත්න් කය 

තිගඵනහඹ ිරඹරහ. ගරු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීටතුභනි, භළද 

ගඳයදිග ය ල් කවුරුත් ත්න් කය නළවළ ගන්. ආයි ඔවුන් 

ත්න් ගනොකයන්ගන්? [ඵහධහ ිරරීභක්] නළවළ. භභ එතළන  

එනකම් ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. ඒක  ගව තු තිගඵනහ.  

ිළ 1931 ඈරහ ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කයරහ ප්ර්ජහතන්ත්රැහදී 

ම්ප්ර්දහඹක් ගගොඩ නළන්රහ තිගඵනහ. ගප් ගේලඳහරන 

ංසකිතිඹ ගනස. ගප් දහචහයඹ ගනස. ගප් යගට් වල් 

ක්ර]භඹක් තිබුණහ ිරඹරහ ගප් ලිඛිත ඈතිවහගේ ආත්ගත් නළවළ. 

නමුත් නික් ය ර වල් ක්ර]භඹක් තිබිරහ, ළඩම් ක්ර]භඹ  

ආවිල්රහ ධගන්ලසය ක්ර]භඹ  ඳරිර්තනඹ ගන කහනුක් 

ගම්ක. ඒ නිහ  ඔවුන්ගේ ි තුම් ඳළතුම්, අගමික ක යුතු 

ි ඹල්රක්භ ම්පර්ණගඹන්භ ගනස.  ඒ නිහ ගම්හ ජහතය න්තය 

ලගඹන් හමහික ප්ර්ඹත්නඹිරන් තභයි කයන්න ඕනෆ. භභ 

ඔඵතුභහත් භඟ එකඟ ගනහ.  ඒක හමහික ප්ර්ඹත්නඹක්. එඹ 

වහභ කශ වළිර ගදඹක් ගනොගයි.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භහ දන්නහ අකහයඹ  

ගප් යහජය  නහඹකඹහ කී ඳහයක් ගම්ක  භළදිවත් වුණහද? තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ රිහනහ ගේයහ ගන්න ගඳෞේගලික භළදිවත් 

වුණහ. ඒ යගට් යහජය  නහඹකඹහ වමු ගරහ කථහ කශහ. වළභ 

භට් ගභන්භ කථහ කශහ. කශ වළිර වළභ ගදඹක්භ කශහ. ඩිරහන් 

ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහ ප්ර්හගඹසකවක ලගඹන් කශ වළිර වළභ ගදඹක්භ 

කශහ. එතුභහ එගවභ ගනොකය හිටිඹහ නම් ගභළනි විලසහ බංග 

ගඹසජනහක් එතුභහ  ගගගනන එක හධහයණයි.   

ආත්ත ලගඹන්භ ගභහි ප්ර්ලසන ගණනහක් තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ග රහ කවුරුත් ිළිතගන්නහ ගම් ගගසලීඹකයණ 

රි්ඹහදහභඹ අහභ ඈසය ගරහභ ගගසලීඹකයණඹ න්න ඳ න් 

ගන්ගන් ප්ර්හේධනඹ ඵ. ඉ  ඳුබ නිසඳහදන රි්ඹහලිඹ 

ගගසලීඹකයණඹ ගනහ. දළන් ශ්රවභඹ ගගසලීඹකයණඹ ගරහ. ඒ 

නිහ ශ්රවභඹ ගභගවන් එවහ  ඹනහ. ඈසය ශ්රවභඹ අගේ 

ඈන්දිඹහගන් ගභවහ . ඒ තු කම්කරුන්. දළන් ලුත් 

තත්ත්ඹන් ඹ ගත් ගම් ගගසලීඹකයණ රි්ඹහලිගේ ලුත් ප්ර්ලසන 

භතු ගනහ. ඒක ඳ  විතයක් දහශ නළවළ. නික් ය ර ත් 

දහශයි. ඒ නිහ ඳ  ලුත් නීති ම්ඳහදනඹ කයන්න ගනහ. 

ඉශඟ  ජහතය න්තය ක්ග ත්රැගේ ගම්හ හකච්ඡහ කයන්න ගනහ. 

[ඵහධහ ිරරීභක්] ඒක භභ ිළිතගන්නහ. නමුත් භගේ තර්කඹ වී 

තිගඵන්ගන් ගම් ගගනහපු ගඹසජනහ නිලසිකත - specific - 

ගචසදනහක් විධිඹ  ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ඈදිරිඳත් කයන 

එක  හධහයණයි, කහරුණිකයි ිරඹන එකයි.  

2057 2058 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භභ විගල ගඹන්භ ගම් 

කහයණඹ ිරඹන්න ඕනෆ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ජහතික 

ගේලඳහරනඹ  ප්ර්විස  ිරරීගම් කහර්ඹඹ  භභත් ඹම් ප්ර්භහණඹිරන් 

භළදිවත් වුණු ගකගනක්. භ  භතකයි, 1988දී ඳළළති ඳශමුගනි 

ඳශහත් බහ භළතියණඹ  එක්ත් භහජහදී ගඳයමුගණන් 

ගප්ක්කගඹක් ගතසයන්න ඵදුල්ර  කවඹ  කණ්ඩහඹගම් භභත් 

ි ටිඹහ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහගේ ිළඹහගේ -නීතීඥ භහල් 

ගඳගර්යහ භළතිතුභහගේ- ගගදය  කවහින් එතුභහ ගම් වහ කළභති 

කයහ ගන්න ඳ ගකොයි තයම් ඊත්හවඹක් ගත්තහද? ඒ කහරගේ 

ඩිරහන් ආභතිතුභහ වුරුදු 21ක තරුණගඹක්. නීතීඥගඹක් වළටිඹ  

නීති විදය හරගඹන් ිළ  වුණහ විතයයි. ඳ ඔහු කළභති කයහ ගත්තහ. 

ඳශමුගනි  ගේදීභ එතුභහ ජඹග්රාවණඹ කශහ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතියඹහ ජහතික ගේලඳහරනඹ  ප්ර්ගේල කයන්න ඳත් 

ම්ඵන්ධ වුණු නිහ එතුභහ  විරුේධ ගභළනි විලසහ බංග 

ගඹසජනහක් ගගන අ වි  එතුභහ අයක්හ ිරරීභ  ඳ භළදිවත් වීභ 

ලය යි.  

ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ ඳශමුගන්භ නිගඹසජය  
ආභතියගඹක් වළටිඹ  ඳත් වුගණ් භගේ භහතය හංලඹ යි. එතුභහ 

අණ්ඩුක්ර]භ ය සථහ ක යුතු ව ජහතික ඒකහඵේධතහ නි ගඹසජය  

භහතය යඹහ ලගඹන් ඳත් කයනු රළඵ  භහ භඟ වුරුදු ගණනක් 

එක  ළඩ කශහ. ඒ නිහ ිරි භ ඳළිරළීභක් නළති භ  ිරඹන්න 

පුළුන් ංකබහඹ ඳළත්ගතන් ගත්තත්, කහර්ඹශයත්ඹ 

ඳළත්ගතන් ගත්තත් එතුභහ ඈතහභ ගවොඳින් ක යුතු කශ ඵ.  එතුභහ  

භගනස මලික න්ගන් නළති විඹ මලික, භහනුක ක ඳළත්ගතන් 

ප්ර්ලසන ගද ඵරහ නිගභනර  එශගමනහ. භහ ප්ර්ලසන ගද ඵරන 

අකහයගඹන්භ එතුභහත් ප්ර්ලසන ගද ඵරන්න පුරුදු වී ි ටිඹහ. භහ 

හිතන්ගන් එඹ එතුභහ එතුභහගේ ිළඹහගගන් රද ඊරුභඹක්. ඒ දිසටි 

ගකසණගඹන් ප්ර්ලසන ගද ඵරහ ක යුතු කයන නිහ රිහනහගේ 

ගභභ ි ේධිගේදී එතුභහ කදහත් තභන්ගේ කහර්ඹ බහයඹ තඳුබ 

කයන පුේගරගඹක් ිරඹරහ ඳ  හිතන්න ඵළවළ. ඒ නිහ භහ ආත්ත 

ලගඹන්භ කනගහම් ගනහ, ඒ තයම් කහර්ඹශය,  තරුණ 

ආභතියගඹකු ,  ිරි දු ඳළිරළීභක් නළති ක යුතු කයන, 

ංකබහගේ ප්ර්තිමර්තිඹක් ලගඹන් වළඳින්විඹ වළිර 

ආභතියගඹකු  නිලසිකත ලගඹන් ගභළනි ගඹසජනහක් 

ගගනළල්රහ භහනඹක් ිරරීභ ගළන. එතුභහ ගකගයහි ම්පර්ණ 

විලසහඹක් ඳ  තිගඵන ඵ ප්ර්කහල කයමින්, භගේ කථහ 

න් කයනහ. සතුතියි. 
  

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. P. Ariyanethran. You 

have eight minutes. 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ranjan Ramanayake.   
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භ  දළන් call එකක් 

අහ. Bureau එගක් කට්ටිඹ කන්න, ගඵොන්න නළති ඈන්නහ 

ිරඹරහ. 

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. You can make that 

complaint to the police. Hon. Ariyanethran, you carry on 

with your speech.    

 
[தற.த. 6.05] 

 
ගරු පී. රිඹගන්ත්රැන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஶத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 

வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை ஊக்குறப்தை னஶணரம்தைஷக 

அஷச்ெர் வகப டினரன் வதஶர அர்களுக்கு றரக 

இன்த வகரண்டுப்தட்டிதக்கறன்ந ம்தறக்ஷகறல்னரப் 

தறஶஷக்கு, றழ்த் ஶெறக் கூட்டஷப்தை உடன்தரடு 

இல்ஷன ன்தஷ தொதல் வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநன். 

நறமரணர தேக் ன்ததக்கு றஷநஶற்நப்தட்ட  

ண்டஷண வரடர்தரக இங்கு தனதம் ஶதெறஷ ரன் 

தொழுஷரக அரணறத்துக்வகரண்டிதந்ஶன். இனங்ஷக 

அெரங்கரணது, நறமரணர தேக் வரடர்தறல் இன்நஷ 

அஷணத்து தொற்ெறகஷபத்ம் ஶற்வகரண்டிதந்து ன்தஷ 

ரண்தைறகு அஷச்ெர் ஜல.ல். தேரறஸ் அர்கள் வபறரக 

டுத்துக்கூநறணரர். அர் ஶதம் ஶதசுஷகறல், ரங்கள் ெவூற 

அஶதற ன்ணஷச் ெந்றத்து, நறமரணர ன்ததக்கு வதரது 

ன்ணறப்தை ங்க ஶண்டுவன்த ஶகட்டுக்வகரண்டரகவும் 

கூநறணரர். ணறதம், அரல் அஷணப் வதற்தக்வகரடுக்க 

தொடிறல்ஷன. வணணறல், இனங்ஷகறல் ஷடதொஷநறதள்ப 

ெட்டங்களுக்கும் ெவூற அஶதறரறல் ஷடதொஷநறதள்ப 

ெட்டங்களுக்கும் இஷடறல் ெறன தொண்தரடுகள் - 

றத்றரெங்கள் - இதக்கறன்நண ன்தது  உண்ஷ.  

வதரது ன்ணறப்தை ங்குல் ன்ந றடத்ஷப் 

தரர்க்கறன்நஶதரது, ெவூற அஶதறரறஶன ஷடதொஷநறல் 

இதக்கறன்ந ெட்டத்றன்தடி, தரறக்கப்தட்டர் - அரது, 

இநந் குந்ஷறன் ரய் - ன்ணறத்ரல் ட்டுஶ, 

நறமரணரவுக்கு றறக்கப்தட்டிதந்  ண்டஷணஷ லக்க 

தொடித்ம். அஶஶம் இனங்ஷகஷப் வதரதத்ட்டில், 

ரட்ஷட ஆட்ெற வெய்கறன்ந ஜணரறதற அர்கள் 

வதரதுன்ணறப்தை ங்கறணரல் அஷண லக்க தொடித்ம். ரன் 

இங்கு ஷக் கூந தகறன்ஶநவணன்நரல், ங்களுஷட 

றடுஷனப் ஶதரரட்டம் தொள்பறரய்க்கரதல் தொற்தப்வதற்த 

றர்தம் 19ஆம் றகறத்டன் ரன்கு தடங்கள் 

தர்த்றஷடகறன்நண. ணறதம், 860 றழ் அெறல் ஷகறகள் 

இன்ணதொம் ெறஷநச்ெரஷனகபறல் இதந்துவகரண் 

டிதக்கறன்நரர்கள்; தனர் தைணர்ரழ்வு தொகரம்கபறஶன 

இதந்துவகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ெவூறறல் நறமரணரறணரல் 

வகரஷன வெய்ப்தட்டரகக் கூநப்தடுகறன்ந குந்ஷறன் 

ரய், எத தறரங்கும்  ணப்தரங்குள்பவன்தரல், அர் 

நறமரணரவுக்கு ன்ணறப்தை ங்க றதம்தறல்ஷன.            

ஆணரல், ரன்கு தடங்கபரகச் ெறஷநச்ெரஷனகபறல் 

இதக்கறன்ந அெறல் ஷகறகளுக்கு து ரட்டின் ஶகு 

ஜணரறதற அர்கபறணரல் ன்,  வதரதுன்ணறப்தை ங்க 

தொடிரது? ன், அந் ஶணரதரம்  அதக்கு 

ற்தடறல்ஷன? ன்தது இன்த இங்கு ஷடவததகறன்ந 

ரப் தறறரங்கபறன்தோனம் ஶகட்கக்கூடி ஶகள்றரக 

இதக்கறன்நது. ணஶ, இந் ஶணரதரம் ன்தது 

ரநரஷ வதஶண ெட்டத்ஷ ஷத்துக்வகரண்டு 

தம் துவுஶ வெய்தொடிர எத சூழ்றஷனரன் 

வரடர்ந்றதக்கும்.  

2059 2060 

[ගරු ඩිේ ුලණග කය භවතහ] 
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அவ்ரஶந இன்தவரன்ஷநத்ம் ரன் இங்கு 

கூநஶண்டிறதக்கறன்நது. ரங்கள் ெவூற அஶதற ரட்ஷடப் 

தற்நறப் ஶதெறக்வகரண்டிதக்கறன்ஶநரம். இன்த ெவூற 

அஶதறரறதள்ப ஜறத்ர கத்றல் ஆறத்துக்கும் ஶற்தட்ட 

இனங்ஷக இஷபஞர்கள் துன்தைதத்ப்தட்ட றஷனறல் 

அங்கறதக்கறன்ந ஶம்தரனத்துக்குக் கலஶ  

ங்கறறதக்கறன்நரர்கள். அறஶன குநறப்தரக, கறக்கு 

ரகரத்ஷச் ஶெர்ந் 500 இஷபஞர்கள் இதக்கறன்நரர்கள். 

அர்கள் றணதொம் ங்களுடன் வரஷனஶதெறதோனம் 

கஷத்துக்வகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். னெனம் கறப்தற்குக்கூட 

தொடிரல் அந் இஷபஞர்கள் அறப்தடுகறன்ந அபவுக்கு 

றதகத்ணரண டடிக்ஷகஷ ெவூற அஶதற அெரங்கம்  

டுத்றதக்கறன்நது. அர்கள் ெட்டறஶரரக அங்கு 

ஶஷனரய்ப்தைப் வதற்தச் வென்நறதந்ரல் இனங்ஷகறன் 

வபறரட்டதல்கள் அஷச்ெர் அர்கள் ன்ண 

வெய்ஶண்டும்? அங்கறதக்கறன்ந ஆறக்கக்கரண 

இஷபஞர்கஷப உடணடிரக து ரட்டுக்கு 

றதப்தறஷத்றதக்க ஶண்டும். அற்கரண ந்வரத 

டடிக்ஷகத்ம் டுக்கப்தடறல்ஷன ன்தஷ ரன் 

ஶஷணத்டன் இங்ஶக வரறறத்துக்வகரள்ப 

றதம்தைகறன்ஶநன். அஶஶஷப, இந்ற வபறறகர 

அஷச்ெர் அர்கள் ெவூற அஶதற அெரங்கத்துடன் 

வரடர்தைவகரண்டு அங்கறதக்கறன்ந இந்ற இஷபஞர்கஷப 

து ரட்டுக்கு வகரண்டுதற்கரண தொற்ெறஷ 

டுத்றதக்கறநரர். து அஷச்ெரல் ன், அஷச் வெய் 

தொடிறல்ஷன? ன்தஷத்ரன் ரன் இந் இடத்றஶன 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ஶநன்.  

வபறரட்டுக்கு ஶஷனரய்ப்தைக்குச் வென்ந 

நறமரணரறன் றடத்ஷ ரங்கள் தரர்க்கறன்நஶதரது 

ஆம்தத்றததந்ஶ ஶரெடி இடம்வதற்நறதப்தஷக் கரனரம். 

கர் தோனரகப் தம் வதநப்தட்டு ஶரெடிரண தொஷநறல் 

கடவுச்ெலட்டு ரர் வெய்ப்தட்டிதக்கறநது. இத்ஷக 

றடங்கள் வரடர்ந்தும் ஷடவதற்தக்வகரண்டிதக்கறன்நண. 

குநறப்தரக, து ரட்டிஶன எத ெட்டம் இதக்கறன்நது: 

அரது, ெறதகுந்ஷகஷபப் தரரறக்கஶண்டி ரய் 

வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தைக்குச் வெல்ன தொடிரது. ஆணரல், 

இங்ஶக து குந்ஷகஷபக் கதடன் றட்டுறட்டு ரய் 

வபறரடு வெல்ஷண ரர், ந் ஷகறல் 

அதறக்கறநரர்கள் ன்ந ஶகள்ற ழுகறன்நது. இஷகஷப 

ங்கபரல் வ்ரத றதத் தொடித்ம்? வபறரடு வென்த 

உஷக்க ஶண்டுவன்தற்கரகத் வரடர்ந்தும் கர் 

தோனரக இவ்ரநரண டடிக்ஷககபறல் ஈடுதடுஷ 

றஷணக்கும்ஶதரது றகவும் ணஶஷணரக இதக்கறன்நது. 

ணக்கு தொன்தை ஶதெற க்கற ஶெறக் கட்ெற உதப்தறணர் 

டரக்டர் ஜனத் ஜர்த்ண அர்கள், அங்கு 

தறப்வதண்கபரகச் வெல்கறன்நர்கபறல் 60 ெவீரஶணரர் 

தரதல் துஷ்தறஶரகத்துக்கு உள்பரகறன்நரர்கவபன்த 

கூநறறதந்ரர். உண்ஷறல் அஷணறட்டு ணதத்ரக 

இதக்கறநது. இந் ரன்கு தடங்களுக்குள் டக்கு, 

கறக்கறதம் தரதல் துஷ்தறஶரகங்கள் டந்றதக்கறன்நண. 

ஶதரரட்டம் இடம்வதற்ந கரனப்தகுறஷறட, ஶதரர் இல்னர 

இந்ச் சூதஶன இஷபஞர்கள், தரடெரஷன ரர்கள் 

த்றறல் தரதல் துஷ்தறஶரகங்கள் 

இடம்வதற்தக்வகரண்டிதக்கறன்நண. அத்ஶரடு, தரடெரஷன 

ரர்கள் வரஷனஶதெற தோனரகவும் தரடெரஷனறதம் 

தரடெரஷனக்கு வபறறஶன தறத்றஶக குப்தைக்கபறதம் 

ஶடிரகவும் தன கர டடிக்ஷகஷப 

ஶற்வகரள்கறன்நணர். இவ்ரநரண எழுக்கச் ெலர்ஶகடுகள் 

வரடர்ச்ெறரக ஷடவதற்தக்வகரண்டிதக்கறன்நண. யறந் 

ெறந்ஷணறல் குநறப்தறட்டரத இன்ஷந கல்றத் றட்டம் 

தோனரக  ல்ன தறஷெகஷப உதரக்க ஶண்டி ஶத்றல், 

ங்களுஷட ரர்கள் இந் எழுக்கச் ெலர்ஶகடுகபறணரல் 

தரறப்தஷடகறநரர்கள். 

 
නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
வகப உதப்தறணர் அர்கஶப, உங்கபது உஷஷ 

தொடித்துக்வகரள்ளுங்கள்.  

 

ගරු පී. රිඹගන්ත්රැන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஶத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
எத றடத்ஷச் வெரல்த தொடித்துக்வகரள்கறன்ஶநன். 

அண்ஷறல் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் இதக்கறன்ந 

தறதல்ரண தரடெரஷனரண வெங்கனடி த்ற கர 

றத்றரனத்ஷச் ஶெர்ந் 16 துஷட ரன்கு 

ரர்கள் கரல் தறச்ெறஷண கரரக எத ரஷத்ம் 

ந்ஷஷத்ம் வகரஷன வெய்றதக்கறநரர்கள். த்த் கரனத்றல் 

இவ்ரநரண ந் டடிக்ஷகத்ம் அங்கு இடம்வதநறல்ஷன. 

இஷ இங்கறதக்கறன்ந தறற அஷச்ெர் ரண்தைறகு தொபறன் 

அர்களும் எத்துக்வகரள்ரவன்த ரன் றஷணக்கறன்ஶநன். 

ஆகஶ, இவ்ரநரண எழுக்கச் ெலர்ஶகடுகஷபத் டுப்தற்கு 

டடிக்ஷகவடுக்க ஶண்டுவன்த ஶகட்டு, 

றஷடவததகறன்ஶநன்.  ன்நற. 

 

[.බහ. 6.12] 

 

ගරු ඩරස රවප්ගඳරුභ භවතහ (ගඹෞන ක යුතු වහ 
නිපුණතහ ංර්ධන භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு டனஸ் அகப்வதத - இஷபஞர் அதல்கள், 

றநன் அதறறதத்ற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 

and Skills Development) 
ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගප් හිත මිත්රැ ගරු 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ   එගයහි ඈදිරිඳත් කය තිගඵන 

විලසහ බංග ගඹසජනහ ම්ඵන්ධගඹන් විහද කයන සථහගේදී  

එතුභහගේ ඳශමු භල්ගඵරි ගඹහ විධිඹ  කථහ කයන්න  

සථහක් රළබීභ ිළිතඵ භභ ගගෞයඹ  ඳහත්රැ ගනහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගරු වකීම් ආභතිතුභහ 

ිරේහ හගේභ රිහනහ දිඹණිඹගේ ි ේධිඹ ගේදහචකඹක්.   ගම් 

ි ේධිගේ අයම්බඹ  භ  දළනුගන්, ගම් ි ේධිගේ අයම්බඹ  භ  

ගඳනුගන් භහ 4ක දරුගක් ව වුරුදු 17ක දිඹණිඹක් තය 

ප්ර්ලසනඹක් විධිඹ යි. ඒ භතුිළටින් ඵරේදීයි. ගරු නිගඹසජය  කහයක 

බහඳතිතුභනි, ඳුබ -ගදන  ගේදී- ගළඹුරින් විග්රාව කයන වි  

භ  දළනුගන්, භභ ගත්රුම් ගත සගත් වුදි රී-අ නීතිඹ ව 

ජහතය න්තය භහනුීයඹ නීතිඹ තය ඝට් නඹක් විධිඹ යි. ද දග  

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ආතුගශ  ගම් විහදඹ  භහ මුර ඈරහභ ආහුම් 

කන් දුන්නහ. භහ ද -තුන්ගනි  ගේදී- ගම් කහයණහ  ිරඹහ 

ගන්ගන්, ගත්රුම් ගන්ගන්, දළන ගන්ගන් ගප්භ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

එක්තයහ භන්ත්රීටයගඹක් ඔහුගේ ගවසදය භන්ත්රීටයඹකු  එගයහි 

ඈදිරිඳත් කශ තහර්ිරක, තය  රහදඹක් විධිඹ යි.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් අණ්ඩු, ඩිරහන් 

ගඳගර් යහ ආභතිතුභහ, තමුන්නහන්ග රහ ව ඳ ි ඹලු ගදනහභ 

රිහනහ දිඹණිඹ ගේයහ ගන්න ගරොකු ගගවක් ගත්තහ. ඳ 

කවුරුත් ඒක ඩුගන් තක්ග රු කයන්න  ගවො නළවළ. ිළ 
හගේභ ජහතය න්තය ක්භහ ංවිධහනඹ - Amnesty International 

- ඒ හගේභ අි ඹහනු භහන හිමිකම් ගකොමිභ - Asian Human 

Rights Commission -  ළනි අඹතන ආතුළු ගරසකගේ භහන 

හිමිකම් ගළන ගගවගන ජහතය න්තය භහන හිමිකම් ංවිධහන 

යහශිඹක් රිහනහ ගේයහ ගන්න ගරොකු කළඳ ිරරීභක් කශ ඵ, 

2061 2062 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

භවන්ි ඹක් ගත් ඵ ඳ භතක කයන්න  ගවො නළවළ. 

හර්ථකයි ිරඹරහ ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ  කවුරුන් ගවස 

ආන්ල්ර දික් කයනහ නම්, ඒ ආන්ලි ජහතය න්තය ක්භහ 

ංවිධහනඹ දිවහ , අි ඹහනු භහන හිමිකම් ගකොමිභ දිවහ  දිුල 

න්න  ඕනෆ.  එඹ හර්ථක බහඹක් නම්,  ඒ ගළන ිරි ගක් 

කථහ කයනහ ගම් විහදගේ ිරි  තළනක භභ දළක්ගක් නළවළ; භ  

ආහුගන් නළවළ. ගම් ණ්ඩු  ඳුබ කවඹ කහරගේ භහන හිමිකම් 

ඊල්රංඝනඹ ිරරීම් ම්ඵන්ධගඹන් ගචසදනහ එල්ර වුණහ. ගම් 

ගභොගවොගත් ිළ දළක්කහ, තමුන්නහන්ග රහ ඒහ ඊපු හ දක්නහ; 

ඒ ගළන කථහ කයනහ. වළඵළයි,   ගම් අණ්ඩු  ගචසදනහ කශ 

ිරි ගක් වුදි යහබිගේ අණ්ඩු භහන හිමිකම් ඊල්රංඝනඹ 

ිරරීභක් කශ විධිඹ  ර්ථ නිරඳණඹ කයනහ ගම් විහදගේ 

ගකොතළනක ගවස භහ දළක්ගක් නළවළ.  ගරු ඩිේ ුලණග කය 

ආභතිතුභහත් ිරේගේ ගම්ක රිහනහ දිඹණිඹගේ හිමි වුණ අත්භඹ 

ශ්රී  රංකහගේ මුසලිම් ජනතහගේ ඡන්ද කවණුභ  ඵළය කයරහ එයින් 

ගේලඳහරන හි ඹක් රඵහ ගන්න  ගන්නහ ව ඊත්හවඹක් ඵයි. 

ගරු ඩිේ ුලණග කය ආභතිතුභහ මී  ගඳය ිරය විධිඹ  ිළ ගම් 

විහදඹ ගනිත් තරඹක  ගගන කවඹහ නම්, රිහනහ දිඹණිඹගේ 

ඝහතනගඹන් -ඒක ඝහතනඹක්- ඳ  ඈගගන ගත වළිර තිබුණ 

ඳහඩම් ගභොනහද? 

ඒ දිලහ යි ගම් විහදඹ ගඹොමු කශ යුතු තිබුගණ්. වළඵළයි 

එගවභ ගඳසණඹවීභක් ඳ දළක්ගක් නළවළ. ඳ  ගම් විහදඹ 

ආතුගශ  හකච්ඡහ කයන්න කරුණු තිබුණහ. පුහුණු ශ්රවමිකඹන් 

ඳභණක් ජහතය න්තය ශ්රවභ ගශ ගඳොශ  ඹළවීභ ිළිතඵ කහයණඹ 

ජහතික භට් ගභන් ඳ  ද හකච්ඡහ කයන්න තිබුණහ. 

විගල ගඹන් භළද ගඳයදිග කරහඳඹ  ඹන ගප් ශ්රවමිකඹන්  භළද 

ගඳයදිග කම්කරු නීති ිළිතඵ දළනුත් ිරරීගම් ලය තහ ගළන 

ද දග  ඳ  හකච්ඡහ කයන්න තිබුණහ. ඒ හගේභ භළද ගඳයදිග 

තිගඵන අචහය ධර්භ ිළිතඵ ගඵසධඹක් රඵහ දීගම් ළදගත්කභ 

ගළන ඳ  කථහ කයන්න තිබුණහ. ශ්රවමිකඹන් ිළිතඵ ප්ර්තිඳත්තිඹ 

හගේභ, ඒ මලික නීති-රීති ඊල්රංඝනඹ කයන රැිරඹහ 

ඒජන්ි කරුන්  දහශ නීති ඵරත් කයන්ගන් ගකොගවොභද 

ිරඹන කරුණ  ගඹසජනහ ද විහදගේදී ගේන්න තිබුණහ. වළඵළයි 

කනගහම්  කහයණහ නම්, ඳ ද එගවභ ගදඹක් ගනොදළකීභයි. ඒ 

කරුණු හකච්ඡහ කශහ නම් ඳභණයි, ප්ර්හථමික ඳම් ගේලඳහරන හි  

රඵහ ගළනීභිරන් ගතොය ගම් බහගේදී රිහනහ  දිඹ යුතු ගගෞයඹ 

ඳ  රඵහ ගදන්න පුළුන්කභක් තිබුගණ්. නමුත් ඳ ඒක ප්ර්හථමික 

යර ගේලඳහරන කහයණහර  රඝු කය ගගන තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහ විඹ බහය ආභතියඹහ විධිඹ  ගම් ක්ග ත්රැඹ  

ගරුත්ඹක් රඵහ ගදන්න ගත් ගගව ිළිතඵ ගරු ඵළි ල් 

යහජඳක් ආභතිතුභහ ඳළවළදිලි වන් කශහ. ඒ ම්ඵන්ධ ඳ 

කවුරුත් එකඟ නහ. ඒ ිළිතඵ ඔඵතුභන්රහගේ විදඹ හක්ක ඹ 

දන්නහ. ගප් ගේලඳහරන ංසකිතිඹ ආතුගශ  ිළ පුරුදු ගරහ 

තිගඵන්ගන් එළනි ගගෞයනීඹ ගේල් ගඹ කයන්න ගනොගයි, 

එයින් ගේලඳහරන හි  දිනහ ගන්නයි.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ගඹසජනහ භහ 

දිරන්ගන් ගප් මිත්රැ ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහ ගේ ගේලඳහරන 

ජීවිතඹ  දීපු ගවොභ චරිත වතිකඹක් විධිඹ යි. භහ ගම් විහදඹ 

ගත්රුම් ගන්ගන් ඒ විධිඹ යි. ගකගනක් එක ක්ග ත්රැඹක වුරුදු 

25ක් ගත ිරරීභ හභහනය  යර කහයණහක් ගනොගයි. ඉගේ 

දිනගේ ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහගේ ගේලඳහරන ජීවිතඹ  වුරුදු 

25ක් ිළරුණහ.  

 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hear! Hear! 

ගරු ඩරස රවප්ගඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ිළ ඒ 25ගනි ංත්යඹ  ිරඹනහ, "රිදී ජුබිලිඹ" ිරඹරහ. 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් විහදඹ භහ වඳුනහ 

ගන්ගන් ගප් හිතත් ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහගේ ගේලඳහරන 

ජීවිතගේ "රිදී ජුබිලිඹ" විධිඹ යි. ද දින විහදගේදී කථහ ිරරීභ 

වහ අණ්ඩු ඳහර්ලසගේ භන්ත්රීට ිළරිග  ගල්ඛනගත වුණු ප්ර්භහණඹ 

ළඩියි. භහ හිතන්ගන් ඒ ිළරිගන් වත්,   ගදගනකු  ඳභණයි ඒ 

වහ ද ඈඩ රළගඵන්ගන්. ඒ නිහ භහ ගරහ ළඩිපුය ඳහවිච්ික 

කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් නළවළ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, හන ලගඹන් ිළ 

ගප් එකමුතුකභ ගඳන්මින්, ගප් ලක්තිඹ, ගප් මිත්රැත්ඹ, ගප් 

ගවසදයත්ඹ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ගවසදයඹහ  රඵහ ගදනහ. ද 

2013 භළයි භහගේ වත්ළනි දහ ඈතිවහගත න්න  ඕනෆ. ගරසක 

ඈතිවහඹ ඵළලුහභ භළයි භහගේ වත්ළනි දහ විගල  ි දුවීම් 

ඈතිවහගත ගරහ තිගඵනහ. 1945 භළයි භහගේ වත්ළනි දහ 

ඈතිවහඹ  එකතු වුගණ් ගදළනි ගරසක භවහ යුේධගේදී ජර්භනිඹ 

ඹ ත් වුණු දිනඹ විධිඹ යි. එනම් යුගයසඳගේ යුේධඹ න් වුණු 

දිනඹ විධිඹ  1945 භළයි භහගේ වත්ළනි දහ ඈතිවහගත වුණහ. 

1975 භළයි භහගේ වත්ළනි දහ ගරසක ඈතිවහඹ  එකතු වුගණ් 

විඹට්නහම් යුේධගඹන් ආගභරිකහ ඳයහජිතගඹක් විධිඹ  ඈත් 

වුණු දිනඹ විධිඹ යි. හර්ථක යුේධගඹන් ඈත් ගන්න තීයණඹ 

කයමින් තභන්ගේ වමුදහ කළහ ගන්න ගජයල්ඩ් ගෂසඩ් 

ජනහධිඳතිතුභහ එභ තීයණඹ  ත්න් කගශ  එදහයි. ඒ ජහතය න්තය 

ඈතිවහඹයි.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ශ්රී  රංකහ ඈතිවහගේ ද 

දිනඹ - 2013 භළයි භහගේ වත්ළනි දහ-   වන් නහ 

ඒකහන්තයි. ජිත් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභනි,  ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

භළතිතුභහ  එගයහි ගේලඳහරන යුේධගඹන් ගකොන්ගේි  වියහිත 

ඔඵ කණ්ඩහඹභ ඳයහජඹ  ඳත් ව දිනඹ විධිඹ  ද දිනඹ 

ඈතිවහඹ  එකතු නහ ඒකහන්තයි ිරඹමින් භහ නිවඬ නහ. 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

[.බහ. 6.21] 
 

ගරු නහභල් යහජඳක් භවතහ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ද දින විහදඹ  

රක්න ගප් ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භහතය තුභහ  එගයහි 

ඈදිරිඳත් කය ආති විලසහ බංග ගඹසජනහ ම්ඵන්ධගඹන් දවස 

ිරහිඳඹක් ඈදිරිඳත් ිරරීභ  සථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ භගේ 

සතුතිඹ, ප්ර්ණහභඹ ගම් සථහගේ පුද කයනහ. ගම්ක  ගව තු 

හධක වුණු ප්ර්ධහන ි දුවීභ ම්ඵන්ධගඹන් ය ගණනහක ි   

තිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්ර්මුඛ යජඹත්, එක  හි පු ගරු 

භහතය තුභන් ආතුළු ඒ ි ඹලුභ ගදනහත් ිජු භළදිවත් වීභක් වුණහ. 

එදහ රිහනහගේ හිංකබහඹ ඔප්පු කයන්න රංකහගේ ංගේදී 

යහජය  නහඹකඹහ හගේභ එය  ඈන්න යජතුභහත් එකතු වුණහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගරසකගේ ඕනෆභ ය ක 

ඒ යගට් ඳත්නහ නීති ක්ර]භගේදඹක් තිගඵනහ. ඒ යගට් නීති 

ඳේධතිඹක් තිගඵනහ. ගරසකගේ ිරි භ ය ක  තත් ය ක 

ඳතින නීති ඳේධතිඹක් ගනස කයන්නත්, ඒ වහ ගනත්  

භහර්ගඹිරන් භළදිවත්වීභක් කයන්නත් ඵළරි ඵ ගම් ඊත්තරීතය 

බහ දන්නහ. ශ්රී  රංකහ ගන්න පුළුන්, භළද ගඳයදිග ගන්න 

පුළුන්, යුගයසඳඹ ගන්න පුළුන් ගරසකගේ ඕනෆභ ය ක් 

තභන්ගේ යගට් නීතිඹ රි්ඹහත්භක ිරරීභ හභහනය  ගදඹක්. ඒ 

හගේභ තභයි ඒ ඒ ය ර බය න්තය ක යුතුර , ඒ ඒ ය ර 

2063 2064 

[ගරු ඩරස රවප්ගඳරුභ  භවතහ] 
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බය න්තය  ගනුගදනුර  භළදිවත් ගන්න තත් ය ක  කහල 

නළවළ. වළඵළයි ගප් තිගරු ජනහධිඳතිතුභහත්, භසත යජඹත් 

රිහනහ ගනුගන් වළිර අකහයගඹන් ිජු භළදිවත්වීභක් ි දු 

ගකරුහ. ඒ හගේභ තභයි ගප් ඩිරහන් ගඳගර්යහ භහතය තුභන් 

විඹ බහය ආභතියඹහ විධිඹ  භහතය හංලඹ බහය ගත්තු දග  ි   

තභන්ගගන් ඈම් විඹ යුතු ගකීම් නිි  අකහයගඹන් ඈම් කයන්න 

කළඳ වුණහ. ඒ වහ එතුභන්ගේ භහතය හංලඹත්, ඒ නිරධහරිනුත් 

ගභගවඹවහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ි දුවීභ නිහ 

කම්ඳනඹ  රක් වුණු ඹම් ිරි  පුේගරගඹකු ඈන්නහ නම්, ඹම් 

ිරි  කණ්ඩහඹභක් ඈන්නහ නම් ඒ ි ඹලු ගදනහභ කශ යුත්ගත් ගම් 

ි දුවීභ හුගදක් ගේලඳහරන හි ඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ කය ගන්නහ 

එක ගනොගයි. ඔවුන් ගම් ි දුවීභ වයවහ යගට් බය න්තය 

ගේලඳහරනික ිළබිදීභක් ආති කයන්න  ඊත්හව ගනොකය, භසත 

යගට් ජනතහගේ භිිේධිඹ ගනුගන් ඹම් නීති රීති රි්ඹහත්භක 

කයන්න ඕනෆ නම්, ය  තුශ නීති ඳනන්න ඕනෆ නම් ඒ වහ 

රි්ඹහ කශ යුතුයි. ගරු විඹ බහය භහතය තුභහත් භඟ එකතු ගරහ 

ඊඳගේලක කහයක බහගේදී ගන්න පුළුන්, ගම් ඊත්තරීතය 

බහ තුශදී ගන්න පුළුන්, ගනත් අකහයඹිරන් ගන්න 

පුළුන් නළතත් එළනි ි දු වීභක්  ගනොන්න ඳක්, විඳක් 

ගදඳක්ඹභ ග ිරයුතු තරඹක , ග ිරයුතු භතඹක  

ඳළමිණිඹ යුතු ඵ තභයි ිළ දළඩි ග  විලසහ කයන්ගන්. එගවභ 

නළති ගම් ිළිතඵ ගරු භහතය තුභහ ත්, යජඹ ත්  විගේචන 

ඈදිරිඳත් කයනහ ගනු , ගනත් ය ක ඳතින නීති-රීති ගප් 

යගට් ඈන් විගේචනඹ කයනහ ගනු , ගප් ය   විගේල 

විනිභඹ ළඩි පුයභ ගගගනන "ය  විරුන්" ගනුගන්, ඔවුන්ගේ 

භිිේධිඹ ගනුගන් ඹම් ිරි  ළඩ ිළිතගශක් රි්ඹහත්භක 

කයනහද, ඒ ළඩ ිළිතගශ වහ වබහගී වීභ, දහඹකත්ඹ රඵහ 
දීභ, දවස, ගඹසජනහ, ගචසදනහ රඵහ දීභ තභයි ිළ කශ යුත්ගත් 

ිරඹන එක තභයි භගේ විලසහඹ.  

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගළන භභ මුතුගන් කථහ 

කයන්න ගදඹක් නළවළ. ද ගම් ඊත්තරීතය බහ තුශ දවස 

ප්ර්කහල කයපු ි ඹලු ගදනහභ ගප් ඩිරහන් ගඳගර්යහ ගවසදය 

භහතය තුභන් ගළන කථහ ගකරුහ. එතුභන් ගම් භහතය හංලඹ බහය 

යගගන ද ගනතුරු ගරු භහතය යඹහ විධිඹ  රි්ඹහ කයපු විධිඹ 

ිළිතඵ, කයගගන කවඹ ළඩ ිළිතගශ ිළිතඵ, එතුභන් ඒ විඹ 

ක්ග ත්රැඹ පුළුල් කයරහ, පුහුණු ශ්රවමිකඹන් ය  ඹරහ,  තරුණ, 

තරුණිඹන් පුහුණු ශ්රවමිකඹන් ඵ  ඳරිර්තනඹ කයරහ "ය  

විරුගස" ඹන නහභඹ ඹ ගත් ඒ ි ඹලු ගදනහභ ඒක යහශී කයන්න 

ඒ ගත්තු ඊත්හවඹ, කළඳවීභ ිළිතඵ ගප් ගරු ඩරස 

රවප්ගඳරුභ භහතය තුභහගේ කථහගේදී ිරේහ. එඹ  විදඹ 

හක්ක ඹ  නු ඔඵ, ඳ ි ඹලු ගදනහභ  එකඟ න්නහ ව 

කහයණඹක්. 

ඈතින් ගම් සථහගේ රිහනහ ිළිතඵ ිළ ි ඹලු ගදනහභ 

වදත  එකඟ කම්ඳනඹ  ඳත් ගනහ. තිගරු 

ජනහධිඳතිතුභන්, අර්ඹහ, ග්රාහභහතය තුභන් ගභන්භ ගම් 

ඊත්තරීතය බහගේ ි ඹලු ගදනහ ඒ ිළිතඵ කම්ඳනඹ  ඳත් 

ගනහ. වළඵළයි ිළ කශ යුත්ගත්, ඒ ිළිතඵ කම්ඳනඹ  ඳත් 

ගරහ එඹ ගේලඳහරනික ප්ර්ලසනඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ කයනහ 

ගනු ,  රිහනහ  ි දු වුණු ගේ ගප් ගවසදරිඹන්  නළතත් ි දු 

ගනොන්න ලය  ළඩ ිළිතගශක් වහ ගප් දහඹකත්ඹ රඵහ 

ගදන එකයි. ඒ ලය  දළනුත් ිරරීම් වහ ිළ භළදිවත් ගන්න 

ලය යි. ඒ ලය  පුහුණු ඳහඨභහරහ වඳුන්හ ගදන්න ිළ ගරු විඹ 

බහය භහතය තුභහ  ලක්තිඹක් ගන්න ඕනෆ. ඒ වහ දවස, 

ගඹසජනහ, ඊඳගදස රඵහ ගදන්න ඕනෆ. ගම් කහයණඹ 

ගේලඳහරනීකයණඹ කයරහ ඵර යගරඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ 

කයන එක ගනොගයි කශ යුත්ගත්. ගම්ක ය   විගේල විනිභඹ 

ගගගනන, යගට් අර්ථිකඹ දියුණු කයන, යගට් ජනතහ  ළඩිභ 

අදහඹභක් රළගඵන ක්ග ත්රැඹක්. ඒ ක්ග ත්රැඹ දියුණු ිරරීභ ඔඵ ඳ 

කහගේත් ගකීභක්.  

භහ දීර්ඝ ලගඹන් කථහ කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් 

නළවළ. ද ගප් ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ගවසදය භහතය තුභහ 

ගනුගන් ගප් අණ්ඩු ඳක්ගේ, එක්ත් ජනතහ නිදවස 

න්ධහනගේ භන්ත්රීටරු ළඩි ගදගනක් කථහ කයන්න, දවස 

ඈදිරිඳත් කයන්න ඵරහගගන ඈන්නහ. භහ හන ලගඹන් 

ිරඹන්න කළභළතියි, ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ය 25ක 

ගේලඳහරන ඈතිවහඹක් තිගඵන ගකනකු ඵ. එතුභහ 

නියන්තයගඹන් ගම් යගට් කම්කරු ජනතහ ගනුගන්, ගම් යගට් 

ගගම්  ජනතහ ගනුගන් ගේලඳහරනඹ කයන තරුණ ගේලඳහරන 

නහඹකගඹක්. එතුභහ  ිළ ුබඵ ඳතනහ.  නහගත ගේලඳහරන 

ක්ග ත්රැඹ තුශ තත් ඈදිරිඹ  කවහිල්රහ ය  භ ළඩදහයී, ග ිරඹන 

පුයළි ඹකු ලගඹන් ක යුතු කයන්න එතුභහ  වළිරඹහ රළගේහ  

ිරඹන ප්ර්හර්ථනඹත් ආති භහ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  
 

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Udith Lokubandara. You 

have five minutes.  
 

[.බහ. 6.27] 
 

ගරු ඊදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்தைறகு உறத் வனரக்குதண்டர)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, භහ නිගඹසජනඹ කයන 

ඵදුල්ර දිස්රි්ක්කගේ ගප් නහඹකඹකු න ගරු ඩිරහන් ගඳගර් යහ 

භහතය තුභහ  විරුේධ ගගනහපු ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ  

විරුේධ චන ිරහිඳඹක් භගේ නහඹකඹහගේ කථහ  ඳුබ 

කයන්න රළබීභ  භගේ ජීවිතගේ  රද බහගය ඹක් ිරඹරහ භහ 

හිතනහ.  

ගරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභනි, ගම් ඊත්තරීතය 
ඳහර්ලිගම්න්තු  ගඵොගවස ඹ ම්ඵන්ධගඹන් විලසහ බංග 
ගඹසජනහ  ආවිල්රහ තිගඵනහ. විලසහ බංග ගඹසජනහක් 
ඈදිරිඳත් වුණහ  ඳුබ ගගොඩක් ගරහ  ඒ ගඹසජනහ  දහශ  

භහතය යඹහ ගවස ඒ පුේගරඹහ බගඹන් ගවුරනහ. ගභොකද, ඔහු 
ඒක  බඹයි. විලසහ බංග ගඹසජනහර  බඹ ගන්න ඕනෆ. 
වළඵළයි ගම්ගක්දී ගභොකද වුගණ්? ගම්ක ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 
ආභතිතුභහ  රළබුණු සළි ල්රක් ඵ  ඳත් වුණහ. ගම්ක එතුභහ  
රළබුණු ගරොකු සථහක් ඵ  ඳත් වුණහ.  

ගකග  ගතත්, ආතළම් ඹ ගම්හ ගළන ගභොන විධිඹ  
ඊඳවහහත්භක කථහ කශත්, ගේලඳහරනගේදී තභන්ගේ තිගඵන 
ඵංගකොගරොත්බහඹ හිංක දළරිඹකගේ භශ මිනිඹ ඈදිරිගේ වංගහ 
ගන්න ඵළලුත්  ිළ ිළිතගන්න ඕනෆ එක කහයණඹක් තිගඵනහ. 

ගේලඳහරනඹ ිරරීගම්දී ිළ ඳවත් තත්ත්ඹ  ළග න්න ඕනෆ 
ප්ර්භහණඹක් තිගඵනහ.  විගල ගඹන්භ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
ළනි ගශ්රව සඨ ඳක්ඹක නිගඹසජිතඹන් ඊත්තරීතය 
ඳහර්ලිගම්න්තු  ඈදිරිඳත් කයන ගඹසජනහ ගළන මී  ඩහ 
ගඳොඩ්ඩක් කල්ඳනහකහරී ගන්න ිරඹරහ භහ එක්ත් ජහතික 
ඳක්ගේ ගජය සඨඹන්ගගන් ඈල්රහ ි ටිනහ. ගභොකද, ඔඹ ඳක්ඹ 
ඳවු. ඔඹ ඳක්ඹ  ද ඉගේ අපු කට්ටිඹ- [ඵහධහ ිරරීම්] භගේ 
ප්ඳච්ිකත් හිටිඹහ ඔඹ ගශ්රව සඨ ඳක්ගේ. භගේ ප්ඳච්ිකරහ ඔඹ 
ඳක්ගේ ඈන්න කහරගේ ගම් විධිගේ තුප්ඳහි 

 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
ළඩ කගශ  නළවළ.  ඔඹ ඳක්ඹ ඔඹ විධිඹ  ඳවත් තත්ත්ඹ  ආද 
දළම්ගම් නළවළ.  [ඵහධහ ිරරීම්] ඔඹ ඳක්ඹ  ඔඹ විධිගේ ඈයණභක් 
ත් වුගණ් නළවළ. ගම් විධිගේ විහිළුකහයයින්ගේ ඳක්ඹක් ඵ  
විජමුරහ හි පු යඑන්පී එක ඳත් වුගණ් නළවළ.  න්න ඒ නිහ තභයි 
ද ඳ ත් දුකක් ආති ගන්ගන්. එදහ භගේ ප්ඳච්ිකත් එක්ක 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

එක  හි පු එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ දළළන්තගඹස ද ගම් 
ඳළත්ගත් ඈන්නහ. භභ ගභතළන හි  ගත්තහභ ගභන්න ගඵොගල් ගම් 
ඳළත්ගත් ඈන්නහ ගඳගනන්ගන් ප්ඳච්ිකත් එක්ක එක  හි පු 
කට්ටිඹ.  එදහ යඑන්පී එක ගම් විධිඹ  ඳවත් තත්ත්ඹක  
ළම්ගණ් නළවළ.  ඒ නිහ භහ තමුන්නහන්ග රහ  එක ගදඹක් 
ිරඹන්නම්. 

තමුන්නහන්ග රහ ගඹසජනහක් ගගන එනහ නම්, ඒක 
ළඩක  ආති ගඹසජනහක්ද ිරඹරහ කල්ඳනහ කයරහ ගගගනන්න. 
නිකම් ගඹසජනහ ගගගනන්න එඳහ. එතගකො  වෆල්ලු ගනහ. 
ඳක්ඹත් එක්කභ වෆල්ලු ගනහ. ඒ ළගඩ් කයන්න එඳහ.[ඵහධහ 
ිරරීම්] ය සූික ගශ  ඵළවළරහ ඈන්න එකහ  ගභොන විධිඹ  
සූිකලින් ගළහුත්  ඒක දළගනන්ගන් නළවළ. ඒක තභයි ගභතළන 
තිගඵන ඹථහර්ථහදී තය  තත්ත්ඹ. [ඵහධහ ිරරීම්] රිහනහ නෆීක් 
ගප් ගවසදරිඹක්. එතුමිඹ  ද එතුමිඹගේ ජීවිතඹ නළති ගරහ. 
ද එතුමිඹ ජීවිතගඹන් න්දි ගගරහ තිගඵනහ. වළඵළයි, ගෞදි 
යහබිගේදී නළති වුණ ජීවිතඹක් ිළිතඵ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
ි ටින ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභන්රහ , යන්ජන් යහභනහඹක 
භන්ත්රීටතුභන්රහ  ද  ගගොඩක් දුක හිතිරහ. ගම් ගෞදිගේ දී භළරුණ 
කහන්තහක් ිළිතඵ. [ඵහධහ ිරරීම්] වළඵළයි, මී  වුරුදු තුනක  
කලින් ගම් යගට් ඳහයර, වන්දිඹක් වන්දිඹක් ගහගන් ගප් 
ගවසදරිගඹස භළරුහ. ගම් යගට් වන්දිඹක් වන්දිඹක් ගහගන් ශභයි 
භළරුහ. ඈසගකසර ශභයි භළරුහ. වහමුදුරුරු භළරුහ. [ඵහධහ 
ිරරීම්] එතගකො  ඔඹ කළක්කුභ ආති වුගණ් නළවළ. ආයි, ඒ 
කළක්කුභ ආති වුගණ් නළත්ගත්? ගභොකද, ඒ දසර භනුය  
ජීවිතර ටිනහකභ ඳ  දළනුගණ් නළවළ. වළඵළයි, ද ගම් ය   
හභඹ ගගනළල්රහ භනුය  ජීවිතර ටිනහකභ වදත්ර  රඵහ 
ගදන්න ගප් අණ්ඩු  වළිරඹහක් රළබී තිගඵනහ. ඒ නිහ ද 
ිළ  ය කදී වුත් රහංිරකඹකුගේ ජීවිතඹක  වහනිඹක් ගන 
ගකො  ඒක ඳ  දළගනනහ. ගප් වදත  දළගනනහ. [ඵහධහ 
ිරරීම්] ගම්ක තභයි ආත්ත කථහ.   

ගෞදි යහබිගේදී රිහනහ කශ ළරැේද  ආඹ  විරුේධ තීන්දු 
තීයණ ගන්න ගකො  ඒ තීන්දු තීයණර  ඳ  කයන්න පුළුන් 
ගේ යජඹක් වළටිඹ  ිළ ගනොඳළිරශ කශහ. ඒ නිහ තභයි තිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ඒ යගට් නහඹකඹන් එක්ක හකච්ඡහ කගශ . ඒ යගට් 
නහඹකඹන් වමු ගන්න ගප් භහතය  භණ්ඩර නිගඹසජිතඹන් 
කවගේ. එගවභ කවහිල්රහ කයන්න පුළුන් ඊඳරිභඹ ිළ කශහ. ඒ 
වුණහ  ඒ යගට් නීතිඹ වදන්න ඳ  ඵළවළ. ගප් යගට් නීති 
ඳේධතිඹ නු ඳ  කයන්න පුළුන් ගේල් තිගඵනහ. ගම්  
කට්ටිඹ හිතහ ගගන ඈන්නහ, ය ඒ කහරගේ ජනහධිඳති ගඳොදු 
භහ ඹ ගත් කට්ටිඹ ත්න් කයරහ  මිනීභරුන්, සත්රීට දකඹන් 
එිතඹ  දළම්භහ හගේ ගම්හ කයන්න පුළුන් ිරඹරහ. ඒ විධිඹ  
ගම්හ කයන්න ඵළවළ. එගවභ කයන්න ඵළවළ. යනිල් වික්ර]භි ංව භවත්තඹහ   

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිතත් ිරඹරහ සත්රීට දකඹන්, එල්ලුම් ගව  ඹන්න හි පු ඹ 
එක ලියුම් කෆල්රිරන් එිතඹ  දළම්භහ. ගභගව  කශහ ිරඹරහ, ඒහ ඒ 
ය ර කයන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ඒක ගත්රුම් ගන්න. [ඵහධහ 
ිරරීම්] ඒ නිහ භභ තමුන්නහන්ග රහගගන් ඈල්රහ ි ටින්ගන්, 
තමුන්නහන්ග රහ ත තත් ඳල්ගශවහ  ළග න්ගන් නළති 
භවත්රු හගේ ඔළු ඳහවිච්ික කයරහ ගම් ඊත්තරීතය 
ඳහර්ලිගම්න්තුගන් ළඩක් ගන්න ිරඹරහයි. ළඩක  ආති ගදඹක  
ත ඊසන්න. ළඩක  නළති ගේර  ආවිල්රහ ත ටිකක් 
වුත්තු ගන්න එඳහ. ඩිරහන් ආභතිතුභහගේ ගේලඳහරන ජීවිතඹ  
වුරුදු 25ක් ිළගයන ගරහගේ, ිළ එතුභහගේ ගේලඳහරන ගභන 
ගඹන ගරහගේ ගකොශම  ආවිල්රහ එතුභහගේ ගේලඳහරනික 
වයිඹ ගඳන්නන්න සථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ එක් ඳළත්තිරන් 
සතුතින්ත ගනහ. [ඵහධහ ිරරීම්] ඔඵ ි ඹලු ගදනහ භ භභ 
ිරඹන්ගන් ගභසඩ ළඩර  එකතු ගන්න එඳහ ිරඹරහයි. [ඵහධහ 
ිරරීම්] ගරු ඩිරහන් ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ ඈදිරි ගේලඳහරන 
ගභන තදුය ත් හර්ථක කය ගගන ඹන්න ලක්තිඹ, මධර්ඹඹ, 
හනහ රළගේහ ිරඹමින් භගේ කථහ න් කයනහ.  

නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.  

Before that, will an Hon. Member propose the Hon. Udith 

Lokubandara to take the Chair? 
 
ගරු දිගන්ස ුලණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 

ප්ර්ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

නතුරු නිගඹසජය  කහයක බහඳතිතුභහ මරහනගඹන් ඈත් 
වුගඹන්, ගරු ඊදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ  මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் அக்கறர 

ெணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு உறத் வனரக்குதண்டர 

ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 

[.බහ. 6.35] 
 

ගරු භහරනී ගෂොන්ග කහ භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ரனணல வதரன்ஶெக்கர) 

(The Hon. (Mrs)  Malani Fonseka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීටතුභනි, විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන ව 

ුබඵහධන භහතය  ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ  විරුේධ 

විලසහ බංග ගඹසජනහක් ඈදිරිඳත් ගකො  ආති ගම් සථහගේ දී 

භ ත් චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න  රළබීභ තු ක්.  

එඹ  ගව තු, එතුභහ එභ භහතය හංලඹ ගනුගන් කයන 

ග ඹ ගළන භ ත් ගවො ගඵසධඹක්, ගවො ළ හීභක් ඳුබ කවඹ 

භහ කීඳඹ ආතුශත රළබීභයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීටතුභනි, විගේල රැිරඹහර  ගප් යගට් 

ශ්රවමිකඹන් ඹළවුගණ් විිත අර්ථිකඹත් භඟ 1977 කහරගේ ි  යි. 

ඒ කහරගඹන් ඳුබ විගේල රැිරඹහ භහතය හංලඹ ිරඹන එක නිකම් 

ගඵසඩ් රෆල්රක  විතයක් සීභහ ගරහ තිබුණහ. නමුත් ඈන් ඳසග  

තිගරු ජනහධිඳතිතුභහගේ ඊඳගදස ඳරිදි ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහ ඈතහභ ංවිධහනහත්භක, ි ඹලු ගළ ලුර  විඳුම් 

රළගඵන විධිඹ  ගම් භහතය හංලගේ ළඩ ක යුතු ි දු කශහ. 

ගනක් කහයණහ ගළන කථහ කයනහ  ඩහ, භහ රද ේදළකීම් 

එක්ක ගම් සථහගේ භ  කථහ කයන්න පුළුන් ිරඹරහ භහ ි තන 

කහයණඹක් තිගඵනහ. ගනක් ඹ හගේ ඒ ශ්රවමිකඹන්ගේ දුක 

ඈදිරිඹ  ගගනළල්රහ ඒ දුක තභන්ගේ ජීවිතඹ කය ගත්ගත් නළවළ 

ගරු ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහ. ඔවුන්ගේ තු  ළගඩන විධිඹ , 

ඔවුන්ගේ භහනි ක ප්ර්ගඵසධඹ ළඩි න විධිඹ , ඔවුන්  ඹම්ිරි  

අධය හත්මික තු ක් රළගඵන විධිඹ  තභයි එතුභහ ළඩ  වන් 

රි්ඹහත්භක කගශ . ඒ ගළන භ  ිරඹන්න පුළුන්. තභන්ගේ 

ගේලඳහරන ඳළළත්භ වහ ඔවුන්ගේ කඳුළු විකුණන්ගන් නළති, 

කරහකරුන් වළටිඹ  ඒ ය   කවහිල්රහ ි න්දු ිරඹරහ න රහ 

ඔවුන්ගේ මුදල් හයහ ගන්ගන් නළති "ය  විරුගස" ඹන නමින් 

ඔවුන්  ගගෞයඹක් රඵහ දීරහ, ඔවුන්ගේ දක්කම් ය   

ගරසකඹ  ගඳන්නරහ ඔවුන්  තු  රඵහ දීභ ගනුගන් එතුභහ 

ඹම්ිරි  ළඩ  වනක් කශහ. ආත්ත ලගඹන් ඒ ළඩ  වන  

භභත් වබහකව වුණහ. "Rataviruwo Talent Star" නම් ව එඹ 

reality ළඩ  වනක්. ඒක ගරු ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහගේ 

ංකල්ඳඹක්. ඒ ළඩ  වනින් ඔවුන් රළබ තු  භභ භගේ ආස 

ගදගකන්භ දළක්කහ. 

2067 2068 
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මරහනහරඪ භන්ත්රීටතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ගරු භන්ත්රීටතුමිඹ, ගම් සථහගේදී ගරු 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ ගන්නහ ආති. 

 
නතුරු ගරු ඊදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනගඹන් ඈත් 

වගඹන්, නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ මරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு உறத் வனரக்குதண்டர அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனஶ, தறறச் ெதரரகர் அர்கள்   

ஷனஷ கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු භහරනී ගෂොන්ග කහ භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ரனணல வதரன்ஶெக்கர) 

(The Hon. (Mrs)  Malani Fonseka) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, භභ භගේ ආස ගදගකන්භ 

දළක්කහ ඒ යගට් ඈන්න ශ්රවමිකඹන්  තිබුණු ඹම් ඹම් ගළ ලුර  භව  

ගඳොගශොගේ ඳඹ ගහ ි ටින ආභතිතුභකු වළටිඹ  විඳුම් රඵහ දීරහ 

ඒහ ම්ඵන්ධගඹන් එතුභහ රි්ඹහත්භක ව වළටි.  

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඩු ඹස දළරිඹක ඳහසගඳසට් 

වදරහ ය  ඹළවීභ ගළන විඳක්ඹ යජඹ  ගදොස ඳයනහ. නමුත් 

භහ ගණනක් ඹළති දරුකු -බිලිකු- ගිව ග විකහක  ඵරහ 

ගන්න දීභ ිරඹන ළරැේද කයපු ඒ ම්භහ ගළන කවුරුත් කථහ 

කගශ  නළවළ. ආඹගේ ඒ ළරැේද හ ගන්න ගප් ඵහර ඹසකහය 

දළරිඹක් බිලි වුණහ ිරඹරහ තභයි භහ විලසහ කයන්ගන්. ඒ ගළන 

කවුරුත් කථහ කගශ  නළවළ. ද ඒහ ගළන කථහ කයන්ගන් නළති 

ඊේගඝසණ ඳත්නහ; ගේදනහගන් කෆ ගවනහ. භභ දුම්හ ඒ 

ඊේගඝසණ, ඒ කෆ කවහිලිත් එක්ක ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ 

වීයඹකු ගනහ. භභ දළක්කහ ගප් ි නභහගේ වීයඹන් ඳයදරහ ද 

ගප් ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ වීයඹකු ගනහ. [ඵහධහ 

ිරරීම්]  

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීටතුමිඹ, දළන් කථහ න් කයන්න. [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
ගරු භහරනී ගෂොන්ග කහ භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ரனணல வதரன்ஶெக்கர) 

(The Hon. (Mrs)  Malani Fonseka) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, භහ ඈතහභ ගකටිගඹන් 

කථහ න් කයන්නම්. භභ ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  

ගම් සථහගේ ුබබ ඳතනහ. ඒ හගේභ ඒ හනහන්ත 

දළරිඹගේ -රිහනහගේ- අත්භඹ  නිදවග  තිගඵන්න ගදන්න, එඹ 

තභන්ගේ ජීවිතඹ ඹළගඳන ගදඹ කය ගන්න එඳහ ිරඹරහ  භභ ගම් 

ගරහගේ ගගෞයගඹන් ඈල්රහ ි ටිනහ. ආගේ අත්භඹ  

அல்னரஹ்வுஷட கரல்! -ල්රහ ගදවිඹන්ගේ ිළහි යි!- ිරඹරහ 

ප්ර්හර්ථනහ කයමින් භගේ චන සල්ඳඹ ගභයින් න් කයනහ. 

සතුතියි.   

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Risad Badhiutheen.  You 

have five minutes.          

[தற.த. 6.40] 

 

ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ (කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුතු 
භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - ஷகத்வரறல், ரறத 

அதல்கள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

வகப தறறச் ெதரரகர் அர்கஶப, வபறரட்டு 

ஶஷனரய்ப்தை ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக அஷச்ெதம் 

ன்தஷட ண்ததரண ரண்தைறகு டினரன் வதஶர 

அர்களுக்கு றரண ம்தறக்ஷகறல்னரத் லர்ரணத்றன்லது 

ஶதெச் ெந்ர்ப்தம் கறஷடத்ஷறட்டு ரன் 

ெந்ஶரஷடகறன்ஶநன். சுரர் கடந் 25 தடங்கபரக 

இந்ப் தரரளுன்நத்துக்கு உள்ஶபத்ம் வபறஶத்ம் அர் 

ஶற்வகரண்டு ந் அெறல் தறஷ உற்த 

ஶரக்குகறன்நவதரழுது அஷ றக ஶர்ஷரகச் 

வெற்தடுகறன்ந எத ெறநந் வெல் வீரகஶ ரங்கள் 

கரண்கறன்ஶநரம். அவ்ரநரண எததக்கு றரகஶ இன்த 

இந் ம்தறக்ஷகறல்னரத் லர்ரணம் வகரண்டு 

ப்தட்டுள்பது. கடந் தொப்தது தடங்கபரக த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட இந் ரடு ெரரணத்ஷப் வதற்நறதக்கறன்ந 

இந் ஶஷபறஶன, ெஶகரரற ர்யழர ரறமரணர தேக் 

ன்தரறன்  ண்டஷணஷக் கரரக ஷத்து, 

அதஷட த்றதெடரக அெறல் இனரதம் 

அஷடற்கரண எத றரகஶ இந்ச் ெஷதறஶன 

ரண்தைறகு அஷச்ெர் அர்கள் லது வகரண்டு ப்தட்டுள்ப 

இந் ம்தறக்ஷகறல்னரத் லர்ரணத்ஷ ரன் தரர்க்கறன்ஶநன்.  

அந்ச் ெஶகரரறத்ஷட த்ஷக் ஶகள்றத்ற்ந 

அதஷட ரய், அதஷட குடும்தத்றணர் ற்தம் அந் 

ஊர்கள் ட்டுல்னரல் இண, , வரற ஶதங்களுக்கு 

அப்தரல் து ரட்டு க்கள் ல்ஶனரதம் கஷனஷடந்ஷ 

ரங்கள் கண்ஶடரம். ரண்தைறகு டினரன் வதஶர அர்கள் 

இந் அஷச்ஷெப் வதரதப்ஶதற்தற்கு தொன்ணர் அந்ச் 

ெஶகரரற லரண அந்த் லர்ப்தை ங்கப்தட்டுறட்டது. அன் 

தறநகு அற்கு றரக ஶன்தொஷநதௌடுகள் வெய்ப்தட்டண. 

அந் எவ்வரத கரனகட்டத்றதம் எவ்ஶரர் அஷச்ெர் இந் 

றடத்துக்குப் வதரதப்தரக இதந்ரர். அந்க் 

கரனப்தகுறறஶன வபறரட்டு அஷச்ெர் அஶஶதரல் 

வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தைக்குப் வதரதப்தரண 

அஷச்ெரகப் தற கறத் எவ்வரததம் அரறன் 

றடுஷன குநறத்து தொற்ெற வெய்ரர்கள். எததொஷந ரன் 

ன்தஷட அஷச்சு ெம்தந்ப்தட்ட எத றடரக ெவூற 

அஶதறரவுக்குச் வெல்ன ஆத்ரண ஶஷபறஶன 

ன்தடன் வரஷனஶதெறறல் வரடர்தைவகரண்ட அஷச்ெர் 

அர்கள், "ரன் நறமரணர தேக் ன்தரறன் றதங்கஷப 

ல்னரம் உங்கபறடம் தகறன்ஶநன்; அந் ரட்டிஶன 

இதக்கறன்ந ர்த்கர்கள் ற்தம் தொக்கறஸ்ர்கஷபச் ெந்றத்து 

அந்ச் ெஶகரரறறன் றடுஷனக்கரக தொற்ெறத்துப் தரதங்கள்" 

ன்த ன்ஷண ஶண்டிக் வகரண்டது இப்வதரழுது ணக்கு 

ஞரதகத்துக்கு தகறன்நது. ஶதம், அர் அந்ச் 

ெஶகரரறறன் றடுஷனக்கரக அங்கு றஶெட தூதுக் 

குழுக்கஷப அதப்தற ஷத்றதக்கறன்நரர். ஶல் ரகர 

ஆளுரண அஸ்வமய்த் அனற வபனரணர ற்தம் 

அஸ்ர் யரஜறரர் ஶதரன்ந தன தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கஷபத்ம் தன உத்றஶரகத்ர்கஷபத்ம் 

ட்டுல்னரல் ெறன உனரக்கஷபத்ம்கூட அந்க் 

குழுக்கபறஶன இஷத்து அந் ரட்டுக்கு அதப்தற 

ெம்தந்ப்தட்ட வதற்ஶநரதடன் ற்தம் ஊர்ப் 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

வதரறரர்களுடன் கனந்து ஶதசுற்கரண ற்தரடுகஷப 

ல்னரம் அஷச்ெர் அர்கள் ன்தஷட ணச்ெரட்ெறக்கு ற்த 

தத வீம் ெரறரகச் வெய்றதக்கறன்நரர் ன்தஷ இந் 

இடத்றஶன ணக்கு ெரட்ெறத்டன் கூநறக் வகரள்ப தொடித்ம்.  

அது ட்டுல்னரது, அந் ரட்டில் 'ரலஆ' ெட்டம் அதொதல் 

இதந்துவகரண்டிதக்கறன்நது. அந் ரட்டுக்குச் வெல்தர்கள் 

அந்ச் ெட்டத்ஷ றத்து அன்தடி ஷடதொஷநப்தடுத்துகறன்ந 

றடங்கஷப ற்தக்வகரள்ப ஶண்டும். ங்களுஷட 

ரட்டின் ெட்டங்கஷப ரங்கள் ற்தக்வகரள்துஶதரன, அந் 

ரட்டுக்வகன்த இதக்கும் 'ரலஆ' ெட்டத்ஷ அங்குள்ப க்கள் 

ற்தக்வகரள்கறநரர்கள். க்கற ஶெறக் கட்ெறஷச் ஶெர்ந் ஏர் 

உதப்தறணர் தரரளுன்நத்துக்குள்ளும் வபறறதம் இந் 

'ரலஆ' ெட்டத்துக்வகறரகப் தனறரகவும் கதத்துக்கள் 

வபறறட்டஷ ரன் ஞரதகப்தடுத்துகறன்ஶநன். ெவூற 

அஶதறரவுக்கும் இனங்ஷகக்கும் இஷடறஶன லண்டகரன 

உநவு றனற தகறன்நது. கடந் கரனங்கபறஶன க்கற 

ரடுகள் ெஷதறஶன இனங்ஷகக்கு றரக தறஶஷகஷபக் 

வகரண்டுந் வதரழுவல்னரம் ெவூற அஶதறர 

ஷனஷறனரண தொஸ்தம் ரடுகள் இனங்ஷகக்கு ஆரக 

ரக்கபறத்து ங்களுஷட எத்துஷப்ஷதக் 

கரட்டிறதக்கறன்நண. இந்ப் தறஶஷஷ ஆஶரறத் 

க்கற ஶெறக் கட்ெறறன் உதப்தறணர் எதர், அவ்ரநரண 

எத ரட்டுக்கு றரக றகவும் ஶரெரண தொஷநறல் 

கஷத்றதக்கறநரர். இன்தோனம் இண்டு 

ரடுகளுக்குறஷடறனரண உநவுகள் தரறக்கப்தடனரம்.  

இந்ச் ெஶகரரறறன் த்ஷ அெறனரக்கற, 

ரண்தைறகு அஷச்ெர் டினரன் வதஶர அர்களுக்கு 

அரணத்ஷ ற்தடுத்னரம் ன்ந ண்த்றஶன அதக்கு 

றரக இந் ம்தறக்ஷகறல்னரப் தறஶஷ 

வகரண்டுப்தட்டிதந்ரதம், அதஷட 25 தடகரன 

அெறதல் அர் வெய் ஶெஷகஷபத்ம் அதஷட 

ஆற்நல்கஷபத்ம் இந்ச் ெஷதறஶன வபறவுதடுத்துகறன்ந எத 

ரய்ப்தை இதெடரக இன்த எவ்வரத தரரளுன்ந 

உதப்தறணதக்கும் கறஷடத்றதக்கறன்நது. அந்ஷகறல், எத 

ல்ன ரபரக அஷந்றதக்கும் இன்ஷந ரபறல் அதக்கு 

ன்தஷட ரழ்த்துக்கஷபத் வரறறப்தஶரடு, அர் 

டுத்றதந் அந் ல்ன டடிக்ஷககளுக்கரக ன்நறஷத்ம் 

கூநற, றஷடவததகறன்ஶநன்.  

 

[.බහ. 6.45] 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ (ක්රීවඩහ භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கஶக -  

றஷபரட்டுத்துஷந அஷச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඳ හිතත් ගරු ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ භහතය තුභහ  විඳක්ඹ විි න් විලසහ බංග ගඹසජනහක් 

ගගගනන සථහගේ දවස ිරහිඳඹක් ප්ර්කහල කයන්න 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

ගප් ගරු ඵළි ල් යහජඳක් භහතය තුභහගේ කථහගේදී ිරේ 

අකහයඹ  ඈතිවහගේ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු  ගගන අ විලසහ බංග 

ගඹසජනහ ගළන ිළ වරහ තිගඵන ඵ මුලින්භ ිරඹන්න  ඕනෆ. 

එභ විලසහ  බංග ගඹසජනහ ඈදිරිඳත් කයපු ව සථිය කයපු 

ඳක්ර ගජය සඨගඹස, නහඹකගඹස ගළන ිළ වරහ තිගඵනහ. ඒ 

විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගන අ කහයණහ ගළන ිළ වරහ 

තිගඵනහ. වළඵළයි ඒ ි ඹල්රත් එක්ක ඵරපුහභ ද ගගනළල්රහ 

තිගඵන විලසහ බංගඹ ව ගභභ විලසහ බංග ගඹසජනහගේ 

ගඹසජනහකරු ව සථියකරු ඹන ගදගදනහ දිවහ ඵරරහ විඳක්ඹ 

ද ගභභ විලසහ බංග ගඹසජනහ  ගභොකක්ද කයන්ගන් ිරඹන 

එක ගම් ගන ගකො  තීයණඹ කයරහත් ඈයයි. 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, අණ්ඩු ඳක්ඹ වළටිඹ  ිළ 

ි ඹලු ගදනහභ කනගහම් ගනහ එභ දළරිඹගේ භයණඹ ිළිතඵ. 

ගභන් භයණ මින් ඈදිරිඹ  ි දු ගනොන්න යජඹ භළදිවත් න 

ඵත්, ක යුතු කයන ඵත් ිළ ප්ර්කහල කයනහ. ඒ ි ේධිඹ 

ිළිතඵ ිළ ංකභ කනගහම් ගනහ. වළඵළයි ද ඈදිරිඳත් කය 

තිගඵන ව සථිය කය තිගඵන ගභභ ගඹසජනහ  විඳක්ගඹන් 

කථහ කයන රළයිසතු ඵරන්න. ගනදහ විඳක්ඹ ගනුගන් වඬ 

නඟන ගරු දඹහි රි ජඹග කය භන්ත්රීටතුභහ ද කථහ කයනහද? ද 

ගරු ජිත් ගප්ර් භදහ භන්ත්රීටතුභහ කථහ කයනහද? ද ගරු වරින් 

ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීටතුභහ  කථහ කයනහද? ද ගරු ුබජී ග නි ංව 

භන්ත්රීටතුභහ කථහ කයනහද? ද ගරු තිස ත්තනහඹක භවතහ 

කථහ කයනහද? නළවළ. ද කථහ කගශ  ගඹසජනහගේ ගඹසජක, 

සථිය කශ භන්ත්රීටයඹහ ව එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ pension කවඹ 

ගඳොලිසකහයගඹස තුන්ගදගනක් විතයයි. 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, අණ්ඩු  එගයහි, 

ආභතියගඹකු  එගයහි ද ගගන අ විලසහ බංග ගඹසජනහගේ 

ඡන්දඹ ත විනහඩි 10ිරන් ගන්නහ. ගභොකක්ද ඡන්ද ප්ර්තිපරඹ? 

අණ්ඩු  ඡන්ද 162යි, විඳක්ඹ  ඡන්ද 13යි. තමුන්නහන්ග රහ 

ගම් ගඹසජනහ ගගන අත් යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභනි, ද 

ඡන්දඹ ගදන්න තමුන්නහන්ග රහගේ ඳළත්ගතන් ආවිල්රහ 

තිගඵන්ගන් 13 ගදනයි. ඔඵතුභහගේ විඳක් නහඹකයඹහත් 

ගම්ක  ඡන්දඹ ගදන්න ආවිල්රහ නළවළ. 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ආවිල්රහ ඈන්නහ. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගකොගව ද? ගකොවහ ද ආවිල්රහ ඈන්ගන්? 

 
ගරු ගජසන් භයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඊඩ. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුභහ ගකොගවොභත් ඊඩ තභයි ඈන්ගන්. එතුභහ හිතහගගන 

ඈන්ගන් එතුභහ ඈන්ගන් ඊඩ ිරඹරහ. වළඵළයි, හුඟක් ගරහ  

එතුභහ ඈන්ගන් ඹ . එතුභහ  දළගනන්ගන් නළවළ ඊඩද ඹ ද ිරඹරහ. 

[ඵහධහ ිරරීභක්] එතුභහ ඊඩ  ගරහ ිකත්රැඳ  ඵරනහ. ඔඵතුභහගේ 

විඳක් නහඹකතුභහ ඊඩ  ගරහ games ගවනහ. 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගඹන්ත කරුණහතිරක 

භන්ත්රීටතුභනි, දළන් ඵරන්න යඑන්පී එක  ලුත් වීයගඹස ආවිල්රහ. 

යඑන්පී එක ආදගගන ඹන්ගන් කවුද ිරඹරහ ඵරන්න, 

තමුන්නහන්ග රහගන්. දළන් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  ලුතින් 

නිගඹසජය  ංවිධහඹක ගකගනක් ඳත් කයරහ. එතගකො , 

නුයහධපුයගේ ඳළයණි ඳහක්ක කඹන් ආදගගන ඹන ගරු පී. 

වළරින්රහ කවුද? දළන් ඒ ගගොල්ගරස කළගල්ද? දළන් විඳක්ඹ  

න නිගඹසජය  ංවිධහඹකගඹක් ඳත් කයරහ. දළන් විඳක්ඹ  
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නිගඹසජය  ංවිධහඹකගඹක් ඳත් කයරහ, ලුත් ගඹසජනහ 

ගගනළල්රහ තිගඵනහ. ලුත් වීයගඹස විඳක්ඹ  ආවිල්රහ 

තිගඵනහ. 
 

ගරු දිලිප් ගදඅයච්ික භවතහ 
(ரண்தைறகு றதப் வஆச்ெற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
රිහනහ ගළන කථහ කයන්න. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රිහනහ ගළන කථහ කයන්න විඳක් නහඹකතුභහ  ළඩක් 

නළවළගන්. විඳක් නහඹකතුභහත් එක්ක භභ ගනත් ගදඹක් කථහ 

කයන්නම්. එතුභහත් එක්ක රිහනහ ගළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. 

ඒ නිහ ද තමුන්නහන්ග රහ ගගන අ ගභභ ගඹසජනහ ගළන 

ිරඹන්න ඕනෆ. ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ  භන්ත්රීටතුභහ නිගඹසජය  

ංවිධහඹකයඹහ වළටිඹ  ලුතින් ඳත් වීභක් රඵරහ තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ග ත් ඈතින් කලුතය දිස්රි්ක්කගේ හි පු එක්ත් ජහතික 

ඳක්ගේ ි ඹලුභ ඳළයණි කට්ටිඹ එශරහ දහරහ තමුන්නහන්ග  ද 

කලුතරින් නහඹකගඹක් වළටිඹ  ආවිල්රහ ගරොකු ළඩක් කශහ. 

වළඵළයි, ඔඵතුභහ භතක කයන්න එඳහ, ඔඵතුභහගේ ගඹසජනහ  

කථහ කයන්න එඳහ ිරඹරහ ජිත් ගප්ර් භදහ භන්ත්රීටතුභහ ි ඹලුභ 

ගදනහ  ිරේහ. තමුන්නහන්ග ගේ ගඹසජනහ  කථහ කයන්න එඳහ 

ිරඹරහ ද එතුභහ ි ඹලුභ  ගදනහ  ිරේහ. යන්ජන් යහභනහඹක 

භන්ත්රීටතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ද ළඩිගඹන් වඬ නළඟුගේ 

ඔඵතුභහ. ඔඵතුභහගේ දිස්රි්ක්කගේ ගරු තරතහ තුගකසයර 

භන්ත්රීටතුමිඹ කථහ කගශ  නළවළ තමුන්නහන්ග  ගනුගන්. තරතහ 

තුගකසයර භන්ත්රීටතුමිඹ ිළත් එක්ක ිරේහ, "ගභොනහ කථහ 

කයන්නද, ඩු ගණගන් ඡන්දඹ දීපු ඹත් ඵරන්න එන්ගන් නළති 

භන්ත්රීටතුභහ ගනුගන් ආයි භභ කථහ කයන්ගන්?" ිරඹරහ. ඈතින් 

යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභනි, තමුන්න්නහග  ගනුගන් 

ඡන්දඹ දීපු ඹ,- [ඵහධහ ිරරීභක්] දළන් විඳක් නහඹකතුභහ ආවිල්රහ 

ගඳොඩි ග ප් නය හඹක් දහන්න ඵරනහ. එතුභහ වළභදහභ එගවභගන්. 

එතුභහ වළභදහභ එගවභ තභයි. ඒ, එතුභහගේ වළටි. 
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ. 
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගභතුභහ භගේ නභ වන් 

කයමින් - [ඵහධහ ිරරීම්] 2005 දී භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ  ළඩ 

ගනොකයපු ගකගනක්  තභයි ද ගම් කථහ කයන්ගන්.  

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ආභතිතුභහ දළන් කථහ කයන්න. 
 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ජිත් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභනි, ඔඵතුභහ  නීති විදය හරඹ  

ශිය ගඹස ආතුශත් කයන්න ළඩිභ ඳන්ති ඳත්න නීතිඥඹහ. භභ 

වනහ, ගම් ළගර් ඔඵතුභහගේ ඳන්තිලින්  කී ගදගනක් pass ද 

ිරඹරහ.  

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

403 ගදගනක්. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

500ක් විබහගඹ  ලිේහ. 403ක් fail. ආයි ඔච්චය තයව 

ගන්ගන්? [ඵහධහ ිරරීභක්] 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ආගේ මයඹ. ආයි ඔච්චය 

තයව ගන්ගන්? ඔඵතුභහගේ ශිය ගඹස 500න් 430ක් fail. භභ ඒක 

ිළිතගන්නහ. ඒක  වකීම් ආභතිතුභහ ඳිත නළවළ ගන්. ඔඵතුභහ 

ඒක  ජහතිහදඹක් වදරහ මුසලිම් කට්ටිඹ ළඩි රකුණු ගත්තහඹ 

ිරඹරහ ගඳශඳහිත ඹළේහ. ඔඵතුභහගේ ඳන්තිගේ ශභයි fail ිරඹරහ 

ිළ ගභොනහ කයන්නද?  ගරු භන්ත්රීටතුභහ, ඒ නිහ මී  ඳසග  

නීතිඥ විබහගඹ  ගන්නහ නම් ඩු ගණගන් ය විජඹදහ 

භවත්භඹහ Law Entrance කශ විධිඹ  එතුභහගගන් වරහ වරි ඒක 

කයන්න. එගවභ නළත්නම් වරි ඳයහධඹක් ගනහ. ඒ නිහ ගරු 

භන්ත්රීටතුභනි,  -  

 
ගරු ුබජී ග නි ංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ஶெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නහභල්? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගභොකක්ද සූජී භන්ත්රීටතුභහ?  

 
ගරු ුබජී ග නි ංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ஶெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නහභල්? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගභොකක්ද නහභල් භන්ත්රීටතුභහගේ ප්ර්ලසනඹ? ඔඵතුභහ  

ගකොගවොභද විබහගඹ කගශ ? ඔඵතුභහ විබහගඹ කගශ  ගකොගවොභද? 

භභ ඒකත් ිරඹරහ ගදන්නද? ඔඵතුභහ විබහගඹ කශ වළටිත් භභ 

ිරඹරහ ගදන්නද?  

ගප් යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභනි, ඔඵතුභන්රහගේ ගම් 

ගඹසජනහගේ තිබුණු ඩු ඳහඩු කීඳඹක් ගළන ිරඹන්න ඕනෆ. 

ඳශමුළනි ඩු ඳහඩු තභයි ඔඵතුභන්රහ ගම්ගක් නීතිඹ ිළිතඵ 

ධය ඹනඹ කය ගනොතිබීභ. ගදළනි ඩු ඳහඩු තභයි ඔඵතුභන්රහ  

ගම්ගක් වරි ගතොයතුරු ටික යගගන ගනොතිබීභ. ඔඵතුභන්රහ  

ගම්ගක් නීතිඹ දන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභහ දළන් ිරේහ, ගම් න තුරු 

ගම් ඒජන්ි කරු ත් ඩංුල  යගගන නළවළ ිරඹරහ.  

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භභ ිරේගේ නළවළ. භභ ිරේගේ 2011 න තුරු ත් ඩංුල  

ගත්ගත් නළවළ ිරඹරහයි.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න, ගරු භන්ත්රීටතුභහ. ඔඵතුභහ ිරේහ, ඒ 

ඒජන්ි කරු ත් ඩංුල  යගගන නළවළ ිරඹරහ. ඔඵතුභහ ිරේහ, 

හිගර් දභරහ නළවළ ිරඹරහ. ගරු භන්ත්රීටතුභහ, ද ඔඵතුභහ ිරේහ, 

ඔඵතුභහ ිරේහ  ඳසග  තභයි ගම්  ඔක්ගකොභ කගශ  ිරඹරහ. 

ඔඵතුභහ ිරේහ, කවුරුත් ඒ ගනුගන් ය  ඹරහ නළවළ, ගප් 

තහනහඳතිරු ළඩ කයරහ නළවළ, රිහනහගේ ගදභේිළගඹස ගළන ිළ 

ඵළලුගේ නළවළ ිරඹරහ.   

ගරු භන්ත්රීටතුභහ, ඔඵතුභහ විඳක් නහඹකතුභහත් ගනොභඟ 

ඹළේහ. ඔඵතුභහ ඳක්ඹත් නළති කශහ. ඔඵතුභහ යඑන්පී එකත් 

විනහල කශහ. ඔඵතුභහ මුළු විඳක්ඹභ නළති කශහ, ගම් 

ගඹසජනහක් ගගනළල්රහ.  මුළු විඳක්ඹභ ඔඵතුභහ ඈය කශහ. 

එගවභ ගන්ද? ඔඵතුභහ තභයි ගඹසජනහ සථිය කගශ . ඔඵතුභහ ය 

ඉගේ ගඳගර්දහ promotion එක ගවපු භන්ත්රීටතුභහ  රණු දීරහ 

ගඹසජනහකරු ිරඹරහ එතුභහගගන් ත්න් කය ගත්තහ. ඔඵතුභහ 

ගකිතන්භ ජිත් භන්ත්රීටතුභහත් එක්ක agreement එකක් ගළහුහ. 

දඹහි රි භන්ත්රීටතුභහ  රළගඵන්න තිබුණු නිගඹසජය  ංවිධහඹකකභ 

ජිත් භන්ත්රීටතුභහ  කවඹහ. ඔඵතුභහ ජිත් භන්ත්රීටතුභහ එක්ක 

agreement එකක් ගවරහ ඔඵතුභහගේ ගඹසජනහ දුන්නහ, ජිත් 

ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ . එතුභහ රණු කෆහ. ජිත් භන්ත්රීටතුභහගේ 

ශිය යින් 500න් 430ක් fail හගේභ ගම් රණුත් කෆහ. එතුභහ 

ගම්ක  ත්න් කශහ.  

ගරු භන්ත්රීටතුභහ, ිළ   අණ්ඩුක් වළටිඹ  ගම් දළරිඹ ගනුගන් 

කයන්න පුළුන් ි ඹලු ගේ කශහ. ජිත් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ගම්ක 

ගවො  ගභගවඹවහ. නමුත් එතුභහ ගඵොගවොභ ඳවත් විධිඹ  

කරුණු ිරඹන්න  ගත්තහ. ිළත් ගම්ක ගගොඩින් ගේයහ ගන්න කවගේ. 

හනගේ ඹම් ඹම් ගේල් ගප් ඹ ත් ිරඹන්න ි ේධ වුණහ. 

යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභහ ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ 

ආභතිතුභහගේ  ගවසදරිඹ ගළන කථහ කශහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. භ  ඔඵතුභහ  එක ගදඹක් ිරඹන්න පුළුන්. ිළ 

ගේලඳහරනඥගඹස වළටිඹ  ගභොන ගේ කථහ කශත් ගම් ය ගට් 

ජනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් ංක ගේලඳහරනඥගඹස. ඒ 

නිහ ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹන චරිතඹ  ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 225භ 

ත ඊසරහ එතුභහ දණඹ නළති ංක භහතය යගඹක් ිරඹන 

වතිකඹ රඵහ ගදනහ. ඒක භභ ගනොගයි ිරඹන්ගන්. ඒක 

වන්න ජිත් ගප්ර් භදහ භන්ත්රීටතුභහගගන්; ඒක වන්න  ගජසන් 

භයතුංග භන්ත්රීටතුභහගගන්; ඒක වන්න තිස ත්තනහඹක 

භවත්භඹහගගන්; ඒක වන්න  ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ 

භන්ත්රීටතුභහගගන්. ගම් ඔක්ගකොභ ගම් ගළන කථහ කගශ  නළත්ගත් 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹන්ගන් ංක ගේලඳහරනඥගඹකු නිහයි.  

 
ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ කථහ කශහ.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னதத் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එතුභහ කථහ කශහ  ඵළන්ගන් නළවළ.  

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ ඈතින් ඵයිසගකසප් කථහ 

ගන් ිරඹන්ගන්. ිළ ඕහ ගණන් ගන්ගන් නළවළ. භතක කයන්න 

එඳහ, ද ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භන්ත්රීටරු ඳනස ගණනක් ගරු ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහත් එක්ක එක  අ ඵ. ඒ ගන ගභොකුත් නිහ 

ගනොගයි.  

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹන්ගන් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ,  ගම් ය   

ලය  කයන ංක ගේලඳහරනඥගඹක් නිහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

ඔඵතුභහ ගේ නහඹකඹහගගන්  - යනිල් වික්ර]භි ංව භවත්භඹහගගන් - 

වන්න ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹන්ගන් කවුද ිරඹරහ.   ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ිරඹන්ගන් ංක ගේලඳහරනඥගඹක් ගනොගයිද ිරඹහ 

යනිල් වික්ර]භි ංව භවත්භඹහගගන් වන්න.  එතුභහත් ිළිතගන්නහ, 

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹන්ගන්  ංක ගේලඳහරනඥගඹක්ඹ ිරඹන 

එක. ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභනි, ඔඵතුභහ ගභළනි  

ගඹසජනහක්  ගගනහත්,  ගරු විඳක් නහඹකතුභහ ප්ර්මුඛ ි ඹලු 

ගදනහ ිළිතගන්නහ, ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹන්ගන් ගවො චරිතඹක්ඹ 

ිරඹන එක.  ඒ නිහ  කරුණහකයරහ  භඩ ගවන්න එඳහ.    

තර්කහනුකර,  ලිඹවිලි හිත  ිළ ඕනෆභ ගදඹක් ගළන කථහ 

කයමු. ඒ ගළන ප්ර්ලසනඹක් නළවළ.   

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීටතුභනි,  ඔඵතුභහ එතුභහගේ 

ගවසදරිඹ ගළන කථහ කශහ. තභන්ගේ ගවසදයඹහ 

භහතය යගඹක් වුණු ඳභණින් ගවසදරිඹ  යක්හක් කයන්න 

ඵළරිද?  එතුමිඹ යක්හ ගදකක්  කයනහඹ ිරඹහ ඔප්පු කයන්න 

ලය   කරුණු   දළන් බහගත  කගශොත් භභ  ද ක්රීවඩහ 

ආභතිකගභන් යින් ගනහ.  වළඵළයි  දළන් බහගත කයන්න 

ඕනෆ.  එතුමිඹ ඳඩි ගදකක් ගන්නහඹ ිරඹහ  ඔප්පු කයන්න ලය  

කරුණු දළන් බහගත කගශොත්   ක්රීවඩහ ආභතිකගභන් භභ දළන් 

ඈල්රහ ස ගනහ.  ඒ නිහ  තය  ප්ර්කහල කයන්න එඳහ.  

ගඵොගවොභ සතුතියි  ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි.  

 
[.බහ. 6.56] 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (ගඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ තු ංර්ධන භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - வங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் ஶரட்ட அதறறதத்ற அஷச்ெர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, 1994 ර්ගේ භල්ගඵරි 

ගගඹක් වළටිඹ  ඳ භඟ ඳහර්ලිගම්න්තු  අපු, ගම් දක්හ 

ංක ක යුතු කයන ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  ගම් හගේ 

භූත ගචසදනහ නගමින් ක යුතු ිරරීභ ම්ඵන්ධගඹන් 

ඳශමුගන්භ භභ  භගේ කනගහම් ප්ර්කහල කයනහ.   ගප් නළු 

භන්ත්රීටතුභහ ිරේහ රිහනහ නෆීක්ගේ   භයණඹ ම්ඵන්ධගඹන්  

ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ  වබහකව වුගණ් නළවළ ිරඹහ.  ඩිරහන් 

ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ආඹගේ  ගගදය    කවඹහ.  ඒ ඵ නහථ 

ගකගයන ඡහඹහරඳ  භභ බහගත* කයනහ.  

ඒ  හගේභ  විගල ගඹන්භ භභ ගම් සථහගේදී  භතක් කයන්න 

ඕනෆ ගම් කහයණඹ. ඒ භන්ත්රීටතුභහ ිරේහ තුංගි රි භවත්භඹහ 

ගගනහහඹ ිරඹරහ. තුංගි රි භවත්භඹහ  කළු නරක් ඵළගගන 

ඈරහ ඒක යින්  කයන්න කවහිල්රහයි එගවභ වුගණ්  ිරඹරහ 

තහනහඳතිතුභහ  ඹපු ලිිළඹ භභ ගම් සථහගේදී බහගත* 

කයනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] නිකම් ඈන්න  ගරු භන්ත්රීටතුභනි.  

විගල ගඹන්භ  ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ  ඈදිරිඳත්  කයපු ගරු 

ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභනි,  තමුන්නහන්ග  ඳහනදුය ඊහවිගේ  

නඩු 100ක  ගඳනී ි ටිගඹොත් 90ක් ඳයහදයි  
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2075 2076 

————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ිරඹන එක භභ ගම් සථහගේදී භතක් කයන්න ඕනෆ. 90ක් 

ඳයහදයි.  
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ. 
 

ගරු ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි,  භහ නීතිඥයගඹක් වළටිඹ   

භගේ ිත්තිගේ ගඹදීභ ිළිතඵ ඳවහහත්භක  අකහයඹ  තය   

කරුණු ප්ර්කහල කශහ. ඒ කරුණු   වළන්හඩ් හර්තහගන් ඈත් 

කයන්නඹ ිරඹහ භහ ඈල්රහ ි ටිනහ.   
 

නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය  නිගඹසගර  ඳ වළනි ඹම් කහයණඹක් වන් වී 

ආත්නම්  එඹ වළන්හඩ් හර්තහගන් ඈත්  කයන ගර   

නිගඹසග කයනහ. 
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

එතුභහ  නඩු වම්ඵ ගන්ගන් නළවළ. ගකගල් කළන් ගවොයකම් 
කයපු නඩුයි, ගඳොල් ගවොයකම් කයපු නඩුයි තභයි එතුභහ  වම්ඵ 
ගන්ගන්. ඒ නඩුක් දිනහ ගන්නත් ඵළරි නීතිඥගඹක් තභයි 
එතුභහ. ද ගභතළන ඈන්න ඒ ඳක්ගේ ගජය සඨ, දක්  
භන්ත්රීටයඹකු න දඹහි රි ජඹග කය භළතිතුභහ ඳක්ෂඑගේ  ක යුතු  
කයගගන ඹනගකො  එතුභහ  රළබිඹ යුතු නිගඹසජය  ංවිධහඹක 
ධුයඹ  නළති  කයරහ  රකුණු දභහ  ගන්න තභයි ගම් හගේ ගඹසජනහ 
ගම් බහ  ගගනහගේ ිරඹන එක භතක් කයන්න ඕනෆ. ඒ 

හිංකඹන්ගේ ගඵල්ර කඳරහ ඒ ඹගේ ගජය සඨත්ඹ , ඒ 
ඹගේ දක්තහ  තළන  ගදන්න රින්ගන් නළති ගම් හගේ 
තුප්ඳහි 

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ළඩ කයන්න එඳහඹ ිරඹහ ගම් සථහගේදී ප්ර්කහල  කයන්න 
කළභළතියි. ඒ  හගේභ ඩිරහන්  ගඳගර්යහ ිරඹන්ගන් වුරුදු 25ක් 
ගේලඳහරනඹ කයපු, උ ඳශහගත් විශිසඨ ගේලඳහරනඥගඹක් ඵ 
ිරඹන්න ඕනෆ.   භහර්ල් ගඳගර්යහ  භළතිතුභහගේත්,  දඹහ ගඳගර්යහ 
භළතිනිඹගේත් අදයණීඹ පුත්රැ  ඩිරහන් ගඳගර්යහ භළතිතුභහ  

ංකකගම් ප්ර්තිමර්තිඹක්ඹ ිරඹහ ිළ ගම් සථහගේදී වතිකඹක් 
ගදනහ. 

ගප් නළු භන්ත්රීටතුභහ ගළන කථහ කයන්න  ඕනෆ නළවළ. එතුභහ 
යත්නපුගර් ඳළත්ගත්  ඹන්ගන් නළවළ. විගේලර ි ටින ඹත් එක්ක 
එතුභහගේ තිගඵන ම්ඵන්ධඹ ගභොකක්ද? විගේල ය ර  කවහින් 
ි න්දු ිරඹරහ ඒ ඹගගන් ල්ලි ටික එකතු කයගගන එනහ.  ගරු 
භහරනී ගෂොන්ග කහ භන්ත්රීටතුමිඹ  ඳළවළදිලි ිරේහ, ඒ ඹ 
කවහිල්රහ විගේශිකඹන් ිළනන්න සථහ රඵහ ගගන ඒ විධිඹ  
ක යුතු කයන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. ගරු භන්ත්රීටතුභනි, තමුන්නහන්ග  
කවහින් ගභොකක්ද කයන්ගන්? තමුන්නහන්ග  කවහින් ඳදනභ ඹ 

ිරඹහ, ිළ  ය   කවහින්  දුක් විඳින හිංක  මිනිසුබන්ගගන් ල්ලි 
එකතු කයගගන  එනහ. ඒ නිහ ගම් හගේ කළත ළඩ කයන්න 
එඳහඹ ිරඹහ  ගම් සථහගේදී භතක් කයනහ.   

ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භන්ත්රීටතුභහ වන් කශහ ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් -  [ඵහධහ ිරරීභක්]   

 
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is  your point of Order, Hon. Member? 
 

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි,   භගේ   රැිරඹහ කරහ 

ිත්තිඹ. භ  කථහ කයනහ -[ඵහධහ ිරරීම්] 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ඒ කරහ ිත්තිගඹන්  තයභං කශ  ඹ  ගළන  භගගන් වන්න 

එඳහ. [ඵහධහ ිරරීම්] තයභං කශ ඹ ගළන භගගන් වගන්න  එඳහ. 

[ඵහධහ ිරරීම්]ගරු එම්. ගජසලප් භයිකල් ගඳගර්යහ  භන්ත්රීටතුභහ 

ිරේහ, ගම්  දඬුභ  යජ්ජුරුන් ත් නත්න්න  ඵළවළ ිරඹහ. 

එතුභහ ිළිතගත්තහ, කථහ කයන ගභන්භ. එගවභ නම් ගකොගවොභ ද 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගම්ක නත්න්ගන්? එතුභහ 

ිරේහ, ගම්ක  ග  ිරඹන්න  ඕනෆ  විගේල ආභතිතුභහඹ ිරඹහ. 

නඩු විබහග කගශ  කදහ ද? භිඹහචනහ ඈදිරිඳත් කගශ  කදහ ද? 

ඒ කහරගේ හි පු  විගේල ආභතියඹහ කවුද? භංගර භයවීය 

භන්ත්රීටතුභහ  ද  ඒක  ග ිරඹන්න  ඕනෆ ිරඹහ භහ වන්න  

කළභතියි.[ඵහධහ ිරරීම්] 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කථහ න් කයන්න. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

විගල ගඹන් ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ උ ඳශහගතන්  

බිහි ව ංක, විශිස තභ  ගේලඳහරනඥඹකු ඵ  භතක් කයමින්, 

විි ඳස යක ගේලඳහරන ජීවිතඹ  එතුභහ   ුබඵ ඳතමින් භභ 

නතය ගනහ.  

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Hon. J. Sri Ranga please. You have three 

minutes. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

[தற.த. 7.01] 
 
ගරු ගජ්. ශ්රී  යංගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு வஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
இன்த இச்ெஷதறஶன வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை 

ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக அஷச்ெர் ரண்தைறகு டினரன் 

வதஶர அர்களுக்கு றரகக் வகரண்டுப்தட்டுள்ப 

ம்தறக்ஷகறல்னரப் தறஶஷ வரடர்தரண றரத்றல் 

கனந்துவகரள்ஷறட்டு கறழ்ச்ெறஷடகறன்ஶநன். ணக்கு 

தொன்ணர் ரண்தைறகு லறஷச்ெர் அர்கள் இந் 

ம்தறக்ஷகறல்னரப் தறஶஷ வரடர்தரக 

உஷரற்நறவதரழுது, ெவூற அஶதறரறல் நறமரணர தேக் 

ன்ததக்கு றரகத்  லர்ப்தபறக்கப்தட்டவதரழுஶர அல்னது 

அந்த் லர்ப்தைக்கு றரக ஶன்தொஷநதௌடு 

வெய்ப்தட்டவதரழுஶர வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை 

ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக அஷச்சு ன்தது இதக்கறல்ஷன 

ன்தஷச் சுட்டிக்கரட்டிறதந்ரர். அது ரத்றன்நற, 

ெறததரன்ஷறணம் ெம்தந்ப்தட்ட இந் ம்தறக்ஷகறல்னரப் 

தறஶஷக்குச் ெரர்தரக ந்வரத தொஸ்தம் தரரளுன்ந 

உதப்தறணதம்  உஷரற்நறல்ஷன. அஶஶம்,  றழ்த் 

ஶெறக் கூட்டஷப்தை உதப்தறணர்களும்கூட இப்தறஶஷ 

வரடர்தரண ரக்வகடுப்தறல் கனந்துவகரள்பரட்டரர்கள் 

ன்தஷத்ம் அநறக்கூடிரகறதக்கறன்நது.    

உண்ஷறஶன, இத்ஷக றடங்கள் வரடர்தறல் 

ெறததரன்ஷ இணத்ர்கஷபத்ம் ஶெர்த்துக் கனந்துஷரடி 

அற்நறஷண தொன்வணடுத்துச் வெல்து இன்ஷந கரனத்றன் 

கட்டர ஶஷரக இதக்கறன்நது. வதரதுரக இன்த 

இணங்களுக்கறஷடறதம் ங்களுக்கறஷடறதம் தன 

தறரறறஷணகள் ற்தடுத்ப்தட்டு தகறன்நண. இஷ 

அஷணத்ஷத்ம் டுத்து றதத்ஶண்டி கடப்தரடு இந்ச் 

ெஷதக்கு உண்டு. தொந்ற கரனகட்டத்றன இந்ச் ெஷதறல் 

இத்ஷக தறரறறஷணரத்துக்கு இடபறத்ன் 

றஷபரகஶ கடந் தொப்தது தட கரனரக இந் ரட்டிஶன 

த்த்ம் ஷடவதற்நது. லண்டும் லண்டும் அஶஶதரன்ந 

றஷனஷ ற்தடரல் இதப்தற்கரண டடிக்ஷககபறல் 

இந்ச் ெஷத தொன்தரரகத்  றகஶண்டுவண  ரங்கள்  

ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநரம். 

 
[.බහ. 7.03] 

 

ගරු විභල් වීයංල භවතහ (ඈදිිරරීම්, ඈංජිගන්රු ග හ, 
නිහ වහ ගඳොදු ඳවුබකම් භහතය තුභහ)  
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ - றர்ர, வதரநறறல் 

ஶெஷகள், வீடஷப்தை, வதரது ெறகள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ගභච්චය කල් 

ඵයිසගකසප්ර  ගජසක් ඵළලු ඳ  ද ඳශමුන තහ   

ඳහර්ලිගම්න්තු ගජසක් එකක්  ඵරන්න  පුළුන් වුණහ.  යන්ජන් 

යහභනහඹක ගප් යංගන ශිල්ිළඹහ ඳහර්ලිගම්න්තු  අහ  ඳසග ,  

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගගන එන්ගන්  ගභොන 

හගේ කහයණහක   ද ිරඹහ ගනොදන්නහ ගකගනක් ඵ ද ඔප්පු 

 කශහ.  විලසහ බංග ගඹසජනහක්  ගගන එන්ගන් ගභොන හගේ  

ගේලඳහරන ගව තු භත ද ිරඹහ  ගනොදන්නහ නම්, එක්ත් ජහතික 

ඳක්ගේ ගම් ඈදිරි ගඳශ ඈන්න ඹගගන් වගන්න. [ඵහධහ ිරරීම්] 

 ය ගභොයම්ගේ  සහමීන් වන්ග  නභක් ඳත් වුණහ. ඒක 
මිනී භරුභක්.  ගභගවභ විලසහබංග ගඹසජනහ ගගන එනහ නම්,  
ඒක ත් බුේධ ලහන භහතය තුභහ  විරුේධත් විලසහබංග 

ගඹසජනහක් ගගන එන්න තමුන්නහන්ග රහ  පුළුන්. ගම් යගට් 
මිනිගවකු  ගරසකගේ ගකොගව  ගවස ගභොනහ ගවස  ගනහ නම්  

ඒක ත් විලසහබංග ගඹසජනහ  ගගන එන්න  පුළුන් නම් ගම් 
යගට් ි ේධ ගන වළභ එකක්භ ල්රහ ගගන විලසහබංග ගඹසජනහ 
ගගන එන්න පුළුන්. ගභගවභ විලසහ බංග ගඹසජනහ ගගගනන 
ි රිතක් නළවළ. ගනොදන්නහ වත්රහභල් කයන්න කවහින් වත් 
ගඳොගශ භ ගහ ගගන තිබුණු ගේලඳහරන  ඳදනභත් නළති කය 

ගන්ගන් නළති  ගදයිඹගන් ිරඹරහ  නහගතඹ ගළනත් හිතරහ 
ගභොනහ ගවස පරක් ප්ර්ගඹසජනඹක් තිගඵන ගදඹක් කයන්න නළණ 

නුණ  -ඥහනඹ- දත් ඳවශ ගේහ! 

ගරු  ඩිරහන් ගඳ ගර්යහ ආභතිතුභහත්, භහත් තය  ගේලඳහරන 
විංහද තිගඵනහ. ඒ ගභොනහ තිබුණත් එතුභහ භහතය යගඹකු  
විධිඹ  ගම් කහයණගේදී ඈතහභ නිළයදි ක යුතු කය  තිගඵනහඹ 
ිරඹන වතිකඹ ඳ ගදනහ. තමුන්නහන්ග රහ  එක ඊදේක් 
කශහ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ ආභතිතුභහ ගනුගන් භ ත් කථහ කයන්න 
සථහක්  නිර්භහණඹ කය දුන්නහ. ඒ භකවඹ ආති කයන්න ඊදේ 

කශ  ඒ ගදඵෆඹන්  -ගඹසජනහ ගගනහ වහ සථිය කශ වරිභ ඵඩු  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගදක - භහ සතුති කයනහ.  ගම් ිකත්රැඳ ගේ නභ "වරිභ ඵඩු 

ගදකක්". එක්ත් ජහතික ඳක්ගේත් ගදදඹක් ආති කශහ.  ගන්! 

ගම් ඈදිරි ගඳශ නිඹහභකගඹස ඔක්ගකොභ  'ගදයිඹගන් ගම් ගභොන 

ගගොන් තකතීරු ළඩක් ද කගශ  ' ිරඹහ හිත හිතහ ක  ඵලිඹහ ගගන 

ඈන්නහ.  ඉශඟ  TNA එක අ කවඹ තක් නළවළ.   ගඳයම්ගහමී 

භහජහදී ඳක්ගේ නිගඹසජිතඹහ ආවිල්රහත් නළවළ. විරුේධ 

ඳක්ගේ " ඹං තං න්තං ඳදං භිගභච්ච " හගේ භකවඹක් 

තිබුණහ නම් ඒකත් නළති කශහ. ගම්ක වත්ගඳොගශ  ගහ ගත්තු  

විලසහ බංගඹක්. ගන්! භ ත් කරුණහකය ගභගවභ  විලසහ 

බංගඹක් වළිර ඈක්භනින් ගගන එන ගර ගඹසජනහ කයමින් භහ 

භගේ චන සල්ඳඹ න් කයනහ.  [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
[7.05 p.m.] 

 
ගරු අර්. ගඹසගයහජන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ஶரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Hon. Deputy Speaker, today, we are going to 

conclude the Debate on the Vote of No Confidence on the 

Hon. Dilan Perera as the Minister of Foreign 

Employment Promotion and Welfare.  

 
ගරු ඵළි ල් ගයසවණ යහජඳක්ෂඑ භවතහ  
(ரண்தைறகு வதவல் ஶரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

No, you cannot mention his name. 

 
ගරු අර්. ගඹසගයහජන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ஶரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

I have to mention his name, Hon. Minister. - 

[Interruption.] Anyway, this is not a Motion against only 

the Hon. Dilan Perera but also against the Ministry itself, 

which had failed to protect Rizana Nafeek. So, that is the 

issue.  
 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

As the Minister who takes responsibility, he is also - 

[Interruption.]  
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ගරු අර්. ගඹසගයහජන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ஶரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

There has been a Debate today, where many of you 
have spoken to defend the Hon. Minister. What have you 
done? You had three speakers to throw mud at the 
Members who proposed and seconded this Motion. It is a 
shame! I was ashamed to sit in this House when the Hon. 
Rohitha Abeygunanwardena spoke. - [Interruption.] He 
was only speaking about the Mover of the Motion and not 
about the proposal. Then, we heard two others, the Hon. 
Minister of Sports and the Hon. Jagath Pushpakumara. 
They were both only throwing mud at others and not 
talking anything useful. We also heard the honourable 
Professor of Law - Minister of External Affairs - and the  
Minister of Justice. They were both speaking - 

 
ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තමුන්නහන්ග  නිගඹසජනඹ කයන්ගන් තුකයඹ ගන්ද? [ඵහධහ 

ිරරීම්] තුකයගේ ජනතහ  ඈංග්රී ි  ගත්ගයනහද? 

 
ගරු අර්. ගඹසගයහජන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ஶரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

ඔඵතුභහ  ගත්ගයන්න තභයි කථහ කයන්ගන්. හඩි ගන්න.  
 

ගරු භහින්දහනන්ද ලුත්ගභගේ භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගභසඩඹහ. භඩඹහ.  

[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු අර්. ගඹසගයහජන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ஶரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

ඔඵතුභහ ගත්රුම් ගන්න. ඔඵතුභහ  ඈංග්රී ි  ගත්ගයන්ගන් 

නළත්නම් ි ංවගරන් ිරඹන්නම්. [ඵහධහ ිරරීම්] හඩි ගන්න.  යි 

ගකසට් ගළහුහ  ඈංග්රී ි  ගත්ගයන්ගන් නළත්නම් ි ංවගරන් 

ිරඹන්නම්.  

The Hon. Minister of External Affairs and the Hon. 

Minister of Justice were talking about the process of 

getting pardon for Rizana from the King of Saudi Arabia, 

the letter written by His Excellency the President, his 

meeting the Crown Prince and other processes. But, this is 

not what we are talking about.  
 
ගරු ල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. සර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Then, what are you talking about? 
 
ගරු අර්. ගඹසගයහජන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ஶரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

The three Members who spoke on this - the Member 

who moved it, the Member who seconded it and the Hon. 

Joseph Michael Perera - spoke about the issue behind the 

execution of Rizana Nafeek.  

ගරු භන්ත්රීටයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

Hon. Member, you do not know what you are talking 

about at all. - [Interruption.] 
 
ගරු අර්. ගඹසගයහජන් භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். ஶரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

When this incident happened in 2005 and when the 

case was filed in 2006, there were issues. One issue was 

that that child was less than 18 years old, a juvenile, 

accused and she had certain rights. Did this Government 

do anything to counter that in the courts of law? - 

[Interruption.] The case was filed in 2006. A verdict in a 

primary court was given in 2007 and the final order of the 

High Court was given  in 2010. During this period, did 

you take up the juvenile nature of this accused in court? 

You did not; you failed to do it. - [Interruption.] Then, 

where is your defence? All this time, you all shouted 

unworthy things. Did you show that you did take this up 

in court? You did not show it.  

The second issue is about the death of this infant. The 

housemaid was accused of having strangled the child to 

death.  

To prove that this child was strangled, there should 

have been a postmortem report which should have been 

challenged, which should have been asked for by the 

lawyers who appeared for this country on behalf of 

Rizana Nafeek. But, you have not shown that you did put 

this forward. In this way, you have failed to fight the case 

of Rizana in the courts of Saudi Arabia in a proper 

manner. So, you have failed and this is what we are 

accusing you of. 

The third is, during the period of the trial, if you had 

acted against the agent who sent this child abroad or the 

person who got the false passport done, if you had 

convicted them - [Interruption.] They were taken to jail 

in 2010. If they were taken to courts in 2007 or at least 

before 2010 when the appeal was being heard, then you 

would have had a chance of winning this case on behalf 

of Rizana. But, you failed to do that. After all that, what 

do you do? You come here and throw mud at those 

people who are trying to point this out. Do you know why 

we brought in this Motion? We brought in this Motion in 

order to focus on the issues that are happening in the 

Middle East. Your Government is dependent on the 

monies remitted by these poor workers in the Middle 

East. But, you failed to look after them. Even today, in 

Saudi Arabia, more than 1,300 people are suffering. What 

is the action you are taking? You are collecting more than 

Rs. 6 billion every year as Foreign Employment Bureau 

charges. But, to what extent are you looking after these 

people? They are the people who are sustaining this 

economy. You have failed them and that is why we 

brought in this No-Confidence Motion against the Hon. 

Dilan Perera or the Ministry of Foreign Employment 
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Promotion and Welfare and your Government. We cannot 

debate a Motion against your Government in a day. We 

will have to meet for 10 days because there are so many 

accusations that we have to make against you. Further, to 

bring  in a No-Confidence Motion against you, we will 

have to print a large book to file that Motion. 

Under these circumstances, we ask you to look at this 

issue afresh, so that at least there are no more Rizana 

Nafeeks who will be executed in the Middle East because 

of your inaction. I feel you have not answered the queries 

raised by the Opposition and as such you should all 

support this Motion. Thank you.   

 
[.බහ. 7.13] 

 

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ (විගේල රැිරඹහ ප්ර්ර්ධන වහ 
ුබඵ හධන භහතය තුභහ) 
(ரண்தைறகு டினரன் வதஶர - வபறரட்டு ஶஷனரய்ப்தை 

ஊக்குறப்தை, னஶணரம்தைஷக அஷச்ெர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ද ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

විහද න ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ ිළිතඵ භභ ිළිතතුරු 

කථහ කයන්ගන් ඈතහභ මිශ්රව වළඟීභිරන් යුක්ත.  විලසහ බංග 

ගඹසජනහ ගගන අ දිනගේ ි  භ භහ දළනගගන ි ටිඹහ, ගම් යජගේ 

ඳ  තිගඵන ලක්තිඹ නු ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ ඳයහජඹ 

කයන්න  භහරු නළති ඵ. වළඵළයි භගේ හිත නියන්තයගඹන් 

භගගන් වපු ප්ර්ලසනඹක් තිගඵනහ. ඒ ප්ර්ලසනඹ තභයි, වුරුදු  විි  

ඳවක් ගේලඳහරනඹ කයරහ, භ භ ිරඹරහ ගගඹක් වදහ ගන්න 

ඵළරි, තභත් භවය ගරහ  භගේ තහත්තහගේ හක්කුගන් 

එදිගනදහ ජීත් ගන්න ල්ලි ඈල්රන භ  - ගම් ගළන භ  ඩහ 

ගවො  වරින් ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීටතුභහ දන්නහ- ගඳෞේගලිකභ එල්ර 

කයරහ  ගම් හගේ  විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගගනහගේ ආයි 

ිරඹන එක. ඒකයි භභ ිරේගේ, භභ කථහ කයන්ගන් මිශ්රව වළඟීගභන් 

ිරඹරහ.  

භභ ගේලඳහරනඹ  එනහ  භගේ තහත්තහ කළභළති වුගණ් 

නළවළ. භහ ගේලඳහරනඹ  ගන්න 1988 දී ඵදුල්ර  කවඹ ඩිේ 

ුලණග කය ආභළතිතුභහ ද ිරේහ, භහ ගේලඳහරනඹ  ගන්න භගේ 

තහත්තහගගනුයි, භගේ ම්භහගගනුයි කළභළත්ත ගන්න ගකොච්චය 

භහරු වුණහද ිරඹරහ.  ඒ න ගකො  භභ ශ්රී  රංකහ ඳරිඳහරන ග හ 

විබහගගඹන් භත් ගරහ, ඳරිඳහරන ග ඹ  ඹන්න, ි රිර්ධන 

ිරඹන ගල්කම්තුභහගේ ප්ර්ධහනත්ගඹන් ඳළළති ඳරිඳහරන ග ඹ  

ඵහ ගළනීගම් ම්මුඛ ඳරීක්ණගඹන් රංකහගේ ඳශමුන 

සථහනඹ  ඳත් වුණහ. යත් මුණුගභ ආභතිතුභහ දන්නහ, ඒ 

ගල්කම්තුභහගගන් රකුණු ගන්න ගකොච්චය භහරුද ිරඹරහ. ඒ න 

ගකො  භහ විගේල ග හ විබහගගඹන්ද  භත්  වුණහ.  භ ත්, 

බ්රැළඩ්භන් වීයගකසන් භවත්තඹහගේ පුතහ ආශ වීයගකසන් 

භවත්තඹහ ත් තභයි - එතුභහ දළන් ඈන්ගන් ගොක න් න් නුය - 

විගේල ග හ  ඵළ ගන්න ලියුම් අගේ. භභ ඒ Diplomatic 

Service  එක ත වළයරහ, ඳරිඳහරන ග ඹ ත වළයරහ, නීතිඥ 

ිත්තිඹ ත වළයරහ ගේලඳහරනඹ  එනහ   භගේ තහත්තහයි 

ම්භහයි කභළති වුගණ්, ඒ දසර ඳශහත් බහ භළතියණඹ   

තයග කශ  කට්ටිඹ  තයගඹ  භයපු නිහ. තයගඹ  භළරුහ. 

එක්ත් ජහතික ඳක්ගඹන් භළරුහ; ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණන්  

භළරුහ. වළඵළයි  භභ දන්නහ, ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් 

භන්ත්රීටතුභන්රහ ද ගම් විලසහ බංග ගඹසජනහ ම්ඵන්ධගඹන් 

ගන්න තීන්දු ගළන. නමුත් එගවභ වුණහ  භභ ඒ ගළන ඳම්ගන් 

හිතන්ගන් නළවළ. ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණන් නම් භහ භයන්න 

අගේ නළවළ. භභ දන්ගන් නළවළ, ඒ භගේ තහත්තහ  ගජ්වීපී එක 

භඟ තිබුණ ම්ඵන්ධඹ නිහද ිරඹරහ. වළඵළයි යඑන්පී එගකන්  

තුන් ඳහයක් භහ භයන්න ඊත්හව කශහ. ඒ 1988 දී, භ  වුරුදු 

විි ඳගව දී, භභ ඳශහත් බහ භළතියණඹ  තයග කයන ගරහගේදී. 

ඒ නිහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ භහ ගකගයහි විලසහඹ බංග වීභ 

ගළන  භහ පුදුභ ගන්ගන් නළවළ. විලසහ බංග ගඹසජනහක් 

ගගනළල්රහ ගනොගයි,  භහ භයරහ ගේලඳහරනගඹන් යින් 

කයන්නයි ඒ දසර එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ භවරුන්  

වුභනහ කයරහ තිබුගණ්. භහ භයරහ  ගේලඳහරනගඹන් යින් 

කයන්න ඊත්හව කයපු එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ භ  විරුේධ 

විලසහ බංග ගඹසජනහක් ගගනළල්රහ ගම් විධිඹ  භඩ ගවන එක 

ගළන භභ පුදුභ ගන්ගන් නළවළ. භභ ඳුබ කවඹ වුරුදු විි ඳවභ 

ජීත් වුගණ් ගඵසනසලින්.  

භගේ ම්භහ 1988 දී ළඩිපුය හිටිගේ ඳන්ල්ර. භගේ 

තහත්තහ කගතසලිකගඹක්. ම්භහ ගඵෞේධ. භගේ තහත්තහ ඳල්ලි 

ඹන්ගන් නළවළ. ඹන්ගන් නත්තල් ද   විතයයි. ඒත් ිළ එක්ක 

ගගන  කවගඹොත් විතයයි. තහත්තහගේ ඥහතීන් හිටිගේ ඳල්ලිර. ඒ 

ගන ගභොකක ත් ගනොගයි. ඡන්දඹ දිනන්න ිරඹරහ ගනොගයි. 

''ගම්කහ භළගයන්න එඳහ'' ිරඹරහ ප්ර්හර්ථනඹ කයන්නයි.  එදහ ි   ද 

න ගතක් වුරුදු  විි ඳවක්  භහ ගේලඳහරනඹ කගශ  ඵ භල් 

ගර්ණුක් තයමින්ත් ජනතහගේ ල්ලිර  ත තිඹන්ගන් 

නළතු. වහලි ආශ ප්ර්හගේශීඹ බහගේ විඳක්ගේ නහඹකතුභහ 

ඈන්නහ, යඑන්පීගේ. ඒ ගළන වන්න, වරින් ප්ර්නහන්දු 

භන්ත්රීටතුභහගගන්. වහිත ආශ ප්ර්හගේශීඹ බහගේ විඳක්ගේ යඑන්පී 

භන්ත්රීටරුන් ඈන්නහ, ඳස ගදගනක්. ඒ වඹ ගදනහභ ද  ඬනහ. 

ඒ ඬන්ගන් ඩිරහන් ගඳගර්යහ ිරඹන න්ධහනගේ 

ගේලඳහරනඥඹහ  ගවනහ  ගනොගයි. වහලි ආශ  ප්ර්ගේලඹ තුශ 

ඳක් විඳක් ගදදඹිරන් ගතොය ංක ළඩ කයන වහලි ආශ 

භනුය ගඹකු  ගවන එක . ගව ත් ඒ මිනිසුබ ඡන්දඹ ගදන්ගන් 

වරින් ප්ර්නහන්දු . භ  ඡන්දඹ ගදන්ගන් නළවළ. භ  හිතහ ගන්න 

ඵළරි ඒකයි.  ආයි, ගම් යගට් ංක ගේලඳහරනඹ කයන්න එඳහද?   

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි,  ද ඊගේ රුගේ භගේ 

ගවසදය භන්ත්රීටතුභන්රහ, ආභතිතුභන්රහ දවඩිඹ දහගගන, භව 

ඳහගර් ි ටිඹහ.  ඒ විගේල ග හ නියුක්ති කහර්ඹහංලගඹන් ගගනහපු 

ගනඟ ගනොගයි. එතළන කහර්ඹහංලගේ ඹත් ි ටිඹහ. යහගේ 

ඹත් ි ටිඹහ. ඵදුල්ගල් ඹත් හිටිඹහ. වහලිආශ ඹත් හිටිඹහ. 

ගභොනයහගර ඹත් හිටිඹහ. යත්නපුගර් ඹත් හිටිඹහ. ල්ලි දීරහ ඒ 

ඹ ගගගනන්න භ  ඕනෆ නළවළ. ආයි ඒ? තභ භහ ගකගයහි 

ඵදුල්ර දිස්රි්ක්කගේත්, ගම් ගරු බහගේත් විලසහඹ බංග 

ගරහ නළති නිහ. ද එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ භන්ත්රීටරු වදත  

තට්ම් කය කය ඈන්ගන්. භහ දන්නහ  කීඳ ගදගනක් ගම් විලසහ 

බංග ගඹසජනහ  ඳක් නළකවටින්ගන් හිගත් භවහ ඵයක් ආති 

ඵ. වළඵළයි නළකවටින්න. නළත්නම් ඔඵතුභන්රහගේ ගඵල්ර 

කළගඳනහ. නළකවටින්න, නළත්නම් ගඵල්ර කළගඳනහ. ඩු 

තයමින් යඑන්පී එගක් භන්ත්රීටරු වඹ ගදගනකු ඈන්නහ, 

භන්ත්රීටරිඹන් ගදගදගනකුත් එක්ක. ඒ ඹ නළකවටින්ගන් හිගත් 

ඵයක් ආති. තිස ත්තනහඹක භව ගල්කම්තුභහත් හිගත් ගඳොඩි 

ඵයක් ආති තභයි නළකවටින්ගන්. එතුභහ දන්නහ භහ කවුද ිරඹරහ. 

එතුභහ භගේ ඈතිවහඹ දන්නහ; ර්තභහනඹ දන්නහ. ගභතළන 

ඈන්න යඑන්පී එගක් භන්ත්රීටතුභන්රහ කී ගදගනකු  විගේල රැිරඹහ 

ක්ග ත්රැගේ ප්ර්ලසන භතු වුණහද? ඒහ ිරඹන්න ගවො නළවළ, ගම් 

භන්ත්රීටරු භ  ඵණිනහ. Telephone calls දුන්නහභ ඳළඹ 24ක් 

තුශ ඊදේ කයරහ තිගඵනහ.  භභ ඒ ඹගේ නම් ිරේගොත් 

ඒගගොල්රන් ගව  කළගඳනහ. ඒ නිහ භභ ඒ ඹගේ නම් 

ිරඹන්ගන් නළවළ.  

තිස ත්තනහඹක භව ගල්කම්තුභනි, ප්ර්ලසනඹක් භතු වුණහ 

කහර්ඹහංලගේ භහදී ංගභගේ ගල්කම්තුභහ . ජිත් ගප්ර් භදහ 
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භළතිතුභනි, භහ ගඳොගයොන්දු වුණහ "දළඹ  ිරරුශ" ඈය වුණු වහභ 

ඒක නිළයදි කයනහ ිරඹරහ. ඒක නිළයදි කශහ. භහ ිරඹන්ගන්, 

භ  එක්ත් ජහතික ඳක්ගඹන් ඡන්ද ඕනෆ නළවළ. භ  එක්ත් 

ජහතික ඳක්ගඹන් විලසහ බංග ගඹසජනහ 10ක් ගගගනන්න. 

වළඵළයි, ඩිරහන් ගඳගර්යහගේ ප්ර්තිඳත්තිභඹ ගේලඳහරන ගභන ඵ 

භල් ගර්ණුකිරන්ත් වයන්ගන් නළවළ ගකොයි ඳළත්තක ත්. 

 නමුත් ගේලඳහරනඹ වරිඹ  කයන මිනිුබන් ගම් විධිඹ  භහනි ක 

ට් න්න ඊත්හව කයන්න එඳහ. ඩිරහන් ගඳගර්යහ භහනි ක 

ළග න්ගන් නළවළ. ට් න්නත් ඵළවළ. ගවන්න ගවන්න ිළ 

නළකවටිනහ. ිළ යත්තයන්.  

ගනක් එක, භහන හිමිකම් ම්ඵන්ධ ජිනීහර  රංකහ  

එගයහි ගඹසජනහ ගගනහගේ ආගභරිකහ ගනොගයි, ඉශ්රවහඹරඹ 

ිරඹරහ ිරඹපු එක්ත් ජහතික ඳක්ගේ භවය ඹ තභයි ගම් 

විලසහ බංග ගඹසජනහ  ත්න් කයරහ තිගඵන්ගන්. 

එක්ගකගනකු ඳත්තගර්  ිරඹරහ තිබුණහ. -ඔහු භව ගරොකු  

දන්නහ, කයිහරුකහයඹහ- එඹහ ිරඹරහ තිබුණහ, "රංකහ  එගයහි 

ජිනීහර  ගඹසජනහ ගගනහගේ ඉශ්රවහඹරඹ" ිරඹරහ. තුඃ 

ගනොදිරන්! ගන ගභොකක්ද ඒ ගළන ිරඹන්න තිගඵන්ගන් ? භහ 

අගේගශීලි න්ගන් නළවළ. ගභොකද භගේ ගේලඳහරන ගභන  

ඉගේ දිනඹ  වුරුදු 25ක්. ගම්ක ගම් ගදඵෆඹන් විි න් භ  දුන්නු 

ගරොකුභ තෆේගක්. ගරු විභල් වීයංල ආභතිතුභහ ිරේහ හගේ 

ගම්ක ගදඵෆඹන්ගේ ළඩක්. එක්ගකනයි හිටිගේ. ගජසකර් විතයයි 

හිටිගේ. ඒ රණු කෆහ ගනක් ඹ. ගනක් එක්ගකනහ එකතු 

වුගණ්, රිහනහ ගනුගන් ඈදිරිඳත් වුණු බහ කල් තළබීගම් 

ගඹසජනහ ගරහගේ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී භහ එඹහ ගළන  ආත්ත 

ිරඹපු නිහ. ගඵොදු ඵශ ග නහ ජහතිහදගඹන් ඊන්භහදඹ  

ගගගනන්න මුලින්භ ඳහය කළපු ගකනහ කවුද  ිරඹන ආත්ත භහ 

රිහනහ නෆීක් ගනුගන් ගගනහ බහ කල් තළබීගම් 

ගඹසජනහගේදී ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ිරේහ. ඒ ිරේ නිහ තභයි 

ගජසකර්  ඒ ඵෆඹහ  එකතු වුගණ්. ගඵොදු ඵශ ග නහ මුලින්භ කවගේ 

Law College එගක් ගේට්ම් ශඟ . ඒක ඳත්තු කගශ  කවුද? ද 

ගම් ගඹසජනහ ගගනහපු ගකනහ. ඒ ගනින් කවුරුත් ගනොගයි, 

එඹහ. භහ ආත්ත ිරේ නිහ තභයි එඹහ ේගේගඹන් ගම් විලසහ 

බංග ගඹසජනහ ගගනහගේ. ගන එකක් නිහ ගනොගයි.  

ඒ නිහ භ  ගභච්චයයි ිරඹන්න තිගඵන්ගන්, භභ ඊත්තය 

ගදන්න ඹන්ගන් නළවළ. භ  වතිකඹ දීරහ තිගඵනහ රිහනහ 

නෆීක්ගේ ම්භහ; රිහනහ නෆීක්ගේ තහත්තහ; රිහනහ නෆීක්ගේ 

ගගම් ඳල්ලිගේ පජකතුභහ. ගරු නිගඹසජය  කථනහඹකතුභනි, ඒ ඹ 

භහ ම්ඵන්ධගඹන් කයපු ඒ ි ඹලු ප්ර්කහල  භහ බහගත* කයනහ 

වළන්හඩ්ගත කයන්න.  

ඈතිවහඹ ිරඹහවි රිහනහගේ භ ව ිළඹහ භහ ගකගයහි දළක් ව 

විලසහඹ. ද ඊගේ ඔවුන් භහ ගනුගන් ගනභ ඹහඥහක් කශහ. 

ගභන්න ඒහගේ ිළන්තය. ගකොශම ගනොගයි, හෆි නගර්ර 

රිහනහගේ ගගම් ඳල්ලිගේ. ගගම් ඳල්ලිගේ ඒ ඹහඥහ කගශ  භහ 

ගනුගන්. ඒ ඡහඹහරඳත් භහ බහගත** කයනහ. ගභොකද, 

භවය ඹ ිරඹනහ ගන් භහ ඒ ඹ ල්ලිර  ගත්තහඹ ිරඹරහ. 

ල්ලිර  ගන්න ඵළවළ රිහනහගේ ම්භහ. එගවභ නම් වුදිගඹන් 

අපු ල්ලි ගන් ඒ ඹ ගන්ගන්. වුදිගඹන් ගදනහඹ ිරඹපු 

ල්ලිත් එඳහ  ිරේ ඒ හිංක ම්භහ  ද ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී 

ඳවහ කශහ, ඒ ම්භහ ල්ලිර  ගත්තහ ිරඹරහ. ගම් ඹ  තුඃ 

ගනොදිරන්  ගනොිරඹහ ගන ගභොනහද ිරඹන්න තිගඵන්ගන්? 

ගරු නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභනි, ඳුබ කවඹ ි ංවර ලුත් 

වුරුේද දිනර භහ ගරඵනනගේ ඈන්න ගකො  භගේ ශඟභ 

මිත්රැගඹක් භ  වුරුදු ඳණිවුඩඹක් එේහ.  ඒ ඳණිවුඩගේ ගභග  

වන් වී තිගඵනහ. "Short but meaningful:You will never 

reach your destination if you stop and throw stones at every 

dog that barks.  - Dr. Kamal”. 

භ  ිරඹන්න තිගඵන්ගන්ත්, භගේ ඈරක්කඹ කයහ භහ ඹනහඹ 

ිරඹන එකයි. එග  ඹන ගකො  වළභ වන්දිඹකභ බුයන ඵල්රන්  

ගල් ගවන්න කවගඹොත් භගේ ඈරක්කඹ කයහ ඹන්න ඵළවළ. 

ඵල්රන්  භහ ගල් ගවන්ගන් නළවළ. එභ නිහ ඵල්ගරස බුයති. 

ඵල්ගරස බුයන ග විතයක් ගනොගයි, භවය ඹ ගඹන් වළටිඹ  

ඊම්ඵෆ ිරඹන ගත් ිළ ද ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී දළක්කහ.  
 
[මරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගභභ විලසහ බංග ගඹසජනහ ම්ඵන්ධගඹන් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඳක්, විඳක් ගදදඹිරන් ගතොය භ  වහඹ  

ව භ  විරුේධ ගඵොගවොභ විගේචනහත්භක දවස ඈදිරිඳත් 

කශ ි ඹලු ගදනහ භ සතුතින්ත නහ. විගල ගඹන්භ භහ තුම් 

නහ, භහ මුදුන් භල් කඩක් හගේ අයක්හ කශ ජහතික භන්ඹ 

ගනුගන් භහ දයන භතඹ නිහ ගදස අණ්ඩු  විරුේධ ගගනහපු 

ගඹසජනහ ම්ඵන්ධගඹන් ගදභශ ජහතික න්ධහනඹ භෆත 

ඈතිවහගේ ප්ර්ථභ තහ  ඡන්දඹ දීගභන් ළශකී ි ටින එක ගළන. 

භහ එඹ දිරන්ගන්,  භහ රළබ ජඹග්රාවණඹක් වළටිඹ  ගනො භ  ගම් 

ි ඹලු කහයණහ කයන්න  ලය  කයන ඵරඹ රඵහ ගදන ව භ  

භඟ ගඳන්න භහගේ අදයණීඹ නහඹක තිගරු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ  කයපු ගගෞයඹක් ගරයි.  

ද ගම් බහගේදී ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ ගන්නහ ව තීන්දු 

භහ දන්නහ. ිළ එක  හි පු ගවසදයරු. ඔඵතුභන්රහ ඒ තීන්දු 

ගන්ගන්ත් ගඵොගවොභ භහරුගන් ිරඹරහත් භහ දන්නහ. විවිධ 

තර්ක භළද තභයි එග  කයන්න  ි ේධ න්ගන්. ඒ තීන්දු 

ගත්තහ  භහ තයව නළවළ. ගභොකද, භහ වුරුදු 25ක් ගේලඳහරනඹ 

කයරහ තිගඵනහ. ඵදුල්ර දිස්රි්ක්කගේ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ 

වුරුදු 12ක් වළදුගණ්, ළඩුගණ් භගේ නිග  කහභයඹකයි. භගේ 

තහත්තහ ඔඵතුභන්රහගේ ඳක්ඹ ගනුගන් භහ වඹක් හියඵත් 

කහපු භනුය ගඹක්. භහ තයව නළවළ, ඔඵතුභන්රහ ඒ තීන්දු 

ගත්තහ . ඔඵතුභන්රහ  ද ඒ තීන්දු ගන්න ි ේධ ගරහ 

තිගඵනහ. ඒ තයම්භ ඵළඳිඹහ ළඩි ගරහ තිගඵනහ, නලය  

ඹත් එක්ක. එභ නිහ ඒ තීන්දු ගළනීභ ගළන භහ තයව නළවළ. 

වළඵළයි ඔඵතුභන්රහගේ ගේලඳහරන ඳක්ගේ මුර දන්නහ 

ගකගනක් වළටිඹ , ගයසවණ විගජ්වීය භළතිතුභහ ගගදය කෆභ කන 
ගකො  එවහ ඳළත්ගත් කහභයගේ ඈරහ ගයසවණ විගජ්වීය දිවහ ඵරහ 

ගගන හි පු ගකගනක් වළටිඹ  භ  ිරඹන්න පුළුන්, ගම් 

ම්ඵන්ධඹ ළඩිදුය කවගඹොත් ගයසවණ විගජ්වීය භළතිතුභහ නළත 

තහක් භළගයනහඹ ිරඹරහ. ඒ ිළිතඵත් හදඹක් ගනොගයි, 

ඈල්ලීභක් කගශ . ඔඵතුභන්රහ  හද කයන්න භහ කවුද? 

ඔඵතුභන්රහ ගේලඳහරන ඳණ්ඩිතගඹස. එග  ඈල්ලීභක් කයමින්, 

ද භ  ඊදවු කශ, භහ ළනසූ, භගේ ගේලඳහරන ගභන සථහය 

කයන්න ඈදිරිඳත් වුණු, ඳුබ කවඹ ති ගණනහක් තිසග  භභත් 

එක්ක හි පු භගේ අදයණීඹ ගඹන්  භහ සතුතින්ත නහ. 

ආභතිරුන්, භන්ත්රීටරුන් ිරහිඳ ගදගනක් ද භභත් භඟ තයව 

වුණහ, කථහ කයන්න සථහ ගදන්න ඵළරි වීභ ගළන. ද එගවභ 

විලසහ බංග ගඹසජනහක් අහ නම් භහ ඳයදිනහ, වරින් ප්ර්නහන්දු 

භන්ත්රීටතුභනි.  

ඒ හගේභ තභයි, භ  ගම් ගභන ඹන්න මධර්ඹඹ වහ ලක්තිඹ 

දුන්නු භගේ ම්භහ, භගේ තහත්තහ, භගේ ගගම් ඹ, ඵදුල්ර 
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————————— 
* * පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
* * தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

* * Placed in the Library. 

———————————— 
* කථහ හනගේ ඳශ කය ආත. 
*  உஷறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

දිස්රි්ක්කගේ ඹ, උ ඳශහගත් ඹ. භගේ අදයණීඹ නහඹක 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ගම් කහර සීභහ තුශ භ  දුයකථන 

ආභතුම් තුනක්, වතයක් දුන්නහ. හභහනය ගඹන් එතුභහ 

දුයකථනගඹන් කථහ කයන්ගන් ඊඳන් දිනඹ  විතයයි ගන්. ඳුබ කවඹ 

දිනර නිකම් කථහ කයරහ දුක, ළඳ වනහ. ඉ  ඳසග  

ිරඹනහ, "හිත කරඵර කය ගන්න එඳහ. විලසහ බංග ගඹසජනහ 

ඈදිරිඳත් වුගණ් රංකහගේ හි පු ගරොකු ගරොකු නහඹකඹන් "යි 

ිරඹරහ. භහ දන්නහ, ගම් ිරඹන්ගන් භහ නන්නඹ ිරඹරහ. 

එගවභ නහඹකගඹක් තභයි භ  ඈන්ගන්. ඒ නහඹකඹහ ගනුගන් 

භගේ ගේලඳහරන ප්ර්තිඳත්ති භත රැඳී ඈ ගගන ගම් ගභන ිළ 

ඹනහ. රණු කන, ගගොන් ළඩ කයන එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  

නම් නළත යක් ඈඩ ගදන්ගන්භ නළවළ, නළවළ, නළවළයි ිරඹමින්, 

හන ලගඹන්, ජිත් ගප්ර් භදහ භන්ත්රීටතුභහගේ ිළඹහ න අර්. 

ගප්ර් භදහ භළතිතුභහ යක් ිරේ දනිරන් භගේ කථහ න් 

කයන්න භහ තීන්දු කශහ. එතුභහ  විරුේධ ගදසහභිගඹසගඹ 

ගගනහපු ගරහගේ එතුභහ ිරේහ, "භහ භළරුත් කභක් නළවළ. 

භගේ චරිතඹ ඝහතනඹ කයන්න එඳහ"යි ිරඹරහ. ජිත් ගප්ර් භදහ 

භළතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහ  ිරඹන්ගන්ත්, භහ භළරුත් කභක් 

නළවළ, භගේ ංක ගේලඳහරනඹ  ඳවය ගවන්න එඳහඹ ිරඹරහයි. 

තමුන්නහන්ග රහ ි ඹලු ගදනහ භ ගඵොගවොභ සතුතියි.  

2087 2088 

————————— 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ලිඹවිලි: 
 *  ெதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட ஆங்கள்: 

 * Documents  tabled: 

[ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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 නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඹසජනහ බහ  ඈදිරිඳත් කයනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රදී. 
ක වඬල් නු " විරුේධ" භන්ත්රීටන්  ජඹ ඵ නිගඹසජය  

කථහනහඹකතුභහ විි න් ප්ර්කහල කයන රදී. 

றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி "இல்ஷன" ஶஶனரங்கறற்த ண ெதரரகர் 

அர்கள் அநறறத்ரர்கள். 

Question put.  
MR.  DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, declared 

that the "Noes"  had it. 

 

 
ගරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Divide. 
 
 
ඳහර්ලිගම්න්තු 43 න සථහය නිගඹසගඹ ඹ ගත් - ඳක් 32 : 

විරුේධ 136 ඹනුගන් ගඵදුගණ්ඹ. 
தரரளுன்நம் 43 ஆம் றஷனக்கட்டஷபப்தடி தறரறந்து:  ெரர்தரக 

32;  றரக 136. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 32; 

Noes 136. 
 

 
නිගඹසජය  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ නු ගඹසජනහ ඳයහජඹ ව ඵ දන්මි.  

 
 
 
 

 
කල්තළබීභ 

எத்றஷப்தை 
ADJOURNMENT 

 

 
එකල්හි ගේරහ . බහ. 7.30 ඳුබ කය තිබුගණන් නිගඹසජය  

කථහනහඹකතුභහ විි න් ප්ර්ලසනඹ ගනොවිභහ ඳහර්ලිගම්න්තු කල් තඵන 
රදී. 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඉ  නුකර,  . බහ. 7.35  2013 භළයි 08 න 
ඵදහදහ  . බහ. 1.00 න ගතක් කල් කවගේඹ. 

 

 

அப்வதரழுது ஶம் தற. த. 7.30 றக்குப் தறந்றறட்டஷரல் 

தறறச் ெதரரகர் அர்கள் றணர றடுக்கரஶனஶ 

தரரளுன்நத்ஷ எத்றஷத்ரர். 

அன்தடி, தற. த. 7.35 றக்கு, தரரளுன்நம் 2013 ஶ 08, 

தைன்கறஷ தற.த. 1.00 றஷ எத்றஷக்கப்தட்டது. 

 

 
And it being past  7.30 p.m., MR.  DEPUTY SPEAKER  adjourned 

Parliament without Question put.  
Adjourned accordingly at  7.35 p.m. until  1.00 p.m. on Wednesday, 

08th May, 2013.  

2089 2090 

[ගභභ ලිඹවිලි පුසතකහරගේ ද තඵහ ආත.] 
[இந் ஆங்கள் தல் றஷனத்றதம் ஷக்கப்தட்டுள்பது] 

[This Documents also placed in the Library.] 





  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිගම්න්තු විහද හර්තහර හර්ක ක දහඹක මිර රු. 2178ිර. ිළ ඳතක් ගගන්හ ගළනීභ ලය   
නම් ගහසතු රු. 18.15ිර. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50ිර. ගකොශම 6, ිරරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, ංක 102, 
ිළඹි රි ගගොඩනළකවල්ගල් යජගේ  ප්ර්කහලන  කහර්ඹහංලගේ  ධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්ර්ථභ දහඹක  මුදල් ගගහ ඈදිරි ර්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළිරඹ.  

නිඹමිත දිගනන් ඳුබ  එනු රඵන දහඹක ඈල්ලුම් ඳත් බහය ගනු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்ஷகறன் தடரந் ெந்ர தௐதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

வெனவு தௐதர 2.50. தடரந் ெந்ர தொற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க வபறதௌட்டதனகம், இன. 102, 

தறெறநற கட்டிடம், தரன்கஷட வீற, கறதபப்தஷண, வகரழும்தை 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அதப்தற தறறகஷபப்  

வதற்தக்வகரள்பனரம். எவ்ஶரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ஶறக்கு தொன் ெந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ஶண்டும். தறந்றக் கறஷடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்வகரள்பப்தடரட்டர. 
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිගේන්තු රැස විඹ.   

ථහනහඹතුභහ [රු චභල් යහජඳක් භවතහ] මූරහනහරඪ විඹ. 
பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ணஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர்  அலர்கள்  [ஶண்தைஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] ெமயம 

லகஷத்ெஶர்கள். 

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

 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 
கணக்கஶய்லஶரர் அெஷபெஷஷனது அமஷக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රී  රංහ ප්රණජහතහන්්රිA භහජහ ජ ජනයජගආ ආණ්ඩුරாභ 

ීසථහග  154(6) ීසථහ ප්රණහය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  වඹළනි හණ්ඩගආ XVII ව 

XVIII ළනි ගො ස ව 2011 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  ඳශමුළනි හණ්ඩගආ IV ව 

V ළනි ගො ස, ඳසළනි හණ්ඩගආ I, II ව III ළනි ගො ස 

ව වඹළනි හණ්ඩගආ III, IV ව V ළනි ගො ස භභ ඉදිරිඳත් 

යමි. 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ේඳත් ශභනහයණ අභහතීතුභහ ව ඳහර්ලිගේන්තුග  
බහනහඹතුභහ ) 
(ஶண்தைஷகு நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

தொகஶமத்துல அமச்சதம் பஶஶளுன்மச் சமப தொெல்லதம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, "එකී හර්තහග  එකී ගො ස මුද්රrණඹ 

ශ යුතුඹ" යි භභ ගඹෝජනහ යමි.  
 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

හර්තහ මුද්රrණඹ ශ යුතුඹයි නිගඹෝ යන ර ජ. 
அமஷக்மக அச்சஷடப்படக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ ගල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்ெஷங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

(203 ළනි අධිහයඹ ව) ගභෝ ර් හවන ඳනගත් 19 ළනි න්තිඹ භ 

කිඹවිඹ යුතු, එකී ඳනගත් 237 ළනි න්තිඹ ඹ ගත් ප්රණහවන අභහතීයඹහ 

විසින් හදන රදු, 2013 ජනහරි 31 දිනළති අං 1795/35 දයන අතිවිගලේ 

ළට් ඳත්රකගආ ඳශ යන රද නිගඹෝ.- [ප්රණහවන අභහතී රු කුභහය ගල්භ 

භවතහ ගනු  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන ර ජ. 
சபஶதேடத்ெஷல் இதக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගඳත්ේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
රු චන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ (නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ 
ව හය බහඳතිතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு சந்ெஷ வீக்தகஶடி - பஷெஷச் சபஶநஶகதம் 

குழுக்கரஷன் ெலஷசஶரதம்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and 

Chairman of Committees) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ෆල්ර, තුංගතො , දළදිභ ඳහය, 

ගද ගදය ඳදිංික ඩබ්ලි . සුධර්භහ කුසුභ හන්ති ගභගනවිඹගන් 

රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතන්මි.     

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ අංගොඩ, ල්ගඳොර, 12 න 

ඳටුභ, විජිතපුය භහත, අං 106/1 දයන සථහනගඹහි ඳදිංික 

ගේ.එේ. භළක්සි ගඳගර්යහ භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භක් 

ිළිතන්මි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ භවතහ (විගේල  යුතු  
නිගඹෝජී අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு நஷமஶஶல் தபமஶ - தலரஷநஶட்டலுலல்கள் 

பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ගදහිර, ඳල්ලිඹගදොය ඳහය, අං 

16/2 දයන සථහනගඹහි ඳදිංික සිරිභත් යත්නඵන්දු ඥහනදහ 

භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතන්මි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු හමිණී ජඹවිරாභ ගඳගර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ගොශම 15, භට් ක්කුලිඹ අලුත් 

භහත ඳහය, අං 876/2 දයන සථහනගඹහි ඳදිංික ජී.එේ. ගුණයත්න 

භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතන්මි. 

 
රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷக்டர் அந்ெனஸ) 

(The Hon.Victor Antony) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ේ ගද 

ිළිතන්මි. 

2091 2092  



ඳහර්ලිගේන්තු 

(1)  බිංගිරිඹ, ඳුරුළ ඳදිංික එේ.පී. යණසිංව භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2) පුත්තරභ, තබ්ගඵෝ, අනුයහධපුය ඳහය, 8 ණුගහි ඳදිංික 
ටී.ජී. දඹහතී භවත්මිඹගන් රළබුණු ගඳත්භ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු වී.ගක්. ඉන්දි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ගවේභහල් ගුණගේය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ේ ගද 

ිළිතන්මි. 

(1)  ිළ ඵළේදය, හුරංදහ ඳදිංික ගක්.එච්.ජී. කුසුභහතී 
භවත්මිඹගන් රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2) අකුරැස, ගඳෝයම, අං 216/29/සී දයන සථහනගඹහි ඳදිංික 
ආර්.පී.ජී.එේ. යත්නහඹ භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ. 

 

රු යි.ජී. ඳේභසිරි භවතහ 
(ஶண்தைஷகு மல.ஜஸ. பத்சஷஶஷ) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ේ ගද 

ිළිතන්මි. 

(1) ළුතය දකුණ, හලු ඳහය, අං 350/5 දයන සථහනගඹහි 
ඳදිංික එේ. ගෝභදහ ප්රණනහන්දු භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ; ව 

(2) යිතඩි, යිතඩි දකුණ ඳදිංික ගක්. ඥහනරපී 
භවත්මිඹගන් රළබුණු ගඳත්භ. 

 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஶந்ெ பண்டஶ) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු ථහනහඹතුභනි, අර , වපුවගදය, සිරිරක් 

නිගහි ඳදිංික පී. තිරයත්න භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භක් 

භභ ිළිතන්මි. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටිභගේ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

රු පී. දඹහයත්න භවතහ (ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு தே.  ெஶத்ன - உணவுப் பஶதுகஶப்தை அமச்சர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ේ ගද 

ිළිතන්මි. 

(1) අේඳහය, ළමුණුපුය, එස.පී. 23/බී දයන සථහනගඹහි ඳදිංික 
එච්.ය.එස. ජඹසිංව භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2) ගේයහගදනිඹ, ගභගොඩ ළුමු, අං 229/4 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංික ගක්.ඒ. ිළඹගේන භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 
ඉදිරිඳත් යන රද ගඳත්ේ  භවජන ගඳත්ේ ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන  ර ජ. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்கமரப் தபஶதுதக் குழுவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ප්රණලසනර  හික ිළිතතුරු 
லஷனஶக்களுக்கு லஶய்தோய லஷமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රණලසන අං 1-1850/'11-(2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රණලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතීතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසගආ ප්රණධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயமப்தை அமச்சதம் அசஶங்கத் ெப்பஷன் 

தொெற்மகஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, යහඹ වහ භවහභහර් අභහතීතුභහ 

ගනුගන් භභ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ තිඹ හරඹක් 

ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ල් ඉල්රන්ගන් ඇයි? 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ  ගවො ඳළවළදිලි ිළිතතුයක් ගදන්නයි.  

 
ප්රණලසනඹ භතු දින ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන ර ජ. 
லஷனஶமல ற்தமஶத ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
“භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ”:   විගලේඥ ගයෝවල් 
“வஷந்ெ சஷந்ெமன ெஷர்கஶய மநஶக்கு” : நஷதைணத்துல 

ஆஸ்பத்ெஷஶஷகள் 

―MAHINDA CHINTANA—VISION FOR THE FUTURE‖ : 

SPECIALIST HOSPITALS 
 

2338/’12 

2. රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගෞී අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (2) : 

(අ) "භහින්ද ිකන්තන - ඉදිරි දළක්භ" ප්රණතිඳත්ති භහරහ භිනන් 
ගොශම  ඳභණක් සීභහ වී ඇති විගලේඥ ගයෝවල්, ගද 
ඵළගින් ෆභ ඳශහතභ සථහිළත කිරීභ   ගඹෝජනහ ය ඇති 
ඵ එතුභහ දන්ගනහිද?  

(ආ) ගේ න වි  එභ ගයෝවල් සථහිළත කිරීගේ  යුතු ආයේබ 
ය තිගබ්ද ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ඇ)  ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 
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சுகஶெஶ அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ:  

(அ) “கஷந்ெ சஷந்ெமன ெஷர்கஶய மநஶக்கு” தகஶள்மகத் 

ெஷட்டத்ெஷன்தோயம், தகஶழும்தைக்கு ட்டும் 

லமதக்கப்பட்டுள்ர நஷதைணத்துல ஆஸ்பத்ெஷஶஷகள் 

எவ்தலஶத ஶகஶணத்ெஷலும் இண்டு வீெம் 

ெஶபஷப்பெற்கு தொன்தஶறஷப்பட்டுள்ரதென்பமெ 

அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) ெற்மபஶது மற்படி ஆஸ்பத்ெஷஶஷகமர ெஶபஷப்பெற்கஶன 

நடலடிக்மககள் ஆம்பஷக்கப்பட்டுள்ரனலஶ ன்பமெ 

அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that it has been proposed by the 

“ M ahinda Chintana - Vision for the Future ”  

manifesto, that two specialist hospitals, which 

have been confined only to Colombo, be 

established in each province? 

(b) Will he state whether the work related to the 

establishment of the aforesaid hospitals has  been 

commenced by now? 

(c) If not, why?  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ගෞී නිගඹෝජී 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගෞී අභහතීතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ.  

 

(අ) ව  (ආ)  

 ගතෝයහ ත් ජහති ගයෝවල්ර වහ ඳශහත් ගයෝවල්ර 
ගෞ  ී ගේහ ඳවසුේ ළඩි දියුණු ය උස කිරීභ  
ගඹෝජනහ ය ඇති අතය එභ ගයෝවල් ළඩි දියුණු කිරීගේ 
 යුතු සිදු ය ඇත.  

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහගරහ කිඹන්න, (ආ) ඹන්න  ඔඵතුභහගේ ිළිතතුය 

ගභොක්ද? 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒභ තභයි. (අ) ව (ආ) ඹන ගො ස ගද භ ිළිතතුය 

න්ගන්, "ගතෝයහත් ජහති ගයෝවල්ර වහ ඳශහත් ගයෝවල්ර 

ගෞී ගේහ ඳවසුේ ළඩි දියුණු ය උස කිරීභ  ගඹෝජනහ 

ය ඇති අතය එභ ගයෝවල් ළඩි දියුණු කිරීගේ  යුතු සිදු ය 

ඇත."  (ඇ) වහ ිළිතතුය, "ඳළන ගනොනඟී".  
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමු ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. රු නිගඹෝජී ඇභතිතුභහගන් භභ අවන්න ළභළතියි, 

භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ගේ වන් ගරහ තිගඵන ආහයඹ  

ඳශහත් භට් ගභන් විගලේඥ ගයෝවල් ගද ඵළිනන් සථහඳනඹ 

යන්ගන් ගොගවොභද, ගේ යගට් විගලේඥ වදීරුන්ගේ - 

සනහයු ලරී,  වෘදඹ ගයෝ, ිළිතහ ගයෝ, කුඩු ගයෝ, 

වදීරුන්ගේ- හිඟඹක් ඳතිනගො ; ඒ හගේභ ගේ යගට් 

ගවදිඹන් 44,000ක් සිටින්න  ඕනෆ තළන 28,000යි සිටින්ගන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතළන ප්රණලසන ගදයි. ඳළවළදිලි එක් අවන්න, එතගො  

ගවො  උත්තය ගදයි.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගවොයි.  භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රණලසනඹ  ගභඹයි. ගේ යගට්  

විගලේඥ වදීරුන්ගේත්, ගවදිඹන්ගේත්, භවජන ගෞී 

ඳරීක්රුන්ගේත්  ඵයඳතශ ඌනතහක් තිගඵන ගභොගවොත 

තමුන්නහන්ගේරහ  ඳශහත් භට් මින් විගලේඥ ගයෝවල්  ගද 

ඵළගින් සථහඳනඹ යනහඹ  කිඹන එ අතීඹක් ගන්ද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අතීඹක් ගනොගයි  රු ථහනහඹතුභනි.   ප්රණලසන තුනක් 

එතුභහ ඇහුහ. ඳශමු න හයණඹ  වළටිඹ  භහ කිඹන්න 

ළභළතියි, ගේ න වි   තමුන්නහන්ගේරහගේ හරගආ  

වත්සිඹඹක්  තිබුණු  විගලේඥ වදීරුන්ගේ ංීහ 

එක්දවස අ සිඹඹ දක්හ අඳ  ළඩි  ය තිගඵන ඵ.  

තමුන්නහන්ගේත් නිගඹෝජී ඇභතියගඹකු ලගඹන් හිටිඹහ.  

තමුන්නහන්ගේ නිගඹෝජී ඇභති ඉන්න හරගආ  විගලේඥ 

වදීරු කී ගදගනක් ඳත් ශහ ද?  ගේ න වි  විගලේඥ 

වදීරු 1800ක් ශ්රී  රංහ තුශ ඉන්නහ. විගලේඥ 

වදීරුන්ඹ කි හභ, අලී විගලේඥ වදීරුන්  ංීහ 

එයභ  ේපර්ණ යන්න  ඵළවළ.  නමුත් ගේ තුිතන් අගේ 

නිදවස ගෞී ගේහ  ගුණහත්භ  ය ගන ඹන්න පුළුන්.  

රු ථහනහඹතුභනි,   අද විලහර  ගයෝවල් ඳේධතිඹක් 

ග්රාහමීය ඹ  භට් මින්  දියුණු ය තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ තභයි. ඔඵතුභහ අනුභනඹ යනහ. නිගඹෝජී 

ඇභතිතුභහ, එගවභ යන්න එඳහ.   ඔඵතුභහත් ටික් ගටිගඹන්  

ිළිතතුය ගදන්න.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

උදහවයණඹ භගේ ඳශහත්ලින් ගදනහ, රු 

ථහනහඹතුභනි.  එතුභහ  කිඹන්ගන් ඳශහත් ගයෝවල් දියුණු ය 

තිගඵන වළටියි. එදහ ඇඹිලිිළ ටිගආ මූලි ගයෝවරක් තිබුගණ් නළවළ. 

යත්නපුය  ගයෝවර  තභයි මුළු යත්නපුය දිස්රිAක්ගආභ ට්ටිඹ  

එන්න  ඕනෆ.  රු භන්ත්රීරතුභහ අවන්න. අද  විගලේඥ වදී 

ගේහ - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහ අවගන ඉන්නහ. ඔඵතුභහ උත්තය ගදන්නගො.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අද ඇඹිලිිළටිගආ ගයෝවර තිගඵනහ, ඵරන්ගොඩ ගයෝවර 

තිගඵනහ. වත්ත ගයෝවර තිගඵනහ. ඊශඟ  යත්නපුය 

ගයෝවර තිගඵනහ. එදහ යත්නපුය ගයෝවර විතයයි  ඒ   තත්ත්ඹ   

තිබුගණ්. අද ගේ  සිඹලුභ ගයෝවල්   භවුරුන්ගේ සිගේරිඹන් 

ළත්භ යන්න  පුළුන්  තත්ත්ඹ   දියුණු ය තිගඵනහ.  

අද ඇඹිලිිළටිඹ ගයෝවර දියුණු ය තිගඵනහ.  ඵරන්ගොඩ 

ගයෝවර දියුණු ය තිගඵනහ.  වත්ත ගයෝවර දියුණු ය 

තිගඵනහ.  

 

ගභඹ තභයි ප්රණහගේය ඹ දියුණු. ෆල්ර දිස්රිAක්ඹ ත්තහභ 

මූලි ගයෝවරක් වළටිඹ  තිබුගණ් ෆල්ර ගයෝවර විතයයි. අද 

භහනළල්ර මූලි ගයෝවරක් ඵ  ඳත් යරහ තිගඵනහ. 

යනළල්ර ගයෝවර මූලි ගයෝවරක් ඵ  ඳත් යරහ 

තිගඵනහ. ඒ අනු ඒ ගයෝවල් ගදගක්භ විගලේඥ ගේහ ව 

ළත්ේ සිඹල්ර යන්න පුළුන්භ තිගඵනහ. භගේ ඳශහගතන් 

භභ ගේ ආදර්ලඹ ත්ගත්. අද දකුණු ඳශහත ත්තත් ඒ විධිඹයි. 

තංල්ර හගේ ගයෝවල් දියුණු යරහ තිගඵනහ. වේඵන්ගතො  

ගයෝවර තභයි වේඵන්ගතො  දිස්රිAක්ගආ තිගඵන ප්රණධහන ගයෝවර 

ගන්ගන්. නමුත් ඒ ආශ්රිෙත තිගඵන අගනකුත් ප්රණහගේය ඹ ගයෝවල් 

ංර්ධනඹ යන්න  යුතු යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

විගලේඥ වදීරු හිඟඹ නිහ හඹනි ගේහ වහ 

ඔවුන්ගේ ගේහ රඵහ න්න  යුතු යරහ තිගඵනහ. ඒ විධිඹ  

ප්රණහගේය ඹ ගයෝවල්ර  අලී වදී ගේහන් රඵහ  ජරහ 

තිගඵනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳළවළදිලියි. 

 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිගඹෝජී ඇභතිතුභනි, භභ සිගේරිඹන් ළත්ේ ළන 

ඳභණක් ගනොගයි කි ග .  

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භභ අගනකුත් ඒහ ළනත් කිඹන්නේ. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළත අවන්න. ප්රණලසනඹක් වළටිඹ  අවන්න. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

ඔඵතුභහ භ  ගේ ප්රණලසනඹ අවන්න අසථහ ගදන්න. රු නිගඹෝජී 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ප්රණහල යරහ තිගඵනහ, ඳශහත් 

භට් මින් විගලේඥ ගයෝවල් ගද ඵළිනන් සථහඳනඹ යනහඹ 

කිඹරහ. ර්තභහනගආ ගේ ඳතින ගයෝවල්ර ප්රණතිජී ඖධ 

හිඟඹ, ග දනහ නහල හිඟඹ, ගඵෝගනොගන ගයෝර  ගඵගවත් 

හිඟඹ, ගයෝ ඳරීක්ණර  යහඹනි ද්රrී හිඟඹ, ලරී 

උඳයණ හිඟඹ තිගඵේ ජ අලුගතන් ගේ විගලේඥ ගයෝවල් 

සථහඳනඹ යන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ ඔඵතුභහ භ  කිඹන්න. 

ජහති ගයෝවගල් තිගඵන එේආර්අයි සෆන් ඹන්ත්රකඹ භහ ගදක් 

තිසගේ ළඩිරහ. රුණහයරහ, ඔඵතුභහ භ  කිඹන්න, ගේ 

ඳතින රாභඹ හර්ථ ගනොවී ගොගවොභද ඔඵතුභන්රහ අලුගතන් 

සථහඳනඹ යන රாභඹ ලක්තිභත් ්රිුඹහත්භ යන්ගන් කිඹරහ. 

ගොශම භව ගයෝවගල් එේආර්අයි සෆන් ඹන්ත්රකඹ භහ ගදක් 

තිසගේ ළඩිරහ තිගඵනහ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහගේ ිළඹහ ජනහධිඳති විධිඹ  ඉන්න හරගආ මුළු 

රංහ  ජනවිඹ ගදනහඹ කිඹරහ කි හ. [ඵහධහ කිරීේ] ඉන්න 

ගෝ. රු දඹහසිරි ජඹගේය භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ හරගආ 

අඳත් එක්යි හිටිගආ. ඒ හරගආ ඔඵතුභහ ජී.එල්. පීරිස 

ඇභතිතුභහගේ ගල්ේ. ඒ හරගආ අඳත් එක්යි හිටිගආ. ඒ නිහ 

ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න ගෝ. [ඵහධහ කිරීේ]  

භභ ගේ කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීේ] ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න.  
 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අතුරු ප්රණලසනඹ ඇහුග  රු ජිත් ගප්රණේභදහ භන්ත්රීරතුභහ. 

ජඹගේය භන්ත්රීරතුභහ  ගේ ළන ථහ යන්න ළඩක් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   

තමුන්නහන්ගේගේ ිළඹහ ෆල්ර දිස්රිAක්ඹ භ ජනවිඹ 

දුන්නහ කිඹරහ කි හ. වළඵළයි ෆල්ර දිස්රිAක්ගආ 

අයණහඹ යි, දළයණිඹර යි විතයයි දුන්ගන්. ඔක්ගෝ භ 

දුන්ගන් නළවළ. ඉතින් ඒ හගේ- [ඵහධහ කිරීේ] අිළ කිඹන්ගන් 

ගභච්චයයි.  රු භන්ත්රීරතුභනි, ගභභ ගයෝවල්ර MRI ඹන්ත්රක 

ළගඩන්න පුළුන්.  භවනුය ගයෝවගල් MRI ඹන්ත්රකඹ  ළඩුණහභ  

අිළ ගේයහගදණිඹ සිරිභහගෝ ඵණ්ඩහයනහඹ ගයෝවගල් ඹන්ත්රකඹ 

ඳහවිච්ිකඹ  න්නහ. කිසිභ ය  ගේ විධිඹ  නිදවස ගෞී 

ගේහ රඵහ ගදන්ගන් නළවළ. රංහග  තභයි යක්ණ 

ආයණඹකින් ගතොය ගේ ගේහ නිදවස රඵහ ගදන්ගන්. අඩු 

ඳහඩුේ එක් ගදක් තිබුණහ  භසත ලගඹන් ත්තහභ ගේ 

ගේහ ගවොඳින් ඳඹනහ. අද ගයෝවල්ර X-ray ඹන්ත්රක 

තිගඵනහ. සිඹලුභ ඳර්ගආණ ය න්න පුළුන් ඳවසුේ ටි 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ විගලේඥ වදීරු ඉන්නහ. අද 

දිස්රිAක්ඹක් ඇතුශත ත්තහභ ඕනෆභ ගනකු  විගලේඥ 

වදීරුන්ගේ ගේහ  රඵහ න්න පුළුන්. සීභහ භහයිේ නළවළ. 

ඊගආ ගඳගර්දහ එංරන්තගආ ගිඹ වදීයඹකු භහ භඟ කි හ, 

ඒ යගට් ප්රණහගේය ඹ වදීයඹහගන් අය  නළති ගයෝවරකින් 

ගඵගවතක්  න්න ඵළවළ කිඹරහ. අද රංහ තුශ ේඳත් 

හිඟභක් තිගඵනහ. ේඳත් හිඟභක් තිබුණත් ගුණහත්භ 

ගෞී ගේහක් ඳත්හගන ඹහභ අතින් අද අිළ ඉවශ 

තත්ත්ඹ ඉන්නහ. 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ තුටු ගනහ රු ගෞී 

නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ ේඳත් හිඟතහ ිළිතළීමභ ිළිතඵ. භගේ 

තුන්න අතුරු ප්රණලසනඹ රහ එන්ගන් එතුභහ දුන්නු ිළිතතුගයන්.  

රු ගෞී නිගඹෝජී ඇභතිතුභනි, විගලේගඹන්භ ඔඵතුභහ 

වන් යපු ේඳත් හිඟතහ තුශ  රළගඵන ේඳත් ටි වරිඹ  

ඔඵතුභන්රහ ශභනහයණඹ යන්න ඕනෆ. දළන් භ  කිඹන්න- 
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ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

"යනහද" කිඹරහ ඇහුහභ ප්රණලසනඹ වරිගන්.  
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, නළවළ. භභ අවරහ ඉය නළවළ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉය නළති ගන්න ඵළවළ. ඉය යන්න භ  පුළුන්.  
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, රුිළඹල් 20  න්න පුළුන් ලරී 

අත්ළසුභ  රුිළඹල් 67ක් ළඹ යනහ. ගේ යගට් ප්රණහගේය ඹ 

මිර ජ ළීමේර , ඖධර  ග න්ඩර් ඳටිඳහටිගඹන් ඵළවළය 

රුිළඹල් රක් 50,000ක් ගන් ය තිගඵනහ. භභ ඔඵතුභහගන් 

අවන්න ළභළතියි ගේන බිබිගල් ඖධ ප්රණතිඳත්තිඹ ්රිුඹහත්භ 

යන්න ඵළරි ඇයි කිඹරහ.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ගේ ප්රණලසනඹ  අදහශ නළවළ. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගටිගඹන් ප්රණලසන අවන්න භන්ත්රීරතුභහ ගඳොඩ්ඩක් ඉගන 

න්නගෝ. ථහ ඳත්න්න ඕනෆ නේ අිළ ඒ  ගරහක් 

වදරහ ගදන්නේ.  

 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගටිගඹන් 

අවන්නේ. 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඵළවළ, ඵළවළ. දළන් අවරහ ඉයයි. අය බහග  අවපු ප්රණලසනඹ  

උත්තය ගදන්න. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ අවපු අතුරු ප්රණලසනඹ ගේ 

ප්රණලසනඹ  අදහශ නළවළ. ගභොද, ගේන බිබිගල් ඖධ ප්රණතිඳත්තිඹ 

ළන ගේ ප්රණලසනගඹන් අවරහ නළවළ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි, ඒ ඇති. ගන ගේල් කිඹන්න එඳහ.  ගභතළන හරඹ 

ඳහරනඹ ය න්න එඳහඹළ. නළත්නේ වරි අභහරුයි ගන්.  

ප්රණලසන අං 3, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 

ගොටිඹහර ළ : ප්රණතිංසයණඹ 

தகஶட்டிஶகமய குரம்  : தைனமப்தை 
KOTIYAGALA TANK : RENOVATION 

 

2444/’12 

3. රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
 (ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷண) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 හරිභහර් වහ ජර ේඳත් ශභනහයණ අභහතීතුභහගන් 

ඇස ප්රණලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ගභොනයහර දිස්රිAක්ගආ, සිඹමරහණ්ඩු 
ප්රණහගේය ඹ ගල්ේ ගොට්සහගආ ිළහිටි 
ගොටිඹහර ළ ර් ඳනව  අධි හරඹක් 
තුශ කිසිදු ප්රණතිංසයණඹ  රක් ගනොකිරීගභන් 
රாභගඹන් ගොඩ වීගේ අදහනභ  රක් ඇති 
ඵත්; 

 (ii) ඹර-භව ගදන්නඹභ වහ ඉඩේ අක්ය 
වහයසීඹ  ඳභණ ජරඹ ළඳය ගභභ ළ ඹ ගත් 
දළන  හ  යුතු යන්ගන් භව න්නගආ ජ 
ඳභණක් ඵත්; 

 (iii) ගභභ ළ ආශ්රිෙත ඳත්හ ගන ගිඹ මිරිදිඹ වරය 
ර්භහන්තඹ ද ගේ න වි  අඩඳණ වී, ඒ භත 
ඹළපුණු අඹ ආර්ථි අඳවසුතහන්  ඳත් ඇති 
ඵත්; 

          (iv)  එභ ළ ඩිනමින් ප්රණතිංසයණඹ ශගවොත් 
ප්රණගේලගආ විලහර ිළරි  ගත ළරගන ඵත්;  

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ආ) (i) ගොටිඹහර ළ ඩිනමින් ප්රණතිංසයණඹ 
කිරීභ   යුතු යන්ගන්ද; 

 (ii) ඒ වහ අල  ීප්රණතිඳහදන ගේ න වි  ගන් ය 
තිගබ්ද; 

 ඹන්න  එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
நஸர்ப்பஶசன, நஸ்ர்லர தொகஶமத்துல அமச்சமக் மகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) தஶனஶகமய ஶலட்டத்ெஷன் சஷம்பயஶண்டுல 

பஷமெச தசயஶரர் பஷஶஷலஷல் அமந்துள்ர 

தகஶட்டிஶகமய குரம் ம்பது லதடங்களுக்கு 

மயஶக வ்லஷெ தசஸமப்தைக்கும் உள்ரஶக்கப் 

படஶெெஶல் படிப்படிஶக பஶறமடத்ம் 

ஆபத்ெஷற்கு உள்ரஶகஷத்ள்ரதென்பமெத்ம்; 

 (ii) தபதம்மபஶகம் ற்தம் சஷதமபஶகம் ஆகஷ 

இண்டு மபஶகங்கரஷலும் சுஶர் நஶதெத 

க்கதக்கு நஸர் லறங்கஷ இக்குரத்ெஷதெடஶக 

ெற்மபஶது தபதம்மபஶகத்ெஷல் ஶத்ெஷம பஷர் 

தசய்மக மற்தகஶள்ரப்படுகஷன்மதென்பமெத்ம்; 

 (iii) இக்குரத்மெச் சஶர்ந்ெெஶக மபணஷலப்பட்ட 

நன்னஸர் ஸன்பஷடித்துமம ெற்மபஶது பஶெஷக்கப் 

பட்டு இெஷல்  ெங்கஷலஶழ்ந்ெலர்கள் 

தபஶதரஶெஶ ஶஸெஷஷல் கஷ்டங்களுக்கு 

உள்ரஶகஷத்ள்ரஶர்கள் ன்பமெத்ம்; 

 (iv) இக்குரம் துஶஷெஶகப் தைனமக்கப்படும் 

பட்சத்ெஷல் இப்பஷமெசத்மெச் மசர்ந்ெ தபதந் 

தெஶமகஶனலர்களுக்கு நன்ம கஷட்டும் 

ன்பமெத்ம் 

2099 2100 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i )  தகஶட்டிஶகமய குரத்மெத் துஶஷெஶகப் 

தைனமப்பெற்கு நடலடிக்மக மற் தகஶள்லஶஶ 

ன்பமெத்ம்; 

 (ii )  இெற்குத் மெமலஶன நஷெஷ ற்பஶடுகள் 

ெற்மபஶது எதுக்கப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 

asked the Minister of Irrigation and Water  Resources 

Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Kotiyagala tank in the Siyambalanduwa 

Divisional Secretary's Division in 

Moneragala District has silted up owing to 

non-renovation for over 50 years; 

 (ii) this tank which provided water to nearly 

400 acres of land in both Yala and Maha 

seasons, can only provide water for the 

Maha season; 

 (iii) even the fishermen who depended on fresh 

water fishing industry associated with this 

tank are faced with economic hardships as 

the industry too has suffered a setback; and 

 (iv) if this tank is renovated soon a large number 

of people in the area will be benefited ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to renovate the 

Kotiyagala tank soon; and 

 (ii) whether funds have been allocated for it? 

(c) If not, why? 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය ගභගේයි. 

(අ)   (i)    ගොටිඹහර ළ අදහනභ  රක් වී ගනොභළත.  

 (ii)   ගභභ ීහඳෘතිඹ ඹ ගත් ගේ න වි  භව 
න්නගආ ජ මුළු ඳරිඹභ න අක්ය 450ක්ද, 
ඹර න්නගආ ජ ඳතින ජර තත්ත්ඹ අනු මුළු 
ඳරිගඹන් සිඹඹ  50ක්ද හ ගගර්.  

 (iii)   ගේ ළග  අජීවී ජර ධහරිතහක් - dead storage  
එක්- ගනොභළති අතය, ඹර න්නගආ ජ ඇති න 
නිඹඟඹ භඟ හ වහ ජරඹ රඵහ  ජභ ප්රණමු 
හර්ඹඹක් ගර සිදු ග . එඵළවින් මිරිදිඹ වරය 
 යුතු වහ ඹර න්නගආ ජ ඵරඳෆභක් ඇති 
ග .  

 (iv)  ගේ ළගහි ජර ධහරිතහඹ ළඩි ගො  ඹර 
න්නඹ වහ ජරඹ ඉතිරි ය ත වළකි 
රாභග දඹක් ස ශගවොත් භවජනතහ  මීය   
ඩහ ගේහක් ගභභ ළ භිනන් රඵහ දිඹ වළ.  

(ආ)  (i)   ආයේබගආ සි  ගේ න වි  කිහිඳ අසථහ ජභ 
පුනරුත්ථහඳන  යුතු සිදු ය ඇත. (ෆභ 
යභ ඳහගවේ භව න්නගආ ළ හන් දළමීය භ 
සිදු න ඵළවින් තදුය ත් ළගහි ිළ හන උස 
කිරීභ තහක්ණි ලගඹන් ශ වළකි දළයි ගොඹහ 
ඵළලීභ  ගේ දිනර මූලි අධීඹන  යුතු සිදු 
යමින් ඳතී.)  

 (ii)   මූලි අධීඹන  යුතු නිභ කිරීගභන් ඳසු එහි 
ලීතහ අනු ප්රණතිඳහදන ගන් ය ළීමභ  
නිඹමිතඹ.  

(ඇ)  අදහශ ගනොග .  

 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගභගේයි. ඒ ළ ගොඩ වීගේ අදහනභක් නළති වුණත් ඒ ළග  

ප්රණගඹෝජනඹ  ත වළකි ජර ධහරිතහ ළඩි ය න්න පුළුන් 

කිඹරහ රු ඇභතිතුභහගේ ිළිතතුය භිනන් කිඹළවුණහ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීරතුභහ, රු ඇභතිතුභහ කිඹපු ඒහ ඔඵතුභහ ආඳසු 

කිඹන්න ඹන්න එඳහ. එතුභහ කිඹපු ගේ ආශ්රාගඹන් ගභොක් ගවෝ 

ප්රණලසනඹක් ගිතන්භ  අවන්න.  

 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ තභයි ගේ යන්ගන් රු ථහනහඹතුභනි. රු 

අභහතීතුභනි, එගේ ජර ධහරිතහ ළඩි ය න්න ගේ ය තුශ 

ළරළසභක් තිගඵනහද? ඒ වහ ගොඳභණ මුදරක් ගන් ය 

ගන තිගඵනහද?  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අන්න එගවභ  ගවොයි.  

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ළ ර ධහරිතහ ළඩි ය ළීමගේ 

රாභග ද යහියඹක් තිගඵනහ. ළ ිළහිටි සථහනඹ, එහි භූත 

තත්ත්ඹන් ළනි තහක්ණි හයණහ රහ ඵරනහ. ළ  

එකී ධහරිතහ දයහ ළීමභ  තයේ එහි ඵළමි ලක්තිභත්ද කිඹහ 

තක්ගේරු යරහ තභයි අඳ  ඒ  යුත්ත යන්න පුළුන් 

න්ගන්. ඒ නිහ තභයි භහ කි ග  ඒ ිළිතඵ ලීතහ 

අධීඹනඹක් - feasibility study එක් - යනහ කිඹරහ. ඒ 

හර්තහ භිනන් කි ගොත් එඹ ගේ ගේ ආහයගඹන් යන්න 

පුළුන් කිඹරහ, අිළ එඹ ඉස  යරහ ගදනහ.  

 

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභගේයි. 

ඳසු ගිඹ ගර් ර්හ අධි වීභත් එක් ළ  හන් දළමීය භ  

විල්ඳඹක් ලගඹන් ළ ර ගයොන් භඩ ඉත් යරහ ඒහ 

ිළිතය කිරීගේ  යුතු ශහ. දළන් ආඳසු ළයඹක් ර්හ හරඹ 

ඇ යගමමින් -නිරිතදි ගභෝභ ්රිුඹ ගමින්- තිගඵනහ. ගිඹ 

ගර් ගයොන් භඩ ඉත් යරහ ජර ධහරිතහ ළඩි යන්න 
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ගනොවළකි ව ළ  එකී  යුතු ඉටු කිරීභ වහ ගේ ර්ගආ ජ 

ගතෝයහ ගන තිගඵනහද?    

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ යන්න පුළුන් ගන්ගන් ර්හ 

හරඹ අන් වුණහයින් ඳසුයි. එළනි ගදඹක් ප්රණහගඹෝගි ශ 

වළකි සථහන ඒ අසථහග  ජ ගොඹරහ ඵරරහ යනහ. ගභොද, ඒ 

අසථහග  ජ ළ  ජරගඹන් ිළරිරහ තිබුගණොත් ගයොන් භඩ ඉත් 

යන්න පුළුන්භක් නළවළ. ඒ විධිඹ  ගයොන් භඩ ඉත් යන්න 

නේ ළ ර ජරඹ ආඳසු ඉත් යන්න සිේධ ගනහ. එළනි 

ගදඹක් තහක්ණි ලගඹන් යන්න පුළුන් සථහනර යනහ. 

 
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக பெஷண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, අතුරු ප්රණලසන ගදයි තිගඵන්ගන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
සිරහිළටිඹ  rහභගආ සිදු ව නිදන් වෆරීභ : ීමතිභඹ 

ිළඹය 
சஷலயஶப்பஷட்டி கஷஶ தைமெல் அகழ்வு : சட்ட 

நடலடிக்மக  
TREASURE HUNTING IN SIVALAPITIYA VILLAGE : LEGAL 

STEPS TAKEN 
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6.  රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
      (ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අග්රාහභහතීතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) 2012.05.01ගවෝ ඊ  ආන්න දින විරච්ිකඹ, 

සිරහිළටිඹ  rහභගආ සිදු ව නිදන් වෆරීභ 

ේඵන්ධගඹන් අත් අඩංගු  ත් පුේරයින් 
වුරුන්ද; 

 (ii) එකී පුේරඹන්  එගයහි ත් ීමතිභඹ ිළඹය 
ගර්ද; 

 (iii) එභ නිදන් වෆරීභ ශක්හලීභ   යුතු ශ අඹ 
වුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත නිදන් වෆරීභ යජගආ අනුදළනුභ ඇති සිදුය 
තිගබ්ද;  

 (ii) එභ නිදන් වෆරීභ  විගලේ හර්ඹ ඵරහගආ 
බ යින් ගඹොදහ තිබුගණ්ද; 

 (iii) එගේ  නේ, ඒ වහ අනුභතිඹ රඵහ දුන් පුේරයින් 
වුරුන්ද; 

 (iv) එභ නිදන් වෆරීභ සිදු යනු රළබුගආ විගලේ හර්ඹ 
ඵරහගආ බ ඹන් විසින් නේ, ඔවුන්  එගයහි 
ත්  rඹහභහර් ගර්ද;  

 (v) විගලේ හර්ඹ ඵරහ බ යින් ඉවත නිදන් වෆරීභ 
සිදු ව සථහනඹ  ගොස ඇත්ගත් එභ නිදන් වෆරීභ 
ේඵන්ධගඹන් ගොඹහ ඵළලීගේ ගෝදිසි 
ගභගවයුභ  නේ, ඒ ිළිතඵ එභ ඳ rගේලඹ බහය 
ගඳොලිසිඹ දළනුත් ය තිබුගණ්ද; 

 ඹන්න එතුභහ  ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

பஷெ அமச்சதம் தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சதம் மகட்ட லஷனஶ: 
(அ) (i )  2012.05.01ஆம் ெஷகெஷன்த அல்யது அெற்கு 

அண்ஷத்ெ ெஷனத்ெஷல் லஷயச்சஷ சஷலயஶப்பஷட்டி 

கஷஶத்ெஷல் இடம்தபற்ம தைமெல் அகழ்வு 

தெஶடர்பஶக மகதுதசய்ப்பட்ட நபர்கள் ஶர்; 

 (ii )  இலர்களுக்கு ெஷஶக டுக்கப்பட்டுள்ர சட்ட 

நடலடிக்மககள் ஶமல; 

 (iii )  மற்படி தைமெல் அகழ்மலத் ெடுக்க 

நடலடிக்மக டுத்ெலர்கள் ஶர் 

 ன்பமெ அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i )  மற்கூமஷ தைமெல் அகழ்வு அசு அமஷத்ெக்க 

லமகஷல் இடம் தபற்மெஶ; 

 (ii )  மற்படி தைமெல் அகழ்லஷல் லஷமசட அெஷடிப் 

பமடஷனர் ஈடுபடுத்ெப்பட்டனஶ; 

 (iii )  அவ்லஶதமனஷன் அெற்கு அதெஷ லறங்கஷ 

நபர்கள் ஶர்; 

 (iv )  மற்படி தைமெல் அகழ்வு லஷமசட 

அெஷடிப்பமடஷனஶல் மற்தகஶள்ரப்பட் 

டிதப்பஷன் அலர்க ளுக்கு ெஷஶக டுக்கப்பட்ட 

நடலடிக்மககள் ஶமல; 

 (v )  லஷமசட அெஷடிப்பமடஷனர் மற்கூமஷ 

தைமெல் அகழ்வு தெஶடர்பஶக ஆஶய்லெற்கஶன 

நடலடிக்மகக்கு தசன்மஷதப்பஷன் அது 

தெஶடர்பஶக அந்ெப் பஷமெசத்துக்குப் 

தபஶதப்பஶன தபஶதசஶதக்கு அமஷலஷக்கப் 

பட்டிதந்ெெஶ 

 ன்பமெத்ம் அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the names of the persons who were arrested 

in regard to the treasure hunting that took 

place in the village named Sivalapitiya in 

Villachchiya on or around 01.05.2012; 

 (ii) the legal steps taken against the aforesaid 

persons; and 

 (iii) the names of the persons who took action to 

prevent the aforesaid treasure hunting? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the aforesaid treasure hunting had 

been carried out with the knowledge of the 

Government; 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 (ii) whether the Special Task Force personnel 

had been deployed to carry out the aforesaid 

treasure hunting; 

 (iii) if so, the names of the persons who granted 

permission for it; 

 (iv) if the aforesaid treasure hunting was carried 

out by the Special Task Force personnel, 

the action taken against them; and 

 (v) if the Special Task Force personnel went to 

the place in which the treasure hunting took 

place for a search operation carried out to 

look into the aforesaid treasure hunting, 

whether the police station of the area had 

been informed of it ? 

(c) If not, why ? 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතීතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතීතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය 

ගදනහ. 

(අ) (i)  ගේ සිේධිඹ ේඵන්ධගඹන් ළරුන් කිසිකු 
ගභගතක් අත් අඩංගු  ගන ගනොභළත. ත 
දුය ත් විභර්ලන  යුතු සිදු ය ගන ඹනු රඵයි. 

 (ii)  ළරුන් කිසිකු අත් අඩංගු  ගන 

ගනොභළති ඵළවින් ීමතිභඹ ිළඹයක් ගන 
ගනොභළත. 

 (iii)  විගලේ හර්ඹ ඵරහගආ නිරධහරින් වහ 

භවවිරච්ිකඹ ගඳොලිස සථහනගආ නිරධහරින් විසින් 
ගභභ නිදන් වෆරීභ ශහලීභ  ්රිුඹහ ය ඇත. 

(ආ) (i) නළත. 

 (ii)  නළත. 

 (iii)  අදහශ ගනොග . 

 (iv)  අදහශ ගනොග . 

 (v)  උළුක්කුරභ විගලේ හර්ඹ ඵරහගආ නිරධහරින් 
විසින් භවවිරච්ිකඹ ගඳොලිස ඵර ප්රණගේලඹ 
ආයණඹ යන ගවයින් විගලේ හර්ඹ ඵරහගආ 
නිරධහරින් විසින් ගභභ ගෝදිසි ගභගවයුභ සිදු 
කිරීභ ේඵන්ධ අදහශ ගඳොලිස සථහන දළනුත් 
කිරීභක් සිදු කිරීභ අතීල  ීගනොග . 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

 

රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු  ප්රණලසනඹ භහ  

අවන්න ළභළතියි. රු ථහනහඹතුභනි, ගේ සිේධිඹ සිදු වුගණ් 

2012.05.01 ව 2012.05.02ළනි දිනරයි. සිරහිළටිගආ නිදන් 

වෆරීභ ේඵන්ධ ප්රණලසනගආ  ජ  භහ රු ඇභතිතුභහගන් අවන්න 

ළභළතියි,  විගලේ හර්ඹ ඵර හගආ අඹ ගේ  ප්රණගේලගආ නිදන් 

වෆරීභක් ේඵන්ධ ළ ලීභ  ගිඹහ නේ  ඵළගෝ ඹන්ත්රක අයගන 

ගිගආ ගොගවොභද, ඒ ගභො ද  කිඹරහ. ඵළගෝ ඹන්ත්රක අයගන 

ගිගආ ඇතුගශේ ඉන්න මිනිසුන් වහයන්නද, නළත්නේ සිරහිළටිඹ 

ළ ඇතුගශේ ඒ ගොල්රන් ළගඩ් යන්නද? ගේ විගලේ හර්ඹ 

ඵර හගආ අඹ ඵළගෝ ඹන්ත්රක අයගන එතළන  ගිගආ ගභො ද 

කිඹරහ භහ අවන්න ළභළතියි. ගභොද 2012.05.01 ව 

2012.05.02 කිඹන දස ගදගක්භ ගභඹ සිේධ වුණහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇති, ඇති. ගිගආ ගභොද කිඹරහ ඇහුහ ගන්. ඒ  

උත්තයඹක් ගදන තුරු ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ගඳොඩ්ඩක් උත්තය ගදන 

තුරු ඉන්න. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගේ ගතොයතුරු රළබුණහයින් ඳසු තභයි විගලේ හර්ඹ ඵර 

හගආ නිරධහරින් එභ සථහනඹ  ගිගආ. ඔවුන් ඵළගෝ ඹන්ත්රක ඹක් 

ගන ගිගආ නළවළ. එඹ  මූලි ව ගවොරු ල්ලිඹක් විසින් ගේ 

 යුතු සිදු ය තිගඵන ඵ හර්තහ වීගේ ඔත්තු භතයි විගලේ 

හර්ඹ ඵර හගආ නිරධහරින් සිරහිළටිඹ  ගිගආ. ඒ නිහ රු 

භන්ත්රීරතුභහ යන ගචෝදනහ කිසි ගරකින් තීඹ  ඳදනභක් 

ගවෝ ගවේතුක්  ගනොගයි. ගභඹ විරුේධ ඳක්ගආ භන්ත්රීරරු ව 

එඹ ප්රණචහයඹ කිරීභ  ළභළති ආඹතන  විසින් ගන ඹන අර්ථ 

නිරඳණඹක් ඳභණයි. 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න ළභළතියි, රු 

ථහනහඹතුභනි. විගලේ හර්ඹ ඵර හගආ අඹ ළ ලීභ  ගිඹහ 

නේ, ඇයි විගලේ හර්ඹ ඵර හගආ අඹ ගේ  ඹන්ගන්?  

අදහශ ගඳොලීසිගආ ගඳොලිස සථහනහධිඳති  ව  ඒ ගඳොලීසිගආ 

අඹ එතු ය ගනොත්ගත් ඇයි?   නිදන් සතු ගොල්රෆභක් 

ගගයනහඹ කිඹන ආයංිකඹ රළබුණහ නේ, ගවොරු ඹක් 

හිටිඹහඹ කිඹහ කි හ නේ, ඒ ප්රණගේලගආ ගඳොලීසිඹ  ඒ  භළදිවත් 

ය න්ගන් නළති ගොශඹින්   විගලේ හර්ඹ ඵර හඹ ගිගආ 

ඇයි, ඒ  විගලේ ගවේතු ගභොක්ද කිඹහ භහ අවනහ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රීරතුභහ ේපර්ණ  ළයදි ඳදනභ සි  තභයි ගේ 

ප්රණලසනඹ අවන්ගන්. ගොශඹින් ගිගආ නළවළ. විගලේ හර්ඹ ඵර 

හගආ අංල ඒ ප්රණගේලරත් තිගඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ 

ළ  ිළිතය  යනගො   ඵළගෝ ඹන්ත්රකඹ ඳහවිච්ික යපු 

රිඹළදුයහ  ගභළනි ගදඹක් භතු වී තිගඵන ඵ    ගතොයතුරු හර්තහ  

කිරීභ භතයි ඒ ගොරුන් එතළන  භන් ය තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ. ඔඵතුභන්රහ අගේ වමුදහ  ඵණිනහ.  
 

රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඳ රහ න්න එඳහ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, නළවළ. ඒ ඔඵතුභන්රහගේ සිරිතයි. ඳ රහ න්ගන් 

නළවළ. ඒ ඔඵතුභන්රහගේ සිරිතයි. ඔඵතුභන්රහගේ සිරිත එඹයි. 

අගේ යගට් ආයක් ඵර හඹයි -[ඵහධහ කිරීභක්]  ගභොද?  

2105 2106 

[රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ] 
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දළනුත් ඵණිනහ ගන්. උතුය  ගිඹත් ඵණිනහ.  දකුණ  ගිඹත් 

ඵණිනහ. නළ ගඟනහිය  ගිඹත් ඵණිනහ. ඵණින්ගන් ආයක් 

ඵර හඹ වහ අනුඵේධ අංලර යි. තී ගතොයතුයක් වරිඹහහය 

ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්භ තිගඵනහ නේ  ඉදිරිඳත් යන්න. 

  ථහක් ඳදනේ යගන ප්රණලසන අවන්න එඳහ. රිඹළදුගයක් 

විසින් ගභළනි  ගදඹක් -සතුක්- වමු වුණහඹ කිඹහ කි ත්, 

එළනි සතුක් වේඵ ගරහ නළවළ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු  ථහනහඹතුභනි, ගේ  සිේධිඹ ගරහ දළන් වරිඹ භ 

අවුරුේද ත්  කිට්ටුයි. හ ත් විරුේධ ගචෝදනහ යන්න අඳ  

කිසිභ  වුභනහක් නළවළ. ගඳොලීසිගආ ගවො අඹලුන් ඉන්නහ. 

වමුදහග ත් ගවො අඹලුන් ඉන්නහ. ඒ  හගේභ නය  

පුේරඹන් කිහිඳ ගදගනක් සිටින නිහ මුළු ගඳොලීසිඹත්, වමුදහත් 

 වන ළඩ යනහ.   

 ඔඵතුභන්රහගේ ආණ්ඩු හගේ.  ආණ්ඩුග ත් ඉන්නහ,- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීරතුභහ, ප්රණලසන අවන රாභඹක් තිගඵනහ. හරඹ 

ිළිතඵ අධහනඹ ගඹොමු යන්න ඕනෆ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි රු ථහනහඹතුභනි, ගේ ආණ්ඩු හගේ තභයි. 

ආණ්ඩුග ත් එක් ගගනක් ගදන්ගනක් වන්දහ මුළු ආණ්ඩුභ  

වනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එගවභ  වනහද කිඹරහ අවන්නගෝ. එතගො  ඉයයි 

ගන්.    

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගභතුභහ අතීඹ කිඹනහ ගන්, අිළ 

ගඳොලීසිඹ  ඵණිනහ කිඹරහ. ළයදියි ගන් ඒහ.   

භභ ඔඵතුභහ  කිඹන්ගන් රු ථහනහඹතුභනි, ඇත්ත 

ලගඹන්භ කිසිභ ග රහ  ඵළගෝ එක් ගිහිල්රහ ගේ සථහනඹ  

වහයන්න ගිගආ නළවළ.  ගේ ඵළගෝ එත්, ගදොශ ිළගේනි තට්ටුත් 

අගනක් ඵඩු ටිත් අයගන ගිගආ වුද කිඹරහ ේමු දන්නහ. 

දළන් ගේ සිේධ ගරහ අවුරුේදක් ත ගරහ ඉයයි. භභ 

අවන්ගන් ගභච්චය දක් ගඳොලිස නිරධහරින් ඉන්න ගඳොලීසිඹ   

ඵළරි වුණහද ගේ අඹ අත් අඩංගු  අයගන ඉදිරිඳත් යන්න. 

ගභොද, ගඳොලිසඳතිතුභහ කිඹරහ තිගඵනහ, එතුභහ ගේ අඹ 

ඹළ ග  භළයි 08 න දහ කිඹරහ.  

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ඇති. අත් අඩංගු  අයගන ඉදිරිඳත් යන්න ඵළරි වුණහද 

කිඹරහ අවන්න. ඊ  එවහ  ඹන්න එඳහ. ඒ  උත්තයඹ ගදන ගතක් 

ඉන්න.   

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් ඉතහභ  දක් හි පු ගඳොලිස 

නිරධහරිගඹක් නිහ භභ ගේ කිඹන්ගන්. ඔඵතුභහ ඉතහභ දක්  

හි පු ගඳොලිස නිරධහරිගඹක්. ඔඵතුභහ යපු  ඒහ භහ ශඟ 

තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ළන වන් ගඳොගත් ඒහ තිගඵනහ.   

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ථහනහඹතුභහගේ දක්ේ ළන හගන්ත් වති ඕනෆ 

නළවළ. කිසි ගගනකුගන්  වති ඕනෆ නළවළ. මුළු ය භ 

එතුභහ  රු යනහ. ඒ එතුභහ  තිගඵන ගෞයඹ. ඒ  

ඔඵතුභහගේ වතිඹක් ඕනෆ නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගේ ගොල්රන්   විතයයි රු යන්න  පුළුන්.  අඳ  ගවො 

නළවළ. එතුභහ අඳ ත්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගභොක්ද ප්රණලසනඹ ඇහුග ? 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දළන් අවපු එත් භත නළවළ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ළල්  හයේ ගොඩක් කි හ. අවන ගේ ගටිගඹන් අවන්න. 

එතගො  උත්තයඹ ගදන්නේ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ඇහුග  ඒ අඹ අත් අඩංගු  ත්තහද කිඹරහ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ අඹ අත් අඩංගු  ළීමභ  තභ ඳරීක්ණඹ වභහය යරහ 

නළවළ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දළන් උත්තයඹ  ජරහ ඉයද? 

2107 2108 



ඳහර්ලිගේන්තු 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔ .  අවපු ගේ   උත්තය දුන්නහ.  අතුරු ප්රණලසන තුනක්  ඇහුහ, 

තුන භ උත්තය දුන්නහ. ගේ ප්රණලසන ඇීමභ ඉය ගන්ගන් නළවළ. 

ගේ ගවො ජනභහධීඹ  තභයි. අද ව  රඳහහිනිඹ  -සිය 

- ගවොයි. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ඒ ඳරීක්ණඹ තභ ඉය නළතිලු.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභහ ත් ඒ ිළිතන්න පුළුන්ද? 
 

කුඹුක් ස  ජහහයේරුන් : නිදවස කිරීභ 
தலட்டு கள்ரக்கடத்ெல்கஶர்கள் : லஷடுெமய 

KUMBUK TREE RACKETEERS : RELEASE   

      3040/’12 
8.  රු ගයෝසි ගේනහනහඹ භවත්මිඹ 

(ஶண்தைஷகு (ெஷதெஷ) மஶஸி மசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

අග්රාහභහතීතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුතු 

අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (2) :  

(අ) (i) දළදුරුඔඹ ගදඳ කිගරෝමීය  ර් 40ක් දුය  ගඹෝධ 
කුඹුක් ස ඳන ජහහයභක් සිදු න ඵත්; 

 (ii) සීයන්ගොඩ ප්රණගේලගආ ේහසීන් විසින් 2012 ජනි 
භ 01 ළනි දින කුරුණෆර ගඳොලිස සථහනගආ 
දූණ භර්දන ඒඹ  ශ ඳළමිණිල්රක් අනු 
ඉවත වන් දළ ජහහයභ සිදු ශ අඹ 
අත්අඩංගු  ගන තිබුණු ඵත්; 

 (iii) 2012 ජුනි භ 01 ළනි දින ඳ.. 3.00  
අත්අඩංගු  ත් එභ ජහහයේරුන් එදිනභ 
ඳ.. 6.30 -  7.00  අතය මුදහ වශ ඵත්; 

 (iv) එභ ළ ලීභ සිදු ශ ගඳොලිස නිරධහරිඹහ  ති 
ගද  ඳසු වහභ ්රිුඹහත්භ න ඳරිදි සථහන 
භහරුක් රඵහ  ජ ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ආ) (i)  හරිඹගඳොර - ඇල්ර ප්රණගේලගආ සි  ළල්ර, 
ගන්ත්ත ප්රණගේලඹ දක්හ දළදුරු ඔඹ ආශ්රිෙත ගේ 
න වි  ඳහ ඇති කුඹුක් ස ංීහ 
ගොඳභණද; 

 (ii) එභ කුඹුක් ස විනහලඹ ේඵන්ධගඹන් 
අත්අඩංගු  ත් ජහහයේරුන් වුරුන්ද: 

  (iii) අත්අඩංගු  ඳත් එභ ජහහයේරුන් ඉවත අ(iii) 
හි ඳරිදි නිදවස ය ඹළවීභ  උඳගදස රඵහ දුන් අඹ 
වුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

பஷெ அமச்சதம் தபரத்ெசஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சதஶனலமக் மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) தெதுத ஏஶலஷன் இததங்கஷலும் 40 கஷமயஶ 

ஸற்மர் தூத்ெஷற்கு பஶஶஷ தெங்கமர 

தலட்டும் கள்ரக்கடத்ெல் இடம்தபதகஷன்மது 

ன்பமெத்ம்; 

 (ii) சஷன்தகஶட பஷமெச கஷஶலஶசஷகள் 2012 தன் 

01ஆம் ெஷகெஷ குதநஶகல் தபஶதஸ் நஷமய ஊறல் 

எறஷப்தை அயகஷல் தசய்ெ தொமமப்பஶட்டுக்கு 

அம மற்படி தலட்டு கள்ரக்கடத்ெமய 

மற்தகஶண்டலர்கள் 

மகதுதசய்ப்பட்டிதந்ெஶர்கள் ன்பமெத்ம்; 

 (iii) 2012 தன் 01ஆம் ெஷகெஷ பஷ.ப. 3.00 ணஷக்கு 

மகது தசய்ப்பட்ட மற்படி 

கள்ரக்கடத்ெல்கஶர்கள் அமெ ெஷனத்ென்த பஷ.ப. 

6.30 -7.00 ணஷக்கஷமடம லஷடுெமய 

தசய்ப்பட்டுள்ரஶர்கள் ன்பமெத்ம்; 

 (iv) மற்படி சுற்மஷலமரப்மப மற்தகஶண்ட 

தபஶதஸ் உத்ெஷமஶகத்ெதக்கு இண்டு 

லஶங்கரஷன் பஷன்னர் உடனடிஶக அதொலுக்கு 

லதம் லமகஷல் இடஶற்மம் 

லறங்கப்பட்டுள்ரது ன்பமெத்ம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) லஶஶஷதபஶய -ல்ய பஷமெசத்ெஷததந்து 

தலல்யல கமணலத்மெ பஷமெசம் லம தெதுத 

ஏஶமல அண்ஷத்ெெஶக இதுலம 

தலட்டப்பட்டுள்ர தெங்கரஷன் 

ண்ணஷக்மக வ்லரவு ன்பமெத்ம்; 

 (ii) மற்படி தெங்கள் அறஷக்கப்பட்டம 

தெஶடர்பஶக மகது தசய்ப்பட்ட கள்ரக்கடத்ெல் 

கஶர்கள் ஶலர் ன்பமெத்ம்; 

 (iii) மகது தசய்ப்பட்ட மற்படி கள்ரக்கடத்ெல் 

கஶர்கமர மமய அ (i i i )இல் 

குமஷப்பஷட்டுள்ரலஶத லஷடுெமய தசய்து 

அதப்தைலெற்கு அமஷவும லறங்கஷலர்கள்  

ஶலர் ன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware - 

 (i) that a giant Kumbuk (Terminal arjuna or 

arjun) tree felling racket is taking place in 

the area extending to 40 kilometres on 

either side of Deduru Oya; 

 (ii) the persons who conducted this racket had 

been arrested pursuant to a complaint 

lodged by the villagers of the Seerangoda 

area with the Anti-Corruption Unit of the 

Kurunegala Police Station on 1st June 2012;  

 (iii) these racketeers were released between 6.30 

p.m. and 7.00 p.m. having been arrested on 

that same day of 1st June 2012 at 3.00 p.m.; 

and 

 (iv) the police officer who conducted the raid in 

connection with this has been transferred 

with immediate effect after two weeks from 

the raid? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of Kumbuk trees felled from the 

area around Deduru Oya from Wariyapola-

Ella to Wellawa-Ganewatte by now; 

2109 2110 



2013 භළයි 08 

 (ii) the names of the racketeers who have been 

arrested for the destruction of those 

Kumbuk trees; and  

 (iii) the person who directed the release of the 

racketeers arrested, as stated in (a) (iii) 

above? 

(c) If not, why?  

 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතීතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතීතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය 

ගදනහ. 

(අ) (i) කුරුණෆර ගොට්සහඹ තුශ 2012 ර්ගආ ජ 
කුඹුක් ස ළපීගේ ීමති විගයෝධි ජහහයභක් 
ේඵන්ධගඹන් හර්තහ වී ගවෝ අනහයණ වී 
ගනොභළත. 

 (ii) 2012.06.01 න දින කුරුණෆර ගඳොලිස 
සථහනඹ  ගවෝ එහි දූණ භර්දන අංලඹ ගත 
කුඹුක් ජහහයභ ේඵන්ධගඹන් කිසිභ අඹකු විසින් 
ඳළමිණිල්රක් ය ගනොභළති අතය, එදින කිසිදු අත් 
අඩංගු  ළීමභක් සිදු ය ගනොභළත. 

 (iii) කුරුණෆර ගඳොලිස සථහනඹ භිනන් කුඹුක් දළ 
ේඵන්ධ අත් අඩංගු  ළීමේ කිසික් සිදු ය 
ගනොභළත. 

 (iv) එළනි සථහන භහරුවීභක් සිදු ය ගනොභළත. 

(ආ) (i) ංීහත්භ ණනක් ගනොදීම. 

 (ii) නළත. 

 (iii) ගභළනි සිදුවීභක් සිදු වී ගනොභළත. 

(ඈ) අදහශ නළත. 

 
රු ගයෝසි ගේනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (ெஷதெஷ) மஶஸி மசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, පුත් ඳත වන් වුණහ 

ේහසීන්ගේ ඳළමිණිල්රක් භත අත් අඩංගු  ත් ළරුන් 

ව 6.30 න ගො  -ඳළඹ තුනක් ළනි ගටි හරඹක් ඇතුශත- 

නිදවස ශහ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්, ඒ 

ේඵන්ධ ඳළමිණිල්රක් නළවළ කිඹරහද? ගඳොලීසිඹ  දන්හ නළවළ 

කිඹරහද ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්? 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භන්ත්රීරතුමිඹනි, ඳළවළදිලි අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න. 

ඔඵතුමිඹ ප්රණලසනඹ ඳළවළදිලි අවනහ නේ භහ උත්තය ගදන්නේ.  

 
රු ගයෝසි ගේනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (ெஷதெஷ) மஶஸி மசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඔඵතුභහ කිඹන්ගන් ඳළමිණිල්රක් තිබුගණ් නළවළ කිඹරහද? 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමිඹ අවපු ප්රණලසනඹ  භහ ිළිතතුයක් දුන්නහ. ඒත් ඒ ප්රණලසනඹභ 

ආඳසු අවනහ. 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

(ආ)  (iii) ප්රණලසනඹ   ජපු ිළිතතුය. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

There was no complaint.  භහ උත්තයඹක් දුන්නහ, එළනි 

ඳළමිණිල්රක් නළවළ කිඹරහ. පුත් ඳත තිබුණහඹ කිඹන 

රුණක් භත නේ ඔඵතුමිඹ ඳහර්ලිගේන්තුග  ප්රණලසනඹ ඇහුග , 

එඹ වරිද, නළේද කිඹරහ ඒ ඳත්රකගඹන්භ අවන්න ගනහ.  

 
රු ගයෝසි ගේනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (ெஷதெஷ) மஶஸி மசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

දළදුරු ඔඹ ගදඳළත්ගත් කුඹුක් ස ඳහ නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ 

කිඹනහද? 
   

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ තභයි කිඹන්ගන්.  ස ළපුහ  කිඹහ ඳළමිණිල්රක් 

තිගඵනහද කිඹරහයි රු භන්ත්රීරතුමිඹ ප්රණලසනගඹන් ඇහුග . එගවභ 

ඳළමිණිල්රක් නළවළ. එගවභ හයණහක් ළන ඳත්රකගආ තිගඵන්න 

පුළුන්. ඒ ේඵන්ධගඹන් ඳත්රකගඹන් තභයි අවන්න ගන්ගන්. 
 

රු ගයෝසි ගේනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (ெஷதெஷ) மஶஸி மசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

(ආ)  (i)  ඹ ගත් හරිඹගඳොර - ඇල්ර ප්රණගේලගආ සි  
ළල්ර, ගන්ත්ත ප්රණගේලඹ දක්හ දළදුරු ඔඹ 
ආශ්රිෙත ගේ න වි  ඳහ ඇති කුඹුක් ස 
ංීහ ගොඳභණද කිඹහ අහ තිගඵනහ. එ 
කුඹුක් වක්ත් ඳහ නළවළ කිඹහද කිඹන්ගන්?   

 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමිඹ අවන්ගන්, නිලසිකත ලගඹන් ස ළපීභ 
ේඵන්ධගඹන් නේ, එඹ ඳරිය වහ පුනර්ජනීමඹ ඵරලක්ති 
අභහතීතුභහ  ගඹොමු විඹ යුතු හයණහක්. රු අග්රාහභහතීතුභහ  
ගඹොමු වී තිගඵන ප්රණලසනඹ යි භහ ිළිතතුරු ඳඹන්ගන්. ස ඳහ 

තිබුණහඹ කිඹහ පුත් ඳත තිබුණු ප්රණෘත්තිඹක් භත ඔඵතුමිඹ 
ප්රණලසන අවන්න එඳහ. ඔඵතුමිඹ භන්ත්රීරතුමිඹක්. Telephone  එ 
අයගන ගිතන්භ ගඳොලීසිගඹන් අවන්න, "ඔඵතුභන්රහ  ගේ 
හගේ ඳළමිණිල්රක් රළබුණහද, නළේද?" කිඹරහ. එගවභ අවන්න 
ආණ්ඩුග ද ඉන්ගන්, විඳක්ගආද ඉන්ගන් කිඹන එ ප්රණලසනඹක් 
නළවළ. එඹ භන්ත්රීරතුමිඹක් වළටිඹ  ඔඵතුමිඹ  තිගඵන අයිතිඹක්. 
පුත් ඳගත් තිගඵන ඒහ ඵරහ ඒ භත නේ ප්රණලසන අවන්න එඳහ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි. දළන් ඒ ප්රණලසන සිඹල්ර භ "නළවළ" කිඹරහ 

ේපර්ණගඹන් ිළිතතුය දුන්නහ.  
 

රු ගයෝසි ගේනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (ெஷதெஷ) மஶஸி மசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, කුරුණෆර දිස්රිAක්ගආ දළදුරු ඔඹ 

ආශ්රිෙත කිගරෝමීය  ර් 300  ළඩි ප්රණභහණඹ තළනින් තළන ස 

ළපීභ නිහ ඉවුරු හදනඹ න තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ 

තිගඵනහ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

අද අඳ ගේ ඵරලක්ති අර්බුදඹ  මුහුණ  ජ සිටින අසථහ 

ඳරියඹ ළන ළරකිලිභත් විඹ යුතුයි. ජනහධිඳතිතුභහ එතුභහගේ 

අඹ ළඹ ථහග  ජත් ගේ ිළිතඵ කි හ. න ංයක්ණඹ සිඹඹ  

35කින් ළඩි යන්න ගනභභ ප්රණතිඳහදන ගො කුත් අඹ 

ළගඹන් ගන් ශහ. ඒ න ංවහයඹ  ගනොගයි, න 

ංයක්ණඹ යි. නමුත් න ංවහයඹක් සිේධ ගනහ. රු 

ඇභතිතුභහ භ  කිඹනහ ඒ ප්රණලසනඹ ඳරිය ඇභතිතුභහ  ගඹොමු 

යන්න කිඹරහ. එගවභ නේ- 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගභගවභයි භහ හිතන්ගන්. දළන් වළභ ඟභ, ඔඹභ ස 

ළග නහ. දළ ංසථහ ඒහ ඳහගන ඹනහ.  
 

රු ගයෝසි ගේනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (ெஷதெஷ) மஶஸி மசனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, එගවභ නේ ගභගවභ නළවළ කිඹන්ගන් 

නළති ඔඵතුභහ  ගදන්න තිබුණු ිළිතතුය ගන අභහතීයගඹකු  

ගේ ප්රණලසනඹ  ගඹොමු යන්න කිඹන එයි. එතුභහ එගවභ කිඹන්ගන් 

නළති ගේ ප්රණලසනඹ අවල් ඇභතිතුභහගන් අවන්න කි හ නේ 

වරි. 
 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, නළවළ. ගඳොලීසිඹ ේඵන්ධ ඔඵතුමිඹ රු 

අග්රාහභහතීතුභහගන් අවන ප්රණලසනඹක් නිහ ඒ  උත්තයඹ  ජරහ 

තිගඵනහ. දළන් ඔඵතුමිඹ අවන්ගන් ගන ප්රණලසනඹක්. ස ඳන 

ඒහයි, ස ගඳයශන ඒහයි, ංහර ඉවුරු ළනයි දළන් ඔඵතුමිඹ 

අවන්ගන්. ඉතින් ඒ ප්රණලසන ඒ අදහශ අභහතීතුභහ  ඉදිරිඳත් 

යන්න.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුමිඹ අවන දිනඹ භවය වි  ළරැදි ඇති. ඒ නිහ check 

යරහ ඵරරහ දිනඹ ගනස යරහ ගන ද අවන්න. දිනඹ 

ගඳොඩ්ඩක් ඳරීක්හ ය ඵරන්න. දිනඹ  ලින් ගන්නත් පුළුන්; 

ඳසගත් ගන්න පුළුන්. ඒ නිහ රුණහයරහ ආඳහු වරිඹ  

ගොඹහ ඵරරහ අවන්න.  
 

අනුයහධපුය නයබහ ඵර ප්රණගේලඹ: ඉඩේ ට්ටි 
அதஶெதைம் நகசமப ஆளுமகப் பஷமெசம் : 

கஶணஷத்துண்டுகள் 
ANURADHAPURA MUNICIPAL COUNCIL AREA : PLOTS OF 

LAND 

3103/’12 

9.  රු පී. වළරින් භවතහ 
      (ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

    (The Hon. P. Harrison) 
ඉඩේ   වහ   ඉඩේ   ංර්ධන   අභහතීතුභහගන්  ඇස  

ප්රණලසනඹ - (3) :  

(අ) අනුයහධපුය නයබහ ඵර ප්රණගේලඹ තුශ ඇති; 

 (i) ජනතහ ඳදිංික ඉඩේ ට්ටි ංීහ ගොඳභණද; 

 (ii) ඉවත ඉඩේ අතරින් සින්නක්ය ඉඩේ ට්ටි, ඵදු 
ඉඩේ ට්ටි වහ අනය ඉඩේ ට්ටි  ංීහ 
ගන් ගන් ලගඹන් ගොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ඵදු ඉඩේරහභීන්  සින්නක්ය ඔේපු 
රඵහ  ජභ වහ ගන ඇති ිළඹය ගර්ද; 

 (ii) එභ  යුතු ඩිනේ කිරීභ වහ ළඩ ිළිතගශක් 
තිගබ්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) (i) අනුයහධපුය නයබහ ඵර ප්රණගේලඹ තුශ සිටින 
අනය ඳදිංිකරුන් ඉත් කිරීභක් සිදු 
යන්ගන්ද; 

 (ii) ගනොඑගේ නේ, ඔවුන්ගේ ඳදිංිකඹ එභ සථහනරභ 
ීමතීනුකර යන්ගන්ද; 

 (iii) එභ අනය ඳදිංිකරුන්ගන් රිඳනේ ගවෝ 

ගනත් ඵදු මුදරක් අඹ  යන්ගන්ද; 

 (iv) විදුලිඹ වහ ගනත් ඳවසුේ රඵහ ජගේ ජ ඔවුන්ගේ 
අයිතිඹ නහථ කිරීභ වහ ඳරීක්හ යන්ගන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ඈ) ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

கஶணஷ, கஶணஷ அபஷலஷதத்ெஷ  அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) அதஶெதைம் நகசமப ஆளுமகப் பஷமெசத்ெஷல் 

கஶணப்படும், 

 (i) க்கள் லசஷக்கும் கஶணஷத் துண்டுகரஷன் 

ண்ணஷக்மக த்ெமனதன்பமெத்ம்; 

 (ii) மற்படி கஶணஷகரஷல் அதெஷ உதெஷக் கஶணஷத் 

துண்டுகள், குத்ெமக கஶணஷத் துண்டுகள் ற்தம் 

அதெஷற்ம கஶணஷத் துண்டுகரஷன் 

ண்ணஷக்மக தலவ்மலமஶக வ்லரதலன் 

பமெத்ம் 

 அலர் இச்சமபக்கு குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) மமய குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர குத்ெமக கஶணஷ 

தபதநர்களுக்கு அதெஷ உதெஷகமர லறங்கு 

லெற்கு மற்தகஶள்ரப்பட்டுள்ர நடலடிக்மககள் 

ஶமலதன்பமெத்ம்; 

 (ii) மற்படி நடலடிக்மககமர துஶஷெப்படுத்துலெற் 

கஶன மெதம் மலமயத்ெஷட்டம்  உள்ரெஶ 

ன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) (i) அதஶெதைம் நகசமப ஆளுமகப் பஷமெசத்ெஷல் 

லசஷக்கும் அதெஷற்ம குடிஷதப்பஶரர்கள் 

அப்தைமப்படுத்ெப்படுலஶர்கரஶ ன்பமெத்ம்; 

 (ii) இன்மமல், இலர்கரஷன் லெஷவு அமெ இடங்க 

ரஷமயம சட்டஶஸெஷஶக்கப்படுஶ ன்பமெத்ம்; 

 (iii) மற்படி அதெஷற்ம குடிஷதப்பஶரர்கரஷட 

ஷதந்து ஆென லஶஷ அல்யது மலமமமெதம் லஶஷ 

அமலஷடப்படுஶ ன்பமெத்ம்; 

 (iv) ஷன்சஶ ற்தம் மன லசெஷகமர லறங்கும் 

மபஶது இலர்கரஷன் உஶஷமம உதெஷப்படுத்து 

லெற்கஶக பஶஷமசஶெஷக்கப்படுஶ ன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஈ) இன்மமல், ன்? 
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asked the Minister of Lands and Land Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of plots of land occupied by 

people in the Anuradhapura Municipal 

Council area; 

 (ii) separately, the number of freehold plots of 

land, leased plots of land and illegally 

occupied plots of land out of the above plots 

of land ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the steps taken to grant freehold deeds to 

the above mentioned recipients of leased 

lands; and 

 (ii) whether there is a programme to expedite 

such activities? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether an eviction of unauthorized 

occupants in the Anuradhapura Municipal 

Council area will be carried out; 

 (ii) if not, whether their residence in those 

places will be legalized; 

 (iii) whether assessment or any other tax is 

levied from those unauthorized occupants; 

and 

 (iv) whether their ownership is verified in 

providing electricity and other amenities? 

(d) If not, why? 
 

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ (ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන 
නිගඹෝජී අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு சஷமஷபஶய கயத் - கஶணஷ, கஶணஷ அபஷலஷதத்ெஷ பஷெஷ 

அமச்சர்) 

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands and 

Land Development) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන අභහතීතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ.  
 

(අ)  ඔ . 

 (i)    ඳදිංික ඉඩේ ට්ටි ංීහ -  10,921 

      (ii)   සින්නක්ය ඉඩේ ට්ටි ංීහ -  3,444 

             ඵදු ඉඩේ ට්ටි ංීහ               -   3,036  

            අනය ඉඩේ ට්ටි ංීහ       -  3,967 

(ආ)  (i)    ජර්කහලීන ඵදුය භත ඵදු ගමින් ඳදිංික 
සිටින ඵදු ඉඩේරහභීන්  ඵදුයඹ අනුභත වී ය 
5ක් ේපර්ණ ව ඳසු  ජභනහ ඳත්රක රඵහ ගේ.  

       (ii)   ඔ . 2013 ගර් සි   ජභනහ ඳත්රක නිකුත් යන 
ඉරක්ඹ ළඩි කිරීභ තුිතන් ගභභ ළඩ ිළිතගශ 
ඩිනේ කිරීභ   යුතු ගඹොදහ ඇත.  

(ඇ)  ඔ . 

  (i)   අනයරුන් නිඹභහනුකර කිරීභ යජගආ 

ප්රණතිඳත්තිඹ ගනොන නමුත් ඉඩේ ගනොභළති 
අඹලුන් ලිඹහඳදිංික ය ඉඩේ ච්ගච්රි රாභඹ 
භිනන් සුදුසුේ ඳරීක්හ ය ඵරහ ඉඩේ රඵහ ගේ.  

    (ii)   ඉවත (i) ිළිතතුයභ අදහශ ග . 

     (iii)   රිඳනේ අඹ කිරීභ ගභභ අභහතීහංලඹ  අදහශ 
නළත. අනයරුන්ගන් ඵදු මුදල් අඹ 
ගනොගගර්. 

     (iv)   විදුලිඹ වහ ගනත් ඳවසුේ ළඳයීභ ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනර හර්ඹඹක් ඵළවින් ගභභ 
අභහතීහංලඹ  අදහශ ගනොග .  

(ඈ)  අදහශ  ගනොග .     
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහගේ ඳශමුගනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹයි. රු නිගඹෝජී අභහතීතුභහ කිඹන ආහයඹ  අනුයහධපුය 
නයගආ ඉඩේ ට්ටි 3,900 ණනක්, ඒ කිඹන්ගන් 4,000 
ආන්න ංීහක් අනය ඳදිංිකරුන් සිටිනහ. නමුත් ගේ 
න වි  එභ අනය ඳදිංිකරුන්  අලී විදුලිඹ, ජරඹ හගේ 

සිඹලුභ ඳවසුේ රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහගේ ිළිතතුගර් 
තිගඵනහ ඒ අඹගේ සථිය ඳදිංිකඹ නිඹභහනුකර කිරීභක් යන්ගන් 
නළවළයි කිඹරහ. එගවභ නේ ගේ අඹ ේඵන්ධගඹන් න්නහ 
ිළඹය ගභොක්ද? ඔඵතුභන්රහ ඒ අඹ ඉත් යනහද, එගේ 
ඉත් යරහ ගනත් තළන්ලින් විල්ඳ ඉඩේ රඵහ ගදනහද? 

 

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஷமஷபஶய கயத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 

ඒ ඉඩේ ට්ටිර ඳරියඹ අනු නළත ඉඩේ ච්ගච්රි 

තිඹරහ, register වුණ අඹගේ සුදුසුේ ඳරීක්හ යරහ ඉඩේ රඵහ 

ගදනහ. 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අනය ඳදිංිකරුන් 3,000 ණනක් ඉන්නහ. ඉඩේ 

ච්ගච්රිලින් ඳරීක්හ යරහ තභයි ීමතීනුකුර රඵහ  ජරහ 

තිගඵන්ගන්. ඒ තළන්ර ගනොගයි ගේ අඹ ඳදිංික ගරහ ඉන්ගන්. 

එගවභ නේ ඒ අඹ ගනුගන් න්නහ ිළඹය ගභොක්ද? 
 

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஷமஷபஶய கயத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ඉඩේ නළවළ කිඹරහ ප්රණහගේය ඹ ගල්ේ හර්ඹහරගආ register 

ගරහ තිගඵනහ නේ එළනි අඹ  ඳභණයි, -නළත ඉඩේ 

ච්ගච්රි තිඹරහ- ඉදිරිඳත් න්න  පුළුන්භ තිගඵන්ගන්. එගේ 

ඉදිරිඳත් න අඹ ඳරීක්හ යරහ තභයි ගදන්ගන්. සුදුසුේ නළති 

අඹ ඉත් යනහ. 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අනුයහධපුය භව නය බහ භිනන් ඳනතක් pass ය ගන 

තිගඵනහ ගේ සිඹලු ගදනහභ නිඹභහනුකර ඳදිංික යන්න. ඒ 
වහ ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන අභහතීහංලගඹන් අයඹ  ජරහ 
තිගඵනහද?  

 

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஷமஷபஶய கயத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
අහනගආ ඉඩේ රඵහ  ජභ යන්ගන් ඉඩේ ගොභහරිස 

ජනයහල්තුභහ විසිනුයි. ඒ ඳරිය ඇළයීේ යරහ  සුදුසුේ තිගඵන 

අඹ  ඉඩේ රඵහ  ජභ යනහ.  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භභ ඒ ගනොගයි කිඹන්ගන්. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஷமஷபஶய கயத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ගභොන ආඹතනගඹන් තීයණඹ ශත් අහන තීන්දු න්ගන් 

ඉඩේ ගොභහරිස ජනයහල්තුභහ. එතුභහ තභයි අහනගආ ගේ 
ඉඩභ  ජභ තීයණඹ යන්ගන්. කුභන ආඹතනඹ තීයණ ත්තත් 
අහන තීයණඹ න්ගන් ඉඩේ ගොභහරිස ජනයහල්තුභහයි.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අනුයහධපුය භව නය බහත් UDA එත් එතු ගරහ 

ත්ත ගේ තීන්දු ඳ වළනියි කිඹරහද ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්? 
 

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஷமஷபஶய கயத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ඳරියඹ අනු, ඒ කිඹන්ගන් ඇශ, ග ලි, ළ , යක්ෂිත ව 

හණු ඳේධති හගේ ඒහ උඩ ඉඩේ වුරුන් ගවෝ අල්රහ ගන 
සිටිනහ නේ වුරුන් තීන්දු ත්තත් ඒහ ගදන්න පුළුන්භක් 
නළවළ. අනය නේ, ඒ සුදුසුේ නළත්නේ ඒහයින් ඉත් විඹ 
යුතුයි. ඒ විධිඹ   යුතු යනහ.   
     

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රණලසන අං 11-3287/'12-(1), රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් 

භවතහ. 
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தகரல சபஶநஶகர் அலர்கமர, நஶன் இந்ெக் மகள்லஷமக் 

மகட்கஷன்மமன்.  
 

රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ (තළඳළල් ගේහ 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு ஜஸலன் குஶணதுங்க - ெபஶல் மசமலகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 

Services) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය රඵහ  ජභ 

වහ ති ගද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රණලසනඹ භතු දින ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන ර ජ. 
லஷனஶமல ற்தமஶத ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
  

"භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" : භන්ද ගඳෝණඹ  
රක් න දරුන් මුදහ ළීමභ 

“வஷந்ெ சஷந்ெமன ெஷர்கஶய மநஶக்கு” : 

குமமதட்டத்துக்கு ஆரஶகும் பஷள்மரகமர 

லஷடுலஷத்ெல்  
"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" : RELIEF 

FOR CHILDREN SUFFERING FROM MALNUTRITION 
2342/’12 

12. රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
 (ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 

  ගෞී අභහතීතුභහගන්  ඇස ප්රණලසනඹ - (1) : 

(අ) ශභහවිගආ  ජ භන්ද ගඳෝණඹ  ගවෝ ඌන ගඳෝණඹ  රක් 
න දරුන් එභ තත්ත්ගඹන් මුදහ ළීමභ වහ අලී 
සිඹලුභ ර්ර කිරි, ගඵගවත්, වි මින් වහ ආවහය ද්රr  ී
ජන බහ වයවහ ගඵදහ වළරීභ  "භහින්ද ිකන්තන - ඉදිරි 
දළක්භ" ප්රණතිඳත්ති භහරහ භිනන් ගඳොගයොන්දුක් රඵහ  ජ 
ඇති ඵ එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ආ) (i) ගේ න වි  එභ ළඩ ිළිතගශ ්රිුඹහත්භ 
න්ගන්ද; 

         (ii)  එගේ නේ, එඹ ්රිුඹහත්භ යනු රඵන ජන 
බහ හර්ඹහර ගර්ද;   

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑ ගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சுகஶெஶ அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ:  

(அ)  சஷதலெஷல் குமமதட்டத்துக்கு ஆரஶகஷன்ம 

பஷள்மரகமர இந்நஷமயஷததந்து லஷடுலஷப்ப 

ெற்குத் மெமலஶன அமனத்து பஶல், தந்து, 

லஷட்டஷன் ற்தம் உணவு லமககமர ‘ஜனசபஶ’ 

ஊடஶக லஷநஷமஶகஷப்பெற்கஶன உதெஷதஶறஷ 

“வஷந்ெ சஷந்ெமன ெஷர்கஶய மநஶக்கு” 

தகஶள்மகத் ெஷட்டத்ெஷன்தோயம் லறங்கப்பட்டுள்ர 

தென்பமெ அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ெற்மபஶது இவ்மலமயத்  ெஷட்டம் அதொல்படுத் 

ெப்படுகஷன்மெஶ ன்பமெத்ம்; 

 (ii) அவ்லஶமஶஷன் இது தசற்படுத்ெப்படும் 

‘ஜனசபஶ’ அலுலயகங்கள் மல ன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

―Mahinda Chintana - Vision for the Future‖ 

manifesto that all types of milk, medicines, 

vitamins and food items required to relieve the 

children suffering from malnutrition or 

undernutrition from that state would be distributed 

through Janasabha? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether that programme is being 

implemented at present; and 

 (ii) if so, the names of Janasabha offices which 

implement that programme? 

(c) If not, why? 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගෞී අභහතීතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ.  

(අ)  ඔ . 

(ආ)  (i)   ඔ . ගේ න වි  ශ්රී  රංහග  සිඹලුභ දරුන්ගේ 
ගඳෝණඹ නළංවීභ වහ දියින පුයහ විවිධ 
ළඩ වන් ්රිුඹහත්භ යයි. 

 (ii)   සිඹලුභ ගෞ  ී ගේහ නිරධහරී හර්ඹහර භිනන් 

ගේ ළඩ වන් ්රිුඹහත්භ යනු රළගබ්. 

(ඇ)  ඳළන ගනොනඟී. 

 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රණලසනඹ. 
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රු නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ වන් ශහ, ගේ ළඩ වන් 

්රිුඹහත්භ නහ කිඹරහ. රු නිගඹෝජී ඇභතිතුභනි, 

ගඳොගශොන්නරු දිස්රිAක්ගආ අඩු ඵය දරුන්ගේ ප්රණතිලතඹ 

සිඹඹ  26 සි  සිඹඹ  30 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

ෘලවීභ සිඹඹ  18 සි  සිඹඹ  26 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ රු ගෞී නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ නිගඹෝජනඹ යන 

ෆල්ර දිස්රිAක්ගආ අඩු ඵය දරුන්ගේ ප්රණතිලතඹ සිඹඹ  24 

සි  සිඹඹ  26 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ෘලවීභ 

සිඹඹ  16 සි  සිඹඹ  20 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. වදී 

ඳර්ගආණ ආඹතනගආ ගතොයතුරු වහ දත්තර  අනු ගේ 

ළඩ වන අහර්ථ ළඩ වනක් වළටිඹ යි අඳ  දකින්න  

රළගඵන්ගන්. රු නිගඹෝජී ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහගන් 

අවන්න ළභළතියි, ංීහ ගල්නර  අනු ඹේ කිසි ඳළවළදිලි 

ගනක් ඇති න විධිඹ  භන්ද ගඳෝණගඹන් ගඳගශන දූ 

දරුන්ගේ ගඳෝණ ඌනතහ  ලක්තිභත් ළඩ වනක් 

්රිුඹහත්භ යන්ගන් දහද කිඹරහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගභතුභහ කිඹන්ගන් ගඳෝණඹ 

ේඵන්ධගඹන් ඹේ ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ කිඹරහයි. උ  රිරන 

ඵය ප්රණභහණඹ අඩුවීභ ළනි ගඳෝණ ප්රණලසනඹක් රංහ තුශ 

තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ නුයඑිතඹ ප්රණගේලගආ එඹ ප්රණධහන 

ලගඹන් තිගඵනහ. ගභඹ වඳුනහ ගන ගේ න වි ත් අිළ ශ්රී  

රංහග  ජහති ගඳෝණ ප්රණතිඳත්තිඹක් ්රිුඹහත්භ යනහ. රු 

භන්ත්රීරතුභහ කි හ හගේභ, ඹ  රිරන ඵය ගනොභළති 

දරුන්ගේ ප්රණතිලතඹ ත්තහභ 2000 ගර් සිඹඹ  22.8ක් වුණු 

එ 2007 ර්ඹ ගන ගො  සිඹඹ  21.1ක් දක්හ අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. ගේ ගතොයතුරු භභ කිඹන්ගන්  කීගභන් යුතුයි. 

2000 ගර් ජනහරි භහගආ ශ ගෞී මීය ක්ණ වහ ඒ 

ගතොයතුරු අනුයි භභ කිඹන්ගන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හගේභ ගඳෝණ ප්රණලසන අඩු වීගේ 

ප්රණතිලතඹකුත් තිගඵනහ. 2000 ගර් ඹ  රිරන උ 

ගනොභළති දරුන්ගේ ප්රණතිලතඹ සිඹඹ  18.4ක් වුණු එ 2007 

ගර් ජ සිඹඹ  17.3 දක්හ අඩු ගරහ තිගඵනහ. රු භන්ත්රීරතුභහ 

කිඹන ආහයඹ  ඹේ ඹේ ළඩිවීේ තිගඵනහ හගේභ, ඹේ අඩු 

වීභකුත් තිගඵනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ භහින්ද ිකන්තන 

ළඩ ිළිතගශ ඹ ගත් ගේ වහ දළන  ්රිුඹහත්භ න ප්රණධහන 

ළඩ වන තභයි "්රිAගඳෝ" ීහඳෘතිඹ. 

අද ඒ ්රිAගඳෝ ීහඳෘතිඹ වහ රුිළඹල් මිලිඹන 1450ක් ගන් 

ය, ගේ අවුරුේගේ ගේ නවි  රුිළඹල් මිලිඹන 559ක් විඹදේ 

යරහ, දියිගන් දරුන් වහ එභ ්රිAගඳෝ ීහඳෘතිඹ ්රිුඹහත්භ 

යන්න   යුතු යරහ තිගඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ 

හගේභ දියිගන් ශභයින් 100  අඩු ඳහල්ර ඒ ශභයින් සිඹලු 

ගදනහ භ  ය ඵරන්ගන් නළති දිහ ආවහය ග ර අිළ ඳඹනහ. 

ඒ හගේභ ශභයින් 100  ළඩිගඹන් සිටින දියිගන් ගතෝයහත් 

ඳහල් වහත් දිහ ආවහයඹ රඵහ ගදන්න අිළ  යුතු ය 

තිගඵනහ. ඊ  අභතය විගලේගඹන්භ භෘේධි ගොභහරිස  

ජනයහල් ඹ ගත් අිළ න ළඩ වනක් ්රිුඹහත්භ ය තිගඵනහ. 

ර්බීම ව කිරි ගදන භවුරුන් වහ ගඳෝණ භල්රක් රඵහ 

 ජගේ ළඩ වනක් ්රිුඹහත්භ ය තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ න 

චරா ගල්න අනු භහතගල්, භහතය, වේඵන්ගතො , ගභොනයහර 

ව ෆල්ර ඹන දිස්රිAක්ලින් ගේ ළඩ වන් ඳශමුගන්භ 

ආයේබ ගනහ. ඒ අනු ගේ ඳළගක්ජඹ   අඩංගු නහ, භවුරුන් 

වහ ගඳෝී ද්රrී කිගරෝ එක්.  ඒ කිඹන්ගන්,  විගලේ වල්ිළටි 

කිගරෝ එක්, වල් ිළටි ගතෝගේ මිශ්රාණඹ ග්රාෆේස 400ක්, සුගඳෝ 

ග්රාෆේස 400ක්. ගභභ ගඳෝණ භල්ර රඵහ  ජගේ ජ විගලේගඹන්භ 

ගෞී අභහතීහංලගආ ග්රාහමීය ඹ භට් ගේ ්රිුඹහහරී න ඳවුල් 

ගෞී ගේහ නිරධහරි විසින් ඳත්හගන ඹනු රඵන 

භවුරුන්ගේ ගල්නගආ ලිඹහ ඳදිංික වී සිටින භවුරුන් න්නහ. 

ඒ හගේභ භෘේධිරහභී භවුරුන් ව නිසි ලරීය සන්ධ 

දර්ලඹක් - BMI -  ගනොභළති භවුරුන් ගභභ ගඳෝණ භල්ර 

රඵහ  ජගේ ළඩ වන  ගතෝයහ න්නහ.  එළනි ළඩ වන් 

තුිතන් ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් භන්දගඳෝණඹ අඩු කිරීභයි.  

රු ථහනහඹතුභනි, ත එ ගදඹක් තිගඵනහ. ගේ ආවහය 

පුරුදුර ළරැදි නිහ ගේ තත්ත්ඹ ඇති ගනහ. ඊගආ-ගඳගර්දහ 

ද භහ දන්නහ ගොශම නයගආ - 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනීගඹන් ප්රණලසනඹ   ිළිතතුරු දුන්නහභ ඇති.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 ගඳෝණ තත්ත්ඹ නඟහසිටුවීභ වහ ප්රණභහණත් ළඩ 

ිළිතගශක් ්රිුඹහත්භ යරහ තිගඵනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහත් රසන  ගටිගඹන් අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න 

ඵරන්න.   
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ භ  ගඳොඩ්ඩක් අසථහ 

ගදන්න. භභ අවපු ඳශමුළනි ප්රණලසනඹ තභයි, - 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඒ  උත්තයඹ දුන්නහ.  දළන් ඒ ළඩක් නළවළ.  
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, ඒ  ගනොගයි උත්තයඹ දුන්ගන්. රු 

ථහනහඹතුභනි, භභ ඇහුග  - 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ගභඹත් ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගනහ.  
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  ගඳොඩ්ඩක් අසථහ ගදන්න. ඇභතිතුභහගේත්, නිගඹෝජී 

ඇභතිතුභහගේත් දිස්රිAක් ගදගක් අඩු ඵය දරුන්ගේ ප්රණතිලතඹ, 
ෘල වීගේ ප්රණතිලතඹ ඉවශ ගිහින් තිගඵනහ,  වදී ඳර්ගආණ 
ආඹතනගආ ගතොයතුරුර  අනු. රුණහයරහ කිඹන්න, ගේ 
යගන ඹන ළඩ වන හර්ථද, අහර්ථද කිඹහ.   ඒයි 
භභ අවපු ඳශමුළනි ප්රණලසනඹ. ඒ  ගනොගයි උත්තය දුන්ගන්. 
"භල්ගල් ගඳොල්" උත්තයඹක් දුන්ගන්.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි. දළන් එඹ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගර රහ එඹ  

ිළිතතුරු ගදන්න.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

"භල්ගල් ගඳොල්" උත්තයඹක් දුන්ගන්.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

උත්තය දුන්නහ. "භල්ගල් ගඳොල්" ගනොගයි, "ගඳොල්ගල් භල්" 

උත්තයඹක් දුන්ගන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අන්න ඒ තභයි දළන් ගන්ගන්. ප්රණලසනඹත් ගතෝයහ න්න. 

අවන එත් ගවො  ල්ඳනහගන් අවන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එතගො  එතුභහ "ගඳොල්ගල් භල්" ප්රණලසන අවන්ගන්.  "භල්ගල් 

ගඳොල්" ගනොගයි.  එතුභහ දළන ත යුතුයි,  එඳහය භ ගේ 

භන්දගඳෝණඹ කිඹන එ තුයන් යන්න   ඵළවළ කිඹන එ. 

ගභඹ  ගෞී අභහතීහංලඹ, ෘෂිර්භ අභහතීහංලඹ ළනි විවිධ 

අභහතීහංල ේඵන්ධ න්න  ඕනෆ.  

ජනතහගේ ආවහය  පුරුදුත් ගනස න්න   ඕනෆ.  එභ නිහ 

අඳ ඒ වහ භහින්ද ිකන්තන ළඩ ිළිතගශ ඹ ගත් ගෞී 

අභහතීහංලඹ වයවහ  ඹේ ඹේ ළරගඳන  ළඩ ිළිතගශල් අඳ 

්රිුඹහත්භ ය තිගඵනහ. විගලේගඹන් නුයඑිතඹ දිස්රිAක්ඹ 

ත්ගතොත් ළඩිගඹන්භ  ගේ තත්ත්ඹ තිගඵනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි එතුභහ ඇහුග   ඔඵතුභහගේ  දිස්රිAක්ඹයි, 

ඇභතිතුභහගේ  දිස්රිAක්ඹ  ළන ඳභණයි. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ෆල්ර දිස්රිAක්ගආත් ගේ තිගඵන්න  පුළුන්. ඒ 

තත්ත්ඹ අඩු යන්න  තභයි ගේ ප්රණතිඳත්තිඹ අඳ  ්රිුඹහත්භ 

යන්ගන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ෆල්ගල්ත් තිගඵනහලු.  ඒ තත්ත්ඹ අඩු යන්න 

ඔඵතුභහත් උද  යන්න. දළන්  තුන්න  අතුරු ප්රණලසනඹ අවන්න.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ගදන අතුරු ප්රණලසනඹ භහ 

අවන්ගන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉසගල්රහ ඇවළ ග ? 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භගේ ගදන අතුරු ප්රණලසනඹ භහ අවන්ගන්. ගඳොඩ්ඩක් න් 

ගදන්න.  

රු විජඹමුණි ගොයිහ, එ   නිගඹෝජී  අධීහඳන 

අභහතීතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, 2005  සි  2010 නගො  ඳහල් 

ඹන දරුන්ගේ භන්ද ගඳෝණඹ සිඹඹ  12 සි   සිඹඹ  17  

දක්හ ළඩි ගරහඹ කිඹහ. එඹ වන් වළන්හඩ්  හර්තහ භහ ශඟ 

තිගඵනහ. ඔඵතුභහ විලසහ යන්ගන් නළත්නේ භ  ගේ 

ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ වන් යන  ආහයඹ  

ඔඵතුභන්රහගේ ළඩ වන  හර්ථ නේ, ගොගවොභ ද ඳහල් 

ඹන  දූ දරුන්ගේ භන්ද ගඳෝණ ප්රණතිලතඹ 2005 ර්ගආ සිඹඹ  

12 සි   2010 ර්ඹ නගො  සිඹඹ  17  දක්හ ළඩි  

ගන්ගන්? රුණය  උත්තය ගදන්න.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, හි පු රු අධීහඳන නිගඹෝජී 

අභහතීතුභහ කි  ථහක්  එතුභහ කි ග . භහ ගභහි ජ ඳළවළදිලි 

කිඹන්න   ඕනෆ, ගඳෝණඹ ේඵන්ධ ඹේ ප්රණලසනඹක් තිගඵන  

ඵ. ඒ  ප්රණලසනඹ ේඵන්ධගඹන් දළන  අඳ යජඹ වළටිඹ  ගෞී 

අභහතීහංලගඹන්   යුතු ය ගන ඹනහ. භභ  එගවභ 

ප්රණලසනඹක් නළවළයි  කි ග  නළවළ.  ඹේ ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ.  ඒ 

තත්ත්ඹ   එඳහය  භහගඹන් ගදගන් ිළිතඹේ ගදන්න  

ඵළවළ. ගේ ප්රණලසනඹ වහ ජහති ලගඹන් ගඳෝණ ප්රණතිඳත්තිඹක් 

ඇති ය   යුතු යනහ.  දළන  ජහති ගඳෝණ ප්රණතිඳත්තිඹ 

අඳ ්රිුඹහත්භ ය තිගඵනහ. දගන් ගදගන් ගේ යන්න  

ඵළරි ළඩක්. නමුත් දළන   ඒ වහ ළඩ ිළිතගශ අඳ ්රිුඹහත්භ 

ය තිගඵනහ.  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්න අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

ඔඵතුභන්රහ ්රිුඹහත්භ යන ඒ ළඩ වන හර්ථ නේ  

විලසවීඹ කුගිනි දර්ලගඹන්  සහසිරන්තඹ, ගනල්, 

ගඵොසහනහ, නළමිබිඹහ, ගරගෝගතෝ කිඹන ය ල් අගේ ගේ 

ආලසචර්ඹත් ශ්රී  රංහ අබවඵහගන ඉදිරිඹ  ගිගආ  ගොගවොභ 

ද?  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භ   එ ගදඹයි කිඹන්න   තිගඵන්ගන් රු 

ථහනහඹතුභනි. අද අගේ යගට්  වුරුත් කු ගින්ගන් 

භළගයන්ගන්   නළවළ. ඒ හගේභ  අද අගේ යගට් ළසිඹන්ගේ  ආයු 

හරඹ ඉතහභ ළඩි වී   තිගඵනහ. ඔඹ කිඹන ය ල් භඟ 

ඵළලුහභ,  අද  අගේ යගට් භ  භයණ  ංීහ  රක්ඹ  - 39යි. 

ශදරු භයණ ංීහත් ඉතහභ අඩුයි. ගේ දර්ලඹන් ත්තහභ  අඳ 

අේනි දි ආසිඹහනු රහඳගආ ඉතහභ ගවො තත්ත්ඹ ඉන්නහ.  

එභ නිහ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ ගොගවන් ත් ගඳොඩි 

දර්ලඹක් ගනළවිත් අගේ ගේ යගට් තිගඵන ගේ තත්ත්ඹ නළති 

යන්න යන්න එඳහ.   

අද ගරෝගආ ආයු හරඹ ත්තහභ අිළ  ඉතහ ගවො 

තත්ත්ඹ ඉන්නහ. ඒ හගේභ ශදරු භයණ ංීහ, භහතෘ 

භයණ ංීහ, න ජන්භ ශදරු භයණ ංීහ ඉතහභ අඩු 

භට් භයි තිගඵන්ගන්. ඒ දර්ලලින් අිළ ගවො තත්ත්ඹ 

ඉන්නහ. ඒ නිහ අගේ ගෞී තත්ත්ඹ අිළ ඉතහ ගවොඳින් 

ඳත්හ ගන ඹනහ.  
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ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගඵොගවොභ ගවොයි.  

ප්රණලසන අං 13 - 2469/'12 - (1), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ අවන්ගන් උත්තයඹක් 

රළගඵයි කිඹන විලසහගඹන්. 

  
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷமனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතීතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  යුතු අභහතීතුභහ ගනුගන් එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ 

වහ භහ ගද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විලසහඹ බිඳුණහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ බිඳිරහයි තිගඵන්ගන්, රු ථහනහඹතුභනි.  
 
ප්රණලසනඹ භතු දින ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන ර ජ. 
லஷனஶமல ற்தமஶத ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ගේය ඹ ව ආනඹනි ඳරතුරු ල්තඵහ ළීමභ : 
රாභග ද 

உள்நஶட்டு ற்தம் இமக்குெஷஶன பற லமககமரப் 

மபணல்: தொமமம 
PRESERVATION OF LOCAL AND IMPORTED FRUITS :  

METHODOLOGIES 
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14.රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ෘෂිර්භ අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ර් 2005 - 2012 හර සීභහ තුශ හර්ෂි ශ්රී  
රංහ   ආනඹනඹ ශ ඳරතුරු ර් ංීහ 
ගොඳභණද;  

 (ii) එභ එක් එක් ඳරතුරු ර්ගආ  කිගරෝ ත්භන් 
මිර ගොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

ආ) (i) ආනඹනි ඳරතුරු ල් තඵහ ළීමභ වහ 
අනුභත යන රாභග දඹන් ගර්ද;  

 (ii) එභ  රாභග දඹන් මිනිස සිරුය  හිතය න්ගන්ද; 

 (iii) ඉවත රாභග දඹන් ේඵන්ධගඹන් ගෞ  ී
ගදඳහර්තගේන්තුගන් ගවෝ ගනත් ආඹතනඹක් 
ගතින් වතිඹක් රඵහන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ)  (i) ගේය ඹ ඳරතුරු ල් තඵහ ළීමභ  උඳගඹෝගී ය 
න්නහ රாභග දඹන් ගර්ද; 

 (ii) ගේය ඹ ඳරතුරු ඉක්භනින් ඉදවීභ  බහවිතහ යන 
රாභග දඹන් ගර්ද;  

 (iii) එභ රாභග දඹන් වහ ෘෂිර්භ 
ගදඳහර්තගේන්තුග  ගවෝ ඳහරිගබෝගි  යුතු 
අධිහරිගආ අයඹ රඵහ  ජ තිගබ්ද;  

 (iv) ඳරතුරු ඉදවීභ  යහඹනි ද්රr  ීබහවිත කිරීගභන් 
මිනිස ලරීයඹ  වහනි ගනොන ඵ  ෘෂිර්භ 
ගදඳහර්තගේන්තු භගින්  ඳහරිගබෝගි ජනතහ  
වතිඹක් රඵහ ගදන්ගන්ද;  

 (v) ඳහරිගබෝගිඹන්  ිළරිසිදු වහ ගුණහත්භ ඳරතුරු 
ර් රඵහ ජභ වහ ළඩිළිතගශක් ස 
යන්ගන්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ඈ) ගනොඑගේ නේ, භන්ද? 

 
கத்தெஶறஷல் அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) 2005 - 2011 ஆம் ஆண்டு கஶய கட்டத்ெஷல் 

லதடஶந்ெம் இயங்மகக்கு  இமக்குெஷ 

தசய்ப்பட்ட பற லமககரஷன் ண்ணஷக்மக 

வ்லரதலன்பமெத்ம்; 

 (ii) மற்படி எவ்தலஶத பற லமகஷனதும் கஷமயஶ 

என்மஷற்கஶன இன்மம லஷமய 

வ்லரதலன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) இமக்குெஷ தசய்ப்பட்ட பறங்கமர 

நஸண்டகஶயம் மபணஷ மலத்ெஷதப்பெற்கு  

அங்கஸகஶஷக்கப்பட்ட தொமமமகள் ஶமல 

ன்பமெத்ம்; 

 (ii) மற்படி தொமமம னஷெ உடலுக்கு உகந்ெெஶ 

ன்பமெத்ம்; 

 (iii) சுகஶெஶத் ெஷமணக்கரத்ெஷததந்து அல்யது 

மலதமஶத நஷதலனத்ெஷததந்து மற்படி 

தொமமம தெஶடர்பஷல் சஶன்மஷெழ் தபற்தக் 

தகஶள்ரப்படுகஷன்மெஶ ன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்சமபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) (i) உள்நஶட்டு பறங்கமர நஸண்டகஶயம் மபணஷ 

மலத்ெஷதப்பெற்கு பன்படுத்ெப்படும் 

தொமமமகள் ஶமல ன்பமெத்ம்; 

 (ii) உள்நஶட்டு பறங்கமர லஷமலஶக கனஷச் 

தசய்லெற்கு பன்படுத்ெப்படும் தொமமமகள் 

ஶமல ன்மெத்ம்; 

 (iii) மற்படி தொமமமகளுக்கு கத்தெஶறஷல் 

ெஷமணக்கரம் அல்யது தகர்மலஶர் அெஷகஶ சமப 

அதெஷ அரஷத்துள்ரெஶ ன்பமெத்ம்; 

 (iv) பறங்கமரக் கனஷச் தசய்லெற்கு இசஶனப் 

பெஶர்த்ெங்கமரப் பன்படுத்துலெஶல் னஷெ 

உடலுக்குப் பஶெஷப்தை ற்படஶதென கத்தெஶறஷல் 

ெஷமணக்கரத்ெஷன்தோயம் தகர்மலஶதக்கு உதெஷ 

ரஷக்கப்படுஶ ன்பமெத்ம்; 

 (v) தகர்மலஶதக்கு சுத்ெஶனதும் ெஶனதுஶன 

பறலமககமர லறங்குலெற்கஶக மலமயத்ெஷட்ட 

தஶன்மமத் ெஶஶஷப்பஶஶ ன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஈ) இன்மமல், ன்? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of fruit varieties that were 

annually imported to Sri Lanka during the 

period from the year 2005-2012; 

 (ii) the current price of a kilo of each of the 

aforesaid fruit varieties? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the approved methodologies for the 

preservation of imported fruits; 

 (ii) whether the aforesaid methodologies are 

healthy for the human body; and 

 (iii) whether a certificate related to the aforesaid 

methodologies is obtained from the 

Ministry of Health or any other institution? 

(c) Will he state - 

 (i) the methodologies used to preserve local 

fruits; 

 (ii) the methodologies used to ripen local fruits 

quickly; 

 (iii) whether the permission of the Ministry of 

Agriculture or the Consumer Affairs 

Authority has been granted for the aforesaid 

methodologies; 

 (iv) whether an assurance will be given to the 

consumers by the Ministry of Agriculture 

that the human body is not affected by 

using chemicals to ripen fruits; and 

 (v) whether a system will be arranged to 

provide clean and quality fruits for 

consumers? 

(d) If not, why? 
 

රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ (ෘෂිර්භ 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென - கத்தெஶறஷல் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ඳහර්ලිගේන්තුග  ජ ප්රණලසනඹක් 

අවන්ගන්  ළදත් හයණඹක් ේඵන්ධගඹනුයි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් උත්තය  ජරහ ඉයයි ගන්. තමුන්නහන්ගේ ඔඹ ප්රණලසනඹ 

ේඵන්ධගඹන් බහ ල් තඵන අසථහග  ගවො විහදඹක් ඇති 

ය න්න.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ප්රණලසනර  උත්තය ගදන්ගන් නළතු විහදඹක් ඉල්ලුහ  වරි 

ඹන්ගන් නළවළ ගන්. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහගේ ප්රණලසනඹ  උත්තය දුන්නහ, භහ ගදක් ල් 

ඉල්රහ. ඊ  ඩහ ගභොක්ද ඉතින්? 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රණලසන අවන ගො  ගේහ කිඹන්න 

කිඹරහ උත්තයත් දුන්නහ නේ- [ඵහධහ කිරීභක්] අඳ  යන්න 

ගදඹක් නළවළ ගන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ නේ භගේ ළඩක් ගනොගයි. ඒ අදහශ අභහතීහංලර 

ළඩක්.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අඳ  විලසහඹ තිගඵන්ගන් ඔඵතුභහ ගගයහි. අිළ විඳක්ගආ. 

ගේ ආණ්ඩු නිදි. නළින රහ ළඩ යන්නයි ගභතුභන්රහ  

තිගඵන්ගන්. අිළ ගේ ප්රණලසන අවන්ගන්, නිදිභගත් ඹන භගන් ජත් 

ංචහ යන හින්දයි. ඒ ත් උත්තය රඵහ ගදන්ගන් නළවළ ගන්. 
 

රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ (පුේලි ප්රණහවන ගේහ 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு சஸ.பஷ. த்நஶக்க - ெனஷஶர் மபஶக்குலத்துச் 

மசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 

Services)  

විඳක්ඹ නළිනටින්න ගෝ ඉසගල්රහ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 අද ගඳොඩ්ඩක් හරඹ තිගඵන හින්දහ භක් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීේ] දළන් තමුන්නහන්ගේ ගරොකු අහධහයණඹක් යනහ. 

ඔඵතුභහ පී. වළරින් භන්ත්රීරතුභහ  යන අහධහයණඹක්. එතුභහ 

ප්රණලසනඹ ඇහුහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඉතින් භ ත් අහධහයණඹක් ගන් ගන්ගන්. ප්රණලසනර  

උත්තය ගනොගදන එ හධහයණයිද? 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

උත්තය රඵහ ගදයි, භහ ගදකින්. [ඵහධහ කිරීභක්] ගවොයි. 

දළන් රුණහයරහ හඩි ගන්න. දළන් පී. වළරින් භන්ත්රීරතුභහගේ 

ප්රණලසනඹ  උත්තය ගදන්න. 
 

රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  උත්තය ගදනහ. 

(අ) (i) ගභභ අභහතීහංලඹ  අදහශ නළත. 
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 (ii) ගභභ අභහතීහංලඹ  අදහශ නළත. 

(ආ) (i) අදහශ නළත. 

 (ii) අදහශ නළත. 

 (iii) අදහශ නළත. 

(ඇ) (i) a.  භත ඳතින වි  රින්ය ගනශහ ළීමභ 

  b. ය තයණ ගවෝ සිසිල්යණර ඵඩහ කිරීභ 

 (ii) a. ඉදවීගේ හභය/කුටි තුශ තළබීභ 

  b.  දුේ ළසීභ 

  c.  හඵයිඩ් ගඹ ජභ 

  d.  එතිලීන් ංගඹෝ ඉසීභ 

 (iii) එභ රாභ අනුභනඹ ශ ඳරතුරු වහ 
ඳහරිගබෝගි අධිහරිගආ අයඹ ගනොරඵයි. 
එළනි අලීතහක් ප්රණහලඹ  ඳත් ය නළත. 

 (iv) එළනි රாභග දඹක් ගනොභළත. 

 (v) ඳහරිගබෝගිඹන්  ගවො ගුණහත්භ  ඳරතුරු 
රඵහ  ජභ  ෘෂිර්භ ගදඳහර්තගේන්තු  යුතු 
යයි. 

  a. ඳළසුණු ගඩි වඳුනහ ළීමගේ රாභග ද/රක්ණ 
 ිළිතඵ දළනුත් කිරීභ 

  b. උස ගුණහත්භ ඳරතුරු වහ ගඳය වහ ඳසු 
 අසනු වඳුන්හ ජ ජනප්රි ඹ කිරීභ 

  c. පර ගනශහ ළීමගේ රாභ, අසථහ වහ උඳයණ 
 වඳුන්හ  ජභ 

  d. පර ඵඩහ කිරීගේ ඳරිය තත්ත් ගඳන්හ  ජභ 

  e. ෘෂි ඳිතගඵෝධ ගයෝ භර්දනඹ /ඳහරනඹ ිළිතඵ 
 දළනුත් කිරීභ 

  f.  ඒහඵේධ ඳිතගඵෝධ භර්දන රாභ වඳුන්හ  ජභ 

  g. ඳහල් තුිතන් ගභභ දළනුභ ප්රණචලිත කිරීභ 

  h. ගගශන්දන්/ප්රණහවඹන්/ඳහරිගබෝගිඹන් 
 දළනුත් කිරීභ.   

(ඈ)    අදහශ ගනොග . 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රණලසනඹ. රු 

ෘෂිර්භ ඇභතිතුභනි, අද ගේ යගට් හුඟක් තළන්ර ගවො 

ඳරතුරු න්න නළවළ. ගභොද, යහඹනි ද්රrී ගඹොදරහ දළු 

ඳරතුරුර  ගඵගවත් ළසීභ නිහ ගවො ඳරතුයක් අද 

ඳහරිගබෝගිඹහ   ආවහයඹ  ළීමභ  අසථහක් නළවළ.  

ඒ ළන මීය   ලිනුත් අසථහ කිහිඳඹ ජ අිළ භතක් ශහ. ඒ 

නත්න්න ෘෂිර්භ අභහතීයඹහ වළටිඹ  ඔඵතුභහ ගන ඇති 

ිළඹය ගභොනහද? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ කිඹන්ගන් ඳරතුරු ඉදවීභ වහ 

බහවිත යන විවිධ රாභ ළනයි. ගේ ීහඳහයගආ ගඹගදන උදවිඹ ඒ 

වහ එ එ  රாභ බහවිත යනහ. ගගල් ගඩි ඉදන්න 

භවරු දුේ වනහ. ඒගන් කිසි වහනිඹක් නළවළ.  භවරු 

එතිලීන් වනහ. තත් භවරු විවිධ යහඹනි ද්රrී ගඹොදහ 

ගේහ ඉදනහ. ඇත්ත ලගඹන්භ ඒ නය පුරුේදක්. ඒ 

ගනොශ යුතු ගදඹක්. නමුත් ගේහ ඳහරනඹ යන්න අඳ  

රாභග දඹක් නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. අඳ  යන්න  

තිගඵන්ගන් ජනතහ දළනුත් කිරීභ ඳභණයි.  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ වළටිඹ  ඔඵතුභහ ගේ වහ ඹේකිසි 

ිළඹයක් න්න ඕනෆ. ගභොද, ගේ යගට්- 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භතක් යරහ දුන්නු එ ගවොයි. ිළඹයක් න්නහද කිඹරහ 

ඇහුහ නේ වරි. 
 

රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අිළ හඵයිට් ගඹොදරහ ඳරතුරු ඉදවීභ තවනේ යරහයි 
තිගඵන්ගන්. නමුත්  තළන් තළන්ර ඒ ඳහවිච්ික යනහ. අඳ  
යන්න ගදඹක් නළවළ. හඵයිට් වපු ඳරතුරු බහවිතඹ  න්න 
එඳහ කිඹරහ අිළ ජනතහ දළනුත් යනහ.  

 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඒ වරිඹන්ගන් නළවළ, ගගශ ගඳොගශේ තිගඵන එ ගදන්න 

ඕනෆ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, වරි. 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 
ගේ යගට් තවනේ හන් තිගඵනහ. ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ 
වළටිඹ  ඔඵතුභහ දන්නහ, ංහ හ අගේ යගට් 
ේපර්ණගඹන්භ තවනේ ඵ. අිළ ංහ ළන කිඹන ගො  එ 
එ ඇභතිරුන්ගේ නේ කිඹළගනහ. ඒ ගනභ ථහක්.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ටි අදහශ නළත. 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ෘෂිර්භ ඇභතියඹහ නිගඹෝජනඹ 
යන භහතය දිස්රිAක්ගආ භවහ ඳරිභහණගඹන් ගොගක්න් හ  

අලී ඳළශ ගඵදහ  ජ තිගඵනහ. ගේ ගඳන්නුග  ෘෂිර්භ 
අභහතීහංලගආ නිරධහරින්භයි.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, ඉතින් ඒ ඇත්තද කිඹරහ අවන්න. 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

එඹ ගරෝගආභ තවනේ යපු  හක්. භහතය දිස්රිAක්ගආ 

ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහගේ ගොට්සහගආ ඒ ඳළශ ගඵදහ වළය 

තිගඵනහ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි, ඒ ඇති. එගවභ එක් ගරහ තිගඵනහද කිඹරහ අවන්න.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගොගක්න් කිඹන ස ර්ඹ ගේ 

යගට් අිළ වුරුත් වඳුනහ ගන නළවළ. එතුභහ ඒ වඳුනහ ගන 

තිගඵනහ. එතුභහ වඳුනහ ගන තිගඵන්ගන් ගොගවොභද දන්ගන් 

නළවළ. ගේ ළන එතුභහත් දන්නහ ඇති.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි දළන් අවපු එ  ිළිතතුරු දුන්නහ. තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ 

අවන්න. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භගේ තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. ඇභතිතුභහ කි හ, භභ 

වඳුනහ ගන තිගඵනහ කිඹරහ.  අඩු ණගන්  ඒ ළන 

අගඵෝධඹක් තිගඵන ගනකු වළටිඹ   භභ එඹ වඳුනහ ගන 

තිගඵනහ කිඹහ ිළිතළීමභ ළන ඇභතිතුභහ  ගඵොගවොභ සතුතියි. 

භභ ඔඵතුභහගන් අවන්න ළභළතියි, ගේ ගොගක්න් හ 

ආයේබ ය තිගඵන්ගන් ඔඵතුභහ  ගේලඳහරනගඹන් විශ්රාහභ ගිඹහ  

ඳසගේ ගඳොඩි බිසනස එක් වළටිඹ  ඉදිරිඹ  ඳත්හ ගන 

ඹන්නද කිඹහ.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එතුභහ ංජහ ළනත් ථහ ශහ. ඒ ළන භ  ළයි.  එතුභහ  

ගේ ීහඳහයඹ ළන ගවො අගඵෝධඹක් තිගඵනහ. ගොගක්න් 

ළනත් එතුභහ  ගවො අගඵෝධඹක් තිගඵනහ.  

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භභ භහතය  ඳළත්ගත්  ගිහිල්රහ නළවළ. නමුත් එගවේ හ 

යනහ -  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒහ ළගන්ගන් ගභොන ගේලගුණගආද?  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ ගවො ගොගක්න් ගොවිගඹක්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහගේ ප්රණලසනඹ  රඵහ දුන් ිළිතතුය  අදහශයි භහ ගභඹ 

අවන්ගන් රු ඇභතිතුභහ. ඳරතුරු, එශලු ල් තඵහ ළීමභ  

ය තහහය ඉදි යන අඹ  තමුන්නහන්ගේරහ විදුලිඹ බිර 

ේඵන්ධගඹන් වනඹක් ගදනහද?  

රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ ஶப்பஶ அமபலர்ென) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

දළන භත් එගවභ ඳත්හ ගන ඹන උදවිඹ ඉන්නහ. වළඵළයි 

එළනි වනඹක්  ගදන ළඩ ිළිතගශක් නේ නළවළ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඕනෆ නේ භ  ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹත් 

අවන්න පුළුන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ගදන  ඹ.  

 

ශ්රී  රංහග  විලසවිදීහර : විගේය ඹ සිසුන් 
இயங்மகப் பல்கமயக்கறகங்கள் : தலரஷநஶட்டு 

ஶணலர்கள் 
UNIVERSITIES OF  SRI LANKA : FOREIGN STUDENTS 
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4.  රු විජිත ගවේයත් භවතහ -  (රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
ගනු ) 

     (ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத் - ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க 

சஶர்பஶக) 

     (The Hon. Vijitha  Herath on behalf of the Hon. Anura 

Dissanayake) 

උස අධීහඳන අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (3):   

(අ) (i) 2010 - 2011 අධීඹන ර්ඹ වහ ශ්රී  රංහග  
එක් එක් විලසවිදීහරගආ විගේය ඹ සිසුන් ඇතුශත් 
ය ළීමගේ ප්රණතිලතඹ 5% දක්හ ළඩි ය තිගබ්ද; 

 (ii)  එගේ නේ, එභ ප්රණතිලතඹ අනු ඉවත අධීඹන 
ර්ගආ එක් එක් පීසඹ වහ විගේය ඹ සිසුන් 
ගනුගන් ගන් යන රද අසථහ ංීහ 
ගන් ගන් ලගඹන් ගොඳභණද; 

 (iii)  ගේ න වි  එභ එක් එක් පීසඹ  ඇතුශත් වී ඇති 
විගේය ඹ සිසුන් ංීහ ගන් ගන් ලගඹන් 
ගොඳභණද;  

 (iv)  ඒ අනු දළන  එභ එක් එක් පීසගආ විගේය ඹ 
සිසුන් වහ ඳතින පුයේඳහඩු ංීහ 
ගොඳභණද; 

 (v)  එභ පුයේඳහඩු ිළයවීභ  අනුභනඹ යන ්රිුඹහ 
භහර් ගර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) (i)  2010 - 2011 අධීඹන ර්ඹ වහ 
විලසවිදීහරර  ඇතුශත් ව විගේය ඹ සිසුන් 
ගනුගන් ියීත් රඵහ  ජභ   යුතු 
යන්ගන්ද; 

 (ii) එගේ  නේ, ඒ වහ මුදල් ප්රණතිඳහදන ඳඹහ නු 
රඵන ආහයඹ ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்லஷ அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) 2010-2011 கல்லஷ ஆண்டுக்கஶக இயங்மகஷன் 

எவ்தலஶத பல்கமயக்கறகத்ெஷலும் தலரஷநஶட்டு 

ஶணலர்கமர அதெஷக்கும் செவீெஶனது  5% 

லம அெஷகஶஷக்கப்பட்டுள்ரெஶ; 
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 (ii) ஆதனஷல், இந்ெ செவீெத்துக்கம மற்படி 

கல்லஷஶண்டுக்கஶக எவ்தலஶத தேடத்ெஷற்குதன 

தலரஷநஶட்டு ஶணலர்களுக்கஶக எதுக்கப்பட்ட  

லஶய்ப்தைக்கரஷன் ண்ணஷக்மக தலவ்மலமஶக 

ஶது; 

  (iii) ெற்மபஶது மற்படி எவ்தலஶத தேடத்ெஷலும் 

அதெஷக்கப்பட்டுள்ர தலரஷநஶட்டு ஶணலர் 

கரஷன் ண்ணஷக்மக தலவ்மலமஶக ஶது; 

 (iv) இென் பஷகஶம், ெற்மபஶது குமஷத்ெ எவ்தலஶத 

தேடத்ெஷலும் தலரஷநஶட்டு ஶணலர்களுக்கஶக 

கஶணப்படும் தலற்மஷடங்கள் ஶமல; 

 (v) மற்படி தலற்மஷடங்கமர நஷப்தைலெஷல் 

பஷன்பற்மப்படும் லறஷதொமமகள்  ஶமல 

ன்பமெ அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) 2010-2011 கல்லஷ ஆண்டிற்கஶக பல்கமயக்கறக 

அதெஷமப் தபற்ம தலரஷநஶட்டு 

ஶணலர்களுக்கு தையமப் பஶஷசஷல் லறங்குலெற்கு 

நடலடிக்மக டுக்கப்படுகஷன்மெஶ ன்பமெத்ம்; 

 (ii) ஆதனஷல், இெற்கஶன நஷெஷ ற்பஶடுகமரப் 

தபற்தக்தகஶள்ளும் லறஷதொமமகள் ஶமல 

ன்பமெத்ம் 

 ன்பமெ அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he state - 

 (i) whether the percentage of foreign students 

admitted to each of the universities  in Sri 

Lanka has been increased up to 5 per cent 

for the academic year 2010 –2011;   

 (ii) if so, on the basis of the aforesaid 

percentage, the number of opportunities 

allocated for foreign students in each of the 

faculties for the above academic year 

separately; 

 (iii) separately, the number of foreign students 

who have entered each of the aforesaid 

faculties by now; 

 (iv) the existing number of vacancies for foreign 

students in each of the aforesaid faculties at 

present accordingly; and 

 (v) the measures adopted to fill the aforesaid 

vacancies? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to award 

scholarships for the foreign students who 

have entered the universities for the 

academic year 2010 - 2011; and 

 (ii) if so, the manner in which financial 

provisions are obtained for that purpose? 

(c) If not, why?  

රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (උස අධීහඳන 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.பஷ. ெஷசஶநஶக்க - உர் கல்லஷ அமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ.  

 
* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  ඔ .  

 (ii)  ඇමුණුගභහි දක්හ ඇත.  

 (iii)  

 
 

  මීය   අභතය එක් එක් විලසවිදීහර ගනත් ය ල් භඟ 
ඇති ය න්නහ රද ගිවිසුේ ඹ ගත් විගේල සිසුන් ප්රණථභ 
උඳහධි ඳහසභහරහ ව ඳලසචහත් උඳහධි ඳහසභහරහ වහ ඵහ 
ළගන්.  

 (iv)  

 
  ඉවත ඳහසභහරහ වහ ඳතින පුයේඳහඩු වළය අගනකුත් 

ඳහසභහරහන්හි ඳතින පුයේඳහඩු ඇමුණුගභහි තීරු අං 05 
ඹ  ගත් දක්හ ඇත.  

 (v)  ඇමුණුගභහි දක්හ ඇති ඳහසභහරහ වහ ගඹෝජිත සථහන 
ංීහ ඇතුශත විගේය ඹ සිසුන් ඇතුශත් ය නු 
රඵන්ගන් සිඹඹ  0.5 ප්රණභහණඹක් ඳභණි. ඒ ඹ ගත් 
වදී විදීහ ඳහසභහරහ  වළය අගනකුත් ඳහසභහරහ වහ 
විගේය ඹ සුදුසුේ රත් ශ්රී  රහංකි ගවෝ විගේල සිසුන් අඹදුේ 
ගනොකිරීභ ගවේතුගන් පුයේඳහඩු ඇති වී ඇත. එගවත් එභ 
පුයේඳහඩු ිළයවීභ  වළකිඹහක් ගනොභළත. එඹ  ගවේතු එභ 
පුයේඳහඩු ිළයවිඹ යුත්ගත් සුදුසුේ රත් විගේය ඹ සිසුන්ගන් 
වීභයි. තද, සිඹඹ  4.5 ප්රණභහණඹ ඹ ගත් විගේල සිසුන් 
ඇතුශත් කිරීභ ේපර්ණගඹන් මුදල් ගවීගේ ඳදනභ භත ඒ 
ඒ විලසවිදීහරගආ එඟතහ භත ගේය ඹ සිසුන්  ගඹෝජිත 
සථහන ංීහ  අභතය සුදුසුේ හිත සිසුන් අඹදුේ 
ශගවොත් ඳභණක් ඵහ න්නහ ඵළවින් එභ ගො  
ඹ ගත් ඳහසභහරහ වහ පුයේඳහඩු ිළයවීභක් සිදු කිරීභ  
ගනොවළ. ගභභ විගේල සිසුන්ගන් රඵහ න්නහ ේපර්ණ 
ආදහඹභ විලසවිදීහර සිසුන්ගේ අධීහඳන ඳවසුේ පුළුල් 
කිරීභ වහ විලසවිදීහර විසින් ගඹොදහ නු ඇත.  

(ආ)  (i)  විගේය ඹ සිසුන් ඇතුශත් ය න්නහ සිඹඹ  5 ප්රණභහණඹ 
ඹ ගත් ියීත් රඵහ  ජභක් සිදු ගනොගගර්.  

 (ii)  අදහශ ගනොග .  

(ඇ)  ඳළන ගනොනඟී.  

ඳහසභහරහ ියී ංීහ 

වදී විදීහ ඳහසභහරහ 17 

දන්ත ලරී විදීහ ඳහසභහරහ 02 

ඉංජිගන්රු විදීහ ඳහසභහරහ 01 

වජවීඹ විදීහ ඳහසභහරහ 01 

ඳරිණ විදීහ ඳහසභහරහ 01 

ඳහසභහරහ පුයේඳහඩු 

වදී විදීහ ඳහසභහරහ 41 

දන්ත ලරී විදීහ ඳහසභහරහ 03 

ඉංජිගන්රු විදීහ ඳහසභහරහ 62 

වජවීඹ විදීහ ඳහසභහරහ 57 

ඳරිණ විදීහ ඳහසභහරහ 11 
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ඳහල් නිර ඇඳුේ  : ඇසතගේන්තු ශ මුදර 
பஶடசஶமயச் சஸதமடகள் : ெஷப்தேட்டுப் 

பணத்தெஶமக  
SCHOOL UNIFORMS : MONEY ESTIMATED  

2625/’12 

5. රු විජිත ගවේයත් භවතහ - (රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති 
භවතහ ගනු )  
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத் - ஶண்தைஷகு சுனஷல் 

வந்துன்தனத்ெஷ சஶர்பஶக) 

(The Hon. Vijitha  Herath on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 

අධීහඳන අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1): 

(අ) (i) 2012 ර්ඹ වහ න ඳහල් හයඹ ආයේබ ව 
දිනඹ ගර්ද; 

 (ii) 2012 ර්ඹ වහ ඳහල් නිර ඇඳුේ රඵහ  ජභ 
ගනුගන් ඇසතගේන්තු ශ මුදර ගොඳභණද; 

 (iii) 2011 ර්ඹ වහ ඳහල් නිර ඇඳුේ රඵහ දුන් 
දිනඹ ගර්ද; 

 (iv)  එභ ර්ගආ ජ ඳහල් නිර ඇඳුේ රඵහ  ජභ වහ 
ඇසතගේන්තු ශ මුදර ගොඳභණද; 

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) ගනො එගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

கல்லஷ அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) 2012ஆம் ஆண்டுக்கஶக தைெஷ பஶடசஶமயத் 

ெலமண தெஶடங்கஷ ெஷகெஷ ஶது ன்பமெத்ம்; 

 (ii) 2012ஆம் ஆண்டுக்கஶக பஶடசஶமய 

சஸதமடகமர லறங்குலெற்கஶக ெஷப்தேடு 

தசய்ப்பட்ட பணத்தெஶமக வ்லரவு 

ன்பமெத்ம்; 
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[රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ] 

[ගභභ ඇමුණුභ පුසතහරගආ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்ெ இமணப்தை தல் நஷமயத்ெஷலும் மலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This annex is also placed in the Library.]  
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 (iii) 2011ஆம் ஆண்டுக்கஶக பஶடசஶமய சஸதமடகள் 

லறங்கப்பட்ட ெஷகெஷ ஶது ன்பமெத்ம்; 

 (iv) அவ்லஶண்டில் பஶடசஶமய சஸதமடகமர 

லறங்குலெற்கஶக ெஷப்தேடு தசய்ப்பட்ட 

பணத்தெஶமக வ்லரவு ன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ)  இன்மமல், ன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the new school term 

started for the year 2012; 

 (ii) the amount of money estimated to provide 

school uniforms for the year 2012; 

 (iii) the date on which school uniforms were 

given for the year 2011; and 

 (iv) the amount of money estimated to provide 

school uniforms in that year? 

(b) If not, why? 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධීහඳන අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு பந்துய குணலர்ென - கல்லஷ  அமச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ.  

 
* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  2012 .01.02 

 (ii)  රුිළඹල් මිලිඹන 1,600යි.  

 (iii)  2011 ර්ඹ වහ ඳහල් දරුන් ගත නිර ඇඳුේ රඵහ  ජභ 
වහ 2010.11.30 දින සි  ඔරුගොඩත්ත ිළහිටි අධීහඳන 
අභහතීහංලගආ ඳහල් නිර ඇඳුේ ඵඩහගන් දියිගන් 
ිළහිටි සිඹලු රහඳ අධීහඳන හර්ඹහර ගත ඳහල් නිර 
ඇඳුේ ගඵදහ වළරීභ ආයේබ ය ඇත.  

 (iv)  රුිළඹල් මිලිඹන 1,595යි.  

(ආ)  අදහශ ගනොග .  

 
 

2012  ය භළද යහජී මූරී තත්ත්ඹ ිළිතඵ 
හර්තහ : අයමුණු 

 நட்டஶண்டு அசஷமம நஷமயம பற்மஷ அமஷக்மக, 

2012 : மநஶக்கம் 
MID-YEAR FISCAL POSITION REPORT 2012 : OBJECTIVES 

 

3006/’12 

7. රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මුදල් වහ රாභ ේඳහදන අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (3):   

(අ) (i) 2003 අං 3 දයන මූර  ීශභනහයණ (කීේ) 
ඳනත ඹ ගත් ඳහර්ලිගේන්තු  ඉදිරිඳත් යනු 
රඵන ය භළද යහජී මූරී තත්ත්ඹ ිළිතඵ 

හර්තහග  අයමුණු නුගආ යජගආ මූරී 
රாගභෝඳහඹ ප්රණහලනගආ දක්හ ඇති මූරී 
රாගභෝඳහඹ  හගේක් යජගආ මූර  ී හර්ඹ 
හධනඹ ඇයීභ  භව ජනතහ  අසථහ රඵහ 
 ජභ ඵත්;  

 (ii) විඹදභ, ආදහඹභ, මුදල් ප්රණහව ව ණඹ ළීමභ 
ේඵන්ධගඹන් අදහශ ර්ගආ ඳශමු භහ වතය 
වහ ඇසතගේන්තුත ව තථී මුදල් ප්රණභහණ 
ිළිතඵ ප්රණහලනඹක් එකී හර්තහග  අන්තර්ත 
විඹ යුතු ඵත්;   

 එතුභහ දන්ගනහිද?         

(ආ) 2012 ජුනි 29 දිනළති 2012 වහ ය භළද යහජ  ී මූරී 
තත්ත්ඹ ිළිතඵ හර්තහගහි, 2012 ඳශමු භහ වතය 
වහ, 

 (i) ඇසතගේන්තුත ව තථ  ීවිඹදභ;  

 (ii) ඇසතගේන්තුත ව තථ  ීආදහඹභ;  

 (iii)  ඇසතගේන්තුත ව තථී මුදල් ප්රණහවඹ; 

 (iv) ඇසතගේන්තුත ව තථ  ීණඹ ළීමේ;  

 ඇතුශත් තිගබ්ද ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද ?         

(ඇ) ගනො එගේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ:   

(அ) (i) 2003ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இயக்க அசஷமம 

தொகஶமத்துல (தபஶதப்தைச்)சட்டத்ெஷன் கஸழ் 

பஶஶளுன்மத்ெஷல் சர்ப்பஷக்கப்பட்ட 

நட்டஶண்டு அசஷமம நஷமயம பற்மஷ 

அமஷக்மகஷன் மநஶக்கம் அென் அசஷமம 

தோமயஶபஶக் கூற்மஷல் குமஷப்பஷடப்பட்டலஶத 

அசஷமம தோமயஶபஶத்ெஷற்கு ெஷஶக 

அசஶங்கத்ெஷன் அசஷமமச் தசயஶற்தமகம 

ெஷப்பஷடுலெற்கு தபஶதுக்கமர இயச் 

தசய்லெஶகும் ன்பமெத்ம்; 

 (ii) சம்பந்ெப்பட்ட லதடத்ெஷன் தொெல் நஶன்கு 

ஶெங்களுக்கஶன ெஷப்பஷடப்பட்ட ற்தம் 

உண்மத் தெஶமககரஷன் எத கூற்த 

தசயலஷனம், லதஶனம் கஶசுப்பஶய்ச்சல், 

கடன்தபதமககள் ஆகஷமல தெஶடர்பஶன 

தசஶல்யப்பட்ட அமஷக்மகஷல் 

உள்ரடக்கப்பட்டிதக்க மலண்டும் ன்பமெத்ம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ)   2012 தன் 29ஆம் ெஷகெஷ 2012ஆம் ஆண்டுக்கஶன 

நட்டஶண்டு அசஷமம நஷமயம பற்மஷ அமஷக்மக 

2012ஆம் ஆண்டின் தொெல் நஶன்கு ஶெங்களுக்குஶன   

 (i) ெஷப்பஷடப்பட்ட ற்தம் உண்மச் 

தசயலஷனத்மெத்ம்; 

 (ii) ெஷப்பஷடப்பட்ட ற்தம் உண்ம 

லதஶனத்மெத்ம்; 

 (iii) ெஷப்பஷடப்பட்ட ற்தம் உண்மக் 

கஶசுப்பஶய்ச்சமயத்ம்; 

 (iv) ெஷப்பஷடப்பட்ட ற்தம் உண்ம கடன் 

தபதமககமரத்ம் 

 உள்ரடக்கஷெஶ ன அலர் கூதலஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the objectives of the Mid-Year Fiscal 

Position Report submitted to the Parliament 

under the Fiscal  Management 

(Responsibility) Act, No. 3 of 2003 enable 

the public to evaluate the Government's 

fiscal performance against the fiscal 

strategy as set out in its Fiscal Strategy 

Statement; and 

 (ii) a statement of estimated and actual amounts 

for the first four months of the relevant year 

must be contained in the said report for 

expenditure, revenue, cash flow, and 

borrowing? 

(b) Will he state whether the Mid-Year Fiscal Position 

Report for the year 2012 dated 29th June, 2012 

contains - 

 (i) the estimated and actual expenditure ; 

 (ii) the estimated and actual revenue; 

 (iii) the estimated and actual cash flow: and 

 (iv) the estimated and actual borrowings;  

  for the first four months of 2012? 

(c) If not, why? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතීන්තය මූරී 
වගඹෝගිතහ අභහතී ව මුදල් වහ රாභේඳහදන නිගඹෝජී 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக -  சர்லமெச நஷெஷ 

கூட்டிமணப்தை அமச்சதம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அமச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහත 

යනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ බහග  ඉන්නහ ගන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ, ඳශමුළනි  ගආ ඇවිල්රහ සිටිගආ නළවළ ගන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

හභහනී ේප්රණදහඹ, ගදළනි  ගආ අදහශ භන්ත්රීරතුභහ ඉන්නහ 

නේ ිළිතතුය රඵහ  ජභයි.  

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනී ේප්රණදහඹ නේ ගදන  ගආ ජ ිළිතතුය බහත කිරීභ 

තභයි. හර ග රහ තිගඵනහ නේ උත්තය දුන්නහ  ප්රණලසනඹකුත් 

නළවළ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

හර ග රහ තිගඵනහ ගන් රු ථහනහඹතුභනි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හරඹ ටික් තිගඵන නිහ ඔඵතුභහ  පුළුන් ිළිතතුය ගදන්න 

රු ඇභතිතුභනි. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භක් නළවළ රු ථහනහඹතුභනි. ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ 

භ  ඒ ිළිතතුය කිඹන්න පුළුන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය ගභගේයි. 

(අ)  (i)  ඔ .  

      (ii)  ඔ .  

(ආ)   (i)  ඇසතගේන්තුත ව තථ  ීවිඹදභ;  

  2003 අං 03 දයන යහජී මූරී ශභනහයණ 
(කීේ) ඳනගත් විධිවිධහන අනු, ය භළද 
යහජ  ී මූර  ී තත්ත්ඹ ිළිතඵ හර්තහ ඉදිරිඳත් 
කිරීගේ අයමුණ න්ගන්, ත්භන් යහජ  ී මූර  ී
රாගභෝඳහඹ හර්තහග  වන් යහජ  ී මූර  ී
රாගභෝඳහඹ  හගේක් යජගආ යහජ  ී මූර  ී
හර්ඹ හධනඹ ඇයීභ වහ භව ජනතහ  
වළකි න ඳරිදි යජගආ යහජී මූරී හර්ඹ හධනඹ 
ිළිතඵ ඹහත්හලීන ගතොයතුරු භවජනතහ ගත 
රඵහ  ජභ ග . ය භළද යහජ  ී මූර  ී තත්ත්ඹ 
ිළිතඵ හර්තහ - 2012  අදහශ න ත්භන් යහජ  ී
මූර  ීරாගභෝඳහඹ හර්තහ, 2012 අඹ ළඹ  අදහශ 
න විර්ජන ඳනත් ගටුේඳත ඳහර්ලිගේන්තුග  
ගදන ය කිඹන දිනඹ ව 2011 ගනොළේඵර් 
21න දින ඳහර්ලිගේන්තුග  බහත ශ යහජී 
මූර  ී ශභනහයණ හර්තහ 2012 භිනන් 
ඉදිරිඳත් ය ඇත.  

 

එභිනන් යජගආ භධී හලීන හර් යහජී මූරී ්රිුඹහ යහමුගහි 

ඇසතගේන්තු ව එභ ඇසතගේන්තුර අදහශ උඳල්ඳන වහ එභ 

ඇසතගේන්තු වහ ඵරඳෆ වළකි අදහනේ හධද ඉදිරිඳත් ය 

ඇත. 

ඒ අනු 2012 ගර් ඳශමු භහ වතය වහ න යජගආ අඹ 
ළඹ තත්ත්ඹ ිළිතඵ විසතයහත්භ ගතොයතුරු "ය භළද යහජී 

2137 2138 

[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ] 
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මූරී තත්ත්ඹ ිළිතඵ හර්තහ - 2012" හි (ගභභ හර්තහග  ගු 
1.1) ඇතුශත් ය ඇත. ඊ  අභතය ගභභ හර්තහග  ඳරිච්ගේදඹ 1 
ව ඳරිච්ගේදඹ 3 භිනන් යජගආ ආදහඹභ, විඹදභ ව ණඹ 
ළීමේර හර්ඹ හධනඹ ිළිතඵ ගතොයතුරු විසතයහත්භ 
ඇතුශත් ය ඇත. තද, 2012 ගර් ඳශමු භහ ඳව වහ න 

මුදල් ප්රණහව ඳදනේ ය ගන ස ශ යජගආ ආදහඹභ, විඹදභ 
මුදල් ප්රණහව ව ණඹ ළීමේ ිළිතඵ ඇසතගේන්තුත වහ තථී 
ගතොයතුරු එභ හර්තහග  ගු 1.14 භිනන් ඉදිරිඳත් ය ඇත. 
එභිනන් ත්භන් යහජී මූරී හර්තහග  වන් යහජී මූරී 
රாගභෝඳහඹ  හගේක් යජගආ යහජී මූරී හර්ඹ හධනඹ 
ඇළයීභ  වළකි න ඳරිදි ඩහත් ඹහත්හලීන ගතොයතුරු 
භවජනතහ  ඳඹහ ඇත. 

 (ii) (අ) (i) ිළිතතුය අදහශ ග . 

 (iii) (අ) (i) ිළිතතුය අදහශ ග . 

 (iv) (අ) (i) ිළිතතුය අදහශ ග . 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ඇභතිතුභනි, භ  ඉතහභත්භ නහටුයි කිඹන්න. ඒ 

උත්තයඹ හදීයි. ඔඵතුභහ භ  කි හ, ඔඵතුභහ මුදල් ඇභතියඹහ 

වළටිඹ  ීමතිගඹන් ඉදිරිඳත් ශ යුතු දත්ත 1.1 ගු භිනන් 

ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි දළන් භගේ 

ශඟ 1.1 ගු තිගඵනහ. අිළ අවන්ගන් ගේයි. ඇසතගේන්තු ව 

තථී විඹදේ - estimates and actuals -  ගභහි තිගඵනහද? 

ඔඵතුභහ 1.1 ගු ඵරන්න.  ඒගක් තිගඵන්ගන් 2011 ඳශමුළනි 

භහ 4 ව 2012 ඳශමුළනි භහ 4 ිළිතඵයි.  අවරහ තිගඵන 

ප්රණලසනඹ  අනු ඔඵතුභහ උත්තය දිඹ යුතු න්ගන් 2012 

ඇසතගේන්තු ව 2012 තථී ිළිතඵයි. ඉතින් ඒහ නළවළගන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ උත්තය ගදන්නේ. රු ථහනහඹතුභනි, Mid-Year 

Fiscal Position Report කිඹන එ ඉදිරිඳත් යන්ගන් 2012 

ර්ඹ  ගනොගයි. ඒ  ජර්ක හලීන එක්තයහ ේප්රණදහඹඹක් 

අනු, එ format එක් අනු තභයි ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵන්ගන්. 

ඒ අනු ගු 1.1 - Table 1.1 - ඹ ගත් අිළ ඉදිරිඳත් යරහ 

තිගඵනහ, 2011 ර්ගආ  තතී - actuals - තත්ත්ඹ ව 2012 

 ර්ගආ තතී තත්ත්ඹ. ඊ  අභතය එකින් එ  ඇසතගේන්තු 

ය ළීමගේ අලීතහකුත් නළවළ. අවුරුේද අහනගආ  ජ අඹ 

ළඹ ගල්නඹ තුශ ගේ වළභ එගක්භ හර්තහක් ළඳගඹනහ. 

ගේ භව ජනතහගේ දළන ළීමභ වහ ව ේිළණ්ඩනඹක් 

ඳභණයි. ඒ නිහ ේප්රණදහඹහනුකරත්, ර්තභහනගආ අගේ අදවගේ 

වළටිඹ ත්, අලීතහ අනුත් ඇත්ත ලගඹන් යපු විඹදේ භත  

ෆීමභ  ඳත් ගන්න පුළුන්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි, දළන් ප්රණධහන  යුතු තිගඵන්ගන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 

රු ථහනහඹතුභනි, ගේ ප්රණලසනඹ ඉතහ ළදත්. ගභොද 2012  ජ 

අිළ රුිළඹල් බිලිඹන 1,149 ආදහඹභක් ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ. 

නමුත් අවුරුේද ඉය න ගො  රළබුගණ් රුිළඹල් බිලිඹන 

1,003 ආදහඹභක් ඳභණයි. අගේ ඵදු ආදහඹභ සිඹඹ  11.1  

තයේ ප්රණභහණඹ  අඩු ගරහ තිබුණහ. රු ථහනහඹතුභනි, රු 

ඇභතිතුභනි,  ඵරන්න ීමතිඹ. අිළ ළඩ යන්න ඕනෆ ීමතිඹ  

අනුකර ගන්.  භභ කිඹන්ගන් Fiscal Management 

Responsibility Act, No. 3 of 2003.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහත් ටික් ගටිගඹන් අවන්න. දළන් තිගඵන්ගන් ප්රණධහන 

 යුතු ගන්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගටිගඹන් තභයි අවන්ගන්. Section 12 of the Fiscal 

Management Responsibility Act, No. 3 of 2003 states, I 

quote:  
 
―12. The Mid-Year Fiscal Position Report in respect of a 

financial year shall contain - 

(a) a statement of the estimated and actual 
expenditure for the first four months of that 

year; …."    
    

රු ථහනහඹතුභනි, ගභතුභහ කිඹන්ගන් 2011යි, 2012යි. 

“...that year...” කිඹරහ කිඹන්ගන් 2011ගනොගයි, 2012. ගභතළන 

හදී ප්රණහලඹක් ගන් යන්ගන්, රු ථහනහඹතුභනි.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගේ වළභ දහභ තිබුණු ගදඹක්. ඒ අවුරුේගේ -2011- ඇත්ත 

ලගඹන්භ රළබුණු ආදහඹභත්, ඊ   ඳසගේ 2012 රළබුණු ආදහඹභත් 

න්න්දනඹ කිරීභ වහ අිළ හර්තහ යරහ තිගඵනහ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීරතුභනි, ගභහි තිගඵන්ගන් 2011 ඇත්ත ලගඹන් 

රඵහ ත්ත මුදල් ප්රණභහණඹයි. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නළවළ, නළවළ.  
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔ . ගභොද නළත්ගත්?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අවගන ඉන්න, අවගන ඉන්න. තමුන්නහන්ගේ කිඹන ගේ 

ගනොගයි, එතුභහ කිඹන ගේ අවගන ඉන්න. ඒ ළරැදි නේ 

ආඳසු අවන්න. 
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රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඊ  ළඩිඹ කිඹන්න ගදඹක් නළවළ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භගේ තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විසතය යන්ගන් නළති ගටිගඹන් අවන්න. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රණලසනඹ ගභඹයි. ඒ  ගනොගයි ගභතළන 

කිඹන්ගන්. ගභතළන කිඹන්ගන් ර්ඹක් වහ ව 
ඇසතගේන්තුත ව තථී කිඹන එයි. ර්ඹක් වහ කිඹරහ 
කිඹන්ගන් ඒ financial year එ. භගේ ප්රණලසනඹ ගභඹයි. 
ඔඵතුභන්රහ  ගේ ිළිතඳදින්න ඵළරි නේ ංගලෝධනඹක් 
ගනළල්රහ ගේ ීමතිඹ ගනස යනහද?  
 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ගභහි වන්  ගරහ තිගඵන ඳරිදි  
ගේ mid-year report  එක්.  ඒ කිඹන්ගන් ර්ඹ භළද 

ගනගො  ය   ඹේ කිසි තත්ත්ඹක් දළන්විඹ යුතුයි.  ගේ 
ඉරක් ේපර්ණ ගරහද නළේද කිඹරහ ේපුර්ණගඹන්භ  ය   
දළන න්න පුළුන්  ගන්ගන් ර්ඹ අහනගආ ජයි. ඇත්ත 
ලගඹන්භ ගේ ගුග  ය ර්ඹ ඵළලුගොත් ඔඵතුභහ  ඳළවළදිලිභ 
ගඳගනනහ. රුණහයරහ ගේ ය ර්ඹ කිඹන්න: “Summary of 
the Budget (January-April)”. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගදන  ඹ. ප්රණලසන අං 10 

 

ඵන්ධනහහය ත සිටින තළනළත්තන්  භහ 
 ජභ: ලිඛිත ංග්රාවඹ 

சஷமமக்மகெஷகளுக்கு ன்னஷப்தை லறங்கல் : 

ழுத்ெஷயஶன தகஶள்மகக்மகஶமல 
GRANTING PARDON TO THE IMPRISONED: WRITTEN 

CODE 
3138/’12 

10.  රු ගජෝන් අභයතුං භවතහ (රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
ගනු )   
 (ஶண்தைஷகு மஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. 

தபமஶ சஶர்பஶக) 

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහහය ප්රණතිංසයණ 

අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) දළන  යදරුන් ඵන්ධනහහය ත සිටින 
තළනළත්තන්  ව භයණීඹ දණ්ඩනඹ  ඹ ත් 

සිටින තළනළත්තන්  භහ  ජගේ ජ අනුභනඹ 
යන ප්රණතිඳත්තිඹ වන් ලිඛිත ංග්රාවඹක් 
තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ නේ, එභ ලිඛිත ංග්රාවඹ ඉදිරිඳත් 
යන්ගන්ද;  

 (iii) ඉවත හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ හධහයණ ව 
විනිවිදබහගඹන් යුතු විඹ යුතු ඵ ිළිතන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) (i) යදරුන්වී ඵන්ධනහහයත ව තළනළත්තන්  
ව භයණීඹ දඩුභ නිඹභවන්  භහ ජගේ ජ 
අඳයහධ වින්දිතඹන්ගේ අයිතිහසිේ ගගයහි 
ළරකිල්රක් දක්හ තිගබ්ද; 

 (ii) එගේ නේ, එභ අසථහ ගර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ)  ගනොඑගේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

தைனர்லஶழ்லரஷப்தை, சஷமமச்சஶமயகள் தசஸமப்தை 

அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ெற்மபஶது குற்மலஶரஷகரஶக 

சஷமமஷதடப்பட்டுள்ரலர்களுக்கும் ண 

ெண்டமனக்கு உள்ரஶகஷத்ள்ரலர்களுக்கும் 

ன்னஷப்தை லறங்கும்மபஶது பஷன்பற்மப்படுகஷன்ம 

தகஶள்மகமக் குமஷக்கும் ழுத்ெஷயஶன 

மகஶமலதஶன்த உள்ரெஶ ன்பமெத்ம்; 

 (ii) ஆதனஷல், இவ்தலழுத்ெஷயஶன மகஶமலஷமன 

சர்ப்பஷப்பஶஶ ன்பமெத்ம்; 

 (iii) மற்படி நமடதொமமஶனது நஷஶஶனதும் 

தலரஷப்பமடஶனதுஶக இதக்க 

மலண்டுதன்பமெ ற்தக்தகஶள்லஶஶ 

ன்பமெத்ம்; 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) குற்மலஶரஷகரஶக 

சஷமமஷதடப்பட்டுள்ரலர்களுக்கும்  

ணெண்டமனக்கு 

உள்ரஶகஷத்ள்ரலர்களுக்கும் 

ன்னஷப்பரஷக்கப்படும்மபஶது 

குற்மச்தசல்கரஷனஶல் பஶெஷக்கப்பட்டலர்கரஷன் 

உஶஷமகள் தெஶடர்பஶக கலனம் 

தசலுத்ெப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெத்ம்; 

 (ii) ஆதனஷல், அவ்லஶமஶன சந்ெர்ப்பங்கள் 

ஶமலதன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Rehabilitation and Prison  

Reforms: 

(a) Will he state - 

 (i) whether there is a written code containing 

the policy that is followed at present in 

granting pardon to those convicted and 

imprisoned and those on death row; 

 (ii) if so, whether the said written code is 

submitted; and 

 (iii) whether he admits that the above procedure 

should be fair and transparent? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the rights of the victims of crimes 

have been taken into consideration in 

granting pardon to those convicted and 

imprisoned and those on death row; and 

 (ii) if so, such instances of the above? 

(c)   If not, why? 

 
රු චන්ද්රrසිරි ජ ජය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵන්ධනහහය ප්රණතිංසයණ  අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு சந்ெஷசஷமஷ கஜெஸ - தைனர்லஶழ்லரஷப்தை, 

சஷமமச்சஶமயகள் தசஸமப்தை அமச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ.  

 
* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled:  

 

(අ) (i) ශ්රී  රංහ ප්රණජහතහන්්රිA භහජහ ජ ජනයජගආ ආණ්ඩුරாභ 
ීසථහ. 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ආණ්ඩුරாභ ීසථහ  අනු භහ ප්රණදහනඹ 
ේඵන්ධගඹන් න ඵරතර අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ තු ග . 

(ආ) (i) ඉවත (අ)හි ිළිතතුය. 

 (ii) අදහශ ගනොග .  

(ඇ) ඵන්ධනහහය  ගදඳහර්තගේන්තු  අදහශ ගනොග . 

  
ඳහනමු අන්නූර් භධී භවහ විදීහරඹ: ක්රීයඩහ ිළටිඹක් 

பஶனகதொல அந்தர் த்ெஷ வஶ 

லஷத்ெஷஶயம் :லஷமரஶட்டு மெஶனம் 
PANAGAMUWA ANNOOR CENTRAL COLLEGE : 

PLAYGROUND 
 

     3326/’12 
 

15. රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අධීහඳන අභහතීතුභහගන් ඇස ප්රණලසනඹ - (1):   

(අ) (i) කුරුණෆර දිස්රිAක්ගආ, ගදොඩේසරන්ද 
භළතියණ ගොට්සහගආ, රි ජභ ප්රණහගේය ඹ 
ගල්ේ ඵර ප්රණගේලගආ ිළහි හ ඇති ප්රණධහන ඳහරක් 
න ඳහනමු අන්නූර් භධී භවහ විදීහරඹගආ 
ක්රීයඩහ ිළටිඹක් වහ දළඩි අලීතහඹක් ඳතින 
ඵත්; 

 (ii) එභ ඳහගල් දරුන්ගේ ගදභ ිළඹන් විසින් ක්රීයඩහ 
ිළටිඹක් ළසීභ වහ අක්ය ගද ඉඩභක් 
මිර ජ ගන  ඳහර  ඳරිතීහ ය ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ආ) ගොඩ කුඹුයක් න ඉවත වන් ඉඩභ ක්රීයඩහ ිළටිඹක් ගර 
ංර්ධනඹ ය  ජභ    යුතු යන්ගන්ද ඹන්න එතුභහ 
වන් යන්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නේ,  ඒ භන්ද? 

கல்லஷ  அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) குதநஶகல் ஶலட்டத்ெஷன் தெஶடம்கஸ்யந்ெ 

மெர்ெல் தெஶகுெஷஷல் ஶஷெஸக பஷமெச 

தசயயஶரர் ஆளுமகப் பஷமெசத்ெஷல் 

அமந்துள்ர பஷெஶனஶன 

பஶடசஶமயதஶன்மஶன பஶனகதொல அந்தர் 

த்ெஷ வஶ லஷத்ெஷஶயத்ெஷல் லஷமரஶட்டு 

 மெஶனதஶன்தக்கு கடும் மெமல 

நஷயவுகஷன்மது ன்பமெத்ம்; 

 (ii) மற்படி பஶடசஶமய ஶணலர்கரஷன் தபற்மமஶர் 

லஷமரஶட்டு மெஶனம் என்மம 

நஷர்ஶணஷப்பெற்கஶக இண்டு க்கர் கஶணஷமக் 

தகஶள்லனவு தசய்து பஶடசஶமயக்கு 

அன்பரஷப்தைச் தசய்துள்ரஶர்கள் ன்பமெத்ம் 

     அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) மட்டுநஷய லல் நஷயஶன மற்படி கஶணஷம 

லஷமரஶட்டு மெஶனஶக அபஷலஷதத்ெஷ தசய்லெற்கு 

நடலடிக்மக மற்தகஶள்லஶஶ ன்பமெ அலர் 

குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Panagamuwa Annoor Central College, a 

prominent school in the Rideegama 

Divisional Secretary’s Division in the 

Dodamgaslanda electorate in Kurunegala 

District is in dire need of a playground; and 

 (ii) a land with an extent of two acres was 

purchased by parents of the students of this 

school and gifted it to the school for the 

purpose of making a playground? 

(b) Will he inform whether the necessary 

arrangements will be made to develop this dry 

field as a playground? 

(c) If not, why? 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 අධීහඳන අභහතීතුභහ  ඒ ිළිතතුය බහත යන්න පුළුන්. 

අධීහඳන ඇභතිතුභහත් නළවළ, බහත කිරීභත් නළවළ, ගභොකුත් 

නළවළ. ප්රණලසන අවන ගරහග  ජ ඔඵතුභන්රහ ආනර ඉරහ 

අධහනඹ ගඹොමු ගශොත් ගවොයි. එතගො  අඳ  වරි ගරගවසියි. 

ගොතළන වරි ඉරහ ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහත  යන්නගෝ. 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு பந்துய குணலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ප්රණලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ.  

 
* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔ . කුරුණෆර දිස්රිAක්ගආ, ගදොඩේසරන්ද භළතියණ 
ගොට්සහගආ, රි ජභ ප්රණහගේය ඹ ගල්ේ ඵර ප්රණගේලගආ 
ිළහි හ ඇති ප්රණධහන ඳහරක් න ඳහනමු අන්නූර් භධී 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

භවහ විදීහරගආ ක්රීයඩහ ිළටිඹක් වහ දළඩි අලීතහක් ඳතී. 
(ඹම ඳශහත් අධීහඳන අධීක්ගේ ලිිළඹ  අනු) 

 (ii) ඔ . 2010 ර්ගආ ළේතළේඵර් භ ජ එභ ඳහගල් සුබ 
ඳතන්නන් විසින් ක්රීයඩහ ිළටිඹක් ළසීභ වහ අක්ය 
ගද ගොඩ  කුඹුයක් මිර  ජ ගන ඳහර  ඳරිතීහ ය 
ඇත.  

(ආ) ගොඩ කුඹුයක් න ඉවත වන්  ඉඩභ ක්රීයඩහ ිළටිඹක් ගර 
ංර්ධනඹ ය  ජභ   යුතු ය ඇත. 

 * ආදි ියී ංභගඹන් ගඵොයළු දභහ ගොඩ කිරීභ. 

 * 2011 ර්ගආ ජ  කුරුණෆර දිස්රිAක් ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීර 
නිභල් විගේසිංව භළතිතුභහගේ විභධීත අයමුදලින් 
රු.150,000ක් ළඹ ය ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 *  2012 ර්ගආ ජ ඹම ඳශහත් භන්ත්රීර ආර්.ඩී. විභරදහ 
භළතිතුභහගේ විභධීත අයමුදලින් රු.50,000ක් ළඹ ය 
ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 * 2013 ර්ඹ වහ ක්රීයඩහ ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තුගන් 
රු. 500,000ක් ගන් ය අඟල් 9ක් උ  ඳස දභහ 
ංර්ධනඹ කිරීභ  ළඩ ආයේබ ය  ඇත.  

(ඇ) අදහශ ගනොග . 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. ප්රණධහන  යුතු.  
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ, ගභොක්ද point of Order එ?  
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, සථහය  නිගඹෝ 25 ඹ ගත්යි භභ ගේ 

ප්රණලසනඹ භතු යන්ගන්.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගභොක්ද සථහය නිගඹෝඹ? 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු යනහ -  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගභොක්ද  සථහය නිගඹෝඹ?  භ ත් ගඳොඩ්ඩක් ඵරහ න්න 

කිඹන්න. 
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

සථහය  නිගඹෝ 25.  රු ථහනහඹතුභනි,  සිංවර අලුත් 

අවුරුේගදන් ඳසු අද අගේ යගට් වී මිර  ජ ළීමභ ේපර්ණගඹන්භ  

නතය යරහ. ගොවිතළන් කිරීභ ්රිුඹහත්භ යපු  

ගේලඳහරනඥගඹක් වළටිඹ ,  ගොවිගඹක් වළටිඹ , වේඵන්ගතො  

දිස්රිAක්ඹ  නිගඹෝජනඹ  යන  ගොවිගඹකුගේ  පුගතක් වළටිඹ  

භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු යනහ, සිංවර අලුත් 

අවුරුේගදන් ඳසු අද  මුළු යගට්භ  වී මිර  ජ  ළීමගේ ්රිුඹහලිඹ 

ේපර්ණගඹන්භ නතය ය  තිගඵනහඹ කිඹන හයණඹ ළන. 

අද ඒ භවහ ඵයඳතශ ප්රණලසනඹක් ගරහ. ඉතින්  ඒ ගගයහි 

ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු යරහ  භභ ඉල්ලීභක්  යනහ- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ ගව  අනිේදහභ ඳන්තිඹක් ඳත්නහ, යප්රණහද  ප්රණලසන 

ව ප්රණලසන ඇසීගේ ජ අතුරු ප්රණලසන අන්ගන් ගොගවොභද කිඹන 

හයණඹ ළන.  ගවොයි, ඕ point of Order එක් ගනොගයි.  

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි,  වී මිර  ජ න්ගන් නළති  වුණහ  ඵහර් 

මිර  ජ න්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අිළ ගඳොඩ්ඩක් ඕ කිඹරහ ඵරමු. වළඵළයි තමුන්නහන්ගේරහ 

ගේ බහ  ගෞය යන්න ඉගන න්න. සථහය නිගඹෝ 

වදහ තිගඵන්ගන් අිළ ඔක්ගෝ භ ිළිතඳදින්නයි.           

 අිළ වළසිගයන වළටි, අිළ අවන ප්රණලසන ිළිතඵ ළරරිගආ  
ඉන්න ශභයින් ඵරහගන ඉන්නහ. ඉතින් ගොගවොභද, 

ඔඵතුභන්රහ ය   ආදර්ලඹක් ගදන්ගන්?  

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි ඇහුග . 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳළවළදිලි එ ගභොක්ද? ඳළවළදිලි එ භ  කිඹන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භහ කිඹන්නේ රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහගේ ඳන්තිඹ  

එන්න ලින්. භ  භයික් එ ගදන්න.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු දඹහසිරි ජඹගේය භන්ත්රීරතුභහ  භයික් එ ගදන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, 33න සථහය නිගඹෝඹ අනු 

බහ  ළදත් හයණඹක් ේඵන්ධගඹනුයි භහ භතු යන්න  

ඵළලුග . ගභොද, වී මිර ජ න්න ඇභතියඹහ වී මිර ජ න්න එ 

ඳළත්තකින් තිඹරහ ය  ගට් DCSL  ඵහර් මිර ජ න්න ගො , 

අඳ  ඒ ගනොගයි ටින්ගන්. අිළ කිඹන්ගන් වී මිර ජ න්න 

කිඹරහයි. ගේ තිගඵන ල්ලිලින් ය  ගට් තිගඵන ඵහර් ව 
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distilleries companies මිර ජ  න්නහ. අිළ කිඹන්ගන්  

රුණහයරහ ගේ මුදල් ඳහවිච්ික යරහ අගේ යගට් අහිං දුේඳත් 

මිනිසුන්ගේ වී ටි මිර ජ න්න කිඹරහයි. ඒ වහ රුිළඹල් 

මිලිඹන 200ක් ගන් යනහයි කිඹරහ කි හ, ඒ රුිළඹල් මිලිඹන 

200ත් නළවළ.  ඔඵතුභහ දන්නහ, ඔඵතුභහ හගේභ භභ නිගඹෝජනඹ 

යන කුරුණෆර දිස්රිAක්ඹත් ගොවීන් නිගඹෝජනඹ යන 

දිස්රිAක්ඹක් ඵ. ඉතින් ඒ මිනිසසු අගඳන් අවන්ගන්, "ර් ගේ 

ථහ යරහ-[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රුණහයරහ තමුන්නහන්ගේ කි  33න සථහය නිගඹෝඹ 

කිඹන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අගේ අගනක් - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉසගල්රහ  33න සථහය නිගඹෝඹ කිඹන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ  කිඹන්න තභයි භභ කි ග .  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ දළන් කිඹමින් ඉන්න නිහ - 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ඒ ගගයහි ගඹොමු යනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ගවොයි. ඕනෆ ළඩඹ ය ත්තහ ගන්. දළන් ගදන්නහභ හඩි 

ගන්නගෝ.  
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එතුභහ කිය සිඹලු  ගේල් වළන්හඩ් හර්තහගන් ඉත් යන්න 

කිඹරහ භහ ඉල්රහ  සිටිනහ. එතුභහ කි ග  කිසිභ අදහශ ගදඹක් 

ගනොගයි.  සිඹල්රභ වළන්හඩ් හර්තහගන් ඉත් යන්න ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීේ] 
 

රු යනිල් විරாභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසගආ 
නහඹතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு ணஷல் லஷக்கஷசஷங்க - ெஷர்க்கட்சஷ தொெல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

 
නළඟී සිටිගආඹ. 
ழுந்ெஶர். 

rose. 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රඵර විඹ යුතු නළවළ. විඳක් නහඹතුභහ  න් ගදන්න.  
 

රු යනිල් විරாභසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ணஷல் லஷக்கஷசஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විඳක් නහඹතුභහ ථහ යන්න.  භභ ිළිතන්ගන් එ 

විඳක් නහඹතුභහයි ඉන්ගන් කිඹරහයි. රුණහයරහ අගනක් 

අඹ හඩි ගන්න.  
 

රු යනිල් විරாභසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ணஷல் லஷக்கஷசஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, ජිත් ගප්රණේභදහ භවත්තඹහ ළදත් 

ප්රණලසනඹක් භතු ගශේ. ආණ්ඩු  පුළුන් ගව  ිළිතතුයක් ගදන්න.  
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගභතළන එ එ ගරහ  නළින රහ 
අවන ප්රණලසනර  උත්තය ගදන්න අිළ ඵළඳිරහ නළවළ. ඒ ප්රණලසන ඳළන 
නඟන රாභඹක් තිගඵනහ. විරුේධ ඳහර්ලසගආ නහඹතුභහ ඒ 
රாභඹ දන්නහ,  ඔඵතුභහ එඹ ඳහවිච්ික යනහ. එතුභහ  
උන්න්න, ඳහර්ලිගේන්තු ේප්රණදහඹ අනු ජහති 
ළදත්භකින් යුතු ප්රණලසනඹක් අවන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ.  

 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Point of Order එක්  ළයදි  විධිඹ  ඳහවිච්ික ගශොත් භ ත් 
ගභතළන point  එක් තිගඵනහ. අවන්න, අවන්න. කිඹපු ප්රණලසනඹ 
දළන් අවන්න. ප්රණලසනඹක් අවන විධිඹක් තිගඵනහ. ඒ සුදුසු 
ගරහ  ආහ නේ තභයි ගවො.  

 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ රීති, යප්රණහද  ළන ථහ 

ශහ  අිළ  වළගභෝභ  යගට් ජනතහ සුයකින්න  ඕනෆ. ගේ, 

ගොවීන්  ඵරඳහන ප්රණලසනඹක්. අද ගොවීන්ගන් වී  මිර ජ ළීමභ 

ේපර්ණගඹන් නතය යරහ; ේපර්ණගඹන්භ අඩහශ ගරහ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රாභග දඹක් තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේ  දළන් ථහ යන්ගන් 

හ ද කිඹරහ භහ දන්නහ. යප්රණහදර   අයිති නළති ප්රණලසනඹක් 

ඇහුහභ අිළ ඒ ය  ත් ගනොගඳන්හ සිටිගඹොත් ගවොයි. 

එතගො  වරි ගන්. අවන්න.   
 

රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එගවභ යන්න එඳහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එගවභ යන්න එඳහ නේ දළන් හඩි ගන්න.  

ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ ගොවීන්  වී ටි විකුණහ න්න ඵළරි. ඒ 

ළන ඇභතිතුභන්රහ ල්ඳනහ යන්න. 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ජඹ ග හ! 

 
රු ජිත් ගප්රණේභදහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷமெஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ජඹ ග හ! 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ප්රණධහන  යුතු.  රු යත් අමුණුභ භවතහ. 

 

ගොවිජන ංර්ධන ඳනත : නිගඹෝ 
கநய அபஷலஷதத்ெஷச் சட்டம் : 

எழுங்குலஷெஷகள் 
AGRARIAN DEVELOPMENT ACT : REGULATIONS 

 

[අ.බහ. 2.10] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතීන්තය මූරී 
වගඹෝගිතහ අභහතී ව මුදල් වහ රாභේඳහදන නිගඹෝජී 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக -  சர்லமெச நஷெஷ 

கூட்டிமணப்தை அமச்சதம் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அமச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

රු ථහනහඹතුභනි, ආර්ථි ංර්ධන අභහතීතුභහ 

ගනුගන් ඳවත වන් ගඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"2011 අං 46 දයන ඳනත භගින් ංගලෝධිත, 2000 අං 46 දයන 

ගොවිජන ංර්ධන ඳනගත් 1ආ න්තිඹ භ කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනගත් 95 

ළනි න්තිඹ ඹ ගත් ආර්ථි ංර්ධන අභහතීයඹහ විසින් හදන රදු, 

2013 භහර්තු 15 දිනළති අං 1801/36 දයන අති විගලේ ළට් ඳත්රකගආ ඳශ 

යනු රළඵ,  2013.04.09 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිගඹෝ අනුභත ශ යුතු ඹ. 

(අභහතී භණ්ඩරගආ අනුභතිඹ දන්හ තිගබ්.)" 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ භඟභ අද නීහඹ ඳත්රකගආ දින  

නිඹමිත  යුතු අං 2 වහ 3 ගඹෝජනහ ද අනුභළතිඹ වහ භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ.  

අද දින  නිඹමිත  යුතු එකින් එ ත්ගතොත්, ආර්ථි 

ංර්ධන අභහතීතුභහ ගොවිජන ංර්ධන ඳනත ඹ ගත් ඇති 

නිගඹෝ ගභභ රු බහග  අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් ය  

තිගඵනහ.  ගදනු, ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත 

ඹ ගත් ඇති නිගඹෝ ගභභ රු බහග  අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් 

ය තිගඵනහ. තුන්ළනි ගභෝ ර් හවන ඳනත ඹ ගත් ඇති 

නිගඹෝ ගභභ රු බහග  අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් ය 

තිගඵනහ. අදහශ රු අභහතීතුභන්රහ ගනුගන් භහ ඒ ගඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ ගඹෝජනහ ිළිතඵ ථහ තුනක් ඳසු ඉදිරිඳත් 

ගයි.  

විගලේගඹන්භ භහ ගේ ගරහග  ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් 4 ළනි න්තිඹ ඹ ගත් 

ඇති  ඒ නිගඹෝ ිළිතඵ ගභභ රු බහ  රුණු ඉදිරිඳත් 

යන්නයි. අගනක් නිගඹෝ  ිළිතඵ ඳසු ථහ යන ඒ 

අභහතීතුභන්රහ ගේ රු බහ  රුණු ඉදිරිඳත් යනහ ඇති.  

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ ගත් ඉදිරිඳත් න  

නිගඹෝ ඇත්ත ලගඹන්භ ඊතයිල් භදීහයඹ ිළිතඵයි.  ශ්රී  

රංහග  ආර්ථිඹ නඟහ සිටුවීගේ අයමුණින් ගේය ඹ නිසඳහදන 

ළඩි කිරීභ, ආනඹන විඹදේ අඩු කිරීභ වහ ආනඹනි බහණ්ඩ 

ගනු  ගේය ඹ නිසඳහදන පුළුල් කිරිභ ේඵන්ධගඹන් ඳසු ගිඹ 

ය කීඳඹ තුශ යජඹ විසින් න්නහ රද ්රිුඹහ භහර් ගවේතුගන් 

ගේය ඹ නිසඳහදන ක්ගේත්රකඹ ඳශල් ගරහ තිගඵනහ. අිළ මීය   

ඉසය ිළ  යටින් රඵහ ත්ත හුඟක් ගේල් ගභය  නිසඳහදනඹ 

යනහ. විගලේගඹන් අගේ වල්, ඵඩ ඉරිඟු, ඳරතුරු ර්, 

එශලු ර්  නිසඳහදනඹ ගඳය  ඩහ ළඩි ගරහ, ඇතළේ 

අසථහර ජ අඳ  ඒහ ිළටින් ගන්න එ නත්න්නත් 

ලක්තිඹක් තිබිරහ තිගඵනහ. භවය ඒහ  රඵහ න්නහ ප්රණභහණඹ 

අඩු ගරහ තිගඵනහ. 

ඊතයිල් භදීහයඹ ගනොගවොත් එතගනෝල් සීනි ර්භහන්තඹ 

ආශ්රිෙත නිසඳහදනඹක් න අතය, ඳළල්ත්ත වහ ගනර සීනි 

නිසඳහදන ර්භහන්තඹන්හි භෆත ජ සිදු ව නිසඳහදන ධහරිතහ 

භිනන් එතගනෝල් නිසඳහදන ධහරිතහද ඉවශ නළංවී ඇත. ඒ අනු 

ගභය  නිසඳහදනඹ යනු රඵන එතගනෝල් මිර  ජ ළීමභ 

අනිහර්ඹ කිරීභ වහ 1969 අං 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනගත් 14ළනි න්තිඹ ප්රණහය, ආනඹනඹ තවනේ 

කිරීගේ අදහශ ළට් නිග දන 2013 භහර්තු 01න දින 1799/15 

දයන අති විගලේ ළට් ඳත්රකගආ ප්රණසිේධ යන ර ජ. නමුත් අදහශ 

ගයගුරහසි වහ වනති රංගුතහ රළබීභ  ඳනගත් 20න 

න්තිඹ ප්රණහය භක් ඇතුශත ඳහර්ලිගේන්තුග  අනුභළතිඹ වහ 

ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ගගේ නමුත් ඉවත කී හර හනු 

ඇතුශත ගේ ිළිතඵ තදුය ත් අධීඹනඹ කිරීගේ ජ හර්මි වහ 

ඖධ නිසඳහදනඹ වහ ගඹොදහ නු රඵන ඊතයිල් භදීහයඹ වහ 

ඳරීක්ණ වහ ගඹොදහ නු රඵන අධිහන්ද්රි්ත ඊතයිල් භදීහයඹ 

ගභය  නිසඳහදනඹ ගනොන ඵ අනහයණ විඹ.  

ඒ කිඹන්ගන් අිළ ඒ තීයණඹ ත්තහ  ඳසගේ  විගලේගඹන් ඒ 

ළන ගොඹහ ඵරන ගො  ගඳනුණහ, අය තවනභ නිහ එක් එක් 

සුවිගලේ නිසඳහදන ය   රඵහ න්න ඵළරි ගරහ තිගඵන ඵ.  

ඳතින නිසඳහදන ්රිුඹහලිඹ නවීයණඹ ගො  ඉවත කී 

 යුතු වහ අලී අධිහන්ද්රි්ත ඊතයිල් භදීහයඹ නිඳදවිඹ 

වළකි වුද, ගභය  තුශ නිසඳහදනඹ න භසත ඊතයිල් භදීහය 

ප්රණභහණඹ  හගේක් නිසඳහදන ්රිුඹහලිඹ නවීයණඹ ගො  

එකී නිසඳහදන සිදු කිරීභ රහබදහයී ගනොන ඵ නිරීක්ණඹ වී 

තිගබ්. ඒ කිඹන්ගන් සුවිගලේ නිසඳහදන විතයයි.  

තද, එගර නිසඳහදන ්රිුඹහලිඹ නවීයණඹ කිරීභ  ිළඹය 

න්ගන් නේ ඒ වහ ඹේ කිසි හර හනුක්ද ත ග . ඒ 

අනු ගේය ඹ නිසඳහදන තුිතන් පුයහ ළීමභ  ගනොවළකි න 

ප්රණභහණඹ ඳභණක් විගේල ය ලින් ගන්වීභ  වළකි න ඳරිදි 

ඉවත කී ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් විධිවිධහන ප්රණහය 

ආනඹන ව ආඳනඹන ඳහරනඹ  ඹ ත් කිරීභ සුදුසු ඵ තීයණඹ 

යන ර ජ. ඒ කිඹන්ගන් අගේ අය තීයණඹ ඒ විධිඹ භ තිගඵනහ.  

අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ  ඵරඳත්රක රாභඹ තුිතන් ගේ යගට් 

නිසඳහදනඹ න අගේ සීනි ර්භහන්තඹ තුිතන් පුළුන් තයේ ගේ 
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අලී ප්රණභහණඹ රඵහ න්න. නමුත් භවය වි  නිසඳහදන ප්රණලසන 

තිගඵන ඒ සුවිගලේ ඊතයිල් ර්  ගන්වීභ අලී ගරහ 

තිගඵනහ.  

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගභොනහද ඒ ගවේතු? ගභොනහද ඒ ර්භහන්ත?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ තභයි කි ග . ඒහ ගනභ ර්භහන්ත ව ගනත් 

ගේල්ර  අලී ගේ ඳභණයි.  [ඵහධහ කිරීභක්]  භභ කිඹන්නේ. 

ඒ අනු සුයහඵදු ආඥහඳනත ඹ ගත් නිකුත් යනු රඵන සුයහඵදු 

ඵරඳත්රකඹක් ඹ ගත් ව ලින් ර   සුයහඵදු ගොභහරිසයඹහ 

විසින් නිකුත් යන ගයගුරහසිර  ඹ ත් ගේය ඹ ඳඹහ ත 

ගනොවළකි ප්රණභහණඹ ඳභණක් ආනඹනඹ කිරීභ  වළකි න ඳ රිදි 

එතගනෝල් සප්රී තු ආනඹනඹ ඳහරනඹ කිරීභ ේඵන්ධගඹන් 2013 

අගප්රණේල් භ 03 දිනළති අං 1804/18 දයන ළට් නිග දනඹ 

ප්රණසිේධ යන ර ජ. ඒ අනු 1969 අං 1 දයන ආනඹන අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹ ගත් නිකුත් යන රද 2013 අගප්රණේල් භ 03 

දිනළති අං 1804/18  දයන ළට් නිග දනඹ ඳහර්ලිගේන්තු 

ගත ඉදිරිඳත් ය ඇති අතය, ඒ වහ ඳහර්ලිගේන්තුග  

අනුභළතිඹ අඳ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  ආණ්ඩුග  නිග දනගආ -

ගේ ළට් ඳත්රකගආ- අඳ එඹ  ඳළවළදිලිභ කිඹහ තිගඵනහ, ගේ 

ඵරඳත්රකඹ රළගඵන්ගන් සුවිගලේ  ගොන්ගේසි ඹ ගත් ඵ.  ඒ 

කිඹන්ගන් සුයහඵදු ආඥහඳනත ඹ ගත් ඵරඳත්රකඹක් රඵහ න්න 

ඕනෆ.  නිසඳහදනරුන් විසින් නිසඳහදන ඵදු, එතු ශ අඹ 

භත ඵදු, ආදහඹේ ඵදු ඇතුළු ලින් ර  නිඹභ ගගයන අනිකුත් 

ඵදු නිඹමිත ඳරිදි ගහ තිගඵන්න ඕනෆ. සුයහඵදු ගොභහරිසයඹහ 

විසින් ලින් ර  ගේය ඹ මිර ජ ළීමභ  යනු රඵන නිඹභර  

ඹ ත් -ඒ අලී ප්රණභහණඹ ගවොඹහ න්න ඵළරි වුගණොත් ඳභණක්, 

නළත්නේ ඒ අලී ගේහර  විතයක්-  ආනඹනඹ යනු රඵන 

ඊතයිල් භදීහයඹ ිළිතත් ප්රණමිතිර  ඇතුශත් ශ යුතුඹ.  එඹ 

ඳළවළදිලි ය තිගඵනහ. ගේ යගට් නිසඳහදනඹ  ගගශ ගඳොශක් 

රඵහ  ජභ කිඹන අගේ අයමුණ තිඹහ න්නහ. නමුත් තහහලි 

ිළඹයක් වළටිඹ  ඒ අලීතහ අනු, ගේ සුවිගලේ ආනඹනඹ  

ඵරඳත්රක රඵහ ගදන්න තභයි ගේ නිගඹෝ ගනළත් තිගඵන්ගන්.  

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ  ගත් ඇති ගේ 

නිගඹෝ තභයි භ  අදහශ න්ගන්. ගේ විහදඹ තුශ ජ ගොවිජන 

ං ර්ධන ඳනත ඹ ගත් ඇති නිගඹෝ ිළිතඵත්, ගභෝ ර් හවන 

ඳනත ඹ ගත් ඇති නිගඹෝ ිළිතඵත් ඒ අදහශ ඇභතිරුන් 

බහ දළනුත් යනහ ඇති. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ප්රණලසනඹ බහබවමු යන ර ජ. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 2.18] 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 රු ථහනහඹතුභනි, භ  ථහ යන්න අසථහ රඵහ 

දුන්නහ  ඔඵතුභහ   ගඵොගවොභ සතුතියි. අඳ  ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ 

රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ අද දින නීහඹ ඳත්රකගආ ඇති ගේ 

හයණහ තුනභ ළන ථහ යයි කිඹරහ. නමුත් එතුභහ එ ගදඹක් 

ළන ඳභණයි කි ග .  

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ අදහශ අභහතීරු ඒ ළන ඳළවළදිලි යයි.   

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
භක් නළවළ, රු ඇභතිතුභනි.  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ හයණහ තුනභ ළන ගටි 

ථහක් යන්න ළභළතියි. රු ඇභතිතුභහ ඳ න් ත්ගත් 

ඊතයිල් භදීහය  ආනඹනඹ කිරීභ වහ න ඒ ීමතිඹ නළත 

ලිහිල් කිරීභක් ේඵන්ධගඹන්. ඇත්ත ලගඹන්භ අඳ ල්ඳනහ 

ය ඵරන්න ඕනෆ ගභඹ  ඳදනේ වුණු ඳසුබිභ ගභොක්ද කිඹරහ. 

ගඳඵයහරි භහගආ 28ළනි දහ ගේ ඊතයිල් ගන්වීභ තවනේ 

යන්න ගවේතු වුගණ් ගභොක්ද කිඹරහ අිළ ඵරමු. භහ ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුග  ජ මීය   ලින් ථහ යරහ ගේ ළන 

ථහනහඹයඹහගේ අධහනඹ  ගඹොමු ශහ. ඉවශ ගේලඳහරන 

සථයඹ ඉන්න පුේරඹන්  ිළරික් දළන් භහ ණනහ  

ලින් ඊතයිල් භදීහය ඹක් ගනහහ කිඹරහ පුත් ඳත්ර 

ඳශ ගරහ තිබුණහ. ඊ  ඳසු ඒ ේඵන්ධගඹන් ගනොගඹකුත් 

හච්ඡහ තිබුණහ; ඒ ේඵන්ධගඹන් ිළඹය න්නහ කිඹහ 

තිබුණහ.  ඒ ළන වුණු ගදඹක්   නේ අඳ දන්ගන් නළවළ. නමුත් භහ 

හිතන වළටිඹ  ගඳඵයහරි භහගආ අ වරිගආ  -භෆත හරගආ ජ-   

නළතත් ඊතයිල් භදීහය භවහ විලහර ගතොඹක් -ලී ර් 62,000ක්- 

ගනළල්රහ යහගඹන් ගවොගයන් අයගන ඹන ගො  අහු වුණු ඵ 

අඳ වළගභෝභ රඳහහිනිගඹන් ඳහ දළක්හ. එතළන හි පු  ගජීසස 

නිරධහරිඹහ ගේ ඊතයිල් භදීහය ළ ලීභ ළභයහත යන්න  

භහධී  ඳහ ඉඩ ගනො ජ  ඳන්නහ ත්ත වළටි ටීවී එගන් අඳ 

දළක්හ.      
ඉන් ඳසු අඳ  ආයංික වුණහ එතළන රුිළඹල් මිලිඹන 110 

ඊතයිල් භදීහය තිබුණහ කිඹරහ. නමුත් එතළන ළදත් ගදඹක් 

තිගඵනහ රු ථහනහඹතුභනි. අගේ රු ඇභතියඹහ කි හ 

සුවිගලේෂී, අධි හන්ද්රrණඹ හිත ඊතයිල් භදීහය ගන ඒභ වහ 

තභයි ඵදු ීමතිඹ ලිහිල් යරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. ඒහ paint  

වදන්න ව perfume වදන්න අලීයි කිඹරහ කිඹන නිහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, නමුත් ගභභ ගවොගයන් ගනහ ඊතයිල් 

භදීහයර හන්ද්රrණත්ඹ සිඹඹ  96යි. භභ හිතන්ගන් නළවළ  

ගේ ඊ  ඩහ හන්ද්රrණඹ ගන්න පුළුන් කිඹරහ. සිඹඹ  96ක් 

කිඹන්ගන් අධි හන්ද්රrණඹ වුණ ඊතයිල් භදීහය. රු 

ථහනහඹතුභනි, නමුත් ගේහ ගනළත් තිබුගණ් භදීහය 

වදන්න ඵ අද ගේ යගට් වළගභෝභ දන්නහ. එගවභ නළති අය 

කි හ හගේ paint  වදන්න ගනොගයි. එතගො  ගේ address 

නළති ීහඳහරිඹහ වුද කිඹරහ ගේ ය භ දළන් දන්නහ. ගනහපු 

ගගනක් නළවළ. ඒ  ජරහ තිගඵන address එ  ගිඹහභ එතළන 

තිගඵන්ගන් හිස ඉඩභක් ලු. එතුභහ Sri Lanka Customs 

documentsර දහරහ තිගඵන්ගන්ත් paint වදන්න ගනහහ 

කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, භභ ගොඹහ ත් ඳරිදි 

හභහනීගඹන් ගේ ඊතයිල් භදීහය ලී යඹ  රුිළඹල් 400 

ඵේදක් වනහ. ඒ කිඹන්ගන් එතළන ඒ ඵදු ගනොගවීභ තුිතන් 

රුිළඹල් මිලිඹන 24 ඳහඩුක් යජඹ  ගරහ තිගඵනහ. නමුත් අිළ 

අඩි ගදක් ඳස  ඹමු. අගේ නිගඹෝජී මුදල් අභහතීතුභහ ගභඹ 

ආනඹනඹ කිරීභ නත්න්න  ගවේතු විධිඹ  කි හ, "අිළ 

ල්ඳනහ ශහ ගේය ඹ ගේහ නිසඳහදනඹ ය න්න පුළුන් 

කිඹරහ. නමුත් ගේය ඹ නිසඳහදනඹ ය න්න ඵළරි නිහ ඒ අලී 

ප්රණභහණඹ ිළ  යටින් ගන්න්න තීයණඹ ශහ" කිඹරහ. නමුත් ගේ 

ආණ්ඩුභ නිග දනඹක් නිකුත් ය ගඳඵයහරි භහගආ අ, භහර්තු 

භහගආ මුර කි ග   ගභොක්ද? The country has an excess 

production of ethanol.  ඉතින් "The country has an excess 

production of ethanol" කිඹරහ භහර්තු භහගආ මුර කි හ නේ, 

2151 2152 



ඳහර්ලිගේන්තු 

අද භළයි භහගආ මුර. භහ 2කින් ගොගවොභද ගේ තත්ත්ඹ 

ගනස වුගණ්? එතුභහ කිඹනහ ගණරයි, ඳළල්ත්තයි 

ආණ්ඩු ත්ත නිහ  ගේ නිසඳහදන ප්රණභහණඹ ළඩි වුණහ කිඹරහ. 

අගන් භභ දන්ගන් නළවළ භවහ විලහර ප්රණභහණඹක් නිසඳහදනඹ ශහ 

නේ අලී ප්රණභහණඹ  ඩහ එ ඳහය  අඩු වුගණ් ගොගවොභද?  

ඒ වහ ගවේතු  ගදක් තිගඵනහ. එක්ගෝ ආණ්ඩු කි ග  

ඇත්ත ගනොගයි. අලී ප්රණභහණඹ  ඊතයිල් භදීහය නිසඳහදනඹ 

ගශේ නළවළ. ගදගනි හයණඹ,- [ඵහධහ කිරීභක්] භහ න්න. 

 
රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක්ෂෙ භවතහ (ආර්ථි ංර්ධන 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு தபஸில் மஶவண ஶஜபக்ஷ - தபஶதரஶெஶ 

அபஷலஷதத்ெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 

Development) 
ඳළල්ත්තයි, ගණරයි යජඹ  ඳයහ ත්තහභ ප්රණධහන 

ළණුේරුහ අගඳන් ඊතයිල් භදීහය න්ගන් නළති හිටිඹහ. 

අගේ නිසඳහදන ගොඩ ළහුණහ. එවි  අිළ ඵේදක් දළේභහ. නමුත් ඔහු 

ළඩි මිර ත් ිළ  යටින් ගන්වහ. එගවභ යන වි  තභයි අිළ 

ආනඹනඹ තවනේ ගශේ. ඒ න වි  අගේ ඵඩහ ිළරිරහ තිබුගණ්. 

ඒ ගවේතුගන් අගේ සීනි නිසඳහදනඹත් ඇණ හිටිඹහ. අිළ ආනඹනඹ 

තවනේ ශහභ තභයි ඔහු අගේ නිසඳහදන ත්ගත්. දළන් දි භ 

න්නහ. ඒ නිහ දළන් ප්රණලසනඹක් නළවළ. අගේ ය   අලී 

ප්රණභහණඹභ අගේ යගට් නිසඳහදනඹ ගන්ගන් නළවළ. නමුත් හිතහ 

භතහ ඔහු, -අිළ ර්භහන්තලහරහ ගද ඳයහ ළීමභ නිහ, ඔවුන්ගේ 

එක් ඳයහ ත්ත නිහ- ඒහ ඩහේඳල් යන්න තභයි අගඳන් 

මිර ජ ළීමභ සිදු ගනොගශේ. අිළ ීමතිගඹන් ආනඹනඹ කිරීභ 

තවනේ යරහ අගේ නිසඳහදන මිර ජ න්න ළරළසවහ. ඒ නිහ 

යදහ ගත්රුේ න්න එඳහ. භහර්තු භහගආ සිදු  වුගණ් ඵඩහ 

ිළරිරහ තිබීභ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒ ඳළවළදිලි කිරීභ ේඵන්ධ ගඵොගවොභ සතුතියි. නමුත් 

එතළනත් ගඳොඩි ළ ලුක් තිගඵනහ. ගභොද, ීමතිගඹන් ඵර 
ශහ ඒ ආඹතනඹ . එතුභහ කිඹන්ගන් DCSL ආඹතනඹ ගන්න 
ඕනෆ.  DCSL ආඹතනඹ  ීමතිගඹන් ඵර ශහ ඳළල්ත්තයි, 
ගණරයි නිසඳහදනඹ යන ඊතයිල් භදීහය න්නභ ඕනෆ 
කිඹරහ. දළන් ීමතිඹ ලිහිල් යරහ තිගඵනහ. එගවභ නේ නළතත් 
එතුභහ කිය ප්රණලසනඹ ඳළන නිනනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහගේ 
හරගආ ජ ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි යන්න ගෝ. එක් ඒ ගවේතු. 
එගවභ නළත්නේ අගනක් ගවේතු තභයි අති විලහර ගර භදීහය 

බහවිතඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ කිඹන එ. ඔඹ ගදගන් එක් 
ගන්න ඕනෆ ගන්. ගභොද, දළන් එ ඳහය භ තිබුණහ  ඩහ 
අතිලයින්භ ඉල්ලුභ ඉවශ ගිහින් තිගඵනහ. ඒ නිහ රංහ 
නිසඳහදනඹ යන ඊතයිල් භදීහය ප්රණභහණඹ භදි නිහ ිළ  යටින් 
ගගනන්න ඕනෆ කිඹරහ ආණ්ඩු කිඹනහ. රු 
ථහනහඹතුභනි, ඇත්ත ලගඹන්භ භභ ගොඹරහ ඵළලුහ 
ගොඳභණ භදීහය බහවිතඹක් තිගඵනහද කිඹරහ. රු 
ථහනහඹතුභනි, "භත  තිත"  කිඹන ංල්ඳඹත් භඟ ගන් අිළ 
ගේ දිවහ ඵරන්න  ඕනෆ. 2004 භත  තිත කිඹන ංල්ඳඹ 

එන්න  ලින් hard liquor consumption,  භභ ගේ ත්ගත් 
Excise Department එගක් Report  එගන්.  Hard liquor  
කිඹන්ගන් ගභොක්ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ළඩි සර්. 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ළඩි සර්. අයක්කු කිඹරහ කිඹමු ගෝ. රු ථහනහඹතුභනි, 

ලී ර් මිලිඹන 34.5ක් නිසඳහදනඹ යරහ විකුණරහ තිගඵනහ. ඒ 

2004 ර්ගආ ජ. ඊ  ඳසගේ 2009  ජ ගේ ප්රණභහණඹ ලී ර් මිලිඹන 

41.1  ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 2010  ජ ලී ර් මිලිඹන 49  ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඊ  ඳසගේ 2011 

ර්ගආ  ජ ගේ ප්රණභහණඹ සිඹඹ  53.8  ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 

එතගො  "භත  තිත" එන්න ලින් තිබුණු සිඹඹ  34 ප්රණභහණඹ 

දළන් සිඹඹ  54  ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන් "භත  

තිත" ළඩ ිළිතගශ ගනහහ  ඳසගේ ගේ ප්රණභහණඹ සිඹඹ  

50  ඩහ ළඩි ගරහ. එතගො  ගේ යජගආ ප්රණතිඳත්තිඹ 

ගභොක්ද කිඹරහ අඳ   ඉතහභ ඳළවළදිලියි. ඒ ප්රණතිඳත්තිඹ  අනු 

ීමති ස යරහ තිගඵනහද, නළේද කිඹරහ අිළ ඵරමු.  

දළන් bar licence ිළිතඵ ඵරන්න. 2011 මුදල් ර්ඹ තුශ 

්රිුඹහත්භ ව ගභය  වහ ිළ  ය  භත්ඳළන් ඵරඳත්රක ණන 2,869යි. 

ගේ ප්රණභහණඹ එන්න එන්න ළඩි නහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

ගේ යගට් මිනිසසු ගොඳභණ අයක්කු ප්රණභහණඹක් ගඵොනහද 

කිඹරහ භභ විහිළු  හගේ ඵළලුහ. වළඵළයි ඒ ීමතීනුකර 

අයක්කු. සිේපු වළගයන්න. සිේපු වළගයන්න අයක්කු ලී ර් 

මිලිඹන 86.3ක් ගේ යගට් මිනිසසු බීරහ තිගඵනහ. ගේ  

ගොඩ්හ, යේ එතු ශහභ ලී ර් මිලිඹන 102ක් නහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ කිඹන්ගන් සිේපු, සීනි රිඤසඤං ගඵොන එ අඩු ගරහ 

හගේයි. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නළවළ. ගේ ගන්, රු ථහනහඹතුභනි. සිේපු ගොඳභණ 

ප්රණභහණඹක් ගඵොනහද කිඹරහ අිළ දන්ගන් නළවළ. හ  වරි 

ධනහත්භ කිඹන්න පුළුන්, සිේපු ගඵොන ප්රණභහණඹ අඩු 

ගරහඹ කිඹරහ. නමුත් සිේපුර දත්තත් තිබුණහ නේ තභයි 

ඇත්ත ලගඹන්භ ගේ ඩහත් ගවො. රංහග  ළඩිගඹන්භ 

ගඵොන්ගන් ිළරිමි ගන්. රංහග  ජනවනගඹන් මිලිඹන 9.8ක් 

ිළරිමි. රංහග  ිළරිමිගඹකුගේ ඒපුේර අයක්කු, යේ ව 

ගොඩ්හ ඳරිගබෝජනඹ ලී ර් 11යි. එතගො  shots කීඹක්ද? ඵය 

ණනක්.  

ඊශඟ  අවුරුදු 15  ළඩි ට්ටිඹ නිමු. අවුරුදු 15  ළඩි ිළරිමි 

ත්ගතොත් එක්ගගනක් ලී ර් 14ක් ගඵොනහ. ඒ කිඹන්ගන් 

භහඹ  ලී යඹ ණගන් ගඵොනහ. භහඹ  ලී යඹ 

කිඹන්ගන් ති අන්තඹ  හර ණගන් ගඵොනහ. එතගො  ගේ 

දත්තත් එක් ඵළලුහභ ඳළවළදිලි නහ, ිළ  යටිනුත් ගේ ඊතයිල් 

භදීහයඹ ගගනන්න අඳ  අලී ගරහ තිගඵන්ගන් ඇයි 

කිඹරහ. ගභොද ගොඳභණ නිසඳහදනඹ ශත්, ගේහ භදි. ඉතින්, 

ඔන්න ඔඹ ථහ භභ කිඹන්න අලීයි. 

රු ථහනහඹතුභනි, අද ගොවිජන ංර්ධන ඳනත ඹ ගත් 

නිගඹෝ විහදඹ  න්නහ කිඹපු නිහ ගේ දසර ඳතින 

ළදත් ප්රණලසනඹක් ළන ථහ යන්න භභ ගඳොඩ්ඩක් රෆසති ගරහ 

ආහ. ගඳොගවොය ප්රණලසනඹ ළන ගනොගයි. ගභොද, ගඳොගවොය 

ප්රණලසනඹ ළන ථහ යන්න අගේ ත භන්ත්රීරරු ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගරහ සිටිනහ. ගේ දසර ගරොකු ථහක් ගිඹහ, එශලු විසි 

යනහ කිඹරහ. ඊ  ටි හරඹ  ලින් ථහක් ගිඹහ, එශලු 

න්න ඵළවළ වරි ණන් කිඹරහ. එක්ගෝ එ ද  එශලු 

න්න ඵළවළ, එච්චය  ණන්. ඊශඟ දගේ වුරුත් න්ගන් 
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නළවළ. ඒ නිහ ඒහ විසි යන්න ත්තහ. දඹුල්ගල්  market එගක් 

ප්රණධහන ලගඹන්භ විකිගණන එශලු ගභොනහද කිඹරහ භභ 

ගවොඹහ ඵළලුහ. අවුරුදු 9ක් තිසගේ වළභ දහභ ඳළළති මිර ණන් 

භභ ත්තහ. අයගන භහඹ  හභහනී මිර- 

 
රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක්ෂෙ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு தபஸில் மஶவண ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

හගේ ගොේඳළනිගඹන්ද යන්ගන්? 

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒ ිළන  ගන් යන්ගන්. ිළන . භභ තභයි ඒ ආඹතනඹ 

වළදුග . "ගොවි ඥහන ගේහ ආඹතනඹ". කිසිභ අඹ කිරීභකින් 

ගතොය අවුරුදු නඹක් තිසගේ ගේ මිර ණන් එතු යරහ භභ 

ය   ගඵදහ ගදනහ. ෘෂිර්භ ගදඳහර්තගේන්තු , භව ඵළංකු  

ඳහ ඒ යනහ. ගොඩක් ට්ටිඹ දන්ගන් නළති වුණහ  ඒ 

social responsibility එක් වළටිඹ  භභ යනහ.  

 

රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භහජ ගභගවයක්. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භහජ ගභගවයක් වළටිඹ  අවුරුදු නඹක් තිසගේ භභ ඒ 

යනහ. රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ භතක් 

යරහ දුන්නහ  ගඵොගවොභ සතුතියි. I appreciate it very much.  

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ශඟ ඒ මිර ණන් අඩංගු 

ප්රණසතහයඹක් තිගඵනහ. ට් ක්හ මිර ණන් ළන වන් න 

ගේ chart එ දිවහ ගඳොඩ්ඩක් ඵරමු. ගේ අනු ට් ක්හ මිර එ 

ද  ඉවශ ඹනහ. ඊශඟ  ඳවශ එනහ. ට් ක්හ මිර ඳවශ 

ඵළසහභ ගොවිගඹෝ කිඹනහ, "අ යිගඹෝ ට් ක්හ දභහ ළඩක් 

නළවළ. ගභොද ට් ක්හර  මිරක් නළවළ." කිඹරහ. එතගො  

වුරුත් ට් ක්හ දභන්ගන් නළවළ. ඊශඟ  ගභොද ගන්ගන්? 

ට් ක්හ මිර ඉවශ භ ඹනහ.  

ගොවි භවත්භඹහ, අගනක් ගොවි භවත්භඹහ  කිඹනහ, "ගොවි 

භවත්භගඹෝ ඵරන්න, ට් ක්හ මිර ගවො භ නළේහ." කිඹරහ.  

එතගො  ගභොද යන්ගන්?  වළගභෝභ ට් ක්හ හ යනහ.  

ඊශඟ  ගභොද ගන්ගන්?  ට් ක්හ ප්රණභහණඹ ළඩි ගනහ. 

ඉල්ලුභ  ඩහ ළඳයුභ ළඩි ගනහ. ට් ක්හ  ළඳයුභ ළඩි 

වුණහභ ට් ක්හ මිර ේපර්ණගඹන්භ ඩහගන ළග නහ. 

ගේ ඵරන්න, ගේ අවුරුදු ඳව  ගභොක්ද ගරහ තිගඵන්ගන්? 

ට් ක්හ මිර ඉවශ ඹනහ, ඳවශ එනහ. ඉවශ ඹනහ, ඳවශ 

එනහ. එතගො  ගභච්චය හරඹක් ෘෂිර්භ අභහතීහංලඹ , ගේ 

ෘෂිර්භඹ  ේඵන්ධ ආඹතන සිඹල්ර භ එතු ගරහ ගේ 

ප්රණලසනඹ  ිළිතතුයක් ගොඹන්න ඵළරි වුගණ් ඇයි? 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඒ විධිඹ භ ගොඹහ ත්තහ, 

තක්හලි ළනත්. ගේ ඵරන්න, තක්හලිර මිර. ඉවශ ඹනහ, 

ඳවශ එනහ.  ඉවශ ඹනහ, ඳවශ එනහ.  අවුරුදු නඹක් තිසගේ 

ගේ තභයි සිදු ගන්ගන්. එගවනේ  අඳ  ෘෂිර්භ 

ප්රණතිඳත්තිඹක් ගභොනහ ද? ගභොක්ද ගන්ගන්? එ ද  

ගොවිඹහ කිඹනහ, "ඔ , භ  ටික් ගවොයි" කිඹරහ.  ඒ නිහ 

ගොවිඹහ ගිහිල්රහ ගභොක් වරි මිර  ජ න්නහ.  ටීවී එක් වරි, 

භවන භළෂිභක් වරි, ගභෝ ර් යිරඹක් වරි මිර ජ න්නහ. 

ඊශඟ  ගභොක්ද ගන්ගන්? ඊශඟ  ගේ ගොවි නිසඳහදනර මිර 

ේපර්ණගඹන්භ ඵහිනහ.  දඹුල්ර භහර්ට් එගක් ගොවිගඹෝ භ   

වමු ගරහ කිඹරහ තිගඵනහ, "අගන් භවත්තගඹෝ! ගේ මිරිස 

ගෝනිඹ ඇශ  දභරහ භභත් ඒ භ ඳනිනහ නේ මීය   ළඩිගආ 

ගවොයි" කිඹරහ. ගභොද, ය න්න ගදඹක් නළති නිහ. 

එතගො  ගේ ෘෂිර්භ ප්රණතිඳත්තිඹ ළන ගභච්චය ල් ථහ 

යන ආණ්ඩු  ගේ ප්රණලසනඹ වින්න  ඵළරි වුගණ් ඇයි?  භහ 

ගද  ළයඹක් අිළ ටීවී එගන් දකිනහ; ඳත්තගයන් දකිනහ; 

ගොවීන්ගේ ඳරතුරු, එශලු අලින්  න්න දභරහ තිගඵනහ. 

ඊශඟ දගේ න්න විධිඹක් නළවළ, ඒහගආ මිර ළඩි ගරහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, එගවභ නේ ආණ්ඩු ගේ ිළිතඵ ඹේ කිසි 

්රිුඹහ භහර්ඹක් ත යුතුයි.  ඳක් ගේදඹකින් ගතොයයි භහ ගේ 

කිඹන්ගන්. ගේ ේඵන්ධගඹන් එභ මිටුග   ජ භ  යන්න 

පුළුන් ගඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. නමුත්  ගේ 

ළරැදියි. ගේ  ගභොක් වරි යන්න  ඕනෆ.  

දළන් අරර  අභ මිරක් නිඹභ යනහ කිඹරහ තිගඵනහ.  

නුය එිතගආ අර කිගරෝ එ මිර රුිළඹල් 65  නිඹභ 

ගශොත් එගවභ, ඳසු ගිඹ අවුරුදු තුන හරඹභ රුිළඹල් 65  

ඩහ ඉවශ මිර  තභයි අර කිගරෝක් විකුණරහ තිගඵන්ගන්. 

එතගො  රුිළඹල් 65 මිරක් නිඹභ ගශොත්, ගේ දත්තර  

අනු  අර ගොවිඹහ  ඇත්ත ලගඹන්භ ඳහඩුයි.  ගභොද, මිරක් 

නිඹභ යනහ නේ නිඹභ යන්න  ඕනෆ, අර කිගරෝ  

රුිළඹල් 85 විතය මිරක්.  රුිළඹල් 85 විතය මිරක් නිඹභ 

ගශොත් ඔන්න හධහයණඹක් යන්න පුළුන්. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ භහ නළත යක් ගේ රු බහ  

ඉදිරිඳත් ය සිටින්ගන්, අිළ ගේ ළන ගේලඳහරනගඹන් ගතොය 

ආර්ථි විදීහත්භ ිළිතතුයක් ගොඹහ න්න  ඕනෆ කිඹන එයි. 

ගභොද, ය ත හභයඹ ඉගන ඇභතියගඹකු  කිඹන්න ඵළවළ, 

ගභච්චය අර න්න, ගභච්චය තක්හලි න්න කිඹරහ. 
ඔඵතුභහත් ගොවිගඹක්. භභත් ගොවිතළන ළන අවුරුදු 10ක් 

තිසගේ ඳර්ගආණ යරහ තිගඵනහ. භ ත් අක්ය ණනහ 

හක් තිගඵනහ. නමුත් ඒ සිඹලුභ ගේල්ලින් ඇත්ත 

ලගඹන්භ භ  ගත්රුේ න්න  පුළුන් ගරහ තිගඵන්ගන්, 

ගගශ ගඳොශ ආශ්රාගඹන් මිර තීයණඹ යන රாභග දඹ  අඳ  

එන්න ඵළරිවුගණෝතින්, ගේ ගොවිඹහ  තිගඵන ප්රණලසනඹ වළභදහභත් 

දි භ ඳතිනහ කිඹන එයි.  

ගේ දසර කිඹනහ, ගොවීන්  යක්ණඹක් ගදනහ කිඹරහ. 

දළන් ඵරන්න, ගොවීන්ගේ ේපර්ණ අසළන්න අඳගත් ගිහින් 

තිගඵනහ. ඔවුන්  කිසි යක්ණඹක් දුන්නහද? ඔඹ කිඹන 

යක්ණඹ දුන්නහද? නළවළ ගන්. ගොවීන්  යක්ණඹ ගදනහ 

කිඹරහ ගඳොගවොයර  ඵේදක් වනහ. ජනහධිඳතිතුභහ ගභතළන  

ඇවිල්රහ කි හ, "භභ ෘෂිර්භඹ ළන ඉතහභත්භ ඕනෆමින් 

ගොඹනහ, ඵරනහ. ගොවීන්  ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ නේ එභ 

ප්රණලසනගඹන් ඔවුන් ගබ්යහ න්න භභ රුිළඹල් 50 ඵේදක් 

වනහ, ගඳොගවොය මිටිඹ "  කිඹරහ. ඉතින් රුිළඹල් ඳනවකුත් 

ගනහ, නමුත් රළගඵන න්දිඹකුත් නළවළ; යක්ණඹකුත් 

නළවළ. ඉතින් භභ ඕ කිඹන්න ඕනෆ කිඹරහ ල්ඳනහ ශහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟ හයණඹ තභයි, ගභතුභහ 
ඉදිරිඳත් යපු ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ ගත් 

නිගඹෝ. ඊශඟ  ගභෝ ර් හවන ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝ.  ගේ 

ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ඒහ ගවොයි.  අිළ  ඒහත් එක් ළ ලුක් 

නළවළ. නමුත් අිළ ගඳොඩ්ඩක් ගභහි ිළටිඳස  ගිහින් ඵරමු 

ගන්ගන් ගභොක්ද කිඹරහ. සිදු න්ගන් ගවොයභ. අිළ ඊතයිල් 

ඇල්ගොගවොල් ළන ථහ ශහභත්, එතළන අිළ ථහ ගශේ 

ගවොයභ ේඵන්ධගඹනුයි. "ගේන්ට්" වදන්න කිඹරහ අයක්කු 

වදන්න ගේහ ගගනනහ. එතගො  ගභොද ගන්ගන්?  

ආදහඹභ අඩු ගනහ. භභ ගඵොගවොභ රු යන අගේ රු 

ඇභතිතුභහත් එක් ඉසගල්රහ ප්රණලසන අවන ගරහග  ගඳොඩි 

විහදඹ  ආග  ගේ නිහයි.  එතුභහත්, භභත් ගවොඳින්භ දන්නහ 

ථහක් තභයි රංහ තභයි ගේ මුළු රහඳගඹන්භ දශ ගේය ඹ 

නිසඳහදනඹ  හගේක් අඩුභ ඵදු එතු යන ය  කිඹන එ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

රු ථහනහඹතුභනි,   අගේ තත්ත්ගආ  ආදහඹභ තිගඵන 

ය   දශ ගේය ඹ නිසඳහදනඹ  හගේක්  ඵදු සිඹඹ  20ක්,  

සිඹඹ  22ක් විතය තිගඵන්න   ඕනෆ.  ගිඹ අවුරුේගේ අඳ  රළබුණු 

ඵදු  ආදහඹභ කීඹ ද කිඹහ ඔඵතුභහ දන්නහ ද? ඵදු ආදහඹභ සිඹඹ  

11.1යි. ඵදු ආදහඹභ සිඹඹ  11.1ක් නේ, අඳ නිේ උඳ ල්ඳනඹ 

ය ඵරමු.  FUTA  එගන්  සිඹඹ  6ක් අධීහඳනඹ  දහන්නඹ 

කිඹහ කිඹනහ. හුඟක් අඹ ඒ ිළිතඵ විග චන  ඉදිරිඳත් ශහගන්, 

අධීහඳනඹ  විඹදේ යන ප්රණතිලතඹ සිඹඹ  1.8 සි  සිඹඹ  1.5  

අඩුගරහ කිඹහ. අඳත් ඒ ේඵන්ධගඹන් ථහ  ශහ ගන්.  ඵදු 

ආදහඹභ සිඹඹ  14 නේ වේඵ ගන්ගන්, ගොගවොභ ද අඳ සිඹඹ  

6ක් අධීහඳනඹ  විඹදේ යන්ගන් කිඹහ රු එස.බී. දිහනහඹ  

භවතහ  කිඹනහ භ  ගවො භ භතයි .   ඒ  ඳසු ගිඹ අවුරුේගේ.  

ගේ අවුරුේද ගනගො   ඒ සිඹඹ  14 ක් තිබුණු   ඵදු ආදහඹභ  

සිඹඹ  11.1  අඩු ගරහ. ඵදු ආදහඹභ සිඹඹ  11.1   නේ,  අඳ 

සිඹඹ  6ක් අධීහඳනඹ  විඹදේ යන්ගන් ගොයි රாභඹ  ද? 

ඒ  එ ගවේතුක් තභයි ගේ ඵදු ඳළවළය වළරීභ.  

ඉදිරිගආ ජ CHOGM  එ රංහග  ඳත්නහ, රු 

ථහනහඹතුභනි.  දළන් අඳ  ආයංික ගරහ තිගඵනහ, චහර්ල්ස 

කුභහයඹහ එනහ,  භව රැජින එන්ගන් නළවළ කිඹහ. වරි. ගොගවොභ 

නමුත් ගනොළේඵර් භහගආ ගේ යගට් ඒ   යුත්ත  යනහ. 

ඳහයල් වදනහ. ගනොගඹකුත් ගේල් යනහ. CHOGM  එ  

හවන ගදසිඹඹක් ගේන්න plan   එක් තිගඵනහඹ කිඹහ අද 

ඳත්තගර් තිගඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ගේ හයණඹ කිඹන්න  ළභතියි. 

Sri Lanka Customs  එ ඇතුගශේ "Carnet"   කිඹහ ීමතිඹක් 

තිගඵනහ. ඒ තභයි තහහලි ආනඹන  රாභඹ. හවන ගේන්න 

පුළුන්. නමුත් භහ තුනක් ඉය ගන්න ලින් ඒ ගනහපු  

හවන නළත ගනඹන්න   ඕනෆ. එතගො  film  එක් වදනහ 

නේ, car race   එක් යනහ නේ, exhibition   එක් 

තිගඵනහ නේ ගේහ ගේන්න පුළුන්. නමුත් අය ශඟ ජ ති බුණු    

night race එ   car race    යන්න  motorcycles  10ක් 

ගනළල්රහ  තිබුණහඹ කිඹහ, ඳසු  ගිඹ ඉරිදහ "න්ගඩ්  යිේස" 

ඳත්තයගආ ඳශ වී තිබුණහ.  ගේ motorcycles  10  භහ තුන 

ඉක්භනගො  නළතත් අඳනඹනඹ යරහ නළවළ කිඹහ තිබුණහ. 

ඒ "න්ගඩ්  යිේස" පුත් ඳගත් වන් ගනහ. එතළනත්  

තිගඵන්ගන් ඵදු ඳළවළය වළරීභක් ගන්.  අිළ ථහ යන ගො , 

ගේවීපී එගක් අගේ ගවෝදය භන්ත්රීරරු ථහ යනගො    

විග චනඹක්  එල්ර ශහ, "ඵරන්න, ආණ්ඩු ඵදු ත්ගත්  නළවළ;  

ඵරන්න රළේගඵෝගිනි  ගනහහ; අයහ ගනහහ; ගේහ ගනහ; 

ඵදු ත්ගත් නළවළ" කිඹහ.  නමුත් ජඹසුන්දය ගල්ේතුභහ ගිතන්භ 

ඉදිරිඳත් ගරහ කි හ, යජඹ  ඵදු එතු ය න්න එගවභ 

ප්රණලසනඹක් නළවළ. ගභොද ගේහ භහ තුගනන්  ආඳසු ඹනහඹ 

කිඹහ. එගවභ භහ තුගනන්  ඹන්ගන් නළත්නේ, රුිළඹල් 25,000ක්  

ඵදු ගහ ගොගවොභ ද ගේ න්ගන්?  එතගො  අගේ ඵදු 

ආදහඹභ ළඩි ගන්ගන් ගොගවොභ ද? ඵදු ආදහඹභ ළ ඩි ගන්ගන් 

නළති ගනගො   අඳ හභහනී ජනතහ ගනුගන් විඹදේ  

යන්ගන් ගොගවොභ ද?   එතළන ළ ලුක් තිගඵනහ ගන්ද රු 

ථහනහඹතුභනි?  

දළන් ඵරන්න, ඒත් එක්භ අලුගතන් නිගඹෝඹක් 

ගනළල්රහ, අධි හන්ද්රrණීඹ motorcycles - භවහ power එක් 

තිගඵන -  high power  1000 cc  motorcycles  දළන් ගේන්න 

පුළුන්ඹ කිඹහ ති ගඵනහ.  යහඹ  ආහයින් ඳසගේ, ළට් එ 

වරහ. භහ හිතන්ගන් නළවළ, ගේ විධිඹ  විඹ යුතුඹ කිඹහ. 

දළන් CHOGM   එත් එක්  එන  ප්රණලසනඹ ගේයි.  දළන් 

හවන 200ක් ගේන්න වදනහ. CPA  බහඳති වළටිඹ  රු 

ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ,  2007 ර්ගආ ජ උන්ඩහග   

CHOGM  එ තිබුණු ඵ.   2009 ර්ගආ ජ Trinidad and 

Tobago ර  තිබුණහ. 2007 ර්ගආ ජ උන්ඩහග   CHOGM  

එ තිබුණහභ ගරොකු ප්රණලසනඹක්  භතු ගරහ, උඳ ජනහධිඳතියඹහ  

අස න්න  සිේධ වුණහ. එතුභහගේ නභ  Professor Gilbert 

Bukenya.  Professor Gilbert Bukenya   ගනහ ගචෝදනහ 

තභයි, CHOGM  එ   හවන 204ක් ගනළවිත් එයින් භඩිඹක්

-ංචහක් ය ඔහු ඒගන් -යජගඹන්-  ගඩොරර් මිලිඹන ණනක් 

සයහ ෆහ,  ගවොයේ ශහඹ කිඹන එ. ඒ හයණඹ නිහ එතුභහ 

අස ගරහ,   ඳසු 2011 ර්ගආ ජ  ගේ ඹ  වරහ එතුභහ 

නිදවස වුණහ. නමුත් ඒ ප්රණලසනඹ එතළනින් ඉය වුගණ් නළවළ. භහ 

ගේ කිඹන්න වදන්ගන් CHOGM  එ  යන අසථහග  ජ  

ගනොගඹකුත් පුේරගඹෝ ඉදිරිඳත් ග වි රු ථහනහඹතුභනි. 

ඔවුන් කිඹහවි, " අිළ ගභගවභ හවන ගගනන්නේ. අයගවභ 

හවන ග ගනන්නේ. BMW ග ගනන්නේ, Rolls-Royce Ghost 

cars ග ගනන්නේ "   කිඹහ. 

භහ ගේ කිඹන්න ගවේතුක් තිගඵනහ රු 

ථහනහඹතුභනි. භහ භහධී හච්ඡහ ජ ජනහරි භහගආ 16 

නදහ ගවිත ශ හයණඹක් භහ ඉදිරිඳත් යන්නේ.  ජනහරි 

භහගආ 14 නදහ රංහ   නළක් ආහ. ඒ නළග  තිබුණහ, Rolls

-Royce  Ghost හවනඹක්.  එගක් ලිඹකිඹවිලි භහ ශඟ තිගඵනහ.  

ඒ  ඉදිරිඳත් ය තිගඵන cost  එ US Dollars 175,000 යි 

රු ථහනහඹතුභනි.  ගඩොරර් 1,75,000 යි Rolls-Royce Ghost 

car  එ . අඳ ගොඹහ ඵළලුහ,  කිසිභ විධිඹ  ගඩොරර් 1,75,000 

  Rolls-Royce Ghost car  එක් න්න ඵළවළ.  

ගවොඹරහ ඵළලුහ කීඹක් ගනහද කිඹරහ. ගේ ඇගභරින් 

ගඩොරර් 350,000ක් ඳභණ ගනහ. අිළ කිඹමු discount එක් 

 ජරහ ගඩොරර් රක් තුන  ත්තහ කිඹරහ. නමුත් ඒගන් 

ගභොද ගශේ?  ඵදු ග ග , මිලිඹන 61යි. ඒගන් අභ 

ලගඹන් ආණ්ඩු  තත් මිලිඹන 50 ඳහඩුක් වුණහ. ගේ ළන 

ප්රණලසන ශහභ ගභොද වුගණ්? ඒ ආඹතනගආ පුේරගඹකු ථහ  

යරහ භගන් ඇහුහ, "භන්ත්රීරතුභහ ගභොනහ ද ගේහ ළන ථහ 

යන්ගන්?" කිඹරහ. "භගන්  එගවභ අවන්න ඔඹහ වුද, භභ 

ජනතහ ගනුගනුයි ගඳීම සිටින්ගන්" කිඹරහ භභ කි හ. ගවොය 

යන මිනිසසු භ  call යරහ කිඹනහ, "ඔඹහ  අයිතිඹක් නළවළ 

එගවභ ථහ යන්න" කිඹරහ. භභ ඔහු  කි හ, පුළුන් නේ 

යන ගදඹක් යන්න කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, අිළ ය  

ගනුගන් ජනතහ ගනුගන් ගේ හගේ ගේල් එිතඹ  දභන 

ගො  ඒ මිනිසසුන්  ලක්තිඹක් තිගඵනහ, ගේ රු බහග  

ඉන්න භන්ත්රීරතුභන්රහ  call යරහ ඳහට් එ දහන්න; එගවභ 

යන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ අවන්න. රු ථහනහඹතුභනි, 

භභ ඉතහභත් අධහයණගඹන් කිඹනහ, ගේ හගේ ගවොරු ගේ 

CHOGM එ  ඉදිරිඳත් ගන්න පුළුන් කිඹහ. භභ දන්ගන් 

නළවළ වුද  ගේ organize යන්ගන් කිඹරහ. ඒ 

professorsරහගේ ිළටින්  ගේ ගිගඹොත් එගවභ වරිභ 

අහධහයණඹක් ගනහ. ගේ ඵරන්න professor ගගනකු  

ගච්ච ගේ. විගේල  යුතු ේඵන්ධගඹන් අිළ රු යන 

professor ගගනක් තභයි ඉන්ගන්. ඒ professor  ගභගවභ 

ඇඵළේදිඹක් ගන්න ගදන්න එඳහ කිඹන එ තභයි භභ 

ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ සිටින්ගන්.  

අහන ලගඹන් රු ථහනහඹතුභනි,- 

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතගො  ළඩි ග වි. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ළඩි වුගණොත් ගවොයි. රු ථහනහඹතුභනි, භභ කිඹන්න 

ඹන්ගන් අිළ වුරුත් දන්නහ ප්රණලසනඹක්. This is under-invoicing. 
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ගේ under-invoicing යරහ ගවොය  ගනළල්රහ tax 

ගන්ගන් නළවළ. ඒ ගන් ගන්ගන්. Tax ගන්ගන් නළති 

වුණහභ හභහනීගඹන් එතු යන ඵදු අඩු ගනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, හර්ෂි හර්තහග  ගභොක්ද 
තිගඵන්ගන් කිඹරහ ඵරන්න. 2012 බ්යහල් භවත්භඹහගේ හර්ෂි 
හර්තහග  ගභොක්ද තිගඵන්ගන්? ළඩි පුයභ ඵදු වන්ගන් හ ද? 

Special Commodity Levy කිඹරහ හභහනී ජනතහ යි ඵදු 
වන්ගන්. භන් ළගල්භ කිඹන අිළ වුරුත් රු යන 
ආර්ථි විගලේඥඹහ ගේ ශඟ ජ කිඹරහ තිගඵනහ, රா ඵදු ව ෘජු 
ඵදුර අනුඳහතඹ - the ratio between direct taxes and indirect 
taxes - ගේ හගේ ය  තිගඵන්න ඕනෆ ෘජු ඵදු සිඹඹ  40ක්, 
රா ඵදු සිඹඹ  20ක් හගේ ප්රණභහණඹක් කිඹරහ. නමුත් රංහග  
තිගඵන්ගන් කීඹද, 20යි, 80යි. රா ඵදු සිඹඹ  80යි, හභහනී ෘජු 
ඵදු  සිඹඹ  20යි. ගභොද කීගඹන් කී ගදනහද ආදහඹේ ඵදු 
ගන්ගන්? කීගඹන් කී ගදනහද අලී විධිඹ  ඒ ළඩ  යුතු 
යන්ගන්? අහනගආ ජ ගභොද ගන්ගන්, රු 

ථහනහඹතුභනි? මිනිසසු ගවොයේ යනහ. ඵදු ගන්ගන් 
නළවළ. ගෝටිඳතිගඹෝ බිහි ගනහ. ගොශම  ගිහිල්රහ ඵරන්න 
ගෝ තිගඵන හවන, තිගඵන ගල් ප්රණභහණඹ ගොච්චයද කිඹරහ. 
භහිතහල් හගේ ගල් වදනහ. ඔවුන් ඵදු ගනහද? ගො ස 
ගගශ ගඳොගශන් වේඵ යන ත ඳව  ඵදු ගනහද? 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහද ගො ස ගගශ 
ගඳොගශේ ගෝටිඹක් වේඵ ගශෝතින් ඵදු ගොච්චය ගන්න 
ඕනෆද කිඹරහ. තඹක්ත් ගන්ගන් නළවළ. ඒ පුදුභ ළඩක් 
ගන්. ළභන් ටින් එගක් ඵේද ගේ ඊගආ ගඳගර්දහ රුිළඹල් 85 ඉරහ 

රුිළඹල් 100  ළඩි ශහ. ඒහ ළභන් ගනොගයි. Norwegian 
salmon is very expensive. භභ කිඹන්ගන් ගේ ටින් භහළු ළනයි. 
භළයල්ලුන්ගේ ඵේද රුිළඹල් 85 ඉරහ රුිළඹල් 100  ළඩි 
ගරුහ. නමුත් insider trading යරහ, යවස ගතොයතුරු තභන් 
රඵහ ගන ගො ස ගගශ ගඳොගශන් තිඹකින් ගෝටිඹක් 
වේඵ යන භවහ ඳරිභහණ ීහඳහරිගඹෝ තම තඹක් ගන්ගන් 
නළවළ. ඒ අහධහයණයි. ඒ ගනොගයි ය  ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹක් 
විඹ යුත්ගත්. ය  ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹ භහජ හධහයණත්ගඹන් යුක්ත 
විඹ යුතුයි. දළන් ඵරන්න ඳළර්ගේ ප්රණලසනඹ. ඳළර් ගේනහ - 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ  භභ විනහඩි ඳවකුත් ළඩිගඹන් දුන්නහ.  
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ නත්න්නේ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කිඹන ඒහ ඇත්තද, නළේද කිඹරහත් ආණ්ඩු ඳළත්ගතන් 

කිඹන්න ඕනෆ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගඵොගවොභ සතුතියි, රු ථහනහඹතුභනි. එගවභ තභයි අිළ 

ගභතළන හද විහද යන්න ඕනෆ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි.තමුන්නහන්ගේ  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීරතුභහගන් ත හරඹ ගදනහ.  

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

විනහඩි ඳවක් ගදන්න. භභ විනහඩි ඳගවන් නත්න්නේ. 

 
රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ (ජහති බහහ වහ 
භහජ ඒහඵේධතහ අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு லஶசுமெல நஶணஶக்கஶ - மெசஷ தஶறஷகள், 

சதோக எதமப்பஶட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ගඹෝජනහක් ේභත යන්න ඕනෆ, 

ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹ ඕයි කිඹරහ. 

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එක්ත් ජහති ඳක්ගආ අිළ ගඹෝජනහක් ේභත යන්න 

රළවළසතියි. අගේ න රැඩිල් ප්රණතිඳත්තිඹ අනු අිළ කිඹන්ගන් 

හධීමඹ, ග්රාහමීය ඹ ආර්ථිඹක් ඇති - [ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න.  

 
රු ිළඹංය ජඹයත්න භවතහ (සිවිල් ගුන් ගේහ 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன - சஷலஷல் லஷஶனச் மசமலகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

ඊගආ විලසහ බංඹ  30 ගදනයි හිටිගආ.  

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගභොක්ද? 

 

රු ිළඹංය ජඹයත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඊගආ විලසහ බංඹ  එක්ත් ජහති ඳක්ගඹන් 30 ගදනයි 

හිටිගආ. 

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

විලසහ බංගඹන් ළඩක් නළවළ. රැඩිල් ඵදු ප්රණතිඳත්තිගඹන් 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ යන්න ඹන්ගන් ගභොක්ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු දඹහසිරි ජඹගේය භන්ත්රීරතුභනි, ඵහධහ යන්න එඳහ. 
 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඉතහ ඉවශ තයහරීත්ඹක් තිගඵන භහජ හධහයණඹකින් 

යුත්- 
 
රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுமெல நஶணஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒහ චන. 

2159 2160 



ඳහර්ලිගේන්තු 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

චනලින් තභයි ගේහ යන්ගන්. වළභ ගේභ චනගඹන්  

යන්ගන්. 

 
රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஶசுமெல நஶணஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

යඑන්පී ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹ- 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අිළ ීමතිඹ වදන්ගන් චනගඹන්. ීමතිඹ චනගඹන් වළදුහභ ඒ 

චනඹ  අනු තභයි ළඩ යන්න ඕනෆ. චනලින් එවහ  

ගිහිල්රහ  යුතු යන්න ඵළවළ. අිළ අතින් ඳයින් වරහ 

ගේලඳහරනඹ යන්ගන් නළවළ.   භහජ ගගශ ගඳොශ ආර්ථි - 

Social Market Economy - රாභග දඹක් ළනයි එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ථහ යන්ගන්. ඔඵතුභන්රහ  තුය ගඵෝතල්ලින් වරහ 

ගේ කිඹන්න ඵළවළ. අිළ එගවභ යන්න උත්හව යන්ගනත් 

නළවළ. අිළ කිඹරහ, ලිඹරහ තභයි ඔඵතුභන්රහ  ගේ ගේ ඉදිරිඳත් 

යන්ගන්.  

අහන ලගඹන් භහ කිඹහගන ආග  රු ථහනහඹතුභනි, 

හගන්ද ඵදු වන්ගන්, හ ද ඵදු නිදව ගදන්ගන් කිඹන එ 

ළනයි. ගරී ඳළර්ගේ පුතහ ගේේස ඳළර්,  රாවුන් කිඹරහ  

ළසිගනෝ ීහඳහරි සථහනඹක්  ඇති යන්න රෆසති ගනහ 

ගොටුග . ඒ රෑන්ක් හර් ඳහර්ක් රංහ පුේලි භහභ  

රුිළඹල් මිලිඹන 1240  ඵදු  ජපු ඵ රු ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග  ජ බහත යපු ලිඹවිල්ර 

තිගඵනහ.  2008 ගවෝ ඒ ආන්න හරඹ තභයි ඒ හර්ඹඹ ය 

තිගඵන්ගන්.  දළන් ඒ රෑන්ක් හර් ඳහර්ක් රංහ පුේලි භහභ 

ඳළර් කිඹන පුේරඹහ එක් එතු ගරහ තට්ටු 36 රாවුන් 

ළසිගනෝ ීහඳහරි සථහනඹ වදන්න සදහනේ ගරහ ඉන්නහ. 

දළන් ගේ ය  ඔහු  ගදනහ ඵදු වනඹක්. භහ එගවභ කිඹන්ගන් 

ඇයි? ගිඹ තිඹ  ලින් තිගආ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග  ේභත 

යපු ඳනත් ගටුේඳත  අනු  ගේ වහ ගන්න ඕනෆ විගලේ 

ඵේද සිඹඹ  ඳවයි. නමුත් ගරෝගආ ගනත් ය ල්ර 

ළසිගනෝර  වන ඵේද ඊ  ඩහ ගොඩක් ළඩියි.  දළන් භහවු 

ය   -අිළ කිඹන්ගන් casino hub එ කිඹරහ- තභයි ආසිඹහග  

ළසිගනෝ ගක්න්ද්රrඹ. භහවු යගට් ළසිගනෝ ීහඳහරි 

සථහනඹ   අඹ යනහ,  සිඹඹ  39 ඵේදක්.  නමුත් අිළ  

විගේියයින්  ආගඹෝජයින් වළටිඹ  එන්න කිඹරහ  සිඹඹ  

ඳව ඵේදක් අඹ යනහ. ළසිගනෝ ීහඳහය යන අඹ  , 

ගොශම ගො ස ගගශ ගඳොගශේ  ගල්රේ යරහ ගවොගයන් 

මුදල් වේඵ යන ට්ටිඹ  ලත ඳවක්ත් ඵදු වන්ගන් නළවළ. 

සිඹඹ  බින්දුයි ඵේද.  නමුත් භළයල් ටින් භහළු එ  ඵේද 

රුිළඹල් 85 ඉරහ 100  ළඩි යනහ. ඒ හගේභ රයිට් බිර ළඩි 

ගනහ; ගඳට්රඳල් මිර ළඩි ගනහ; ඳහන් යහත්තරක් න්න ඵළරි 

තයභ  මිර ළඩි ගරහ. ඉතින් ගේ අහධහයණ ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹක් 

ගනොග ද? ගභතළන  ඇවිල්රහ අඳ  කිඹන්න පුළුන්, "ඔ , අිළ 

ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹ ගනස යන්න ඹනහ" කිඹරහ.   ගවො ගේල් 

ගවොයි, නය ගේල් නයයි.  

ඒ හගේභ භහ ඉතහභ ළදත් ප්රණලසනඹක් ඔඵතුභහගන් අවන්න 
ළභළතියි. 2009  ජ යුේධඹ ඉය වුණහයින් ඳසගේ ජනහධිඳති 
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඳත් ශහ ඵදු ගොමිභක්.  ගොශම 
විලසවිදීහරගආ භවහචහර්ඹ රක්සභන් භවත්භඹහ, භන් ළගල්භ 
භවත්භඹහ ව Treasury එගක් ඉන්න භවත්රු ගනෝනරහ අ  න 

ගදනකුගන් යුක්ත ගොමිභක් ඳත් ශහ. 2010 ඔක්ගතෝඵර් 
භහගආ එභ  ගොමිගේ හර්තහ ජනහධිඳතිතුභහ  ඉදිරිඳත් ශහ. 

නමුත් 2013 භළයි භහඹ න තුරු ඒ ඵදු ගොමිගේ හර්තහ  ගේ 
රු බහග  බහත ය නළවළ. ඒ විතයක් ගනොගයි.  ඒගක් 
තිගඵන්ගන් ගභොක්ද කිඹරහත් අිළ දන්ගන් නළවළ. ඔඹ 
අතයතුගර් ජ ඵදු එතු කිරීභ එන්න එන්න, එන්න එන්න අඩු 
ගනහ.  අිළ ගඵොගවොභ රු යන ඩි  ගුණගේය ඇභතිතුභහත්, 

අිළ ගඵොගවොභ රු යන හසුගේ නහනහඹක්හය ඇභතිතුභහත්  
භහ හිතන්ගන් ගේ ිළිතඵ ප්රණලසන ය තිබුණහ. ඇභතිරු ප්රණලසන 
යන ගො ත් ගේහ  උත්තයඹක් ගදන්ගන් නළවළ. ඉතින් ඵදු 
ප්රණතිඳත්තිඹ ගභොක්ද කිඹන එ හධහයණීයණඹ යන්න 
ඵළවළ. එකින් එ, හිටි වළටිගආ ගනොගඹකුත් තළන්ලින් 
ගනළල්රහ  ඊතයිල් භදීහයර  ඵේද ගඳොඩ්ඩක් අඩු යනහ; 
අරර  ඵේද ගඳොඩ්ඩක් ළඩි යනහ; tyre tube එ  ඵේද 
ගඳොඩ්ඩක් ළඩි යනහ. එගවභ  යුතු යන්න ඵළවළ. ය ක් 
වුණහභ අඳ  භසත ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹක් තිගඵන්න ඕනෆ. ඒ භසත 

ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹ ස යන එ ගේලඳහරනඥයින්  යන්න 
ඵළවළ. භභ කිඹන්ගන් නළවළ ගභතළන ඉන්න ගේලඳහරනඥයින්  
ඒ යන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ යන්න තභයි අිළ වුරුත් රු 
යන ආර්ථි විදීහ ිළිතඵ විගලේඥඹකු න භවහචහර්ඹ 
රක්සභන් භළතිතුභහ ඒ ගොමිභ  ඳත් ගශේ.  එතුභහ 
ගේලඳහරනඥගඹක් ගනොගයිගන්. ඇත්ත ලගඹන්භ එතුභහ 
භහින්ද ිකන්තනඹත් එක් ළඩ යපු භවත්භගඹක්.  යඑන්පී 
එත් එක් හි පු ගගනක් ගනොගයි. අිළ වුරුත් දන්නහ, 
එතුභහ ගොයි විධිඹ ද ආර්ථි විදීහ ළන හිතන්ගන් කිඹරහ. 

එතුභහ න ලිඵයල්හ ජ ආර්ථි දර්ලනඹක් තිගඵන ගගනක්  
ගනොගයි. එගවභ ගගනක් ගනොගයි. නමුත් එතුභහ ඉදිරිඳත් 
යපු ඒ හර්තහ ඳහ යජඹ ඳළත්ත  දභහ තිගඵනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ථහ දළන් අන් යන්න 
ළභළතියි. භහ ගේ කිඹන්න උත්හව ගශේ ගේයි. අද එක් 
ළන විහද යනහ. ත ති ගදකින් තත් එක් ළන විහද 
යනහ. ඒහ ගවොයි. නමුත් ඒ යහමුක් තුශ තිගඹන්න ඕනෆ. 
ඒ යහමු ය   ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. එගවභ වුගණ් නළත්නේ 
සිඹඹ  11 ඉරහ තදුය ත් ගේ ඵළසගොත් ගේ ය  ය ගන 
ඹන්න රாභඹක් නළති ගනහ. රයිට් බිර ළඩි  ගශේ නළත්නේ 

ආර්ථිඹ ඩහ ගන ළග නහ කිඹරහ ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ 
තිගඵන එ වරි. රු ථහනහඹතුභනි,  ගේ ය  ය ඝ්රනගඹන් 
ආලසචර්ඹඹ යහ ඹනහ කිඹරහ වුරු ගොච්චය කි ත් ඒ 
හදීයි. ඒ ඇත්ත ගනොගයි. එගවභ නේ දුේඳත් මිනිසසුන්ගේ 
රයිට් බිර ළඩි ගශේ නළත්නේ ආර්ථිඹ ඩහ ළග නහ කිඹරහ 
ජනහධිඳතිතුභහ කි ග  ඇයි? භහ හිතන්ගන් නළවළ, ජනහධිඳතිතුභහ  
අයණ මිනිසසුන්ගේ රයිට් බිර ළඩි යන්න ඕනෆ කිඹරහ. අඳ 
හ ත් ඕනෆ නළවළ. නමුත් එතුභහ කිඹරහ තිගඵන්ගන්, ඒ ගශේ 
නළත්නේ ආර්ථිඹ ඩහ ළග න ඵයි.  

එගවභ නේ රු ථහනහඹතුභනි, භ  ළඩිපුය ගරහ රඵහ 

 ජභ ළන රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ  භගේ ෘතඥතහ 

පුද යමින් භහ නතිනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගවොයි, ගඵොගවොභ සතුතියි. මීය ශඟ  රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන 

භවතහ. 

 
[අ.බහ. 2.52] 

 

රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ (ආර්ථි ංර්ධන 
නිගඹෝජී අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.ம். சந்ெஷமசன - தபஶதரஶெஶ அபஷலஷதத்ெஷ 

பஷெஷ அமச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of 

Economic Development) 

රු ථහනහඹතුභනි,  2011 අං 46 දයන ඳනත භිනන් 

ංගලෝධිත 2000 අං 46 දයන ගොවිජන ංර්ධන ඳනත ිළිතඵ 
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නිගඹෝ ඳළවළදිලි කිරීභ  අසථහ රළබීභ ිළිතඵ භහ ඉතහභ 

තුටු ගනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ගභභ ංගලෝධනඹ කිරීගේ 

 ජ ඔඵතුභහත් විලහර වගඹෝඹක් රඵහ දුන්නහ;  උඳගදස රඵහ 

දුන්නහ.  ඒ ේඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ ත් සතුතින්ත ගන්න  

ඕනෆ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් නිතය නිතය ගේ ිළිතඵ අඳ  

උඳගදස රඵහ  ජ තිගඵනහ. ඒ හගේභ රු ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහත් ගේ ිළිතඵ මූලි  යුතු ශහ.  

විගලේගඹන්භ අඳ දන්නහ කුඹුරු ඳනත ආයේබ ගශේ 1956 

ජනතහ ජඹග්රාවණගඹන් ඳසු ඵණ්ඩහයනහඹ යජගආ ෘෂිර්භ වහ 

ආවහය අභහතී තනතුය දළර දිංත ිළලිේ ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

ඵ. ඒ 1958 භහර්තු  භහගආ 01ළනි දහ අං 1 දයන ඳනතයි. ඊ  

ඳසු විවිධ අසථහර ගභභ ඳනත ංගලෝධනඹ  රක් වුණහ. 

1964 අගෝසතු භ 24ළනි දහ ංගලෝධනඹ වුණහ. ඊ  ඳසු  

1973 ඔක්ගතෝඵර් භහගආ 17ළනි දිනත් එ  ෘෂිර්භ වහ 

ඉඩේ අභහතීයඹහ ව ගවක් ර් ගොබ්ඵෆඩු භළතිතුභහගේ 

හරගආත් ගභභ කුඹුරු ඳනත  ංගලෝධන ඉදිරිඳත් ය 

තිගඵනහ. ඒ තුිතන් ගොවි ජනතහ  වන රළබී තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ 1991ගඳඵයහරි භහගආ 1979 අං 58 දයන ගොවිජන 

ංර්ධන ඳනත ත් ංගලෝධනඹක් ය තිගඵනහ. 2000 

ර්ගආත් ගේ ගොවිජන ංර්ධන ඳනත ංගලෝධනඹ වුණහ.  

ගේ විධිඹ  විටින් වි  ගොවිජන ංර්ධන ඳනත ංගලෝධනඹ 

වීගභන් ඹවඳත් ව අඹවඳත් ප්රණතිපර රළබී තිගඵනහ. ගගේ ගවෝ 

අන්තිභ   ගොවි ජනතහගේ ප්රණලසනර  නිසි විඳුේ රඵහ  ජගේ  ජ 
සිදු වුණ අඩු ඳහඩු නළත වදන්න තභයි 2011 ගනොළේඵර් භ 

22ළනි දහ ගේ ඳනත ංගලෝධනඹ යන්න  යුතු ගශේ. ගේ 

ඳනත ්රිුඹහත්භ කිරීගේ  ජ ඇති වුණ අඩු ඳහඩු නිහ 6000 ඳභණ 

ිළරික් අවනඹ  ඳත් වී සිටිඹහ. ඒ 6000ක් ඳභණ ව ගොවි 

ජනතහ ගනුගන් ගේ ඳනත ංගලෝධනඹ යන නිහ  නළත 

වන රළගඵනහඹ කිඹන එ භහ ගඵොගවොභ තුටින් ප්රණහල 

යන්න ළභළතියි. ගභොද, 2011 ගනොළේඵර් භ 22ළනි දින 

ංගලෝධනඹ යන රද ඳනතින් 6000ක් ඳභණ ගොවීන්ගේ ගොඩ 

ළසී තිබුණ ඳළමිණිලි ිළිතඵ අලී  යුතු යරහ වන රඵහ 

ගදන්න  අලී  ගේල් අඳ රළවළසති ය තිගඵනහ.  

ඳශමුළනි එ තභයි, ්රිAපුේර ගොවිජන විනිලසචඹ බහ 

ගනු  ඒ පුේර විනිලසචඹ බහ ිළහිටුවීභ භිනන්, ගොඩ ළසී 

ඳතින ගොවි ළ ලු නියහයණඹ කිරීභ. භහ වඹ හරඹක් තුශ 

එභ ළ ලු විඳීභ  න ඒ පුේර විනිලසචඹ බහ ඳත් ය 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ ර්තභහනගආ ජීත් න අ ගොවීන් වහ 

අනුප්රණහේතිඹකු නේ කිරීභ ගභන්භ සුදුසු අනුප්රණහේතිඹකු නේ 

කිරීභ වහ අ ගොවීන්  අය රඵහ  ජභ ද ගභභිනන් අසථහ 

රළබිරහ තිගඵනහ. එළනි අසථහක් ලින් තිබුගණ් නළවළ. ඒ 

හගේභ ගභභ ංගලෝධනඹන්ගන් ඳසු න්දි රළබිඹ යුතු අ 

ගොවීන් වහ න්දි මුදල් අක්යඹ  රුිළඹල් රක් ගද  

ගනොළඩි න ගේ ණනඹ කිරීභ කිඹන වනඹත් රළගඵනහ. ඒ 

හගේභ ර්තභහන අ ගොවීන් වහ අනුප්රණහේතිඹකු නේ කිරීභ 

ගවෝ නේ යන රද අනුප්රණහේතිඹකුගේ නභ ගනස කිරීභ ද 

අසථහ රළගඵනහ. ඒ හගේභ, ඒ පුේර ගොවිජන විනිලසචඹ 

බහ භහගරෝචන භණ්ඩර ඳරිඳහටිඹ වඳුන්හ  ජභද ගගයනහ. 

ගේ හයණහ හගේභ අගනක් අඩු ඳහඩු සිඹල්ර ඳහගවේ භඟ වළගයන 

විධිඹ , අද  ළශගඳන විධිඹ  ගභකී නිගඹෝ ඉදිරිඳත් ය 

තිගඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, විගලේගඹන් 2011 ගනොළේඵර් 22 
දයන ංගලෝධන ඳනතත් එක් ත්තහභ ඒ ඳනගත් නිගඹෝ 
ේභත වුණහ  ඳසගේ තත් අවුරුදු ණනක් ඉදිරිඹ  අගේ යගට් 
ගොවි ජනතහගේ -විගලේගඹන් අ ගොවි ජනතහගේ- 
ආයක්හ රන්න, ඒ අඹ  අලී වන රඵහ ගදන්න වළකි න 
ඵ අඳ දන්නහ. අගේ යජඹ විගලේගඹන් ෘෂි ර්භඹ  රු 
යන, ගොවිඹහ  රු යන යජඹක්. ඒ හගේභ අගේ යහජී 
නහඹඹහ න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ගොවි ජනතහ ිළිතඵ 

නියන්තයගඹන් ගොඹහ ඵරහ  යුතු යන නහඹඹකු වළටිඹ  

ගේ  යුත්ත ඩිනමින් යන්න කිඹරහයි අඳ  උඳගදස දුන්ගන්. 
අඳ දන්නහ ඉදිරිගආ ජ අගේ යගට් ෘෂි ර්භඹ දියුණු යන 
ගො , ගොවිඹහ ලක්තිභත් යන ගො , අවනඹ  ඳත්ව ගොවි 
ජනතහ  නියන්තයගඹන් වන රළගඵන ඵ. ඒ හගේභ අඳ 
කිඹන්න ඕනෆ ළඩිගඹන්භ පීඩහ වින්ගේ, ළඩිගඹන්භ පීඩහ  ඳත් 

වුගණ් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේත්, ඒ හගේභ අගේ රු 
ථහනහඹතුභහගේත් දිස්රිAක්ඹ න වේඵන්ගතො  දිස්රිAක්ගආ 
ගොවි ජනතහයි කිඹන හයණඹ. ඒ හගේභ භහ නිගඹෝජනඹ 
යන අනුයහධපුයඹ දිස්රිAක්ගආත් එළනි විලහර ිළරික් ඉන්නහ. 
මුළු යගට්භ ඉන්න ගොවීන් ගනුගන් ගේ වනඹ ඉතහභ ළදත් 
ගනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ගවක් ර් ගොබ්ඵෆඩු භළතිතුභහ 
ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ වළටිඹ  හි පු හරගආ ෘෂිර්භ ඳනත 
ගන ආහ. ඒ හගේභ අද තිගඵන ගොවිජන ගේහ භධීසථහන 

557ක් අගේ යගට් ඉදි යන්න -ිළහිටුන්න-  යුතු ගශේ එතුභහ 
ඵ අඳ දන්නහ. ඒ අනු ගොවිජන බහ ිළහිග  හ; ගොවි මිටු 
ිළහිග  හ; ගොවි ංවිධහන ඇති ශහ. දිස්රිAක් භට් මින්, ජහති 
භට් මින්, ඒ හගේභ ගොවිජන ගේහ භට් ගභන් වදපු ඒ තවඹ 
ලක්තිභත් කිරීගේ හර්ඹඹ තභයි අද අඳ  ඳළරිරහ තිගඵන්ගන්. 
ආර්ථි ංර්ධන අභහතීහංලඹ ඹ ගත්යි අද ගොවිජන ගේහ 
ගදඳහර්තගේන්තු තිගඵන්ගන්. එනේ, අගේ රු ඵළසිල් යහජඳක් 
භළතිතුභහගේ විඹඹ ඹ ගත්යි. ඉදිරිගආ ජ අඳ සුළු හරි භහර් 
 යුතු, ගොවිඹහගේ ගොඩ ළසිරහ තිගඵන ගනොගඹකුත් ප්රණලසන 

වඳුනහ ගන ඒහ  විඳුේ රඵහ ගදනහ. ඒ විඳුේ රඵහ  ජගේ ජ ගේ 
ංගලෝධනඹත් ඉතහභ ළදත් ගනහ. අඳ දන්නහ අගේ යගට් 
සුළු හරි භහර් 30,000ක් ඳභණ තිගඵන ඵ. ඒ සුළු හරි භහර් 
30,000 ඹ ගත් ගොවි ංවිධහන 13,000ක් ඳභණ තිගඵනහ. ඒ 
ගොවි ංවිධහන 13,000 තුශ අගේ ගොවිගඹෝ රක් 15  ළඩි 
ිළරික් ඉන්නහ. ඒ සිඹලු ගදනහ අගේ යගට් ආවහය නිසඳහදනඹ 
කිරීභ වහ වී නිසඳහදනඹ යන්න විලහර දහඹත්ඹක් ඳඹමින් 
ඍජුභ  යුතු යන ිළරික්. ඒ නිහ යජඹක් වළටිඹ  අගේ 
යජගආ කීභ, යුතුභ ඔවුන් ගනුගන් ඉටු කිරීභක් තභයි අද 
දගේ අඳ ගේ යන්ගන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, භ  ලින් ථහ ශ රු භන්ත්රීරතුභහ 
විගලේගඹන් ගඳොගවොය වනහධහයඹ ිළිතඵ ථහ ශහ. 
ගඳොගවොය වනහධහයඹ රඵහ  ජභ නිහ අගේ  යගට් විලහර 
ඳරිර්තනඹක් සිේධ වුණහ.  

අිළ දන්නහ, ගභොන විග චනඹ ශත් එක්ත් ජහති ඳක් 
ආණ්ඩු හරගආ, අිළ විඳක්ගආ ඉන්න ගො  ගඳොගවොය මිටිඹ 
රුිළඹල් 500  ගදන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් ශහ. ඊ  ඳසගේ කි හ, 
''ිළසසු ථහක්ගන් ගේ යන්ගන්, ගොගවොභද රුිළඹල් 500  
ගඳොගවොය මිටිඹක් ගදන්ගන්'' කිඹරහ. භ  භතයි, එ අසථහ 

අගේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ගඳොගවොය මිටිඹ රුිළඹල් 350  
ගදනහ කිඹන ගො  එක්ත් ජහති ඳක්ගආ භව ගල්ේ තිස 
අත්තනහඹ භළතිතුභහ කි හ "එගවභ නේ ගේ ඇරඩින්ගේ පුදුභ 
ඳවණ හගේ ගන්න ඕනෆ" කිඹරහ. ඒ ඇරඩින්ගේ පුදුභ ඳවණ 
අිළ දළන් ඳත්තු යනහ. එගවභ ඳත්තු යරහ දළන් ත ගන්ගන් 
17ළනි න්නඹ. ඒ විධිඹ  අිළ ගොවි ජනතහ  වන රඵහ  ජරහ 
තිගඵනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දළන් රඵහ ගදන ගඳොගවොය ප්රණභහණඹ අඩු යරහගන් 

තිගඵන්ගන්. 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නළවළ, අඩු යරහ නළවළ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇරඩින්ගේ පුදුභ ඳවණ දළන් ඳත්තු ගන්ගන් නළවළගන්. 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගවො  ඳත්තු ගනහ. අිළ ගතල් දහනහ. ගවො  ගතල් දහරහ 

තිගඵන්ගන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රඵහ ගදන ගඳොගවොය ප්රණභහණඹ ඔඵතුභන්රහ අඩු යරහ 

තිගඵන්ගන්. 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නළවළ, නළවළ. අිළ හඵනි ගඳොගවොය ඳහවිච්ිකඹ ළඩි යන්න 

රළවළසති යරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහභ කිඹනහ  වි 

ළඩියි, ගඳොගවොය ගඹොදනහ ළඩියි, කුඩු අභහරු වළගදනහ, 

c a n c e r s  වළගදනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්ගේරහභගන් ඒ  ළනත් කිඹන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇභතිතුභහ  ථහ යන්න අසථහ දුන්නහ නේ ගවොයි. 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භ  ගඳොඩි රුණක් අවන්න 

තිගඵනහ. 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අවන්නගෝ, භක් නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභන්රහ අක්යඹක් වහ රඵහ ගදන ගඳොගවොය ප්රණභහණඹ 

අඩු යරහ තිගඵනහ විතයක් ගනොගයි, යක්ණ ඵේදක් වහ 

කිඹරහ එ ගඳොගවොය මිටිඹ  රුිළඹල් 3ක් එතු යනහ. 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔ , යක්ණඹ යනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹගේය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஶசஷமஷ ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ ඳහවිච්ික යන්ගන් ගභො ද?  ඒ හගේභ, රඵහ ගදන 

ගඳොගවොය ප්රණභහණඹ අඩු කිරීභ තුශ ඔඵතුභන්රහ ගේ  ඳවණ දල්න 

වළටි භ  ගඳොඩ්ඩක් කිඹරහ ගදන්නගෝ. 

රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රඵහ ගදන ගඳොගවොය ප්රණභහණගආ අඩු කිරීභක් යන්ගන් නළවළ. 

ෘෂිර්භ ගදඳහර්තගේන්තුග  ෘෂිර්භ විගලේඥගඹෝ එතු 

ගරහ ගඳොගවොය ළන ඳර්ගආණඹක් ශහ. විගලේගඹන්භ 

ගඳොගවොය ර් තුනක් තිගඵනහ. යරිඹහ,  MOP වහ TSP කිඹන 

ගඳොගවොය ර්. ලහඹක් වළගදන මූර ධර්භඹක් අනුයි ඒ 

ගඳොගවොය ගඹොදන්ගන්. නමුත් ඒ ගඳොගවොය ළඩිපුය නිකුත් යන 

ප්රණගේල තිගඵනහ. ඳ ඳරීක්හ යරහ ඒ ඳශහත්ර  අලී 

කුභන ගඳොගවොය ර්ඹද කිඹරහ අිළ නිඹළදි  ඳරීක්ණඹක් ශහ. 

ඒ අනු ඒ ෘෂිර්භ විගලේඥඹන්ගේ අනුභළතිඹ අනු තභයි 

ගඳොගවොය රඵහ  ජභ අඩු ළඩි යරහ තිගඵන්ගන්. ගඳොගවොය ර් 

තුගනන් අනුයහධපුය දිස්රිAක්ගආ බිේර  අලී ගඳොගවොය 

ර්ඹ ගභොක්ද කිඹරහ ගොඹරහ ඵරරහ, ඒ ගඳොගවොය ප්රණභහණඹ 

ඒ ප්රණගේලඹ  අඩු නේ ිළ  ඳශහතකින් රඵහ ගදනහ. ඒ ඳශහත   

ගේ ඳශහගතන් රඵහ ගදනහ. අනුඳහත රாභඹ ඹ ගත් ආන  

ගඵදනහ හගේ තභයි.  අන්න ඒ හගේ  අලී ප්රණගේලර  

අලී ර්ඹ   රඵහ ගදනහ. ගඳොගවොය රඵහ  ජගේ 

භතුලිතතහක් ඇති යන්න තභයි ඒ  යුත්ත යන්ගන්. 

එගවභ නළති රඵහ ගදන ගඳොගවොය ප්රණභහණගආ අඩු කිරීභක් යරහ 

නළවළ. 

ඊ  භහමීය  අගේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2013 ර්ඹ වහ 

ජහති අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කිරීගේ ජ විගලේගඹන් හඵනි 

ගඳොගවොය ඳහවිච්ිකඹ ප්රණර්ධන යන්න අලී හයණහ ඉදිරිඳත් 

ශහ. ඒ අනු ගොවිජන ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුත්, ෘෂිර්භ 

ගදඳහර්තගේන්තුත් එතු ගරහ හඵනි ගඳොගවොය ළඩිපුය 

ඳහවිච්ික යන්න උඳගදස ගදනහ. ගභොද අිළ දන්නහ, 

යහඹනි ගඳොගවොය ව ෘමිනහල ඳහවිච්ිකඹ ළඩි නිහ ඹේ ඹේ 

ළ ලු භතු ගරහ තිගඵන ඵ. විදීහඥගඹෝ, විගලේඥගඹෝ, 

වදීරු, ඳරියග දින් කිඹන ඒ සිඹලු ගදනහභ ඉදිරිඳත් යන 

හයණහ ිළිතඵත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු 

යරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ අිළ හඵනි ගඳොගවොය ඳහවිච්ිකඹ වහ 

ඹහ යුතුයි. අිළ දන්නහ දියුණු ය ල් න ජඳහනඹ, ගොරිඹහ, 

චීනඹ හගේ ය ල්ර හඵනි ගඳොගවොය ඳහවිච්ිකඹ අිළ දළරහ 

තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ යහඹනි ගඳොගවොය හගේභ ඊ  භ 

හඵනි ගඳොගවොය නිසඳහදනඹත් යනහ. ඒ අඹගේ 

ගොවිඳශල්ර යහඹනි ගඳොගවොය ඵඩහක් හගේභ 

හඵනි ගඳොගවොය ඵඩහකුත් තිගඵනහ. නමුත් අිළ ඉතහ විලහර 

වනහධහයඹක් ලගඹන් රුිළඹල් 350  ගඳොගවොය රඵහ  ගදනහ. 

භභ හිතන වළටිඹ  අද සියට් ඳළට් එ මිරත් රුිළඹල් 350  

ඩහ ළඩි ගන්න ඕනෆ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහගේ අධහනඹ ගේ ළනත් ගඹොමු යන්න. 

ගොවිජන ගේහ භධීසථහන ලක්තිභත් යරහ ගොවීන්  ගේහ 

ඳවසුේ ඳඹනහ නේ ගොවීන්ගේ නිසඳහදන විඹදභ අඩු 

ගනහ.  ඒහ ළනත් ල්ඳනහ යන්න. ගඳොගවොය ළන විතයක් 

ථහ යරහ භදි. ගොවිජන ගේහ භධීසථහනර තත්ත්ඹ  

ගොගවොභද කිඹරහ රුණහයරහ ගිහිල්රහ ඵරන්න. ඒහයින් 

ගොවීන්  න ගේහ  ගභොනහද කිඹරහ ඵරන්න. 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අිළ දන්නහ, රු ථහනහඹතුභහ ළඵෆ ගොවිගඹක්. එතුභහ 

ප්රණහගඹෝගි කුඹුගර් ඉන්න ගොවි භවත්භගඹක්. ඒ නිහ 

ඔඵතුභන්රහ  ළඩිඹ එතුභහ කිඹන ගේ අිළ ිළිතන්නහ.  
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ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නිඹය උඩ ඉන්ගන්, කුඹුගර් ගනොගයි.  

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අිළ දන්නහ, කුඹුගර් උගේ  - [ඵහධහ කිරීේ] එතුභහ කිඹන 
ගේත් අිළ ඉතහභ ඉවිතන් ිළිතන්නහ. අිළ ගේ න ගො  ගොවි 
ජන ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුග  ගො ඩනළිනලි අලුත්ළඩිඹහ යන්න 

 යුතු යනහ. හරහන්තයඹක් තිසගේ ඒ ගොඩනළිනලි 
අලුත්ළඩිඹහ ගරහ නළවළ. රු ථහනහඹතුභහ කිඹන හයණඹ 
අිළ ිළිතන්නහ. ඒ අනු  යුතු යනහ. ඒ හගේභ අගේ ගොවි 
ජන ංර්ධන නිරධහරිරුන්ගේ හිඟඹක් තිබුණහ. ඒ ේපර්ණ 
යන්නත් අගේ රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ  යුතු යගන 
ඹනහ. ෘෂි ඳර්ගආණ නිරධහරිරු අඩුගරහ තිගඵනහ. ඒ අඹත් 
ශඟ  ජ ඵහගන ගොවි ජන ගේහ භධීසථහන එතුභහ කිඹන 
ආහයඹ  ලක්තිභත් යන්න අිළ  යුතු යනහ. ගොවි ජන 
ගේහ හර්ඹහර ිළහිටි භූ මිගආ ඳහ ආදර්ල ගොවි ගඳොශක් ඉදි 

යන්න දිවි නළඟුභ ඹ ගත් අිළ ගේ ගන ගො   යුතු යගන 
ඹනහ. විගලේගඹන්භ ගොවිජන ංර්ධන ඳනතින් තභයි ගේ  
සිඹලුභ ගොවි ජන ගේහ භධීසථහන ඳහරනඹ ගන්ගන්. අිළ ගේ 
ගගනන රද නිගඹෝලිනුත් අගේ ගොවිඹහ  වනඹ රළගඵනහ 
හගේභ ගොවි ජන ගේහ භධීසථහනගආ සිඹලු   යුතු ඉතහභ 
හර්ථ යන්න පුළුන් ගනහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ  නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ஸ்.ம். சந்ெஷமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගොවිතළන් යන ප්රණගේලඹ, ගොවි ඳවුර පුේරඹකු 

වළ ටිඹ  අහන ලගඹන් භභ ගේ හයණඹත් කිඹන්න ළභළතියි. 

විගලේගඹන්භ අගේ ිළලිේ ගුණර්ධන භළතිතුභහ එදහ ගනහපු ඒ 

භහජහ ජ ඳනත තුිතන් අගේ යගට් ෘෂි ර්භහන්තගආ විලහර 

ඳරිර්තනඹක් වුණහ. එයින් ගොවි ජීවිතර විලහර ඳරිර්තනඹක් 

වුණහ. ඒ හගේභ ගොවි ක්ගේත්රකගආ විලහර ඳරිර්තනඹක් වුණහ. ඒ 

නිහ කුලීහයඹන්, වලුන් වළටිඹ  ඳත් ගරහ හි පු ඒ ගොවීන්  

ලක්තිභත් ගොවි ඳයේඳයහක් ඵ   ඳත් වුණහ. ෘෂිර්භ 

අභහතීරු ලගඹන්  යුතු යපු  අභහතීතුභන්රහ ගභළනි 

ගඹෝජනහ විටින් වි  ගනළල්රහ ගේ  යුතු ලක්තිභත් යන්න 

 යුතු ශහ. ඒහගආ භවය අඩු ඳහඩුත් තිබුණහ. නමුත් අද ඒ 

සිඹල්රභ ේපර්ණ යන්න හගේභ, ගොවීන්  විලහර වනඹක් 

රඵහ ගදන්න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ උඳගදස භත  යුතු 

යනහ. අගේ රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහගේ විලහර භළදිවත් 

වීභ ඹ ගත්ත්, ඔඵතුභහගේත් උඳගදස භත අිළ   යුතු යන්න 

රළබීභ ිළිතඵ විගලේගඹන්භ ඔඵතුභන්රහ  සතුතින්ත ගනහ. 

අද ගේ ේභත න නිගඹෝලින් අගේ යගට් ගොවි ජනතහගේ 

ජීවිත හර්ථ ග හයි ප්රණහර්ථනහ යමින් භගේ චන සල්ඳඹ 

අන් යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සතුතියි.  

මීය ශඟ  රු අභළතිතුභහ. විනහඩි දවඹකින් ඔඵතුභහගේ ථහ 

ඉය ගශොත් ගවොයි. 

[අ.බහ. 3.08] 

 
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රාහභහතීතුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ ආමි  යුතු අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு டி.ம்.ஜத்ன - பஷெ அமச்சதம் தபரத்ெ 

சஶசன, ெ அலுலல்கள்  அமச்சதம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, විගලේගඹන් භභ චන සල්ඳඹක් 

ථහ යන්න ල්ඳනහ ගශේ ෘෂිර්භඹ  ගඵොගවොභ ආදයඹ 

යන ගගනකු වළටිඹ ත්, අද ත් කුඹුරුර හගේභ භගේ 

ඉඩඩේරත් කිසි අඩු ඳහඩුක් නළති ්රිුඹහ යන ගනකු 

වළටිඹ යි.  

අනික් හයණඹ තභයි  2000 ගේ ඳනත ඳහර්ලිගේන්තු  

ඉදිරිඳත් ගශේ භභයි. ඒ ඳනත ඹ ගත් එන නිගඹෝ තභයි අද 

හච්ඡහ  ළගනන්ගන්. ගේ නිගඹෝලින් ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගන්ගන් අ ගොවිඹහ ත දුය ත් තවවුරු කිරීභයි. ආණ්ඩු 

ඳක්ඹත්, විඳක්ඹත් කිඹන ගදඳළත්තභ ගභඹ ල්ඳනහ යන්න 

ඕනෆ. ඒ නිහයි චන කීඳඹක් ගේ ේඵන්ධගඹන් ථහ යන්න 

භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්.  

අ ගොවි රாභඹ කිඹන්ගන් ළඩේ රாභගආ එක් ගො ක්. 

ගේ ළඩේ රாභඹ අගවෝසි න  ආහයඹ   යුතු යරහ, 

අයිතිහයඹහ  ගවෝ අහයඹහ  කිඹන එක් ගගනකු  ගේ කුඹුරු 

රළගඵන විධිගආ ළඩ ිළිතගශක් ්රිුඹහත්භ ගශොත් ගවොයි 

කිඹරහ තභයි එදහ භභ ල්ඳනහ ගශේ. නමුත් අභහතීහංල ගනස 

ගච්ච නිහ ඒ  ජර්ක ලගඹන් ්රිුඹහත්භ කිරීභ  ඵළරි ගන්න 

ඇති කිඹරහයි භහ හිතන්ගන්. ගොගවොභ නමුත් එගවභ වුණහ  අද 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් අ ගොවිඹහ ඊ  ළඩිඹ සථහය 

තත්ත්ඹ  ගන ඒභයි. ඒ ළරැේදක් කිඹරහ භභ ල්ඳනහ 

යන්ගන් නළවළ. ගභොද අ ගොවිඹහ තවවුරු කිරීභ, අ 

ගොවිඹහ  හසිදහඹ විධිඹ  ගොවිතළන ්රිුඹහත්භ කිරීභ ගවො 

ළඩක්.  

රු ථහනහඹතුභනි, නමුත් ගභහි ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ. අද 

රංහග  හුඟක් තළන්ර ඵළලුහභ, ගේ අ ගොවිගඹෝ  වරිඹ  

ගොවිතළන යන්ගන් නළවළ. භවරු යන්ගන්භ නළවළ.  

අයිතිහයඹහ ගොගවොභ ත් යන්ගන් නළවළ. ගේ ගද ළන 

ගවො  ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න වුභනහ යනහ. ආණ්ඩු 

විතයක් ගනොගයි, විඳක්ත් -අිළ ඔක්ගොභ- ල්ඳනහ යරහ 

ඵරන්න ඕනෆ හයණඹක් තභයි ගේ.  

වහල්ලින් අිළ සඹංගඳෝෂිත ගන්න නේ අගේ යගට් කුඹුරු 

අක්ය දවඅ  රක්ඹ හ කිරීගේ  ළඩ ිළිත ගශ වරිඹ   

යන්න ඕනෆ. අක්ය ගදොගශොස රක්ඹක් විතය ප්රණභහණඹක් 

තභයි  දළන  අසේදන්ගන්. එගවභ නේ අක්ය දවඅ  රක්ඹභ 

අසළේදුගොත් අඳ  වහල්  ිළ ය  ඹන්න පුළුන්භ රළගඵනහ.  

භභ ඒ හරගආ ජ චීනගඹන්  විගලේඥඹන් දවඅ  ගදගනක් 

ගන්රහ වී හ දියුණු න ආහයඹ ,  ළඩිගඹන් අසළන්න 

රඵහ ළීමගේ රாභ ්රිුඹහත්භ ශහ. ඒ   ළඩ ිළිතගශ නිහ ඒ 

හරගආ ජ  අක්යඹකින් වී බුල් 204ක් දක්හ රඵහ න්න  

පුළුන්භ රළබුණහ. රாභරாභගඹන් ඒ  අඩු වුණහ. එගවභ  වුණත් 

අද වී ගොවිතළනත්, ඒ හගේභ ෘෂි ර්භහන්තඹත් දියුණු ගරහ  

නළවළයි කිඹහ  කිඹන්න ඵළවළ. රாභරாභගඹන් එඹ දියුණු ගරහ 

තිගඵනහ.  ඳහු ගිඹ අවුරුදු ණනහ ළන ල්නහ යරහ  

ඵළලුගොත් 2011 අවුරුේගේ  ඳළති ඉගඩෝයඹ නිහ වී අසළන්න 

ෆගවන   ප්රණභහණඹක් අඩු වුණහ. එගවභ වුණත් අවුරුේගදන් 

අවුරුේද  ෘෂි ර්භහන්තගආ දියුණුක් ගරහ තිගඵනහ.  නමුත්  

ඵළලු  ඵළල්භ  අිළ අවන්ගන්  ගෝ අඳ    වුභනහ යන වහල්, 

ගෝ අඳ   වුභනහ යන එශලු, ගෝ අඳ  වුභනහ යන 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඳරතුරු කිඹහයි. ඒ  ගවේතු ගරහ තිගඵන්ගන්  ජනවනගආ  

ළඩි වීභ  ගඹෝී  ප්රණභහණඹ  අනු ඒ අංලර  ළඩි වීභක් ගරහ 

නළති එයි.  අසළන්න ප්රණභහණඹ  ළඩි ගරහ තිගඵනහ. නමුත්  

ජනවනඹත් එක් හ ඵරනගො   අලී තයභ  ළඩි ගරහ 

නළවළ. අන්න එළනි අඩු ඳහඩුක් තිගඵනහ.  

ඊශඟ  ''ඇයි ගේ කුඹුරු අසේදන්ගන් නළත්ගත්?'' කිඹන  

ප්රණලසනඹ භතු ගනහ. අද  ගේ යගට්   දරුන් වතිතස  තුන් 

රක්ඹක් ඳහල්ර ඉගනුභ රඵනහ. විලසවිදීහරර  

ගත්ගයන   ප්රණභහණඹ වතිතස ගදදහවක් ගනහ. විසි ගදදහවක් 

විලසවිදීහරර ඉගන න්නහ.  රු ථහනහඹතුභනි, ඒ  

වුරුත් කුඹුය  ඵහින්න ළභළති නළවළ. භඩ ෆගන ත් 

ළභළති නළවළ. ඒ  අද මුළු රංහග භ තිගඵන තත්ත්ඹක් ඵ  

ඳත් ගරහ  තිගඵනහ.  ඒ   යුතුර ජ එක්තයහ ප්රණභහණඹ   

ඹන්ත්රක සත්රකලින් ්රිුඹහ  කිරීභත් අභහරුයි. ගභොද,  වළභ 

ගගනකු භ ඹන්ත්රක  සත්රක රඵහ ළීමභ    පුළුන්භක් නළවළ.  

අනික්  හයණඹ තභයි ඹන්ත්රක සත්රක භහර්ගඹන්   යුතු යන්න 

අඳවසු ප්රණගේලත්  විලහර ලගඹන් තිගඵනහ.  භවනුය  

දිස්රිAක්ගආ  කුඹුරු අක්ය 11,629ක් තිගඵනහ. එයින්  

ගඵොගවෝ ප්රණභහණඹක්  කුඹුරු ඳුර තිගඵන නිහ ඒ කුඹුරු හ 

කිරීගේ ජ  ඹන්ත්රක සත්රකර ගේඹ ගඹොදහ න්න ඵළවළ.  එළනි 

සථහනර  ගඹෝී භළෂින් ගරෝගආ තභ නිසඳහදනඹ  යරහ 

නළවළ. නමුත් දියුණු ප්රණගේලර තිගඵන කුඹුරු ඉඩේර  වුණත්  

අලී ඹන්ත්රක සත්රක  මිර  ජ ළීමභ   මිනිසුන්   තභත් 

පුළුන්භක් නළවළ. අිළ න්ගතෝ ගනහ, යජඹ ෘෂිර්භඹ 

වහ වුභනහ  යන ඹන්ත්රක සත්රකර මිර අඩු ය ති ගඵන එ 

ළන.  ඒ ළඩ ිළිතගශ ගවොයි.   

තත් හයණඹක් තභයි භවය කුඹුරු  අයිතිහයයින් ඒහ 

අ   ගේ   ජරත් නළවළ, අයිතිහයඹහ හ යන්ගනත් නළවළ. ඇයි ඒ 

කුඹුරු අයිතිහයයින් ඒහ හ යන්ගන් නළත්ගත්? අ ගේ  

දුන්නහභ අ ගොවිඹහ ඒ  වරිඹ  හ යන්ගනත් නළවළ.  ඒ 

ඇරුණහභ  ඒ ඉඩේ අයිති ගඵොගවෝ අඹ යජගආ ගේ ගඹෝ. එගවභ 

නළත්නේ ගන ගභොනහ වරි ගේහක්  යන අඹ. එගවභ  

වුණහභ  කුඹුරු හ යන්න  ඒ අඹ  ළභළති   නළවළ.  ගන 

හ ත්  ගදන්න ළභළතිත් නළවළ.  ඒ නිහ ගඵොගවෝ කුඹුරු ළශෆ 

ඵ   ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  රු ථහනහඹතුභනි,  ඔඵතුභහ 

ඹන එන ගරහ  දියුණු ප්රණ ගේලඹක් න ේඳව දිස්රිAක්ගආ 

කුඹුරු ඉඩේ ළන ඵරන්න. ගභගවේ ඉරහ භවනුය  ඹනගො  

ඳහය අයිගන් තිගඵන කුඹුරු ඉඩේ ළන ඵරන්නඹ කිඹහ භභ ගේ 

රු  භන්ත්රීරරුන්  කිඹනහ.  අද ඒ කුඹුරු හ යන්ගන් නළවළ. 

ඒ  ගවේතු ගභොක්ද  කිඹහ භභ ඒ ළන ගොඹහ ඵළලුහ.  කුඹුරු 

අයිති අඹ ඒහ අ ගොවින්   ජරත් නළවළ,  අයිතිහයයින් ඒ කුඹුරු  

යන්ගනත් නළවළ. ඒ  ගොල්රන් ගඵොගවෝ වි  යජගආ 

ගේගඹෝ. එගවභ නළත්නේ ගන ගශහභක් ගවෝ ගභොනහ 

ගවෝ ජීගනෝඳහඹක්  යන අඹ. අද එළනි තත්ත්ඹක්   ඇති 

ගරහ තිගඵනහ. ඒ හරගආ ජ භභ ගේ ඳනත  එ න්තිඹක්   

ගනහහ. ඒ න්තිඹ තභ  තිගඵනහ. ඒ අනු කිසිභ 

ගගනකු  කුඹුයක් ගවෝ   ගොඩ ඉඩභක් අසේදන්ගන් නළති, 

ඳර ප්රණගඹෝජන න්ගන්  නළති  තිඹන්න පුළුන්භක් නළවළ. ඒ 

ඉඩේ හ  යන්න ඕනෆ. එගවභ නළත්නේ ගන  හ  වරි ඒහ 

 ජරහ ඇසළේදුහභ වතගයන් එක් අයිතිහයඹහ  ගදන්න ඕනෆඹ 

කිඹහ  ඳනගත් තිගඵනහ. නමුත් අද ඒහ ්රිුඹහත්භ ගන්ගන් 

නළවළ.  වළඵළයි ඉතින් ඒ විධිඹ    යුතු  යන්න අභහරුභකුත් 

තිගඵනහ. එ භ  කුඹුරු අයිතිහයගඹක් ඉන්නහ නේ ඒ 

ගේභ  තත් ගගනකු  ඒ අසේදහ ළඩ යන්නඹ කි ගොත්  

අයිතිහයගඹෝ ගේ   ගේ ට්ටිඹ  නිහ නිේ තයව ග වි, ඒ නිහ 

ඒහ  යන්න ඵළවළ කිඹන භතඹක්  මිනිසුන් තුශ තිගඵනහ.  ඒ 

නිහ ගේ  කුඹුරු ඉඩේ වරිඹහහය අසළේ ජභ වහ  ගභොන 

ආහයගආ වරි ළඩ ිළිතගශක් ස ශ යුතු ගනහ. ගේ  

කුඹුරු අක්ය ගදොගශොස  රක්ඹ අසළේදුගොත් අඳ   වුභනහ  

වහල්  ප්රණභහණඹ රඵහ ගන ිළ  ය ර  ඹන්නත් පුළුන්භත් 

රළගඵනහ.    

එතගො  සඹංගඳෝෂිත ජහතිඹක් වළගදනහ. අගේ ය  ඒ 

හගේ දියුණු තත්ත්ඹ   ගන එන්න  පුළුන්භ අඳ  

තිගඵනහ. ඒ නිහ අිළ එගවභ  යුතු ශ යුතුයි.  

ඊශඟ  තිගඵන ප්රණලසනඹ තභයි, ජරඹ. 2011 අවුරුේගේ  අගේ 

අසේදපු  ප්රණභහණඹ අඩු වුගණ් ජරඹ නළති නිහයි. රංහග  ජරඹ 

නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්භක් නළවළ රු 

ථහනහඹතුභනි. ගේ ළන අිළ ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න ඕනෆ. 

භභ ගනොගඹක් ගනොගඹක් අංලර  කීඳ තහක්  එඹ ඉදිරිඳත් 

ශහ. ළස  ළසහභ  ඳුය ප්රණගේලඹ  ඕනෆ තයේ ජරඹ  

තිගඵනහ. සුේදන්ගේ හරගආ ජ ඒ ප්රණගේලර ගඳොකුණු වදරහ ඒ 

ගඳොකුණුර  ජරඹ එතු ශහ. ඒ එතු ශ ජරගඹන් ෂළක් රි 

ළඩ ශහ.  ඒගන් රයින් හභයර  විදුලි ආගරෝඹ දුන්නහ. 

ඒහ  ගතේඳ කුරේ කිඹරහ කි ග .  ඒහ ඩහගන ගිහින්. ඒහ 

දළන ත් තිගඵනහ. නමුත් අද ඒ ප්රණගේලර  විදුලි ආගරෝඹ 

රඵහ න්ගන් යජගආ  වහ අගනකුත් ආඹතනලින්. ඒහයින් 

රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒහ අිළ නළත ප්රණතිංසයණඹ ගශෝතින් 

අඳ  විදුලිඹ රඵහ ළීමභ  පුළුන් ගනහ හගේභ ළහි හරඹ  

ජරඹ එහි එතු නහ. ඒ ජරගඹන් කුඹුරු අසේදන්න පුළුන්. 

අනුයහධපුයඹ, ගඳොගශොන්නරු  හගේ ප්රණගේලර  භවළලි 

 ගඟන් තුය ගනිඹන්න පුළුන්.  

කුයණෆර තභයි ළඩිභ කුඹුරු අක්ය ප්රණභහණඹක් 

තිගඵන්ගන්. ගවක් ඹහර් 60,00,666 කුඹුරු ප්රණභහණඹක් 

තිගඵනහ. ඊශඟ  ළඩි ප්රණභහණඹක් තිගඵන්ගන් 

ගඳොගශොන්නරුග , ඊශඟ  අනුයහධපුයගආ, ඊශඟ    භවළලි 

ප්රණගේලගආ.   ඉගඩෝය හරඹ  කුරුණෆරත් කුඹුරු ෆගවන 

ප්රණභහණඹක් අසේදන්න ඵළරි ගනහ.  අගේ ඳු ප්රණගේලර  ජරඹ 

ආයක්හ යරහ  ඒ ජරඹ භවළලි ඟ  ඹරහ, භවළලි ඟ 

තුිතන් ඔඹ ප්රණගේලර  ඹළ ගොත් දහත් තුය අඩු 

ගන්ගන් නළවළ. ඒ තුය ප්රණභහණඹ ඕනෆ තයේ  ඇති, රංහ 

ගඳෝණඹ යරහ ඒ ළඩ ිළිතගශල් ්රිුඹහත්භ යන්න. ඒ 

නිහ ජරඹ රඵහ ළීමභ ේඵන්ධගඹන් ගේ තත්ත්ඹ ළන 

ල්ඳනහ ය ඵරන්න වුභනහ යනහ. විදුලි ප්රණලසනඹත්  ෆගවන 

ප්රණභහණඹ    විහ න්න එයින් අසථහක් රළගඵනහ.  

මීය ශඟ  කිඹන්න ඹන හයණහ කුඹුරු ගොඩ කිරීභ. කුඹුරු 

ගොඩ යරහ  ඒහගආ  ගොඩනළිනලි වදනහ. ේගඳොශ,  ගේ 

ඉවශ ගෝයශඹ, භවනුය  දිස්රිAක්ඹ ගද ඵළලුගොත් - අගේ 

රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ දන්නහ. ඇහුගොත් එතුභහත් 

කිඹයි. - ඒ ප්රණගේලර තිබුණු කුඹුරු ළඩි වරිඹක් දළන් ගොඩ 

යරහයි තිගඵන්ගන්. ඒහ සිඹල්රභ පුයනහ.  ඒ ේඵන්ධගඹන් 

ගේ ඳනගත් තිගඵන්ගන්, ඒ අදහශ නිරධහරින් ගඳොලීසිඹ  දළනුේ  

ගදන්න ඕනෆ කිඹරහයි. නිරධහරිඹහ ගඳොලීසිඹ  දළනුේ දුන්නහභ ඒ 

හවන යජඹ ඹ ත  න්න පුළුන්. ඊ  ඳසු ඒහ  දඩ වන්න 

පුළුන්. කුඹුරුර  දහරහ තිගඵන ඳස ආඳසු ගනිඹන්න ඕනෆ. 

ඒ ීමතිගආ තිගඵනහ. එගවභ වුණහ  ගභොද,  කිසිභ 

ආහයගඹකින් ගේ නිරධහරින් එඹ ්රිුඹහත්භ යන්ගන් නළවළ. 

ඹ  ළඩ ිළිතගශක් තුශයි ගේහ  ්රිුඹහත්භ ගන්ගන් කිඹරහ 

භ  ලියුේ වේඵ ගනහ. ඒ නිහ අිළ ගේ ළන ඵරන්න ඕනෆ. 

කුඹුරු ගොඩ යන එ ගභ ගවභ ය ගන ගිගඹෝතින් අඳ  

අනහතගආ ජ විලහර වහනිඹක්, ඳහඩුක් සිේධ ගනහ.  ගභොද, 

ඵත් ෆභ අඳ  දහත් නතය යන්න පුළුන් ගන්ගන් නළවළ. 

අිළ  වළභදහභ ඵත් නහ. ඳහන් ිළටි ගගනන එ  භභ වළභදහභ 

විරුේධයි. 

2169 2170 
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හ කිරීභ   තිගඵන ීමතිඹ වරිඹහහය  ්රිුඹහත්භ න්න 

ඕනෆ.  ඒ හගේභ ඳුයගආ ජරඹ රඵහ ළීමගේ ළඩ ිළිතගශක් 

වරිඹ  ්රිුඹහත්භ යන්න ඕනෆ.  එගවභ ගශොත් අඳ  ගේ 

ෘෂිර්භ ක්ගේත්රකඹ තුශ විලහර දියුණුක් ඇති ය න්න 

පුළුන්.  ඒ නිහ අිළ  ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹත්, විරුේධ ඳහර්ලසඹත් 

සිඹලු ගදනහභ  එතු ගරහ  තභහගේ ේ ප්රණගේලර ගේ ළඩ 

ිළිතශල් ්රිුඹහත්භ කිරීභ වහ  පර්ණ වගඹෝඹ රඵහ  ජරහ 

අිළ  ඒ  ළඩ ිළිතගශල් ්රිුඹහත්භ කිරීභ ගඹෝීඹයි කිඹන එ 

භභ විගලේගඹන් ප්රණහල යමින් භගේ චන සල්ඳඹ ගභයින් 

අහන යනහ. ඔඵතුභහ  සතුතියි. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි, අභළතිතුභනි. ඊශඟ  රු 

අවඩක්රනහදන් භන්ත්රීරතුභහ. Order, please! ගේ අසථහග  ජ 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ මුරසුන න්නහ ඇති. 

 

අනතුරු ථහනහඹතුභහ මූරහනගඹන් ඉත් වුගඹන්,  
නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ  [රු චන්දිභ වීයක්ගොඩි භවතහ ] 
මූරහනහරඪ විඹ. 

அென்பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்த 

அகயமல, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் [ஶண்தைஷகு சந்ெஷ வீக்தகஶடி] 

ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  took the 
Chair. 

 

[பஷ.ப. 3.20] 

 

රු ගල්ේ අවඩක්රනහදන් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தசல்லம் அமடக்கயநஶென்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

தகரல பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கமர, இன்த லஷலசஶம், 

கடற்தமஶறஷல் ன்பன து நஶட்டுக்கு லதலஶம ஈட்டித்ெக் 

கூடி இண்டு தொக்கஷ தெஶறஷல்கரஶகக் கஶணப்படுகஷன்மன. 

அெஷலும் தொக்கஷஶக லஷலசஶத்ெஷன் தோயம கூடுெயஶன 

லதஶனத்மெ ஈட்டும்லமகஷல் ங்களுமட லஷலசஶஷகள் 

தசற்பட்டுக்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். லடக்கு, கஷறக்மகப் 

தபஶதத்ெட்டில், அங்கு ங்களுமட லஷலசஶஷகள் படுகஷன்ம 

துன்பங்கமர இங்கு டுத்துச் தசஶல்தஶரஶது. கஶணம் 

ன்னதலன்மஶல், இன்மமக்கு ங்களுமட லஷலசஶஷகள் 

உற்பத்ெஷ தசய்கஷன்ம தபஶதட்கள் - அது தநல்யஶக இதக்கயஶம், 

அல்யது கஶய்கமஷகரஶக இதக்கயஶம் - எத நஷர்ண லஷமயஷல் 

தகஶள்லனவு தசய்ப்படுலெஷல்மய. ங்களுமட லஷல 

சஶஷகள் லஷலசஶத்மெச் தசய்கஷன்மதபஶழுது, ெங்களுமட 

நமககமர அடகு மலக்கஷன்மஶர்கள்; உமடமகமர அடகு 

மலக்கஷன்மஶர்கள். அப்படி அடகு மலத்து லஷலசஶத்மெ 

மற்தகஶண்டஶலும்கூட, அலர்களுமட லஷமரச்சலுக்கு எத 

நஷர்ண லஷமய இல்யஶெ கஶணத்ெஷனஶல், அலற்மம ஸட்க 

தொடிஶல் ஷகவும் கஷ்டப்பட்டுக் தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். 

இந்ெ அசு அலர்களுமட லஷமரச்சலுக்கு எத லஷமயம 

நஷர்ணஷத்ெஶலும், அலற்மம லஶங்குலெற்கு உஶஷ 

நடலடிக்மககமர டுக்கலஷல்மய. இெனஶல் ங்களுமட 

லஷலசஶஷகள் ஷகவும் மஶசஶன நஷமயக்குத் ெள்ரப்பட்டிதக் 

கஷன்மஶர்கள்.    

அதுட்டுல்ய, இந்ெ நஶட்டில் லட்சஷஶலும் தலள்ரத் 

ெஶலும் லஷலசஶஷகளுக்கு அறஷவு ற்பட்டு லதகஷமது. அண்ம 

ஷல் ற்பட்ட லட்சஷஷன் கஶணஶக இயங்மக தஶவும் 

உள்ர லஷலசஶஷகள் பஶெஷக்கப்பட்டிதப்பஶர்கள் ன்த நஶன் 

நஷமனக்கஷன்மமன். கடந்ெ லதடம் இச்சமபஷல் லவு தசயவுத் 

ெஷட்டத்மெச் சர்ப்பஷத்து மெகு ஜனஶெஷபெஷ அலர்கள் 

உமஶற்மஷதபஶழுது, லட்சஷஷனஶல் பஶெஷக்கப்பட்ட 

லஷலசஶஷகளுக்கு நஷலஶணம் லறங்கும் லமகஷல், தபதம் 

மபஶகம் தசய்மக பண்ணப்படும் லம அலர்கள் லங்கஷகரஷ 

ததந்து தபற்ம கடன்கமர அமலஷடுலமெ நஷதத்துஶத 

லங்கஷகமரக் மகட்டுக்தகஶண்டமெஶடு, இவ்லஶமஶன கடன் 

களுக்கு அமலஷடப்படும் லட்டிக்தகஶடுப்பனமல அமனத்து 

லங்கஷகளும் பெஷலறஷப்தைச் தசய்மலண்டும் னவும் 

மகட்டுக்தகஶண்டஶர். இென்தோயம் நமககமர அடகுமலத்து 

கடன்கமரப் தபற்மலர்களுக்கு தபதம்மபஶகத்ெஷல் ெது 

நமககமர ஸட்தடடுப்பெற்கஶன லஶய்ப்பஷமன அரஷத்ெஷதப்ப 

ெஶகவும் அந்ெ உமஷல் குமஷப்பஷட்டிதந்ெஶர். ஆனஶல், 

ங்களுமட லஷலசஶஷகரஷடம் - குமஷப்பஶக லன்னஷ ஶலட்ட 

லஷலசஶஷகரஷடம் - கடனஶகப் தபற்ம பணத்மெ லட்டிமஶடு 

மசர்த்துக் கட்டமலண்டும் ன்த லங்கஷகள்  அழுத்ெத்மெப் 

பஷமஶகஷப்பெனஶல், அலர்கள் ஸண்டும் ஸண்டும் கடன்கமரப் 

தபற்த லங்கஷக் கடமனக் கட்டிக்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். 

இெனஶல் அலர்களுக்கு இந்ெ தொமம மபஶகத்ெஷன்மபஶது சஸஶகப் 

பஷர் தசய் தொடிலஷல்மய. இந்ெதொமம தபதம்மபஶகத்ெஷன் 

மபஶது  25 க்கர் லஷமரச்சதல் ஆத தோமட தநல்மயத்ெஶன் 

அலர்கரஶல்  தபமதொடிந்ெது.   

இப்படிஶன எத லட்சஷ நஷமயஷல், இந்ெ நஶட்டுக்கும் 

உயகத்துக்கும் மசஶத மபஶடுகஷன்ம லடக்கு, கஷறக்கஷலுள்ர 

லஷலசஶஷகள் இன்மமக்குத் ெற்தகஶமய தசய்கஷன்ம நஷமய 

ஷமயம இதந்துதகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். அலர்களும் இந்ெ 

நஶட்டில் லரர்ச்சஷம ற்படுத்தும் சக்ெஷஶகத்ெஶமன இதக் 

கஷன்மஶர்கள்! இந்ெ அசஶங்கம் லடக்கு, கஷறக்கு பஷமெசங் 

களுக்கு ன் பஶபட்சம் கஶட்டுகஷன்மது? இெனஶல் இந்ெ 

லஷலசஶஷகள் அடுத்ெதொமம மபஶகத்ெஷமய ெங்களுமட லஷல 

சஶத் தெஶறஷமயச் தசய்லெற்கு ஷகவும் கஷ்டப்படப் 

மபஶகஷன்மஶர்கள். மெகு ஜனஶெஷபெஷ அலர்கள் ஆற்மஷ 

உமத்ம் இன்த ெலமஶகப் பஶர்க்கப்படுகஷன்மது. அலர் 

குமஷப்பஷட்டலஶத அந்ெ தொன்தஶறஷவுகள் நமடதொமமப்படுத்ெப் 

படலஷல்மய ன்ம ஆெங்கம் ங்களுமட க்கரஷடத்ெஷமய 

இன்மமக்கும் இதந்து தகஶண்டுெஶன் இதக்கஷன்மது. ஆகமல, 

அந்ெ லஷலசஶ க்கரஷன் அந்ெ லங்கஷக் கடன்கமர 

இத்துச்தசய்து அலர்கமர மம்படுத்துகஷன்ம கடம - 

கடப்பஶடு - இந்ெ அசஶங்கத்துக்கு இதக்கஷன்மது. அமெமபஶய 

பசமர ஶனஷம் லறங்கப்படும் ன்த அசு ஆம்பத்ெஷமய 

பமம சஶற்மஷது. ஆனஶல், இப்தபஶழுது அந்ெப் பசமர 

ஶனஷத்மெ குமமத்துக் தகஶண்டு லதகஷன்மது. உெஶண 

ஶகச் தசஶன்னஶல், ற்தகனமல ன்னஶர் ஶலட்டத்ெஷல் ஏர் 

க்கதக்கு 106 கஷமயஶ உம் தகஶடுத்ெஶர்கள். இன்மமக்கு 65 

கஷமயஶெஶன் தகஶடுக்கஷன்மஶர்கள். ம்ஏபஷ ன்ம உம் 

க்கதக்கு 30 கஷமயஶ தகஶடுக்கப்பட்டது. இப்தபஶழுது 20 

கஷமயஶெஶன் தகஶடுக்கப்படுகஷன்மது. இப்படி அந்ெ உ 

லமககள் ஷகக் குமமலஶக லறங்கப்படுலதுடன் அலற்தக்கு 

லஷமயத்ம் அெஷகஶஷக்கப்பட்டிதக்கஷன்மது. அெஶலது, 350 

தௐபஶய்க்கு ஶனஷஶகக் தகஶடுக்கப்பட்ட  பசமரஷன் லஷமய 

இப்தபஶழுது 500 தௐபஶஶக உர்த்ெப்பட்டிதக்கஷன்மது. இென் 

தோயம், ற்தகனமல துன்பத்ெஷல் இதக்கஷன்ம லஷலசஶஷகளுக்கு 

மலும் துன்பத்மெ அெஷகஶஷக்கஷன்ம லமகஷல் இந்ெ அசு 

தசற்படுலது ன்? ன்த நஶன் இந்ெச் சமபஷமய மகட்டுக் 

தகஶள்ர லஷதம்தைகஷன்மமன்.  

ஶழ்ப்பஶண ஶலட்டத்ெஷமய லதகஶம் லடக்கஷல் 

கஷட்டத்ெட்ட 24 கஷஶ மசமலஶரர் பஷஶஷவுகரஷல் உள்ர 6,500 

க்கர் கஶணஷகள் இஶணுலத்ெஶல் அபகஶஷக்கப்பட்டிதக் 

கஷன்மன. இெனஶல் 30 ஆஷம் லஷலசஶஷகள் ஷகவும் 

பஶெஷக்கப்பட்டிதக்கஷன்மஶர்கள். அமெமநம் இஶணுலத்ெஶல் 
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அந்ெ நஷயங்கரஷல் உற்பத்ெஷ தசய்ப்படுகஷன்ம லஷலசஶப் 

தபஶதள்கள் குமமந்ெ லஷமயஷல் லஷற்கப்படுகஷன்மன. அந்ெப் 

தபஶதட்கள் குமமந்ெ லஷமயஷல் லஷற்கப்படும் நஷமயஷமய 

ங்களுமட லஷலசஶஷகள் ெங்கள் உற்பத்ெஷப் தபஶதட்கமர 

அலற்தக்கு இமணஶக லஷற்கலஷல்மய ன்மஶல் அலர் 

களுமட உற்பத்ெஷப் தபஶதட்கள் லஷமய மபஶகஶெ எத நஷமய 

அங்கு கஶணப்படுகஷன்மது. ஆகமல, அலர்களுமட அந்ெ 

லஷலசஶ நஷயங்கமர -அமல க்கமஷ உற்பத்ெஷக்குஶஷெஶக 

இதக்கயஶம் அல்யது தநல்லுற்பத்ெஷக்குஶஷெஶக இதக்கயஶம் - 

ஷகவும் தசறஷப்பஶன அந்ெ நஷயங்கமர இன்த இஶணுலம் 

அந்ெ க்கரஷன் லஷற்மஷயடிக்கும் லமகஷல் அபகஶஷத்து 

மலத்ெஷதப்பது ந்ெ லஷெத்ெஷல் நஷஶம்? ன்த நஶன் 

மகட்கஷன்மமன். நஶன் ற்தகனமல தசஶன்னதுமபஶய, 

இன்மமக்கு இந்ெ நஶட்டின் லரத்மெப் தபதக்குகஷன்ம 

சக்ெஷஶக இதக்கஷன்ம இந்ெ லஷலசஶஷகள், ெஷறர்கரஶக 

இதக்கஷன்ம கஶணத்ெஶமயஶ ன்னமலஶ இப்படிஶன எத 

துர்ப்பஶக்கஷ நஷமயக்கு ஆரஶகஷஷதக்கஷன்மஶர்கள் ன்பதுெஶன் 

ங்களுமட கதத்து.  

அதுட்டுல்ய, தொல்மயத்ெஸலஷலுள்ர தலதஏஶ - 

ணயஶத - ன்ம பகுெஷ 25 லதடங்களுக்கு தொன்னர் ெஷறர்கள் 

லஶழ்ந்ெ பஷமெசஶகும். அலர்கரஷல் தோலஶஷத்துக்கும் 

மற்பட்மடஶர் அங்குள்ர கஶணஷகளுக்கு எப்பந்ெம் அல்யது 

உதெஷ மலத்ெஷதக்கஷன்மஶர்கள். அெஶலது அமல ெக்குச் 

தசஶந்ெம் ன்பெற்கஶன ஆெஶங்கமர மலத்ெஷதக்கஷன்மஶர்கள். 

ஆனஶல், அலர்கமர ஏந்ெள்ரஷ அந்ெ நஷயங்கள் பமஷதொெல் 

தசய்ப்பட்டு சஷங்கர லஷலசஶஷகளுக்கு தகஶடுக்கப்பட்டிதக் 

கஷன்மன. அண்மக் கஶயஶக ஜனஶெஷபெஷ அெற்கஶன 

அங்கஸகஶத்மெத்ம் லறங்கஷஷதக்கஷன்மஶர். இெனஶல் 

தகஶக்கஷரஶய், தகஶக்குத்தெஶடுலஶய், கதநஶற்தக்மகணஷ உட்பட 

பய பகுெஷகரஷல் ங்களுமட லஷலசஶஷகள் தபஶஷதும் 

பஶெஷக்கப்பட்டிதக்கஷன்மஶர்கள். அங்கு றஶஷம் க்கதக்கும் 

மற்பட்ட ெஷறர்கரஷன் லஷலசஶ நஷயங்கள் இதக்கஷன்மன 

ன்பமெத்ம் நஶன் இங்கு குமஷப்பஷட லஷதம்தைகஷன்மமன். 

இதுெஶன் இந்ெ நஶட்டிமய நடந்து தகஶண்டிதக்கஷன்மது. 

இன்மமக்கு நல்தணக்கம் ன்த தசஶல்கஷன்மஸர்கள்! இந்ெ 

நஶட்மட லரப்படுத்துகஷன்மமஶம் ன்த தசஶல்கஷன்மஸர்கள்! 

ஆனஶல், ங்மக இதக்கஷன்மது நல்தணக்கம்? ங்மக 

இதக்கஷன்மது இந்ெ நஶட்மட லரப்படுத்துகஷன்ம ென்ம?  

அதுட்டுல்ய லவுனஷஶலஷமய தகஶக்கச்சஶன்குரம் ன்ம 

ெஷழ் லஷலசஶக் கஷஶம் இன்த சஷங்கரக் கஷஶஶகப் தபர் 

ஶற்மம் தசய்ப்பட்டுள்ரது. அங்கு சஷங்கர லஷலசஶஷகள் 

குடிமற்மப்பட்டுள்ரனர். இன்மமக்கு ெஷறதக்குச் தசஶந்ெ 

ஶன லஷலசஶக் கஶணஷகள் பயதும் இவ்லஶத பமஷதொெல் 

தசய்ப்பட்டுக் தகஶண்டிதக்கஷன்மன. ெஷதமகஶணமய 

ஶலட்டத்ெஷமய தோதூர் பஷமெசத்ெஷலுள்ர ெஷழ் க்கரஷன் 

தர்வீக லெஷலஷடங்களும் ற்தம் லஷலசஶக் கஶணஷகளும் உர் 

பஶதுகஶப்தை லயம் ன்ம லமகஷல் இஶணுலத்ெஶல் 

சுவீகஶஷக்கப்பட்டிதக்கஷன்மன. இம்க்கள் ெங்கள் தசஶந்ெ 

ண்மண இறந்து ந்து லதடங்களுக்கு மயஶக கஷரஷதலட்டி, 

பட்டித்ெஷடல், கட்மடபமஷச்சஶன் உட்பட பய கஷஶங்கரஷல் - 

இமடத்ெங்கல் தொகஶம்கரஷல் அகெஷகரஶக லஶழும் துர்ப்பஶக்கஷ 

நஷமயம உதலஶகஷத்ள்ரது. இெனஶல் இன்த சம்தஶஷல் 

ஆமஶஷம் க்கதக்கு மற்பட்ட லஷலசஶ தஷ இஶணுல உர் 

பஶதுகஶப்தை லயத்துக்குள் சஷக்கஷஷதப்பெனஶல் 6 ஆஷம்மபர் 

லமஷல் பஶெஷக்கப்பட்டிதப்பதுடன் ஆஷத்துக்கு மற்பட்ட 

குடும்பங்கள்  இமடத்ெங்கல் தொகஶம்கரஷல் லஶறமலண்டி 

நஷமயம உதலஶகஷத்ள்ரது. இமெப்பற்மஷ லஷரக்கஶகச் 

தசஶல்லெஶஷன், அந்ெ க்கள் மலத இடங்களுக்குச் தசல்ய 

மலண்டுதன இந்ெ அசஷனஶல் நஷர்ப்பந்ெஷக்கப்பட்டிதக்கஷமது. 

அவ்லஶத மலத இடத்துக்குச் தசன்மஶல்ெஶன் "மமளன்" 

ெதமலஶம் ன்த தசஶல்கஷன்மஶர்கள். ெஷதமகஶணமயஷமய 

அந்ெ க்களுக்கு லறங்கப்பட்டு லந்ெ "மமளன்" இப்தபஶழுது 

நஷதத்ெப்பட்டு அலர்கமரச் சஶப்பஶடில்யஶல் லதத்துகஷன்ம 

துர்ப்பஶக்கஷ நஷமய ற்படுத்ெப்பட்டுள்ரது. இதுெஶனஶ, 

உங்களுமட நல்தணக்கம்? ன்த நஶன் மகட்க 

லஷதம்தைகஷன்மமன்.  

ட்டக்கரப்தை ஶலட்டத்ெஷமய லவுணெஸவுப் பஷமெசத் 

ெஷலுள்ர ெஷழ் க்களுக்குஶஷ கஶல்நமட லரர்ப்தை ற்தம் 

லஷலசஶம் மற்தகஶள்ரப்பட்டு லந்ெ இதபத்மெஶஷம் 

க்கர் கஶணஷகள் கஷறக்கு ஶகஶண ஆளுநஶல் சுவீகஶஷக்கப்பட்டு 

அம்பஶமம ஶலட்ட சஷங்கர ஊர்கஶலல் பமடஷனதக்கு 

லறங்கபபட்டெனஶல் ெஷழ் லஷலசஶஷகள் தபஶஷதும் 

பஶெஷக்கப்பட்டிதக்கஷமஶர்கள். கஷஶன் பஷமெசத்ெஷல் தபஶஷ 

ஶெலமன ற்தம் சஷமஷ ஶெலமனப் பகுெஷகரஷல்  ெஷழ் 

க்களுக்குஶஷ லஷலசஶக் கஶணஷகள் அம்பஶமம ஶலட்டச் 

சஷங்கர க்கரஷனஶல் அபகஶஷக்கப்பட்டெனஶல் ெஷழ் க்கரஷன் 

லஷலசஶ நடலடிக்மககள் பஶெஷக்கப்பட்டுள்ரன. அத்துடன், 

அங்கு ெஷழ் க்களுக்குஶஷ கஶல்நமடகமரத்ம்  தலட்டு 

கஷன்மனர். இவ்லஷடம் தெஶடர்பஶக நடலடிக்மக டுக்கப்படும் 

ன அசஶங்க அெஷபர் கூமஷனஶலும், இந்ெ லஷலசஶ நஷயப் 

பஷச்சஷமனகள் ற்தம் கஶல்நமடகளுக்கு ற்படுத்ெப்படும் 

துன்பங்கள் தெஶடர்ந்ெலண்ணம் உள்ரன. அெமனக் 

கலனத்ெஷதயடுத்து நடலடிக்மக டுப்பஶர் ஶதஷல்மய.  

அதுட்டுல்ய, லஶகம ற்தம் கஷஶன் பஷமெச 

தசயகப்பஷஶஷலஷல் கஶலத அபஷலஷதத்ெஷத் ெஷட்டத்ெஷன்கஸழ் ெஷழ் 

லஷலசஶஷகளுக்கு உஶஷத்ெஶன கஶணஷகள் கஶலத அபஷலஷதத்ெஷச் 

சமபஶல் சஷங்கர க்களுக்கு லறங்கப்படுலெஶல் ெஷழ் 

லஷலசஶஷகள் பஶெஷக்கப்படுகஷன்மனர். அமெமநம், ெஷழ், 

தொஸ்தம் க்கள் லஶகம ற்தம் கஷஶன் பஷமெசங்கரஷல் 

லஷலசஶ நடலடிக்மககமர மற்தகஶண்டு லஷமரவுகமரப் 

தபதகஷன்ம மலமரஷல் கஶலத அபஷலஷதத்ெஷத் ெஷட்டத்ெஷன் 

தோயம் அலர்களுக்கு லறங்கப்படும் நஸர் ெமடதசய்ப்படுகஷமது. 

அென் கஶணஶக அந்ெ க்கரஷன் லஷலசஶ நடலடிக்மககள்  

லதடஶந்ெம் பஶெஷக்கப்படுகஷன்மன.   

அம்பஶமம ஶலட்டத்ெஷலுள்ர ெஷதக்மகஶலஷல் பஷமெசத் 

ெஷமய களுலஶஞ்சஷக்குடி, கஶஞ்சஷங்குடஶ மபஶன்ம பகுெஷகள் 

ெஷழ் க்கரஷன் லஷலசஶப் பகுெஷகரஶகும். அப்பஷமெசங்கமரச் 

மசர்ந்ெ க்கள் நஸண்ட கஶயஶக அகெஷ லஶழ்க்மக லஶழ்ந்து 

பஷன்னர் ெஶங்கரஶகமல ெது கஶணஷகரஷல் குடிமமஷ 

தபஶழுெஷலும் அந்ெ க்கள் லஷலசஶம் தசய்லெற்குத் 

மெமலஶன லசெஷகள் லறங்கப்படலஷல்மய. ஆனஶல், அச 

ெப்மபச் மசர்ந்ெ சஷய அசஷல்லஶெஷகள் அந்ெ க்கரஷன் 

கஶணஷகமரச் சுவீகஶஷக்கும் நடலடிக்மககமர டுத்து 

லதலெஶக நஶன் அமஷகஷமமன்.  

இன்த கஷறக்கு ஶகஶண லஷலசஶஷகரஷன் பஷர்ச் 

தசய்மககமர அறஷக்கும் நடலடிக்மகஷல் ஶமனகளும் 

தபதம் பங்கு லகஷத்து லதகஷன்மன. மபஶெஷரவு ஷன் மலதகள் 

அமக்கப்படஶமஶல், இன்த ஶமனகள் அங்கு பஷர்ச் 

தசய்மகம அறஷக்கஷன்மன. அம்பஶமம ஶலட்டத்ெஷலுள்ர 

ெங்கமலயஶத்ெதைம், கஞ்சஷக்குடிச்சஶத, சஶகஶம் மபஶன்ம 

பஷமெசங்கரஷலும் ற்தம் ட்டக்கரப்தை ஶலட்டத்ெஷலுள்ர 

தலல்யஶதலரஷ, பட்டிப்பமர, லவுணெஸவு, தசங்கயடி  மபஶன்ம 

பஷமெசங்கரஷலுதொள்ர பஷர்தசய்மககள் ஶமனகரஶல் 
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அறஷக்கப்படுகஷன்மன. ஆகமல, இந்ெ நஷமயம ஶற்மப்பட 

மலண்டும்.  அெற்குஶஷ நடலடிக்மககள் மற்தகஶள்ரப்பட 

மலண்டும். 

அம்பஶமம நஷதலஶக ஶலட்ட கநய அெஷகஶஶஷகள், 

ட்டக்கரப்தை நஷதலஶக ஶலட்டத்துக்குச் தசஶந்ெஶன சஷய 

கஶணஷகமர ெது பஷ.ல்.ஆர். இல் பெஷவு தசய்து 

அக்கஶணஷகளுக்குப் பசமரகள் லறங்கஷத்ள்ரஶர்கள். இது 

தொற்மஷலும் பஷமறஶன நடலடிக்மகஶகும். இது சம்பந்ெஶக 

ங்களுமட கூட்டமப்பஷலுள்ர ட்டக்கரப்தை ஶலட்டப் 

பஶஶளுன்ம உதப்பஷனஶன  ெஷப்தைக்குஶஷ தசல்லஶசஶ 

அண்ணன் அலர்கள் ழுெஷ கடிெத்மெ லஶபஸ் தபதஶத 

கநய மசமல ஆமணஶரர் அலர்கள் மகட்டிதக்கஷமஶர் 

ன்பமெத்ம் இங்கு நஶன் குமஷப்பஷட லஷதம்தைகஷன்மமன்.  

லஷலசஶஷகளுக்கு ஶனஷம் தகஶடுப்பெஶக அசு ெம்பட்டம் 

அடித்ெது. இன்மமக்கு ஶனஷத்ெஷன் அரவும் குமமக்கப்பட்டு, 

500 தௐபஶஶக அென் லஷமயத்ம் அெஷகஶஷக்கப்பட்டெஶல் 

நஷமயமகள் ஶற்மமடந்ெஷதக்கஷன்மன.    லவுனஷஶ ஶலட் 

டத்ெஷமய ஶனஷம் ன்ம ஶஸெஷஷல் 106 கஷமயஶகஷஶம் உம் 

தகஶடுக்கப்பட்டது. பஷன்னர் அது 90 கஷமயஶலஶகக் 

குமமக்கப்பட்டு இப்தபஶழுது 64 கஷமயஶமலத்ெஶன் தகஶடுக் 

கஷமஶர்கள். 30 கஷமயஶ ன்ம ஶஸெஷஷல் தகஶடுக்கப்பட்ட டீ.ஸ்.பஷ. 

ன்ம உம், இப்தபஶழுது 16 கஷமயஶலஶகக் குமமக்கப் 

பட்டிதக்கஷன்மது. தபஶட்டஶசஷம் 30 கஷமயஶ தகஶடுத்ெஶர்கள். 

பஷன்னர் 24 கஷமயஶலஶகக் குமமக்கப்பட்டு இப்தபஶழுது 

அமெத்ம் 16 கஷமயஶலஶகக் குமமத்ெஷதக்கஷமஶர்கள். அந்ெ 

லமகஷல் ங்களுமட லஷலசஶஷகமர ஷகவும் மஶசஶன 

எத நஷமயக்கு இந்ெ அசஶங்கம் ெள்ரஷஷதக்கஷமது. 

நஷர்ணஷக்கப்பட்ட லஷமயக்கு தநல்மய லஶங்குலெஷல்மய; 

உஶஷ ஶனஷங்கமரத்ம் லறங்கஶல் அலர்கரஷன் 

லஷற்மஷயடிக்கஷமஶர்கள். அமெலஷட, லஷலசஶக் கடன்கள்! 

இவ்லஶமஶக ங்களுமட லஷலசஶஷகரஷன் ெமயகரஷமய 

தன்மலும் சுமகள் சுத்ெப்படுகஷன்மன. அலர்கரஷன் 

அடிப்பமட உஶஷம ஸமப்படுகஷன்மது. லஶழ்லஶெஶத்துக்கஶக 

அலர்கள் ெஷண்டஶடுகஷன்மஶர்கள். இலற்தக்தகல்யஶம் இந்ெ 

அசு ன்ன பெஷல் தசஶல்யப்மபஶகஷன்மது? ெற்தகடுத்ெஶலும் 

லஷடுெமயப் தைதகமரச் சஶட்டுகஷன்மஸர்கள். அபஷலஷதத்ெஷ 

நமடதபதகஷமது ன்த தசஶல்கஷமஸர்கள்! ந்ெ லஷெத்ெஷல் 

அபஷலஷதத்ெஷ தசய்ப்படுகஷன்மது? ங்களுமட லன்னஷ 

ஶலட்டத்மெப் தபஶதத்ெட்டிமய அங்கு அபஷலஷதத்ெஷ 

தன்பது நமடதபமலஷல்மயதன்தெஶன் தசஶல்ய மலண்டும். 

வீெஷம ட்டும் தசப்பனஷட்டஶல் மபஶெஶது. அந்ெ க்கமர 

நல்யதொமமஷல் மகதூக்கஷ லஷடுகஷன்ம கடமப்பஶடும் இந்ெ 

அசுக்கு இதக்கஷன்மது.  

இடம்தபஶந்்து அன்த லஷடுெமயப் தைதகமரஶடு 

இதந்ெஶர்கள் ன்ம கஶணத்துக்கஶக இன்த அந்ெ க்கள் 

கலனஷப்பஶற்மஷதக்கஷன்மஶர்கள். ஸள்குடிமற்மம் ன்ம 

ஶஸெஷஷமய இந்ெ அசு ஷக மஶசஶன எத தசற்பஶட்மட அந்ெ 

க்களுக்குச் தசய்து  லதகஷன்மது. அலர்கள் ங்களுமட 

லஷலசஶஷகரஶக இதக்கயஶம் அல்யது சஶெஶண க்கரஶக 

இதக்கயஶம். இந்ெ நஶட்டிமய லஷலசஶஷகமரச் சஶஷசனஶகப் 

பஶர்க்கலஷல்மயதன்மஶல், வ்லஶத இந்ெஷஶலஷமய சஷய 

ஶநஷயங்கரஷல் லஷலசஶஷகள் ெற்தகஶமய தசய்து 

தகஶண்டஶர்கமரஶ, அமெநஷமய ங்களுமட லன்னஷப் 

பகுெஷகரஷலும் குமஷப்பஶக தொல்மயத்ெஸவு, லவுனஷஶ, ன்னஶர் 

மபஶன்ம ஶலட்டங்கரஷலும் ற்படயஶம். அப்படி அலர்கள் 

ெற்தகஶமய தசய்கஷன்ம நஷமய ற்பட்டஶல், அெற்கஶன 

தபஶதப்மப இந்ெ அசு ற்தக்தகஶள்ர மலண்டு 

தன்பமெத்ம் நஶன் கூமஷக்தகஶள்ர லஷதம்தைகஷன்மமன்.  

இந்ெ நஶட்டிமய லஷலசஶஷகள் ஷகவும் ெஷப்தைஷக்கலர்கரஶக 

இதக்கஷன்மஶர்கள். லஷலசஶஷகமரக் தகரலஷக்கலஷல்மய 

தன்மஶல், அலர்களுமட லஶழ்லஶெஶத்மெ உர்த்ெலஷல்மய 

தன்மஶல், அலர்கமர மம்பஶடமடச் தசய்லஷல்மய 

தன்மஶல் அலர்கமரப் பற்மஷப் மபசுலெற்கு இந்ெ அசுக்கு 

அதகமெஷல்மயதன்தெஶன் நஶன் தசஶல்மலன். ஆகமல, 

லஷலசஶஷகரஷன் நஷமயம நல்ய தொமமஷமய மம்படுத்ெ 

மலண்டும். குமஷப்பஶக, லடக்கு, கஷறக்கஷமய இதக்கஷன்ம 

லஷலசஶஷகமரக் கம்தூக்கஷ லஷடுகஷன்ம லமகஷமய, 

இஶணுலம் மகப்பற்மஷஷதக்கஷன்ம அலர்களுமட லஷலசஶ 

நஷயங்கமர அலர்கரஷடம எப்பமடக்க மலண்டும். அலர் 

களுமட உற்பத்ெஷப் தபஶதட்கமர நஷர்ண லஷமயக்கு லஶங்க 

மலண்டும். அவ்லஷலசஶஷகரஷன் உற்பத்ெஷப் தபஶதட்களுக்கு 

உஶஷ சந்மெ லஶய்ப்பஷமனப் தபற்தக்தகஶடுக்க மலண்டும். 

இலற்மமதல்யஶம் சஶஷஶகச் தசய்கஷன்மமபஶதுெஶன் இந்ெ 

நஶட்டிமய ெமயநஷஷர்ந்து லஶழ்கஷன்ம லஶய்ப்தை அலர்களுக்கு 

ற்படும் ன்பமெக் கூமஷக்தகஶண்டு, லஷமடதபதகஷன்மமன். 

நன்மஷ. லணக்கம்.  

 

[අ.බහ. 3.40] 
 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ (ප්රණහවන අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க - மபஶக்குலத்து அமச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, අද ඉදිරිඳත් ය ඇති 

ගභෝ ර් හවන ඳනත ඹ ගත් ඇති නිගඹෝ ිළිතඵ ථහ 

යන්නයි භහ ඵරහගඳො ගයොත්තු න්ගන්. ඊ  ගඳය භහ කිඹන්න 

ඕනෆ අගේ රු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීරතුභහ ගවො ථහක් ශ ඵ. 

එහි ජ එතුභහ ධහරිතහ දවගේ  - 1000 cc - ඵයිසිල් ළන කි හ. 

ඒ ඵයිසිල් ළන ථහ යන වි  භ  ගේ හයණඹ භතක් වුණහ. 

ගභොද භභත් කුඩහ හරගආ ඒ ඵයිසිල් දළ තිගඵනහ. ඒ 

හරගආ ඔඹ BSA Triumph හගේ ඵයිසිල් තභයි තිබුගණ්. 

නමුත් ඒ එක්භ එන්ජින් ධහරිතහ ඳන්සීගආ ඵයිසිල් ඳහ 

තිබුණහ. ඒ  Harley-Davidson. ඊශඟ  Indian bikes.  ඒහත් 

තිබුණහ. ඒහ හුඟක් fast. වළඵළයි ඒහගආ gear එ දළේගේ 

කුගරන් - pedal එගන්- ගනොගයි.  ඒහගආ තිබුගණ් hand 

gear එක්. අතින් තභයි ඒ gear එ දභන්න තිබුගණ්. භහ 

හිතන්ගන් ඔඵතුභහ දළරහ නළති ඇති. භභ ටික් VOC 

මිනිගවක් නිහ ඒ ළන දන්නහ. ගේ 1000 cc motorcycle 

එක් කිඹන්ගන් ගේ හරගආ වළටිඹ  ඒ තයේ ගරොකු ග ඹක් 

තිබුණු හවනඹක් ගනොගයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] යහඹ  ආහ  

ඳසගේ.  යගට් අලීතහ අනු ඒ හගේ ගේල් සිේධ ගනහ 

ගන්. දළන් අිළ කිඹමු වුරු වරි ඵයිසිරඹක් ගනහහ කිඹරහ. 

ගේ ගේ ය   අලීයි කිඹරහ ඊ   ඳසගේ තභයි අඳ  

ගත්ගයන්ගන්.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, හවනඹ ඹන ගො  අිළ 

වුරුත් වයිගඹන් ඹන්න ළභළතියි ගන්.  අධිග ගී භහර්ගආ 

ඹන්න පුළුන් ග ඹ ඳළඹ  කිගරෝමීය  ර් 100යි. දළන් එඹ 

කිගරෝමි ර් 120ක් දක්හ  ජරහ තිගඵනහ, වළඵළයි unofficially.  

භගේ හවනඹ racing car එක්. අධිග ගී භහර්ගආ ඒ 

හවනගඹන් ඹන වි  ඒගක් ගඳොඩ්ඩක් වරි කුර තිබ්ගඵොත් ඳළඹ  

කිගරෝමීය  ර් 150 ඳළනරහ ඹනහ. භහ හිතන්ගන් සුජී ගේනසිංව 

භන්ත්රීරතුභහ ඒ ඵ දන්නහ. ඒ තභයි යුගආ අලීතහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඉසය අගේ අඹ අවුරුදු 

120ක් විතය ජීත් වුණහ. නමුත් අද වුරුත් අවුරුදු 120ක් ජීත් 

න්ගන් නළවළ ගන්. අවුරුදු 120ක් ජීත් ගන්න කිඹරහ ප්රණහර්ථනහ 

යන්න පුළුන් න්ගන් භතුභ ආනගආ ඉන්න ඳළසකුල් 

භවත්තඹහ හගේ ගගනකු  තභයි. භතුභ ආනඹ නිගඹෝජනඹ 

යපු ඒ භන්ත්රීරතුභහ තභ ඉන්නහ. එතුභහ   දළන් ඹ අවුරුදු 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

104ක් ඳභණ ගනහ. භභ එතුභහ   ජර්කහයු ප්රණහර්ථනහ යනහ. 

නමුත් දළන් අගේ ජීවිත හරඹ අඩු නිහ අඳ  ග ත් 

ගේල්ර  ඹන්න සිේධ ගනහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ගභෝ ර් හවන ඳනත 

ඹ ගත් නිගඹෝ ළන ථහ යන වි  භහ විගලේගඹන්භ ගේ 

හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. අඳ  - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔ , ගොගවොභත් 

ඔඵතුභහගේ pickup එ ගවොයි. අඳ වුරුත් ඒ දන්නහ. අද 

ඊගආද ඒ ළන දන්ගන්? Pickup එ ළඩිභ  අඳ ළභළතියි. 

අඳ ඒහ  ගඵොගවොභ ළභළතියි.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, හවන ලිඹහඳදිංික කිරීගේ 

හසතු එන්ජින් ධහරිතහ  -engine capacity එ- අනු දශ 

ලගඹන් සිඹඹ  10කින් ඳභණ ළඩි ය තිගඵනහ. එතගො  

ආදහඹේ ඵරඳත්රක හසතුත් - ඒ තහය ඵය - GVWR එ අනු 

සිඹඹ  10කින් විතය  ළඩි ය තිගඵනහ.  අඳ හභහනීගඹන් 

දුේඳත් මිනිසුන්ගේ හවනඹක් වළටිඹ  රන එන්ජින් ධහරිතහ 

1000  අඩු ගරොරි - ඩීගභෝ ඵට් හ ළනි හවනර - body එගක් 

ගභොක් වරි ගනසභක් යනහ නේ ඒ ගනුගන් දඩඹක් 

ලගඹන් RMV එ රුිළඹල් 25,000ක් ත්තහ. අගේ රු ඵළසිල් 

යහජඳක් ඇභතිතුභහ තභයි එඹ මුලින්භ ඉදිරිඳත් ගශේ.  

එතුභහ කි ග , ගඳොඩි මිනිසුන් ඳහවිච්ික යන ඩීගභෝ ඵට් හ 

හගේ හවනර body එගක් ගනසේ යන ගො  රුිළඹල් 

25,000ක් අඹ කිරීභ ඉතහභ අහධහයණයි කිඹරහයි. එතුභහ ඒ 

ගඳන්හ දුන්නහ. එදහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් ඒ රැසවීගේ හිටිඹහ. 

ජනහධිඳතිතුභහත් කි හ, එගේ අඹ කිරීභ ගඵොගවොභ ළයදියි කිඹන 
එ. ඒ නිහ අිළ හච්ඡහ යරහ ඒ body එගක් ගනසේ යන 

ගො  අඹ යන හසතු රුිළඹල් 25,000 ඉරහ රුිළඹල් 500  

අඩු යරහ තිගඵනහ. ඩීගභෝ ඵට් හ එගක් එන්ගන් flat body එ 

ගන්. ඒ කිඹන්ගන් ගඳොඩි ගදොයල් වතය එක් flat body එ 

එන්ගන්. මිනිසුන් ලී ඵඩු ගනි ඹන්න නේ ඒ  උ වරක් 

වනහ. ගභොක් ගවෝ ගශහභක් යනහ නේ ඒ  රිරන 

වරක් ව body එක් වනහ. ඒ ගනසේ කිරීභ  ගභෝ ර් 

යථ ප්රණහවන ගදඳහර්තගේන්තුගන් රුිළඹල් 25,000ක් අඹ ශහ. 

රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ ගඳන්හ දුන්නහ  ඳසගේ, 

ජනහධිඳතිතුභහ එක්ත් හච්ඡහ යරහ එතුභහගේත් ආියර්හදඹ 

ඇති රුිළඹල් 25,000 රුිළඹල් 500  අඩු ශහ. භහ හිතන්ගන් ඒ 

ෆගවන්න ටිනහ. ගභොද, ගඳොඩි මිනිවහ   ඒගන් ගරොකු 

ප්රණගඹෝජනඹක් රඵහ න්න පුළුන්භ රළගඵනහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඒ එක්භ දළන් තිගඵන 

අගනක් ප්රණලසනඹ තභයි, -භහ හිතන්ගන් තමුන්නහන්ගේරහ ත් ඒ 

ප්රණලසනඹ ඇති- දළන් හවනඹක් ලිඹහ ඳදිංික ගශේ නළත්නේ ඒ  

දඩඹක් එනහ ගන්. දළන් අලුගතන් දඩඹක් එනහ. රු නිගඹෝජී 

ථහනහඹතුභනි, ගභෝ ර් යිල්ර  හුඟක් ඇවිල්රහ 

තිගඵනහ. භවය අඹ ගභෝ ර් යිල්  අයගන ඒහ ලිඹහ ඳදිංික 
යරහ නළවළ. ලිඹහ ඳදිංික යරහ නළති වුණහභ මීය   ගඳය ගනහ 

ංගලෝධනඹ -ීමතිඹ- අනු ඒගොල්රන්  ඒ අවුරුදු ණන භ දඩ 

වනහ. එතගො  ඒ ඵයිසිගල් ණන ත් ළඩිඹ ඒගොල්රන් 

ගේ දඩඹ ගන්න නහ.  

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ඇභතිතුභනි,- 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
කිඹන්න, රු භන්ත්රීරතුභහ. 

රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

හවන saleර තිගඵන ගභෝ ර් යිල්ර ත් වනහද? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ තභයි භහ ගේ කිඹන්න ඹන්ගන්.  

ගභෝ ර් යිල් ලිඹහ ඳදිංික යරහ නළත්නේ ගභගතක් ල් ඒ 

දඩඹ ළහුහ. නමුත් ගේ භන ඒ වන  ජරහ තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ගන්ගේසිලින් මිර ජ 

න්නහ හවන ළන ථහ යනහ නේ ගන්ගේසිඹකින් 

හවනඹක් මිර ජ ත්තහභ ලින් තිබුගණ් භහඹක් ඇතුශත ලිඹහ 

ඳදිංික යන්න ඕනෆ කිඹරහයි. නළත්නේ දඩ වනහ. නමුත් 

ගන්ගේසිඹකින් ත්ත හවනඹ භවය ගරහ  repair 

යන්න තිගඵනහ;  tinkering යන්න තිගඵනහ; paint යන්න 

තිගඵනහ; engine repairs තිගඵනහ. ඒහ භහ ගන් යන්න 

ඵළවළ. ඒ නිහ ගන්ගේසිලින් මිර ජ න්නහ හවන ලිඹහ ඳදිංිකඹ 

භහඹ ගනොගයි, භහ වඹක් දක්හ ළඩි යරහ තිගඵනහ. භහ 

හිතන්ගන් ඒත් හභහනී ජනතහ  ගරොකු වනඹක් කිඹරහයි. 

ගභොද, ගරොකු මිනිසුන්  ගන්ගේසිලින් හවන න්ගන් නළවළ 

ගන්. නළේද අගේ භන්ත්රීරතුභහ? Rolls-Royce Ghost එ 

ගන්ගේසිලින් න්ගන් නළවළ ගන්. ගන්ද? 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඵතුභහ දන්නහ ගන් භ  ඩහ. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ ඔඵතුභහ දන්නහ. Rolls-Royce Ghost එ න්ගන් 

නළවළගන්. අන්න අය භන්ත්රීරතුභහයි  හවන ළන දන්ගන්. භභත් 

ඉගන න්ගන් එතුභහගන්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඵතුභන්රහ අන්තිභ  ගන්න්ගන් racing cars ගන්. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
Racing cars ගන්න්ගන් අගේ pickup එ ළඩියි ගන්. ඒ 

ගන්. රු භන්ත්රීරතුභහ, අගේ උත්ඳත්තිගආ ඉරහභ  pickup එ 

ළඩියි. ඒයි ගරහ තිගඵන්ගන්.  

ඒ එක්භ ඹතුරු ඳළදි ේඵන්ධ අගේ සුජී ගේනසිංව 

භන්ත්රීරතුභහ කිඹපු ප්රණලසනඹ ළන ඵරමු. මීය   ගඳය ඹතුරු ඳළදි 

ේඵන්ධ තිබුගණ්, රංහ   ආනඹනඹ ශ දින සි  දින 

30කින් ඳසගේ දඩ ළීමභයි. රංහ  ආනඹනඹ ශහ  ඳසගේ 

ඒ විකුණුත් නළතත් දින 30  ඳසගේ දඩ වනහ. නමුත් 

ඒත් දළන් අිළ ගනස ශහ, "ගගශන්දන් විකුණ දින සි  දින 

90ක් ඇතුශත ජ ලිඹහ ඳදිංික ශ යුතු ඇත" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන්  

ආනඹනඹ ශ දින සි  දින 30කින් ගනොගයි. ගගශන්දහ 

විකුණුහ  ඳසගේ දින 90ක් ගදනහ ඒ හවනඹ ලිඹහ ඳදිංික 

යන්න. එගවභ නළත්නේ ඒ  අිළ දඩඹක් වනහ.  
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ඊශඟ  ඉතුරු හවන ළන ඵරමු. හර්, ගරොරි ඇතුළු ඉතුරු 

හවන වහ ආනඹනඹ ශ දින සි  දින 90ක් දක්හ දඩ අඹ 

කිරීගභන් ගතොය ලිඹහ ඳදිංිකඹ වහ අය  ජ තිගඵනහ. 

ඉසගල්රහ තිබුගණ් දින 30යි. දින 30ක් ඇතුශත ලිඹහ ඳදිංික 

යරහ තිබුගණ් නළත්නේ දඩ දිනහ. නමුත් ඒ ආනඹනඹ ශ 

දින සි  දින 90ක් දක්හ දිේ ය තිගඵනහ.   

අද විහදඹ  ආදශ නළති වුණත් භහ ගේ හයණඹ ගඳොඩ්ඩක් 

භතක් ගශොත් ගවොයි. ගභොද, ගේ නිගඹෝ ඉදිරිගආ ජ එයි.  අිළ 

නිමු ඵස ව ෆන්.    

Private buses, CTB buses ග ගඹන් ඹනහ, වළේගඳනහ. 

ඊ  ඳසගේ භවය වි  ඒහ ගොගවත්භ වඳුනහ න්න ඵළවළ. ඒ 

නිහ දළන් ර්ණ ළල්වීභ වහ නිගඹෝ ගනළවිත් තිගඵනහ. 

එභ නිගඹෝ ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් ඒහ අද විහදඹ  න්ගන් 

නළවළ. එභ නිගඹෝ අනු private busesර  නිල් ඳහ  ළල්විඹ 

යුතුයි.  

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඇයි, නිල් ඳහ  ල්න්ගන්? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නිල් ඳහ  රසණ ඳහ  ගන්.  

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

රහ නිල් ඳහ ද? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නිල් ඳහ  ගඵොගවොභ රසණ ඳහ . අිළ වුරුත් ප්රි ඹ යන, 

ඇවළ  රසණ  ගඳගනන ඳහ  තභයි නිල් ඳහ . ඕනෆභ 

හන්තහක් වුණත් නිල් ඳහ  හරිඹක් ඇන්දහභ රසණයි ගන්. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 ගයෝසි ගේනහනහඹ භන්ත්රීරතුමිඹත් එගවභද? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එතුමිඹත් එගවභ තභයි. නිල් ඳහ  හරිඹක් ඇන්දහභ වරි 

රසණයි. Powder blue ඇතුළු රසණ colours තිගඵනහ. Blue 

ඉතහ රසණයි. භහ නේ ඒ ඳහ   වරි ළභළතියි.  

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගොශ ඳහ  ගවො නළේද? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගොශ ඳහ ත් රසණයි. නමුත් ගොශ ඳහගට් අය හගේ 

රසණ ගඳනුභක් එන්ගන් නළවළ. ඒ ඳහ  ඇවළ  දින්ගන් නළවළ; 

ඇවළ  ප්රි ඹ යන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] එතුමිඹ රසණයි. 
එතුමිඹ ළතයි කිඹහ භහ කිඹන්ගන් නළවළ. භහ දළන් රසණ ළන 
ළඩිඹ ථහ යන්ගන් නළවළ. ඒහ ථහ යන්න ගිහින් භහ එ 
යක් ඉල්රහ ගන ෆහ. ඒ නිහ භහ දළන් ඒහ ළන ළඩිඹ ථහ 
යන්ගන් නළවළ. ගභොද, ගේ ඉන්න ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ 

 යුතු ිළිතඵ රු ඇභතිතුභහ භ  තවංික දභහ තිගඵනහ, ඒ ළන 
ථහ යන්න එඳහ  කිඹරහ. ඉතින් එතුභහ කිඹන ගේ භහ අවන්න 
එඳහඹළ, භහ හන්තහන් ේඵන්ධ ගොච්චය විගලේඥඹකු වුණත්. 
ඒ නිහ එතුභහ කිඹන ගේ භහ අවනහ.  

Private buses ර  නිල් ඳහ  හන්නත්, CTB buses ර  - 
[ඵහධහ කිරීභක්] තිගඵනහ. Pantone colours  තිගඵනහ. ඒ 
විසතය   ඉදිරිගආ ජ ඉදිරිඳත් යයි.   [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. 
ගඳොදු භගී ප්රණහවන හවනර  ර්ණ ගක්ත අං 2707 C ගඹොදහ 
නිමින් රහ නිල් ර්ණඹ ළල්විඹ යුතුයි. CTB ඵස යථර  

ර්ණ ගක්ත අං 185 C ගඹොදහ නිමින් යතු ර්ණඹ ළල්විඹ 
යුතුඹ. ඳහල් ප්රණහවන  යුතු වහ බහවිත යන හවනර  
ර්ණ ගක්ත 1375 C ගඹොදහ නිමින් ව ර්ණඹ ළල්විඹ යුතුඹ. 
අිළ ගේ නිගඹෝත් ඉදිරිගආ ජ තමුන්නහන්ගේරහ  ඉදිරිඳත් 
යනහ, අනුභළතිඹ රඵහ න්න.  

භහ මීය   ඩහ ථහ යන්ගන් නළවළ. ප්රණහවන අභහතීහංලඹ 

ගනුගන් භහ ඉදිරිඳත් යන ගභෝ ර් හවන ඳනත ඹ ගත් ඇති 
නිගඹෝ වහ තමුන්නහන්ගේරහ සිඹලු ගදනහගේභ වගඹෝඹ 
රඵහ  ජරහ, ඒ  යුතු යන්න තමුන්නහන්ගේරහගේ ආය ර්හදඹ 
භ  රඵහ ගදන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිමින්, සිඹලු ගදනහ භ 
සතුතින්ත ගමින් භහ නිවඬ නහ. 

 
[අ.බහ. 3.52] 
 

රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ගවො  pick-up තිගඵන 

ඇභතියඹකුගේ ථහකින් ඳසගේ ථහ යන්න රළබීභ ළන 

තුටු නහ. ඇත්ත භ අද විහදඹ  ළගනන නිගඹෝ තුගනන්, 

සුයහඵදු ිළිතඵ ව නිගඹෝර  අදහශ ළට් නිග දනඹ 

ඇත්ත භ ඳසු ගිඹ දසර වදිසිගආ නිකුත් ශ ළට් 

නිග දනඹක් වුණහ. යහඹ  containersලින් ගතො ිළටින් ගවොය 

සප්රී තු ගනළල්රහ, ඒ ගවොය සප්රී තු අල්රහ ත්ත ක්ණඹකින් තභයි 

ගේ ළට් නිග දනඹ නිකුත් වුගණ්. ඊ  ලින් ළට් නිග දන 

නිකුත් යරහ තිබුණහ, ිළ  යටින් සප්රී තු ගන්වීභ තවනේ යරහ. 

නමුත් ඊ  ඳසගේ,  තිනර් නිසඳහදනඹ ගවෝ තීන්ත නිසඳහදනඹ 

කිඹන labelsර  මුහ ගරහ සප්රී තු ආනඹනඹ කිරීභ සිේධ වුණහ. 

එහි ප්රණතිපරඹක් විධිඹ  තභයි සප්රී තු containers ගදක් අත් 

අඩංගු  ඳත් වුගණ්. ඒ ගරහග  එහි අයිතිරු ගොඹහ න්න 

ඵළරි වුණහ. නමුත් ගර්ගු නිරධහරින් ඒ අයිතිරු ඒ සථහනගආ 

ගනොභළති ඒ containersර සීල් ළඩුහ. අහනගආ සිේධ 

වුගණ් ගභඹයි. ීමතිඹ ඉදිරිඹ , උහවිඹ ඉදිරිඹ  ගිඹහභ 

අයිතිහයඹහ  දළන් වළකිඹහ රළබී තිගඵනහ, "භහ ඉදිරිිළ  

ගනොගයි ගභහි සීල් ළඩුග . එභ නිහ ගේ සප්රී තු භහ ගනහපු 

ඒහ ගනොගයි. භහ ගනහග  තිනර්. ගේ තිගඵන්ගන් භ  අයිති 

ගේල් ගනොගයි" කිඹරහ කිඹන්න. ඒ නිහ උහවිඹ ඉදිරිගආ ඔහු 

යදරු කිරීභ ිළිතඵ ප්රණලසනඹක් දළන් භතුගරහ තිගඵනහ. ඒහ 

ගනොදළනුත් සිේධ වුණු ගේල් ගනොගයි. ඒහ ඒ ීමතිඹ 

ිළිතඵ අදහශ ඵරධහරින් ගනොදන්නහ ගනොගයි. ගේගන් සිේධ 

න්ගන් ගභොක්ද? ඒ සප්රී තු ගන්පු භවහ ඳරිභහණ 

ජහහයේහයඹහත් නිදවස නහ. ඒ සප්රී තු අයගන අයක්කු 

නිසඳහදනඹ යන්න භළදිවත් න ජහහයේහය ඵරතහත් නිදවස 

නහ.  

අන්තිභ  උත්තයහයගඹක් නළති ගනහ. ඒ තභයි අද 
ගරහ තිගඵන්ගන්. රඳහහිීමර, පුත් ඳත්ර ගඳොල් ගඩි 

අකුරින් ඳශ ශ භවහ ගරොකු ආන්ගදෝරනහත්භ සිේධිඹක් වුණ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඒ ගවොය සප්රී තු ඇල්ලීගේ  යුත්ත අහනගආ ජ චදිතගඹක් 
නළති, උත්තයහයගඹක් නළති, -සිඹලු චදිතයින් නිදවස 
ගරහ- අන් ගනහ. ගේ තභයි දළන් අගේ යගට් ීමතිඹ  

ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹ. ඒ ක්ණගඹන්භ තභයි ගේ ළට් 
නිග දනඹ නිකුත් වුගණ්.  

ිළ  යටින් සප්රී තු ගන්වීභ නතය කිරීභ  ගවේතුක් විධිඹ  

ආණ්ඩු ඳළත්ගතන් රුණු ඉදිරිඳත් කිරීගේ ජ කිඹනහ, ගේය ඹ 

නිසඳහදනඹ නඟහ සිටුන්න, එගවභ නළත්නේ ඳළල්ත්ගත් ව 

ගණර සප්රී තු නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න, ඒ සප්රී තු මිර ජ ළීමභ 

ප්රණර්ධනඹ යන්න තභයි ිළ  යටින් ගන්වීභ නතය ගශේ කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] එගවභ තභයි කි ග . රු රක්සභන් 

ගගනවියත්න ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  එවහ ඳළත්ගත් පුටුග  සිටිඹ 

ඇභතිතුභහ දළන් ගභොගවොත  ලින් එගවභ කි හ. දළන් 

ගභොගවොත  ලින් කි හ. භභ දන්ගන් නළවළ ඔඵතුභහගේ 

අදව ගනත් එක්ද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ඔඵතුභහ 

කිඹන්ගන් ගවේතු ඒ ගනොගයි කිඹරහද?  ඔඵතුභහ ඇත්තභ 

ගවේතු කිඹන්න ගෝ. ඇත්ත ගවේතු ඔඵතුභහ කිඹන්න. භභ 

ගරහ ගදන්නේ. 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ (සීනි ර්භහන්ත 
ංර්ධන  අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன - சஸனஷக் மகத்தெஶறஷல் 

அபஷலஷதத்ெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

අගේ නිසඳහදනගආ අඩුක් තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අිළ 

නිසඳහදනඹ යන්ගන් ලී ර් රක් 12යි.  අගේ ඒ නිසඳහදන 

විකුණන්න ඕනෆ. ගේය ඹ නිසඳහදනඹ විකුණරහ ඉය වුණහ  ඳසස 

තභයි භදි ඳහඩු ගන්න්න ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි ගේහ ගන්වීභ 

තවනේ ගශේ.  

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඒ තභයි ඳයසඳයඹ. 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඳයසඳයඹක් නළවළ.  

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඔඵතුභහගේ ගනොගයි ඳයසඳයඹ. 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගේය ඹ නිසඳහදනඹ අයගන ඉන්න ඕනෆ ඉසගල්රහභ. ඉසය 

ගරහ ගේය ඹ  නිසඳහදනඹ  විකුණරහ ඉන්න ඕනෆ ගන්.  

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

වරි, ඔඵතුභහ කිඹන උත්තයඹ ඒ ගන්. නමුත් ඔඵතුභහ  ශඟ  

පුටුග  සිටිඹ ඇභතිතුභහ කි ග  ඒ ගනොගයි. ඔඵතුභහ ශඟ 

පුටුග  සිටිඹ ඇභතිතුභහ කි ග  DCSL එ, -ගිතන්භ නභ 

ගනොකිඹහ කි ග  වළරී ජඹර්ධන ළන-  ඳළල්ත්ගත් සප්රී තු 

න්ගන් නළවළ, ගණර සප්රී තු න්ගන් නළවළ කිඹරහ. සප්රී තු 

ඒහධිහයඹ ඳත්හ ගන ඹන්න- [ඵහධහ කිරීභක්] භගේ 

ගරහ. 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

වුරු වුණත් අගේ ඒහ න්ගන් නළති ිළටින් න්න නිහ 

තභයි නතය ගශේ. ගේය ඹ නිසඳහදනඹ අයගන ඉය වුණහ  

ඳසගේ ිළටින් ගන්න්න කිඹන්ගන් ඒයි. අගඳන් න්ගන් 

නළති ිළටින් ගන්න නිහ තභයි නතය ගශේ.     

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

දළන් එගවභ නේ නළත ගන්න්න ඉඩ දුන්ගන් ඇයි? 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අිළ  යගට් අලීතහ ගදන්න ඵළවළ ගන්. 

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

දළන් ිළටින් ගන්න්ගන් නළේද? 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ිළටින් ගන්න්න ඕනෆ.  ඒ ඇත්ත ගන්. 

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඉතින්, ලින් හි පු තළන භගන් ගිහින් තිගඵන්ගන්. 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ලින් හි පු තළන කිඹන්ගන්, ගභගවභ ගන් අගේ රු 

භන්ත්රීරතුභහ. ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න ගෝ. 

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

දළන් ගොත වන්න ගදඹක් නළවළ. ලින් හි පු තළන භයි 

ගිහින් තිගඵන්ගන්. 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ලී ර් රක් 30 අලීතහ ගනුගන් අිළ නිසඳහදනඹ 

යන්ගන් ලී ර් රක් 12 නේ, ඉතිරි ටි ිළටින් ගන්න්න ඕනෆ 

ගන්. වළඵළයි, ිළටින් ගන්න්න කිඹන්ගන් අගේ නිසඳහදනඹ 

විකුණරහ ඉය වුණහ  ඳසගේ. 

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

දළන් ඉයද? දළන් ඔඵතුභන්රහගේ නිසඳහදනඹ විකුණරහ 

ඉයද? 
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[රු විජිත ගවේයත් භවතහ] 
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රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඔ . අගේ නිසඳහදනඹ විකුණරහ ඉයයි.  අිළ නිසඳහදනඹ 

යන්ගන් ලී ර් රක් 12 යි ගන්.  

 
රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඒ තභයි ඳයසඳයඹ. 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ භදි ඳහඩු ගන්න්න ඕනෆ.  

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභන්රහ කි ග  අතිරික්තඹක් තිගඵනහ කිඹරහ ගන්? 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අගේ අතිරික්තඹක් තිබුණහ. රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, 

අගේ අතිරික්තඹක් තිබුගණ් ඇයි? අගඳන් ත්ගත් නළති නිහ. ඒ 

වරි. අගඳන් ත්ගත් නළවළ. ඒ නිහ අගේ නිසඳහදනඹ 

ේපර්ණගඹන් ඉතිරි වුණහ. 
 

රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

දළන් භගේ ගරහ ගදන්න ගෝ. 
 

රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඉතින් රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ ේපර්ණගඹන් 

භළදිවත් වුණහ. එගවභ ගනොවුණහ නේ ලී ර් මිලිඹන ණනක් ඉතිරි 

ගනහ. හණු  දහන්න ගනහ.  
 

රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඔඵතුභහ රඵර වුණහ. වළේගඳන උත්තයඹක්  ජරහ භභ 

අභහරුග  ළග යි කිඹරහ හිතුහ. ඒ තභයි දළන් වුණ ප්රණලසනඹ. 

නළවළ, ඒ ගනොගයි. රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ ගේ 

බහ  ඳළවළදිලි කි ග , වළරී ජඹර්ධන ගණලින් ව 

ඳළල්ත්ගතන් සප්රී තු ත්ගත් නළවළ. ඒ නිහ අිළ ආනඹනඹ යන 

ඒහ  ළඩි  ඵේදක් ළහුහ. එතගො ,  ිළ  යටින් ගන්න එගක් 

ණන ළඩියි. ලී යඹ  රුිළඹල් 200 ඵේදක් වනහ. 

රංහග  නිසඳහදන න්නහ නේ ලී යඹ  රුිළඹල් 100යි ඵේද. ඒ 

ඵේද ළහුග  වළරී ජඹර්ධන ිළ  යටින් ගන්න එ නතය 

යරහ ගභගවේ නිසඳහදනඹ න්න කිඹරහ ඵර යන්නයි. නමුත් 

වළරී ජඹර්ධන ගශේ ගභොක්ද? එඹහ ළඩි ණන  ිළ  යටින් 

ත්තහ. [ඵහධහ කිරීභක්] වරි, ඔඵතුභහගේ ගරහග  ඒ ඳළවළදිලි 

කිරීභ යන්න ගෝ. 
 

වළරී ජඹර්ධන ළඩි ණන  ිළ  යටින් ගන්හ ත්තහ. ඊ  
ඳසගේ ගභොද ගශේ? වළරී ගන්න එ නතය යන්න එගවභ 
ශහ කිඹමු ගෝ; නළළත්වහ කිඹමු ගෝ. ඊ  ඳසගේ 
ඔඵතුභන්රහ ගේ ළට් නිග දනඹ නිකුත් යරහ ඊතයිල් භදීහය 
ගන්වීභ  ගභගතක් ඳනහ තිබ තවනභ නිදවස ශහ. ඊතයිල් ිළ  
යටින් ගන්න්න ඉඩ දුන්නහ. දළන් වළරී  පුළුන් ගන් ිළ  යටින් 

ගගනන ඒහ න්න. දළන් වළරී ිළ  යටින් ගගනන ඒහ 
න්නහ ගන්. වළරී විතයක් ගනොගයි, ඩීඅයි ගොේඳළනිඹත් 
න්නහ ගන්. 

රු රක්සභන් ගගනවියත්න ඇභතිතුභනි, එ ඳළත්තකින් 

අතිරික්තඹක් තිබුණහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹනහ. දළන් ඔඵතුභහ 

කිඹනහ, "නළවළ. අගේ නිසඳහදනඹ තිගඵන්ගන් රක් 12යි. ඉතිරි 

ටි භදි. භදි ප්රණභහණඹ අනිහර්ඹගඹන් ගගනන්න ගනහ." 

කිඹරහ. 
 

රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අතිරික්තඹක් තිබිරහ භහ ණනක් අගඳන් ත්තහ ගන්. 
 

රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷஜஷெ மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඕ ගනොගයි ඇත්ත ථහ. ඇත්ත ථහ ගභොක්ද? පී.බී. 

ජඹසුන්දය භවත්තඹහ වදිසසි වුණහ. පී.බී. ජඹසුන්දය භවත්තඹහ  

මුදල් අභහතීහංලගආ ල්ලි නළති වුණහ. දළන් ල්ලි න්න වදිසිගආ 

-තවණිගආ- ළට් නිග දනඹ නිකුත් ශහ. දළන් ගභොක්ද 

රாභග දඹ? ලින් ගේහ තිබුගණ් නළවළ. දළන් සප්රී තු ගන්න 

ගො  ලී යඹ  රුිළඹල් 200ක් සුයහඵදු ගදඳහර්තගේන්තු  

ගන්න ඕනෆ. සප්රී තු ගන්න ගනහ ඒහ ගොගවේ වරි ය කින් 

ඇණවුේ යරහ ඇණවුේ ඵරඳත්රකඹ රඵහ ළීමගේ ජ ඒ අදහශ 

රුිළඹල් 200 හසතු සුයහඵදු ගදඳහර්තගේන්තු  ගන්න ඕනෆ. 

ඒ ඇණවුභ ඒ ය   ඉදිරිඳත් යරහ ඒහ නළ ත යරහ ගොශම 

යහඹ  එන්න භහ එ වභහයක්, ගදක් ඹනහ. භහ එ 

වභහයක්, ගදක් ඹනගො  ඒ ල්ලි ගභගවේ මුදල් අභහතීහංලඹ  

ගහ අන්. යහගඹන් නිදවස ශහ  ඳසගේ අදහශ 

නිසඳහදනහහයඹ  -ගොගවේ වරි තිගඵන DCSL ගොේඳළනිඹ 

කිඹන්න ගෝ- ගිඹහ  ඳසගේ ඳදේ ගනේ - ferment ගනේ

- අභ ලගඹන් භහඹක්ත් ඒ ගොේඳළනිගආ ඒ සප්රී තු තිඹහ 

න්නහ. එගවභ තිඹහගන තභයි ඒහ නිසඳහදනඹ යන්ගන්, 

ගඵෝතල්ත යන්ගන්. ඒහ ගඵෝතල්ත යරහ ගඵෝතල් ටි 

ගශ ගඳොශ  නිකුත් යන ගො  අන්න ඒ ගඵෝතරඹ  

නළත ඵේදක් අඹ යනහ. ඒ ඵේද අඹ යන්ගන්ත් ආඳහු සුයහඵදු 

ගදඳහර්තගේන්තු වයවහ මුදල් අභහතීහංලඹ යි. දළන් ඔඵතුභන්රහ 

මුදල් අභහතීහංලගඹන් ශ ණිතභඹ ගල්රභ ගභොක්ද? 

ඇණවුේ යන ගො භ සුයහඵදු ගදඳහර්තගේන්තු  ල්ලි 

ගන්න ඕනෆ. එතගො  ල්ලි ටි එ ඳහය  මුදල් 

අභහතීහංලඹ  එනහ. ගේ ්රිුඹහලිඹ සිේධ න්න භහ තුන, 

වතයක් ඹනහ. ආනඹනඹ යරහ, නිසඳහදනහහයගආ ඳදේ 

ගනේ තිඹරහ ගඵෝතල්ත යරහ ගශ ගඳොශ  නිකුත් 

යරහ ඒ අදහශ ඵදු ප්රණභහණඹන් ණනඹ යරහ ඒ ඵදු රඵහ ළීමභ 

කිඹන එ  තත් භහඹක් විතය ඹනහ. ඒ හරඹ තුශ අය ල්ලි 

ටි මුදල් අභහතීහංලඹ  රළගඵනහ. ඕ තභයි ඇත්ත සත්තයඹ. 

ඕ තභයි වපු ගල්රභ. එතගො  ගඵෝතල්ත ශහ  ඳසගේ 

ගඵෝතරඹ ගශ ගඳොශ  නිකුත් න ගො  ඒ ගඵෝතරඹකින් අඹ 

යන ඵදු මුදර, අය මුරදි ගපු ණන නිසඳහදනඹ යපු 

ගඵෝතල්ලින් රළගඵන ප්රණභහණගඹන් අඩු යනහ. එතගො  

නළත ඒ ගන්පු ගනහ , එගවභ නළත්නේ නිසඳහදනඹ යන 

ගනහ  අය ඉතිරි මුදර ගනහ. එගේ ගන්නත් භහ තුන, 

වතයක් ඒ ල්ලි ටි තිඹහ න්නහ. ඕ තභයි ඇත්ත සත්තයඹ. 

ඕ තභයි ණිතභඹ විේජහ. ඇයි ගේ? ආණ්ඩු  ල්ලි නළති 

හින්දහයි. ආණ්ඩු දළන් "භත  තිත" කිඹරහ ගොයි තයේ ෆ 

ළහුත් ගේ භත්ලින් තභයි වේඵ යන්ගන්. ඒගන් තභයි 

ආදහඹේ උඳඹන්ගන්.  

යතන වහමුදුරුගෝ නුය දශ දහ භහිතහ ශඟ  වහමුදුරුරු 
ිළරියහ ගන ගිහිල්රහ භවහ නහඹ වහමුදුරුරුන්  ෆ වරහ 
කිඹනහ, ඳළඹ 24ක් ඇතුශත නුය තිගඵන ඵහර් ටි වන්න, 

2183 2184 



ඳහර්ලිගේන්තු 

එගවභ නළත්නේ ගභතළන භහයහන්ති උඳහ යනහ කිඹරහ. 
"භත  තිත" ළඩ වන ්රිුඹහත්භ යන්න උන්වන්ගේරහ ගේ 
ආණ්ඩුග  ඉගනභ උේගකෝණඹ යනහ. ගඳශඳහිත ඹනහ. 

 ගභගවේ න්ගට්නර් ණන් සප්රී තු ගගනනහ. න්ගට්නර් ගතො 
ිළටින් ගගනන්න ළට් නිග දන නිකුත් යරහ ඒ  ඉඩ 
ගදනහ. එතගො  තභයි භවහ ඳරිභහණ සප්රී තු ජහහයේහයගඹෝ අද 
ගේ ගල්රභ ය ගන ඹන්ගන්. ඒ නිහ තභයි ඒපුේර 
භත්ඳළන් ඳරිගබෝජනඹ ලී ර් 11 සි  ලී ර් 13 දක්හ ළඩි න්ගන්. 
"භත  තිත" ්රිුඹහත්භ න්ගන් නළවළ. "භත  තිත" කිඹන එ 
නිේ ගඵොරු පුසක්, ගප්රණෝඩහක් ගරහ තිගඵනහ. අද භත්ඳළන් 
නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ, ඳරිගබෝජනඹ ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ. ආණ්ඩු ඒ දභපු ගල්රේ; යපු විේජහර ගඵොරු අද 

ඇස ඳනහ ිළ  ඔේපු ගරහ තිගඵනහ. ගේ තභයි දළන් ගේ සිේධ 
ගරහ තිගඵන්ගන්.  

ආර්ථිඹ ගභගවඹ න යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ අද ථහ 

ඳ න් ත්ගත් ආර්ථිගආ ඹේ ඹේ ගනසේ කිරීභ වහ 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝ ඉදිරිඳත් 

යරහ ගේ ළට් නිග දනඹ ගගනනහ කිඹරහයි. එතගො  

ඒගක් අහන අයමුණ ගරහ තිගඵන්ගන් ආණ්ඩු  ල්ලි 

ගවොඹන එයි. ල්ලි ගවවීගේ ඳයභහර්ථඹ ගඳයදළරි ය ගන 

අයක්කු නිසඳහදනඹ, එගවභ නළත්නේ භත්ඳළන් නිසඳහදනඹ ළඩි 

යරහ ඒගන් ගොගවොභ වරි ල්ලි වේඵ කිරීභ ආණ්ඩු දළන් 

ආර්ථි මූගරෝඳහඹක් ඵ  ඳත් ය ගන තිගඵනහ.  

ඒගදි වළරී ජඹර්ධනද, ඩීඅයි  ගොේඳළනිඹද, ගොයි 

ගොේඳළනිඹද, එගවභ නළත්නේ ආණ්ඩු ඇතුගශේ සිටින 

ඇභතිරුන්ගේ, භන්ත්රීරරුන්ගේ සහහයලින් වේඵ යනහද 

කිඹන එ ආණ්ඩු  අදහශ නළවළ.  ආණ්ඩු  ඕනෆ ල්ලි. ඒ 

තභයි ඇත්ත ථහ.  ඒ වරහ වළංින ගවොයහ ගල්රේ යන්න 

වදන්න එඳහ. ඇත්ත ථහ ගේ. ඒ  තභයි ගේ ළට් 

නිග දනඹ නිකුත් ගශේ.  ගේ ළට් නිග දනඹ වයවහ අද සිදු 

ගරහ තිගඵන්ගන් ඒයි.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි. ගේය ඹ 

නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න කිඹරහ ගේල් යනහ නේ, 

ඔඵතුභන්රහ ගේ සප්රී තු නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ ගනොගයි ශ 

යුත්ගත්. යන්න ඕනෆ ගභොක්ද? අර නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න. 

දළන් ගේ දසර තිගඵන ප්රණලසනඹ ඒ. ෘෂි ර්භහන්තගආ ගේ 

දසර මුහුණ ගදන ප්රණධහන ප්රණලසනඹක් තභයි අර්තහඳල් 

නිසඳහදනඹ. ළලිභඩ, ඌඳයණභ, ඵදුල්ර,  අර ගොවීන්  

ගභොක්ද සිදු ගරහ තිගඵන්ගන්? ඒ ගොවීන් නිසඳහදනඹ යපු 

අර ටි විකුණහ න්න විධිඹක් නළවළ. භහ තුන  ඳසු රුිළඹල් 

10 ඵේදක් ළහුහ. එතගො  ගඳයවළය ගිහිල්රහ ඉයයි. අර ටි 

වික්ගක් රුිළඹල් 55 , 60 . දළන් නිසඳහදන ිළරිළඹ නහ රුිළඹල් 

75ක් විතය. වළඵළයි වික්ගක් කීඹ ද?  රුිළඹල් 55 , 60 . දළන් 

වනහ, ඵේදක්. දළන් ළඩක් නළවළ. ඒ ජහතිගආ ගභෝඩ තතීරු 

ළඩ යනහ, අලසඹහ ගිඹහ  ඳසු. ඒ නිහ සප්රී තු නිසඳහදනගඹන් 

ගේය ඹ නිසඳහදනඹන් නඟහ සිටුනහ කිඹනහ නේ ඒ ගනොගයි 

විඹ යුත්ගත්. යගට් ජනතහගේ මූලි අලීතහන් ඉටු යන 

නිසඳහදනඹන් ළඩි යන්න  ිළඹය න්න  ඕනෆ.  එගවභ 

ිළඹය න්ගන් නළති යන ගල්රේ ළඩක් නළවළ.  මුදල් 

අභහතීහංලඹ අද මුහුණ  ජරහ තිගඵන තත්ත්ඹ ඒයි.  

ඳසු ගිඹ දසර "ගදයණ" රඳහහිනිගඹන් අිළ ගේ ගේල් 

දළක්හ.  ජනභ , ඒ හගේභ ශ්රී  රංහ යහජී ළවිලි භහභ , 

ඇල්ඩු ළවිලි භහභ  අඹත් තු 36ක් විතය තිගඵනහ.  ඒ 

තුර ළඩ යපු ගේගඹෝ 20,000ක් විතය සිටිනහ. ඒ 

ගේඹන් 20,000  අවුරුදු 15ක්, 20ක් තිසගේ  EPF ගරහ 

නළවළ;  ETF ගරහ නළවළ; gratuity එ ගරහ නළවළ.  වළඵළයි 

ඒ ල්ලි ඔක්ගොභ අඹ යගන තිගඵනහ.  රුිළඹල් මිලිඹන 

1800ක් විතය ඒ අඹගන් EPF, ETF ඳහගන තිගඵනහ;  මුදල් 

අඹ යගන තිගඵනහ. නමුත් ත ඳවක්ත් ගරහ නළවළ. 

වළඵළයි, ගත්තුර  ගඳොගවොය දභන්න ල්ලි නළවළ. ගඳොගවොය 

ටි දභන්න ල්ලි එතු යරහ තිබුගණ් ගේඹන්ගන්.  

රුිළඹල් 100 හගණ් එතු යරහයි ගඳොගවොය දභරහ තිබුගණ්. අද 

ගනන් ඒ ල්ලි ගරහ නළවළ. ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග  COPE 

හර්තහගන් එිතදයවු ශහ, ඒ අඹගේ EPF එ  මුදල් ඳහ 

ත්තහ කිඹරහ. ඒ ඳහත්තු මුදල් නළත ඔවුන්  රඵහ  ජභ යජගආ 

කීභක්.  ඇභතිතුභහ ිළිතත්තහ, එගවභ ළරැේදක් සිදු ගරහ 

තිගඵනහ කිඹරහ.  අද ගභොක්ද යන්ගන්? අද ඇල්බීසිඹහ ස 

ටි ඳරහ,  ර්ඳන් යින් ස ටි ඳරහ ඒ ල්ලිලින් අය 

ගේඹන්ගේ EPF ගන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. අය ගවොයහ 

හපු රුිළඹල් මිලිඹන 1800 මුදර;  ඒ හඵහසිනිඹහ යපු 

රුිළඹල් මිලිඹන 1800 මුදර;  ඒ  ගච්ච ගදඹක් ගොඹන්ගන් 

නළවළ. COPE හර්තහගන් කිඹරහ තිගඵනහ, ඒ ගොඹන්න 

කිඹරහ. ඒ ළන ඳරීක්ණ යන්න කිඹරහ. නමුත් ඒ 

ගොඹන්ගන් නළති ස ටි ඳරහ ඒ ගන්න ඹනහ. 1996 

ඉරහභ ගේ ගඳෞේලි ළවිලි භහේ - ගේහ විතයක් 

ගනොගයි, තත් භහේ ගඵොගවෝ ණනහක්- භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ  ගවිඹ යුතු ඵදු මුදල් ගරහ නළවළ. ඒ අධිබහයඹ 

විතයක්  රුිළඹල් මිලිඹන 500ක් විතය ගනහ. නමුත් ඒහ අඹ ය 

න්න රாභග දඹක් වදන්ගන් නළවළ. ස ඳරහ EPF ගනහ 

කිඹරහ නිේ කිඹනහ.  වළඵළයි ඒ තු භහේර අහිං 

ගේගඹෝ, "අගඳන් EPF එ  ල්ලි ඳහ ත්තහ, ඒහ අඳ  

රළබුගණ් නළවළ" යි කිඹරහ භහධීර  ගවිතදයවු ශහ  ඳසු 

දළන් ගිහිල්රහ ගේගඹෝ දඩඹේ යනහ. ගේගඹෝ වමහගන 

ගිහිල්රහ ගේගඹෝ භර්දනඹ යනහ. "වුද ගේහ ගවිතදය  

ගශේ? භහධීර  ගේහ ගවිතදය  ගශේ ඇයි?" කිඹරහ ඒ 

අඹගන් ඳිත න්නහ. ගේද උත්තයඹ? නළවළ. භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ, එගවභ නළත්නේ ේරු ගදඳහර්තගේන්තු වයවහ 

එභ EPF, ETF ල්ලි රඵහ  ජභ වහ භළදිවත් න්න  ඕනෆ. 

නමුත් ආණ්ඩු  ඒ වහ ල්ලි නළවළ. ඒහ හඵහසිනිඹහ යරහ, 

නහසති යරහ තිගඵනහ. ඒ අහිං තු ේරුන්  රළබිඹ 

යුතු, ඒ අඹගේ ශ්රාභගඹන් උඳඹපු EPF  අයමුදර ඔවුන්  නළත 

රඵහ ගදන්න භළදිවත් න්ගන් නළවළ. ගේ තභයි ආණ්ඩුග  

ආර්ථි ඵංගොගරොත්භ. ගේහ  වන්න ගන ගන 

ගල්රේ දළේභහ  වරිඹන්ගන් නළවළ. රු නිගඹෝජී 

ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ භහ ඉතහ අධහයණගඹන් යුතු 

කිඹන්ගන්, යගට් ගේය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න  ඕනෆ නේ 

සප්රී තු නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ ගනොගයි උත්තයඹ. සප්රී තු 

නිසඳහදනගඹන් යගට් ගේය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න  හිතනහ 

නේ ඒ "භත  තිත" ගනොගයි. ගේ ආලසචර්ඹත් භතින් ිළරුණු 

ය ක් වදන්න ඔඵතුභන්රහ උත්හව යනහ මික්, යගට් ෘෂි 

නිසඳහදනඹ, වරය නිසඳහදනඹ, හර්මි නිසඳහදනඹ ළඩි යරහ 

ය  දියුණු යන්න  උත්හව කිරීභක් ගනොගයි කිඹන එත්, ඒ 

නිහ එඹ ගනස යන්නඹ කිඹන එත් අධහයණඹ යමින් භහ 

නතය ගනහ.  

  
[4.10 p.m.] 

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Speaker, while speaking on these 

Regulations that are under discussion in this House today, 

I must initially say that the great development revolution 

which is taking place during the Mahinda Rajapaksa 

regime has never taken place in the annals of this 

country. It is a new country that is emerging now in the 
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Indian Ocean after all the troubles and tribulations that the 

Government underwent for the last 30 years of the war. 

Even America is surprised, Japan is surprised, Germany, 

England and all the developed countries are amazed as to 

how we have turned around from such a disaster to 

become one of the most prosperous and ආලසචර්ඹත්  

wonderland in Asia.  

When you relate that story, we just cannot forget the 

name of the Hon. Basil Rajapaksa, for he is the person 

who is pushing ahead the economic development or 

economic revival of this country. All the roads, all the 

bridges, all the schools, all the hospitals and all other 

developments, including restoration of tanks have been 

achieved and everything for irrigation, including water 

facilities, are provided. Water is given as it has never 

happened in the history to all parts of the country, 

including Jaffna. The other day, the Hon. Dinesh 

Gunawardena, Minister of Water Supply and Drainage 

and Chief Government Whip, visited Jaffna. This is the 

great Economic Recovery story; this is the story of 

marvel; this is the story that generations afterwards could 

talk about what Sri Lanka has achieved.  

It is only the other day the High Commissioner of 

India was in Jaffna. He has won the hearts of every Jaffna 

citizen, nay, every citizen of this country for he helped us 

in the development of this country, obtaining necessary 

assistance from India. Whatever obstacles that we may 

have faced in South India, the North is not bothered about 

that at all. They gave all the assistance and this High 

Commissioner was the power behind to get all those 

assistance for the development schemes launched in this 

country.  

Now, for instance, Sir, we are talking about the 

railway. The Regulations under the Motor Traffic Act is 

also being taken up today and the Hon. Kumara 

Welgama, Minister of Transport spoke a little while ago. 

Who is he? He is also a marvellous worker, an 

astonishing worker and the poor man‘s man who can  

hang on in a train, not sit in a seat comfortably and travel 

with the passengers. He goes right round the country in 

trains and buses most unassumingly. 

Now, Sir, we must not forget this fact. The 

international community must be told this over and over 

again. Why the Opposition, the UNP is hiding this, I do 

not know. My good Friend, the Hon. (Mrs.) Nirupama 

Rajapaksa is also walking in now. We are going to have a 

railway line to Beliatta which we never had earlier. The 

Hon. Minister is opening the reconstructed 

Medawachchiya to Madhu railway line on the 20th and 

even Mr. Ashok K. Kantha, the High Commissioner of 

India will be there.  

What happened to those railway tracks? It is the LTTE 

terrorists who removed all the sleepers - සිල්ඳයන්  ගො න්- 

and put up their bunkers in order to kill our soldiers; our 

people. This is why we are against them. They killed and 

destroyed the Tamil community. That is a fact. They 

destroyed the younger generation of the Tamil 

community. It was genocide by the Tamil terrorists 

against the Tamils virtually. Initially, that is what 

happened. After that, they came to Kattankudi and 

massacred the innocent Muslims who were worshipping 

there in the Kattankudi Mosque. 

අයන්තරහ බවක්ෂු කහතනඹ; හභගන්ය බවක්ෂන් වන්ගේරහ 
කහතනඹ  අඳ  අභත යන්න  ඵළවළ. ළබිතිගොල්රෆග  අගේ 
මිනිසසු ගඳති ගඳති ඳහ භළරුහ. ගොගවොභද භළරුග ? Railway 
lines ලින් ගනිච්ච සිල්ඳයන් ගො න්ලින්  ඵන්ර් වදරහ 
ඒහගආ ඉරහ තභයි ඒ ගොල්ගරෝ  ගේ මිනිසසු අමු අමුග  
කහතනඹ ගශේ. ඒ වරිඹ කිඹහ විරුේධ ඳක්ඹ- එක්ත් ජහති 
ඳක්ඹ- අද කිඹනහ ද කිඹහ භහ අවනහ. භහ එ ප්රණලසනඹක් 

අවන්න  ඕනෆ; I must raise one pertinent question. 

Has the Hon. Leader of the Opposition ever 

condemned the atrocities committed by those who killed 

the UNP leaders? Now, he is going and sitting with them 

comfortably. What politics is this? The LTTE killed all 

our leaders. [Interruption.] Hon. Sujeewa Senasinghe, 

you do not know because you came recently. They killed 

Muslims and they also killed former President R. 

Premadasa, a former Minister, the Hon. Lalith 

Athulathmudali, a former Minister, the Hon. Gamini 

Dissanayake, a former Minister, the Hon. Ranjan 

Wijeratne, the Chairman and the General Secretary of the 

United National Party. Now, the Hon. Ranil 

Wickremasinghe, the present Leader of the Opposition, is 

finding it comfortable to sit with those terrorists.   
 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹහ කිඹන්න ඕනෆ, ගේ බහග  ජ. It is a shameful act which 

has never happened in any part of the civilized world. 

Sir, not only that, I must tell one thing. Hon. Ranil 

Wickremasinghe goes to Mannar and says, "Are the 

Muslim Ministers and the Members of Parliament of the 

Government worshipping Makkah or Medamulana?"  

This is an anti-religious remark. There were one or two 

Muslims who went with him to Mannar. Could they have 

not corrected him? This is the knowledge the Leader of 

the Opposition is having about Islam. It is a shame! How 

can the Muslims in this country support such a Leader of 

the Opposition - the rank and file must be told. Sir, we, 

the Muslims, according to the Holy Quran, worship only 

Allah - Allah Subhanahu wa Taala. "La-ilaha-illallah  

Muhammadur-Rasulullah". They do not worship 

anybody else except Allah. He does not know even that. 

We do not even pray to Mecca. We pray in the direction 

of Mecca to our Creator - the Almighty God. He does not 

know these basics. Earlier, he was talking about the 

Sinhalese history and put his foot in his mouth. The same 

thing he did when he talked about Korales. He messed up 

that korale and this korale. ගෝයශඹක්ත් ගනොදළන  එතුභහ 
යක් ථහ ශහ.   
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I say in this House with responsibility that if the 

Leader of the Opposition wants the Muslims to support 

him, at least, he should recognize and respect the 

aspirations of Islam and the Muslim community. He must 

ask for forgiveness from the Muslim community here 

because he becomes an Apostate. You know the verdict 

given to Salman Rushdie and Taslima Nasrin because of 

such talks. Salman Rushdie and Taslima Nasrin were 

given death sentences because they were declared 

Apostates for defiling Islam and the Holy Prophet. Are 

we to give the same judgement here? I am asking you this 

question. This is sheer ridiculousness.  

What has happened? "අිළ ය   වදනහ.  ආර්ථිඹ ගොඩ 

නඟනහ."  Today’s newspapers say. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ අද 

ඵංගොගශොත් ගරහ.  රළේජයි. භහ හි පු ඳක්ඹ. වේඵ වුණු ල්ලි 

ගෝ.  ගභතළන ඉන්න අඹ   ඕහ දන්ගන් නළවළ. එදහ ගෝටි, 

ගෝටි  වේඵ වුණහ. කිරිඇල්ර භවත්භඹහත් දන්ගන් නළවළ. 

ගභොද එතුභහ ඒ දසර ගේ ඳළත්ගත් හිටිගආ. ගභොද වුගණ් ගේ 

ල්ලිර . ගේහ ගවොඹන්න ඕනෆ. ඳරීක්හ යන්න  ඕනෆ. අය 

වභත්රීර ගුණයත්න  දකුගණ් ඉගන  ෆ වන එ පුදුභඹක් 

ගනොගයි. අගනක් තළන්ර අගනක් අඹ, "ගභඹහ  ඉන්නන් ගේ 

Party එ  වරිඹන්ගන් නවළ" කිඹන්ගන්  ඒයි. අඳ  දුයි. අඳ 

හි පු Party එ. ඒ ඒ ගොල්රන් ගබ්යහ ත්තහගදන්.   

I must pay a tribute and compliment in this House to 

His Excellency Ashok K. Kantha, the Indian High 

Commissioner, because he has done a great service as 

never done by any other High Commissioner or diplomat 

for our country. See the economic recovery. I must also 

say that there will be a railway line from Medawachchiya 

to Talaimannar which we are going to start with Indian 

assistance in December. Then, there will be other railway 

lines from Vavuniya to Kilinochchi in August, and 

Kilinochchi to KKS in September. ඉසය KKS ගිහිල්රහ 

අගනක් ඳළත්ගතන් භන්නහයගභන්  තගරයිභන්නහයභ  ගිහින්  
ගඵෝට්ටුග  නළඟරහ ඉන්දිඹහ  ඹනහ. ඉන්දිඹහ  ගිහින් ගභගව 

එනහ. ගේ ඔක්ගොභ නළති ගශේ වුද?  Who destroyed the 

Northern railways? Who destroyed the Tamil economy in 

this country? It is their own people who took up arms. 

The late Hon. Chelvanayakam said, "I believe in peaceful 

sathyagraha." These people took up arms and even killed 

their own politicians such as  Hon. A. Amirthalingam  

and Hon. V. Yogeswaran, Hon. (Dr.) Neelan 

Thiruchelvam and several other Members of Parliament 

of that Party.  

Then, Sir, there is a railway line from Kilinochchi to 

KKS. දළන් අලුත් ට් ල් ගනළවිත් තිගඵනහ. Power sets 

have been bought from the Rites Company of India, and 

from China. This is to develops= the economy backed by 

our able, estimable and amiable Minister of Economic 

Development, the Hon. Basil Rajapaksa. In fact, we have 

bought -ඵදුල්ර  න්ද නිනන්න පුළුන්- Power Sets from 

SIFAN Company of Japan.  

You have to climb up the mountain range there. පුළුන්, 

පුළුන් ගේල් සිඹල්ර  අඳ ගනළල්රහ තිගඵනහ. ගේ ආණ්ඩු, 

ගේ ඇභතිතුභහ රු කුභහය ගල්භ ඇභතිතුභහ ය    ගනළල්රහ 

තිගඵනහ. Power Sets වතක් ගනළල්රහ තිගඵනහ, ඒ 

ගනුගන්.   
 
රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක්ෂෙ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு தபஸில் மஶவண ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

You must compile a new dictionary.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Yes, there are so much of things to say. You must 

compile a new dictionary. That is what the Hon. Basil 

Rajapaksa is saying. රු ඇභතිතුභනි, what you say is 

right. We must compile a new dictionary - a new glossary 

- for Sri Lanka; a new encyclopedia for Sri Lanka in 

order to show America, Germany, Japan,  Saudi Arabia 

and  the powerful countries  the economic revival we 

have achieved.  So, I ask the Hon. Swaminathan, "What 

rubbish are you  talking?"  You are  from a very cultured 

and respected family. I know the contribution of your 

forefathers  towards the revival of the economy and for 

national unity. Are you not ashamed of  the things that 

have happened to your people there?  Even if you do not 

condemn, you had better look  the other side, I would say.  

Then, Sir,  Mr. Ashok K. Kantha, the outgoing Indian 

High Commissioner to Sri Lanka  has done so much than 

anyone has done before. Today, our Hon. Speaker hosted 

him to lunch and Hon. Deputy Speaker, you were also 

present there. What a parting assembly it was - choked 

with emotion! Our Hon. Minister of Transport said a 

short while ago, ―We are more sorry that he is leaving‖. 

Actually, we need him to be here much more than before. 

Today, he said that he will be in the South Block in Delhi 

and that he will continue to take an interest in the 

development of this country and do whatever possible as 

he did while he was here and continue to do the same 

while being there.  

Then, Sir, the Kelani Valley -  අය පුංික ගෝච්ිකඹ. ඉසය   

භවයභ ඉරහ ගොශම හහියහ  එ   අඳ  එන්ගන් ඒ 

ගෝච්ිකගඹන්. වළතළේභ දවඹ ඹන්න ඳළඹක් ඹනහ. කුචු කුචු  හ 

ගේ පුංික ගෝච්ිකඹ දුනහ. "අඟුරු හ තුය බිබී ගොශම දුන 

ඹඩ ඹහ" කිඹ කිඹහ අඳ සිංදුකුත් කිඹ කිඹහ භන් යන්ගන්. 

"ගොගවේද ඹන්ගන් ඹඩ ඹහ - ගොශම  ඹන්ගන් ඹඩ ඹහ" 

කිඹහ කිඹනහ. Now, this railway line has been widened. It 

goes up to Avissawella now, and it will be extended up to 

Padukka very soon. All feasibility reports are ready. As I 

told you, Sir, the first stage of the Southern Railway 

development will be from Matara to Beliatta - we have 

brought Chinese equipment for that and the CMEC 

Company has already come. The second stage will be from 

Beliatta to Hambantota and the third stage will be from 

Hambantota to Kataragama. "තයභ ගිහිල්රහ අතයභං 

ගන්න එඳහ" කිඹහ කිඹභනක් තිගඹනහ. අද   භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහගේ ආණ්ඩු  railway line එ තයභ  දහනහ. 

සිඹලු ආේ අදවන අඹ  තයභ  ගිහිල්රහ  තභන්ගේ  ආේ 

අදවන්න පුළුන්.   මුසලිේ  ඳල්ලිඹ ත්,  හින්දු ගෝවිර ත් සු 
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ඳවසු  ඇති ගිහින්  ළ පුදහ ගන එන්න railway line එ 

එවහ  දහනහ. වුද ගේ යන්ගන්? හිතන්න පුළුන් ද?  

එඳභණක් ගනොගයි. ත එක් කිඹන්න  ඕනෆ. අිළ ගේ 

agrarian service ළන ථහ යන ගො , අගේ නළ ගඟනහිය  

ප්රණගේල ගආ  අගේ ගවෝදය ගොවි භවත්රු - the farmers - rang 

me from there today. "වහේජිඹහර් ගභොද ය ය ඉන්ගන්?" 

කිඹහ ඇහුහ.  භභ ඇහුහ ඇයි  කිඹහ. ඊගආ  අය විලසහ බං 

ගඹෝජනහග  ජ - No-Confidence Motion එගක් ජ -  යන්ජන් 

යහභනහඹ භවත්භඹහ - "න් ගොට්" කිඹරහත්  කිඹනහ- කිඹහ 

තිගඵනහ  "ජඩ රී-ආ ීමතිඹ"  කිඹහ. අද ඳත්තගර් තිගඵනහ. 

"ජඩ රී-ආ ීමතිඹ " -  I ask the Leader of the Opposition, the 

Leader of the United National Party, are you condoning that? 

Shariah - ීමතිඹ - as I told you before is the law of Almighty 

Allah. It is drawn from the Holy Quran. It has been described 

in Al-Quran. Sir, I do not want to take your time by reading 

that. 

This is the way they treat the Divine law.  This is the 

way they are insulting the  Shariah law.   

"ඇයි, එ ඳමගඹක්ත් හිටිගආ නළේද වුදි අයහබිගආ ඒ 

ශභඹහගේ ගඵල්ර ඳන ගො " කිඹරහ එතුභහ ඇහුහ. භභ 

කි හ, දළන් තමුන්නහන්ගේගේ ගඵල්ර තභයි ඳන්න ගන්ගන් 

කිඹරහ. ඕනෆ නේ ආඳහු කිඹන්නේ. ගඵල්ර තිඹරහ  අයන් 

එන්න පුළුන්. ගේ හගේ මිනිසසුද එක්ත් ජහති ඳක්ගආ දළන් 

ඉන්ගන්. Are these the calibre of people who are in the UNP 

Op p o s i t i o n  b en ch es  t o d ay ?  නළට්ටුක්හයගඹෝ, 

ඵයිසගෝේහයගඹෝ, නහඩේහයගඹෝ ගනළල්රහ දහනහ. ගේ 

නහඩභක් ගනොගයි. රී-ආ ීමතිඹ කුර්ආණගඹන් ආපු ීමතිඹක්. 

ඒ නහඩභක් ගනොගයි. ඒ ප්රණහලඹ ළන ප්රණසිේධිගආභ භහ 

ඉල්රන්න  ඕනෆ. He must ask for forgiveness.  

I must also say that the Hon. Ranjan Ramanayake 

blamed His Excellency Abdulaziz bin Abdul-Rahman Al 

Jammaz, the Saudi Arabian Ambassador here. In fact, the 

Saudi Arabian Ambassador has helped us a lot. Our 

President wrote thrice to King Abdullah bin Abdul Aziz 

Al-Saud regarding this matter. Sir, people from Indonesia, 

Bangladesh and from other Muslim countries are all 

employed in Saudi Arabia. If such Muslim countries 

desist from meting out the Shariah law, I think all those 

Governments must resign. You have to bring in No-

Confidence Motions against all the Ministers of those 

countries.  

The Hon. Dilan Perera sent a  high-powered 

delegation to Dawadmi in Saudi Arabia under the 

Governor,  S. Alavi Moulana, which met the tribal leaders 

there. I was also there. Anyway, Sir, it was a full measure 

of confidence that was expressed on the Hon. Dilan 

Perera yesterday in this House.  

We were very happy. I must tell you that from 

yesterday, the Government of His Excellency President 

Mahinda Rajapaksa became further strong in this House 

and in this country. There were also certain tremors in 

certain areas.     

"நஸெஷ அமச்சர் வக்கஸம் அலர்கள் உஶஷமநத்ெஷல் 

அசஶங்கத்மெ லஷட்டு தலரஷமமஷ லஷடுலஶர்; அலர் 

அசஶங்கத்மெ லஷட்டு தலரஷமதலெற்குஶஷ 'சஷக்னல்' மபஶட்டு 

லஷட்டஶர்" ன்த 'சுடர் எரஷ' பத்ெஷஶஷமக ழுெஷக்தகஶண்மட 

லந்ெது. இவ்லஶதமல்யஶம் பத்ெஷஶஷமககள் ழுெக்கூடஶது.    

ඊගආ ගවො  දුන්නහ. Signal ගනොගයි, ඊගආ ගඵෝේඵඹක් 
දළේභහ. එගවේ සුඩර්ඔලි පුත් ඳත  ඳභණක් ගනොගයි, එවහ  
එන්න කිඹන සිඹලු ගදනහ භ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග  ජ ගරොකු 
ගඵෝේඵඹක් දළේභහ. "දහත් අිළ ඹන්ගන්ත් නළවළ, ඹන්න 
වුභනහකුත් නළවළ" කිඹරහ රු යවුෂස වකීේ මුසලිේ 
ගොංග්රාගආ නහඹතුභහ ගේ බහග  ජ ප්රණහල ශහ. අද රු 
රිහඩ් ඵදියු ජන් ඇභළතිතුභහත් එගවභයි කිඹන්ගන්. අගේ රු 
ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ  ඇභළතිතුභහත් එගවභයි කිඹන්ගන්. රු 
අතහවුල්රහ ඇභතිතුභහ ළන භභ චනඹක් කිඹන්න ඕනෆ.       

I must tell that the Hon. A.L.M. Athaullah is one 

person who was at the risk of his life at that time when 

the war was  waging fiercely. He is the person who stood 

up  and said ―I will not support the merger of the North 

and East‖. That is the Hon. A.L.M. Athaullah. You must 

understand the history of this country. I used to cross 

words with the late Hon. M.H.M. Ashraff everyday in 

this House; I did not agree with his politics.  But, he did  

one great service. Prabhakaran invited to join him. He 

said, ―Come, let us join to merge the North and East;  we 

will achieve the Eelam that we want thereafter. The late 

Hon. M.H.M. Ashraff was with him. He said,  

சமகஶெமன, ன்னஶல் தொடிஶது.  நஶன் லஶட்மடன். As 

the Hon. Prime Minister said yesterday, three-fourths of 

the Muslims are living in the South, from here to 

Hambantota, in the Polonnaruwa District, Kegalle 

District, Anuradhapura District and every district.  The 

late Hon. M.H.M. Ashraff said, "In every Pradeshiya 

Sabha area  a Muslim is living, there is a mosque; there is 

a madrasa;  there is a Ahadiya school. So, I will not join 

you‖. What happened? Those terrorists, the Liberation 

Tigers of Tamil Eelam went after him and they wanted to 

murder him at Maruthamune. His beloved mother, Mrs. 

Madheena Umma was there. He said ―Good bye, mummy! 

I am going‖. He took the trunk and came to Batticaloa and 

he was not able to get a seat in a compartment. He was 

travelling up to Colombo on footboard. He told us, ―I 

have the Sri Lanka Muslim Congress‖. He came to 

Colombo and stayed with one of my friends, Mr. Hafeef 

Deen at Grandpass.  He used to come to, නහයහඹන ගුරු 
සහමි ගෝවිරක් තිගඵනහ, at Layards Broadway එගක්. 
එතළන තිබුණහ ඵහල්දි ිතක්. නහන්න එතළන  තභයි එන්ගන්. 

That was Mr. Ashraff. I must today pay a great tribute to 

him, Sir, he had done one of the greatest national 

services. If he had joined Prabhakaran at that time, just 

imagine what would have happened? What would have 

happened to the Muslims there? What would have 

happened to us? They would have formed an Eelam. But, 

he did not pave the way for it; he did not give in at all to 

Prabhakaran. He came here sacrificing everything in life. 

I only want these things to be told and educated the 

younger Muslim generations; the siblings of the Sri 

Lanka Muslim Congress and the Muslims at large in the 

country.  

Yesterday, the "Sudar Oli" newspaper has given a very 

good report. What is that? The Hon. Sumanthiran states,  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

"நஸெஷமக் மகட்கஷன்ம நஶங்கள், தொஸ்தம்கமர லஷட்டிது 

குற்மம் ன்பமெ எப்தைக்தகஶள்ர மலண்டும்;  அலர்களுக்கு நஸெஷ 

லறங்க மலண்டும்".   

'அடிசக்மக' ன்மஶனஶம். The other day, all the 

newspapers criticized me and I was called a traitor to the 

Muslim Community. Why? I asked questions from the 

Hon. Sampanthan, the Leader of the TNA when he was 

speaking, I said, "You are saying that there is no security 

for Muslims. Rubbish! My foot! Rubbish! Who killed the 

Muslims? It is your own Tigers. Who killed your own 

leaders? Your own Tigers. Now, you are shedding 

crocodile tears for Muslims".   

There is a saying in Tamil : "The goat is getting wet in 

the rain and the wolf is saying, "Brother come here, come 

here; there is shade here; there is shelter here". That is the 

sort of crocodile tears that he was shedding.   

Sir, I also told, "You had better ask forgiveness from 

the Muslim community before you ask for any sort of 

safety and security for them". That security is there. Our 

Government has assured that. The Muslim countries in 

the world are with our President Mahinda Rajapaksa. That 

is why out of 15 countries, eight voted for  Sri Lanka in 

Geneva. The other day, all Muslim Ambassadors came 

and saw the President at the Presidential Secretariat and 

exchanged views. They were very happy to have met the 

President, they told us later.   

Sir, I would like to mention that wisdom has dawned 

on the Hon. Sumanthiran.  
 

නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Thank you very much. Please wind up. 
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I will conclude, Sir.  

He says, it was wrong to have driven the Muslims 

from Jaffna. If that is so, let the Hon. Sumanthiran openly 

say it and I challenge him to say it in this House. What 

was done to the Muslims in Jaffna?  You drew away 

75,000 people including mothers, little boys and girls. 

The Muslim women were without their purdah and 

without sufficient clothing to wear. They were half-naked. 

This is how you treated the Muslim community in this 

country. You talk about Muslim safety. When I said this, 

some newspapers published news items stating that I am 

against the Muslims. No, I am for the Muslims. From first 

to last, I am for the Muslims. His Excellency President 

Mahinda Rajapaksa has assured me that I could talk about 

the Muslims and their rights and I am here to do that - 

Insha Allah!   

Thank you very much, Hon. Deputy Speaker.  

[අ.බහ. 4.31] 
     

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ආර්ථි ංර්ධනඹ ළන 

ථහ යන ගො  ඒ හගේභ ආනඹන, අඳනඹන ළන ථහ 

යන ගො  අගේ ය   ඳසු ගිඹ අවුරුදු ගද-තුන තුශ අඳනඹනඹ 

ේඵන්ධගඹන් විලහර ඳසු ඵෆභක් රඵහ ගන තිගඵනහ. 

විගලේගඹන්භ 2011 ර්ඹ  හගේක් ඵරන ගො  2012 

ර්ගආ ජ අගේ අඳනඹන සිඹඹ  7.5කින් අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ 2013 ඳශමුළනි භහ තුන දිවහ ඵරන ගො  2012 

ඳශමුළනි භහ තුන  ඩහ සිඹඹ  18.2කින් අඳනඹනඹ අඩු 

ගරහ තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඉතිවහගආ ප්රණථභ තහ  
2012 ගර් ජ අගේ යගට් ආදහඹභ භදි වුණහ ණඹ හරියි, 
ගඳොලිඹයි ගන්න. අගේ යගට් ඉතිවහහගආ ප්රණථභ තහ  2012 
ගර් අගේ යගට් භසත ආදහඹභ  භදි වුණහ ණඹ හරියි, 
ගඳොලිඹයි ගන්න. ගේ තත්ත්ඹ  යජඹ කිඹන්ගන් ගේ යගට් 
ආර්ථි ආලසචර්ඹඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ කිඹරහයි. නිදව 
රළබුණු දහ ඉරහ අගේ යගට් ඉතිවහගආ කිසිභ ද අගේ 
ආදහඹභ භදි වුගණ් නළවළ ණඹ හරියි, ගඳොලිඹයි ගන්න. රු 
නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, විගලේගඹන්භ අගේ භවනුය 
දිස්රිAක්ඹ දිවහ ඵරන ගො  අඳනඹනඹ අඩු වීභ  විලහර 
ගවේතුක් ගර අඳ  දකින්න පුළුන් න්ගන්, ඳසු ගිඹ අවුරුදු 
වතය, ඳව ඇතුශත අගේ දිස්රිAක්ගආ ඇඟලුේ ර්භහන්ත ලහරහ 
11ක් වන්න සිදු වුණු එයි. එභ ඇඟලුේ ර්භහන්ත ලහරහර 
විසතය භ  ගේ බහ  ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඉසගල්රහභ ගභොයඹහගආ 
ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහක් තිබුණහ. එහි 500ක් ළඩ ගරුහ. 
ඒ 2009  ජ  ළහුහ. ඒ හගේභ උඩුනුය තිබුණු 800ක් ළඩ 
යපු ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහක් 2008  ජ ළහුහ. ගවේහවළ  
ප්රණගේලගආ තිබුණු ගග්රාේරඹන් ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහග  1,000ක් 
ළඩ ගරුහ. ඒත් 2008  ජ ළහුහ. න්ගනෝරු 
ඇගරක්ළන්ඩ්රාහ  හභන්ට්  එගක් 1,500ක් ළඩ ශහ. ඒත් 2008 
 ජ ළහුහ. ගවේහවළ  ප්රණගේලගආ කීර්ති හභන්ට් එගක් 1,200ක් 
ළඩ ගරුහ. ඒත් 2009  ජ  ළහුහ.  ළන්ඩේ රංහ 
ර්භහන්තලහරහග  2,600ක් ළඩ ගරුහ. ඒ  2010  ජ  ළහුහ. 
ඒ හගේභ  ේගඳොශ රක්දි හභන්ට් එගක් 800ක් ළඩ ගරුහ. 
ඒත් 2011  ජ  ළහුහ. ඉතින් ගේ විධිඹ  ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය 
ඇතුශත අගේ භවනුය දිස්රිAක්ගආ රැකිඹහ දදවක් නළති 
ගරහ තිගඵනහ. ඉතින් භහ අවන්න ළභළතියි, ගේද ආලසචර්ඹඹ 
කිඹන්ගන් කිඹරහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඒ හගේභ භහ 
විගලේගඹන්භ භතක් යන්න ඕනෆ හයණඹක් තිගඵනහ. අගේ 
දිස්රිAක්ගආ ජීත් න තරුණඹන් රැකිඹහ අසථහ ඉල්රනහ; 
ජීත් ගන්න භහර් වදරහ ගදන්න කිඹරහ ඉල්රනහ. නමුත් යජඹ 
ගභොක්ද අගේ දිස්රිAක්ගආ තරුණඹන්  රඵහ  ජරහ තිගඵන්ගන්? 
Night races.  Night races තභයි අගේ භවනුය  දිස්රිAක්ගආ  
තරුණඹන්  යජඹ රඵහ  ජරහ තිගඵන්ගන්.  ඉතින් ඳසු ගිඹ අවුරුදු 
වතය ඇතුශත අගේ යගට් අඳනඹනඹ අඩු ගරහ තිගඵනහ. 
භවනුය දිස්රිAක්ගආ විතයක් ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහ 11ක් 
වරහ තිගඵනහ. රැකිඹහ දදවක් නළති ගරහ තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ  භහ ගේ වන් ගශේ ගරොකු ර්භහන්තලහරහ ළනයි. 
තළනින් තළන ගඳොඩි ඒහ විලහර ංීහක් වරහ තිගඵනහ. ඒහ 
ඇත්ත ලගඹන්භ  වන් යගනත් නළවළ. ඉතින්  භහ යජගඹන් 
අවනහ භවනුය දිස්රිAක්ගආ උඩය  ඳශහත්ර ඇති ගරහ 
ති ගඵන ංර්ධනඹ ගභොක්ද කිඹරහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, විගලේගඹන්භ  අඳ  

රළබිරහ තිගඵන අලුත්භ ංීහ ගල්න අනු සුළු වහ භධී 

ඳරිභහණ ීහඳහය ඳසු ගිඹ අවුරුේගේ සිඹඹ  25ක් ඵංගොගරොත් 
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[රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ] 
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වුණු ඵ දළන න්න රළබී තිගඵනහ. භහ ශඟ තිගඵනහ කුඩහ වහ 

භධී ඳරිභහණ ර්භහන්ත හණිජ භණ්ඩරගආ බහඳතිතුභහ 

ඉදිරිඳත් ශ අදවස ඇතුශත් 2013.04.09 දිනළති "ද අයිරන්ඩ්" 

පුත් ඳත් හර්තහ.  It states, I quote: 

― ‗Twenty five per cent of SMEs suffer bankruptcy‘ 

Around 25 per cent of Sri Lanka‘s Small and Medium Enterprises 

have collapsed over the past two to three years amid grueling financial 

hardships, including bank interest rates on loans,...‖  

අද සුළු වහ භධීභ ඳරිභහණ ීහඳහයර  ඵළංකුලින් ණඹ 

රඵහ න්න ඵළවළ. ඒ  ප්රණධහන ගවේතු, අද ඵළංකුර තිගඵන 

ල්ලි න්ගන් ආණ්ඩු වීභයි. ගිඹ භහගආ  යජගආ ගේයින්ගේ 

ඳඩි ගන්න ආණ්ඩු  ල්ලි තිබුගණ් නළවළ.  යජඹ ගරුග  

ගභොක්ද? සිඹලු ඵළංකු ඒ යහය  යරහ මිලිඹන 5,500ක් 

ඵළංකුලින් ණඹ  ත්තහ යජගආ ගේඹන්  ඳඩි ගන්න. 

ඉතින් ගේයි තිගඵන තත්ත්ඹ.  සිඹඹ  20කින් අඳනඹන අඩු 

ගරහ තිගඵනහ. මුළු යගට්භ ඇඟලුේ  ර්භහන්තලහරහ 100ක් 

විතය වරහ තිගඵනහ.  ඒ හගේභ ඉදිරිගආ ජ ඇති න විදුලි 

අර්බුදඹත් එක් ර්භහන්තලහරහ ඳත්හ ගන ඹන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් උදහ ගනහ. විගලේගඹන්භ  ර්භහන්තලහරහර විදුලි 

බිර සිඹඹ  10කින්, සිඹඹ  20කින්  ළඩි ගනහ. විදුලි බිර 

සිඹඹ  10කින්, 20කින් ළඩි වුණහභ අගේ අඳනඹන තදුය ත් අඩු 

ගනහ.  ඉතින් විලහර ආර්ථි අර්බුදඹ අබිඹයි අිළ ඉන්ගන්. 

භහ ලින් කි හ හගේ ඳසු ගිඹ භහගආ යජගආ ගේයින්  ඳඩි 

ගන්න ආණ්ඩු  ල්ලි තිබුගණ් නළවළ. සිඹලු ඵළංකු ඒ යහය  

යරහ මිලිඹන 5,500ක් යජඹ ණඹ  ත්තහ ඳඩි ගන්න. ඉතින් 

ගේ තභයි අද යගට් ආර්ථිගආ තිගඵන තත්ත්ඹ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඒ හගේභ ඵදු ආදහඹභ 

සිඹඹ  1කින් අඩු ගරහ තිගඵනහ. දළන් යජඹ කිඹනහ 

වේඵන්ගතො  ීහඳෘතිඹ ආයේබ ගරුහ; ගනොගයොච්ගචෝගල් 

ීහඳෘතිඹ ආයේබ ගරුහ; ඒ හගේභ භත්තර ීහඳෘතිඹ ආයේබ 

ගරුහ; ඳහයල් වළදුහ කිඹරහ. දළන් ගේ ීහඳෘතිලින් රහබඹක් 

තිගඵනහ නේ ඵදු ආදහඹේ ළඩි ගන්න ඕනෆ. නමුත් අඳ දන්නහ 

ඳසු ගිඹ අවුරුේගේ ඵදු ආදහඹභ අඩු ගරහ තිගඵන ඵ.  

යජඹ ආයේබ ශ විලහර ීහඳෘතිලින් ලත ඳව හසිඹක් 

නළවළ කිඹන එ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. යහජී ංසථහ සිඹඹ  95ක්භ 

ඳහඩු  ඹන්ගන්. අඳ  COPE  එගක් ජ  ගඳගනනහ, රහබඹ  

ඳත්හ ගන ඹන එ යහජී ංසථහක්ත් නළවළ කිඹරහ. වළභ 

යහජී ංසථහභ, වළභ ගදඳහර්තගේන්තුභ ආණ්ඩුගන් ල්ලි අය 

ගන තභයි ඳත්හ ගන ඹන්ගන්. ඉතින් ගේ ගොච්චය 

හරඹක් යන්න පුළුන්ද?   

අද ඳත්රකගආ තිගඵනහ භභ දළක්හ, ඉදිරිගආ ජ එන විදුලි අර්බුදඹ 

නිහ  නිදවස ගගශ රහඳර විදුලිඹ ඳළඹ වතයක් ඳන්න 

ඹනහ කිඹරහ. ගේ ඇත්තද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. ගේ යජඹ 

ආයේබ යපු එභ විදුලි ඵරහහයඹ තභයි ගනොගයොච්ගචෝගල් 

විදුලි ඵරහහයඹ. ඒ දවන තහක් ගිනි අය ගන තිගඵනහ. 

අද පුත් ඳත් ඵරන්න. යජඹ ගඳොගයොන්දු ව, ජනහධිඳතිතුභහ 

ගඳොගයොන්දු ව විදුලි වනහධහයඹ ගදන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ 

ගරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි ඇත්ත. ජනහධිඳතිතුභහ කි හ 

ඳශමුළනි units 60  ඳයණ rate එ  අඹ යන්න කිඹරහ. නමුත් 

අද භවජන උඳගඹෝගිතහ ගොමිභ යජඹ  ඉදිරිඳත් ය තිගඵන 

තක්ගේරු අනු ඒ වනඹ ගදන්න ගඳොගයොන්දු ගරහ 

තිගඵන්ගන් ඳශමුළනි යුනිට් 30  ඳභණයි. යුනිට් 60 දක්හ 

වනඹක් ගදනහ කිඹරහ එදහ භළයි දින රැලිගආ ජ ජනහධිඳතිතුභහ 

කි හ. නමුත් අද ඳත්රකගආ තිගඵන ආහයඹ  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඳළවළදිලි ප්රණහල ය තිගඵනහ, අඳ  units  60 දක්හ වනඹක් 

ගදන්න ඵළවළ, අිළ units  30 දක්හ වනඹක් ගදන්නේ කිඹරහ. 

ඉතින් වුද, ඇත්ත කිඹන්ගන්? ගේ තභයි ඇත්ත භ ගේ යගට් 

තිගඵන ආර්ථි අර්බුදඹ.  භභ තමුන්නහන්ගේරහගන් අවනහ. 

ය  වළටිඹ  ඕනෆ නළවළ, ගදයක් අය ගන ඵළලුගොත් ණඹ 

හරියි ගඳොලිඹයි ගන්න අගේ ආදහඹභ භදි නේ අඳ  

ඉසයව  ඹන්න පුළුන්ද? අද අගේ ය   ගරහ තිගඵන්ගන් 

ඒයි.  

ඳශමුළනි තහ   2012 අවුරුේගේ ණඹ හරියි ගඳොලිඹයි 

ගන්න අගේ අදහඹභ භදි. එගවභ තිඹහ ගන තභයි ආසිඹහග  

ආලසචර්ඹඹක් ළන යජඹ ථහ යන්ගන්. 2012 ර්ගආ අගේ 

ආදහඹභ භදි, ණඹ හරියි ගඳොලිඹයි ගන්න. ඉතින් ගභොක්ද 

ගේ ආර්ථි ංර්ධනඹ? ගභොක්ද ආලසචර්ඹඹ? 2000-2001 

හරගආ ණඹ හරියි ගඳොලිඹයි ගන්න අිළ විඹදේ ගශේ අගේ 

ආදහඹගභන් සිඹඹ  51යි. Fifty one per cent of our income in 

2001 was used to pay the loan instalments and interests. 

නමුත් අද ඒ  ේපර්ණ ආදහඹභ භදි. ඉතින් ගේ  තභයි 

ආලසචර්ඹඹක් කිඹන්ගන්. භ  නේ ගේ ගත්ගයන්ගන් නළවළ. 

ංසථහ ඔක්ගොභ ඵංගොගරොත්. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳත්හ 

ගන ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ ගරහ තිගඵනහ. ගේ හගේ 

තත්ත්ඹක් ඹ ගත්, යජඹ ගේ ප්රණලසන ළන උනන්දුගන්  යුතු 

ගශේ නළත්නේ විලහර ආර්ථි අර්බුදඹක් ඇති ගරහ, අගේ යගට් 

අවනහරී තත්ත්ඹක් ඇති ග වි කිඹරහ භභ යජඹ  කිඹනහ. 

භහ ලින් කි හ හගේ වේඵන්ගතො , භත්තර, අධිග ගී භහර්, 

ගනොගයොච්ගචෝගල් විදුලි ඵරහහයඹ ළනි  යජඹ ආයේබ ශ 

ගරොකු ීහඳෘතිලින් ලත ඳව  රහබඹක් නළවළයි කිඹන එ 

ඉතහභ  ඳළවළදිලියි. 

ඒ අදවස තමුන්නහන්ගේරහ ඉදිරිගආ තඵමින්, ය  ළන 

ල්ඳනහ යරහ අගේ ආර්ථිඹ ගොඩ න්න යජඹ ඹේකිසි 

ිළඹයක් ීමවි  කිඹරහ භභ විලසහ යමින් භගේ ථහ අන් 

යනහ.  

[අ.බහ. 4.43] 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ (ආඳදහ ශභනහයණ 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ அவீ - அனர்த்ெ தொகஶமத்துல 

அமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, අ ගොවි අයිතිඹ 

ේඵන්ධගඹන් න ළදත්  නිගඹෝ ළනයි අද ථහ යන්න 

තිගඵන්ගන්. නමුත් ඊ  ගඳය රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ 

කිඹපු රුණු කිහිඳඹක් ිළිතඵ අදවස දළක්විඹ යුතු ගනහ. 

එතුභහ වළභ දහභ ථහ යන්ගන් එක්ත් ජහති ඳක්ගආ ආර්ථි 

විගලේඥඹහ හගේයි ගන්. එතුභහ වළභ දහභ කිඹන්ගන් අගේ 

ආණ්ඩු ඩහ ගන ළග නහ, ආර්ථිඹ ඵංගොගරොත් ගරහ, 

ඳඩි ගහ න්න ඵළවළ, ඵළංකුර  ණඹ ගරහ කිඹරහයි.  ඒ 

තභයි වළභ දහභ එතුභහගේ අගෝනහ. එතුභහගේ ප්රණහර්ථනඹ ඒ 

ගන්න පුළුන්. ඒ අතිරු භහින්ද යහජඳක්  ජනහධිඳතිතුභහ 

ආණ්ඩු බහය ත්ත දගේ ඉරහභ කි හ.  නමුත් අද න ගතක් 

ගේ ආණ්ඩු ගවොඳින් ය ගන ඹනහ. ඒ  යුතු ගවොඳින් ය 

ගන ඹනහ.  

එතුභහ කිඹපු එක් හයණඹක් තභයි ගේ ආණ්ඩු ආහ  

ඳසගේ ඳ න් ත්ගත් එ විදුලි ඵරහහයඹක් -ගනොගයොච්ගචෝගල් 

විදුලි ඵරහහයඹ- විතයයි කිඹන එ. නමුත් රු භන්ත්රීරතුභනි, 

තමුන්නහන්ගේ ගවො භ දන්නහ  ගොත්භගල් විදුලි ඵරහහයඹ 

වුද ඳ න් ත්ගත් කිඹරහ. එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 

හරගආ ඒ ඳ න් ත්ගත් නළවළ, යනිල් විරாභසිංව භවත්භඹහ. 

එතුභහ ඒ ඳ න් න්න ඵඹ ගරහ සිටිඹහ. 1994 -2000 හරගආ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

අිළත් එඹ ඳ න් ත්ගත් නළවළ. ගඳොදුජන එක්ත් ගඳයමුණ යජඹත් 

ඵඹ ගරහ සිටිඹහ ඒ ගරහග . නමුත් භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ ඵඹ නළති ඒ විදුලි ඵරහහයඹ ඳ න් ත්තහ. අද ඒ 

ඵරහහයගඹන් විදුලිඹ ගදනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. ඊ  ඳසගේ 

ගයශිළටිඹ විදුලි ඵරහහයඹ ඳ න් ත්තහ. ඒ  විදුලිඹත් රඵහ 

ගදනහ. ඹහඳනගආ චුන්නහේ ප්රණගේලගආ විදුලි ඵරහහයඹක් ඳ න් 

ගන භහ ණනක් තුශ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  රුිළඹල් 

බිලිඹන ණන ඉතිරිඹක් යරහ දුන්නහ. ගනොගයොච්ගචෝගල් විදුලි 

ඵරහහයඹ ළන අද ථහ යන ඔඵතුභන්රහ එදහ ඒත් ඳ න් 

න්ගන් නළති ඵඹ ගරහ දණ වගන සිටිඹහ. අලුතින් විදුලි 

ඵරහහයක් ඳ න් ත්තහභ එළනි අ්රිුඹ වීේ ආදි ඹේ ඹේ ගේල් 

සිේධ ගරහ තිගඵනහ. අද ගනොගයි අතීතගආ ඳහ -වළභ දහභ- 

එගවභයි. ගේ රංහ ඉතිවහගආ ඳශමුළනි තහ  සිදු ව ගදඹක් 

ගනොගයි.  

රු භන්ත්රීරතුභනි, ණඹ ළීමභ ේඵන්ධ ථහ යමින් 

ඔඵතුභහ කි හ, "ණඹ හරිඹ ගහ න්න ඵළවළ. ණඹ උගුගල් 

  ගඵොගවොභ හිය ගරහ ඉන්ගන්" කිඹරහ. වළඵළයි රු භන්ත්රීරතුභනි, 

අිළ ණඹ න්ගන් න්න ගඵොන්න ගනොගයි. අිළ ණඹ අයගන 

තිගඵන්ගන් යගට් ංර්ධනඹ ගනුගන්. අද යගට් වළභ තළනභ 

ංර්ධනඹක් සිේධ ගරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහගේ 

එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරගආ ණඹ ත්තු ප්රණභහණඹ 

ගොච්චයද? දශ ගේය ඹ නිසඳහදනඹ  භහමීය  සිඹඹ  103 

ණඹ ත්තහ එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරඹ තුශ. නමුත් අිළ 

තභ අයගන තිගඵන්ගන් සිඹඹ  77  අඩු ප්රණභහණඹක්. තත් 

ණඹ න්න වළකිඹහ අඳ  තිගඵනහ. රු භන්ත්රීරතුභනි, ය ල් 

අඳ  ණඹ ගදන්ගන් නළවළ ණඹ ගහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් 

තිගඵනහ නේ. ආර්ථිඹ තුශ ඒ හගේ ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ නේ 

කිසිභ ය ක් ණඹ ගදන්ගන් නළවළ. ඵළංකුක් වුණත් එගවභයි. 

 
නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Hunais Farook to take the Chair?  
 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

I propose that the Hon. Hunais Farook do now take the 

Chair. 
 

ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ මූරහනගඹන් ඉත් 

වගඹන්, රු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ මූරහනහරඪ විඹ. 
அென் பஷமகு, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்த 

அகயமல, ஶண்தைஷகு வஹமனஸ் பஶதக் அலர்கள்  ெமயம 

லகஷத்ெஶர்கள்.  

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. HUNAIS FAROOK took the Chair. 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඵංගොගරොත් ගරහ ඹන 

ීහඳහය යන අඹ , ඵංගොගරොත් ග වි කිඹරහ ගඳගනන අඹ , 

අහර්ථ අඹ  ඵළංකු ණඹ ගදන්ගන් නළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත 

තත්ත්ඹ. ඇඳහයඹන් ඉන්න ඕනෆ. ණඹ ළන විලසහඹක් ඇති 

ගන්න ඕනෆ. ගේ ය  ේඵන්ධගඹන් ඒ විලසහඹ ඳලුදු ගරහ 

නළවළ. න්නහ ෆභ ණඹභ හරිඹ වරිඹ  ගනහ. ඒ 

හගේභ, දළන් ගේ ගන ණඹ ඔක්ගෝභ අගේ ආණ්ඩු හරගආ 

ත්තු ඒහ ගනොගයි. අගේ ආණ්ඩු හරගආ ත්ත ණඹ විතයක් 

ගනොගයි, තමුන්නහන්ගේරහගේ ආණ්ඩු හරගආ ත්තු ඒහත් අිළ 

තභ ගහ ගන ඹනහ. අගේ ගජෝන් අභයතුං භන්ත්රීරතුභහ 

ගභතළන ඉන්නහ. එතුභන්රහගේ හරගආ ගනහපු, අය ඩහ 

ළටුණු ජීේ ටි  අදහශ ණඹත් අිළ තභ ඉන්දිඹහ  ගහ ගන 

ඹනහ. ගජෝන් අභයතුං භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහ.  

 
රු ගජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு மஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ, නළවළ.  

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ණඹ යි ගනහග . Indian Line of Credit එගන් ගන් 

ගනහග . 

 
රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක්ෂෙ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு தபஸில் மஶவண ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

දෆළේද   ජරහ! 

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔ , ඒහ දෆළේද   ජරහ. අය අඳ ත් ගනළල්රහ දුන්ගන් " හ හ 

ෂහරි" ආදි එ එ ඒහ. ඒ ගරහග  ගඳොලීසිර  දි භ 

 ජගන ගිගආ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒහ ඔක්ගෝභ දළන් ඳයණ 

ඹඩර  විකුණන්න සිදු ගරහ තිගඵන්ගන්.  

 
රු ගජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு மஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභන්රහ ඒහගඹන් අවුරුදු 5ක් ළඩ ත්තහ යදයඹක් 

නළති.  

 
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ ඔක්ගෝභ ගනහග ත් ණඹ .  
 

රු ගජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு மஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉන්දිඹහග  වනහධහය රළබිරහයි ගනහග .  
 

රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ණඹ  ගනහග , Indian Line of Credit එගන්. ඒ විතයක් 

ගනොගයි. ඒ හරගආ භන්ත්රීරරුන් විකුණහ ත්තු  යන් තවඩු 

ගනහග ත් ණඹ . ඒත්, Indian Line of Credit එගන්. ඉතින් 

ඒ ණඹත් අිළ තභ ගනහ. Indian Line of Credit කිඹන්ගන් 

ණඹ ගනොගයිද? ණඹ ගනොගයි නේ ඒ ගන ගභොක්ද? 

ආධහයඹක් ගනොගයි. රු භන්ත්රීරතුභහ, ඔඵතුභහ ඒ ඳ රහ න්න 

එඳහ. එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු ඳහන් ිළටි ගනහහ ණඹ . 

ඳහන් ිළටිර  වනහධහය දුන්නහ අවුරුදු ණනහක්. ගොවිජන 

ංර්ධන ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝ ළන ථහ යන ගේ ගරහ 

ගන ගො  ගොවිඹහ නඟහ සිටුන්න ගේ යජඹ ගොතයේ  යුතු 
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2013 භළයි 08 

යනහද කිඹරහ ඵරන්න. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ආයේබ ශ 

ළඩ ිළිතගශක් තභයි ඳහන් ිළටි වනහධහයඹ රඵහ  ජභ. එදහ ඒ 

ආණ්ඩු ඳහන් මිර අඩු යන්න ප්රී භහ භහභ  යජගආ මුදලින් 

වනහධහයඹක් දුන්නහ. ඒ හගේභ ණඹ  ිළටි ගන්නුහ.  
 

රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක්ෂෙ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு தபஸில் மஶவண ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

ඒහත් ගන්න සිදු වුගණ් අඳ . 
 

රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒහත් ගන්න සිදු වුගණ් අඳ ; ගේ ආණ්ඩු . ගේ සිඹල්ර 

ශභනහයණඹ යමින් ගොවි ජනතහ ඇතුළු ගේ යගට් ජනතහ 

ළන -ශ්රී  රහංකිඹහ ළන- විලසහඹ තිඹහ ගන තභයි අද එක්ත් 

ජනතහ නිදවස න්ධහන ආණ්ඩු ඉසයව  ඹන්ගන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද ඉතිවහත දිනඹක් විධිඹ  

වන් යන්න භහ ළභළතියි. අවුරුදු 13ක් තිසගේ අ ගොවීන්  

ප්රණලසනඹක් තිබුණහ. විගලේගඹන් වේඵන්ගතො  දිස්රිAක්ගආ භව 

ජන නිගඹෝජිතඹකු විධිඹ  භභ ඉතහභ තුටු ගනහ, ආඩේඵය 

ගනහ අගේ යජඹක් ඹ ගත් අ ගොවිඹහගේ අයිතිහසිේ 

ආයක්හ ය  ජරහ, දහත් නළති තයභ  අ ගොවිඹහ ලක්තිභත් 

යන්න ත්තු ගේ ිළඹය ිළිතඵ. 1956 බිහි ව ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිතුභහගේ ආණ්ඩුග  රු ිළලිේ ගුණර්ධන භළතිතුභහ තභයි 

ෘෂිර්භ වහ ආවහය අභහතී ුරයඹ දළරුග .  

ඒ හරඹ තුශ තභයි -1957 ඔක්ගතෝඵර් භ 01ළනි දින- 

ගොවිජන ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු ිළහිටුරහ ඉන් අනතුරු 

1958 ගඳඵයහරි භ 01ළනි දින තභයි ගේ ඳනත ගන ආග . ඒ 

ඳනගත් ගොවි ජනතහ ලක්තිභත් යන, අ ගොවිඹහ ලක්තිභත් 

යන න්ති ණනහක් තිබුණහ. ඒ හගේභ යගට් නිසඳහදනඹ 

ළඩි ය න්න අලී න්ති ණනහක් තිබුණහ. එහි ඹේ ඹේ 

ආහයගආ ංගලෝධන ඇති ගරහ, ඳසු ගිඹ හරගආ ඵයඳතශ 

තත්ත්ඹක් ඇති වුණු ගරහග ; ගොවීන් 6,000ක් ඳභණ 

අඳවසුතහ  ඳත් වුණු ගරහග  භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහගේ යජඹ ඒ ළරැේද නිළයදි යරහ අද අ ගොවිඹහ 

ලක්තිභත් යරහ තිගඵනහ. එදහ ිළලිේ ගුණර්ධන භළතිතුභහ තුටු 

වුණහ හගේභ, ඔහු ඒ ගෞයඹ හිමි ය ත්තහ හගේභ භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ත්, ඒ හගේභ ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහ ත් ඒ ගෞයඹ හිමි ගනහ, ගේ යගට් ගොවි 

ජනතහගේ ගෞයඹ හිමි ගනහ කිඹන එ භහ ගේ අසථහග  

වන් යන්න ළභළතියි. 

ඒ හගේභ අනුය කුභහය දිහනහඹ භළතිතුභහ; ඒ කිඹන්ගන් 

හභහනීගඹන් අගේ ගඳශළන්තිගආ පුේරගඹක් කිඹරහ අිළ හිතන 

අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ ෘෂිර්භ අභහතීයඹහ 

ලගඹන් හි පු හරගආත් අිළ කි හ, ගේ ඳනත ංගලෝධනඹ 

යරහ ගොවිඹහ  අයිතිහසිේ රඵහ ගදන්න කිඹරහ. නමුත් ඒ 

හරඹ තුශත් ඒ  යුත්ත සිේධ වුගණ් නළගතයි කිඹන එ අිළ 

නහටුගන් ප්රණහල යනහ. නමුත් ගේ ඳනත ංගලෝධනඹ 

යන ගරහග  ඒ තනි භතඹ  යන්ගන් නළතු ඳක් 

විඳක් ඒ හගේභ අ ගොවිඹහගේ, ඉඩේ හිමිඹහගේ, ඒ සිඹලු 

ගදනහගේ ළභළත්ත ඇතියි එඹ යන්ගන්. ඉඩේ හිමිඹහ 

ඳළත්ත  ගශේ නළවළ. ගභොද, ඉඩගභන් අසළන්නක් න්න 

එ, ගොවිඹහ හර්ථ අසළන්නක් න්න  එ ගේ වළභ 

ඳළත්තක් ළනභ ල්ඳනහ යරහ, වළභ ගගනක් භඟභ හච්ඡහ 

ශහ. 

ඒ හගේභ භ  භතයි, රු ථහනහඹතුභහගේ 

ප්රණධහනත්ගඹන් භන්ත්රීරරු සිඹලු ගදනහභ එතු යරහ එතුභහගේ 

හර්ඹහරගආ ජ ගේ ිළිතඵ හච්ඡහ ඳළළත්වහඹ කිඹරහ. ඵළසිල් 

යහජඳක් ඇභතිතුභහත් භඟ ඹේ ඹේ තීන්දුර  ඇවිල්රහ ගච්ච 

ළරැේද නිළයදි කිරීභ වහ අහන ලගඹන් ඉතිවහත න 

තත් ළඩක් ශහ. ඒ තභයි ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ 6,000  විතය 

අහධහයණ සිේධ වුණහ; අ ගොවි අයිතිඹ නළති වුණහ. භවය 

ඳවුල් අහධඹ  ගිඹහ. භවය අඹ ජීවිත නළති ය ත්තහ. අිළ 

දන්නහ, අගේ ප්රණගේලර අ ගොවීන්  තභන්ගේ අයිතිහසිේ 

ගනොරළබීභ නිහ මිීම භළරුේ සිේධ වුණ ඵ. ඒ විධිගආ 

අහධහයණේ සිේධ  වුණු 6,000  ඳභණ අතීතඹ ත් ඵරඳහන 

ඳරිදි වන රඵහ ගදන්න  යුතු කිරීභ තත් ළදත් අසථහක් 

විධිඹ  භහ වන් යන්න ළභළතියි. එහි ජ ගඵොගවෝ ගේල් 

වහ ඹන විඹදභ දයන්න යජඹ  යුතු කිරීභ අඳ  තත් තුටු 

ගන්න පුළුන් හයණඹක් කිඹරහ භහ වන් යන්න ළභළතියි. 

අගේ යජගආ අභහතීරු ණනහක් -වත් ගදගනක් ඳභණ- ගේ 

 යුත්ත ඉසයව  ගනිඹන්න  යුතු ශහ. ඒ සිඹලුභ 

ගදනහ  අිළ අගේ ප්රණලංහ, ගෞයඹ හිමි යන භන් 

විගලේගඹන් ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ , ඒ හගේභ එස.එේ. 

චන්ද්රrගේන නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ ත් සතුතින්ත ගනහ. 

වේඵන්ගතො  දිස්රිAක්ඹ  තභයි ළඩිභ ඵරඳෆභක් සිේධ වුගණ්. 

ඒ හගේභ යගට් අගනක් ප්රණගේලර ත් ගේ ඵරඳෆභ ඇති වුණහ. 

අහිං අ ගොවිඹන් ලක්තිභත් යන ගේ ඳනත් ගටුේඳත 

ඩහ පරදහයී විධිඹ , තත් ප්රණඵර විධිඹ  ගන එන්න පුළුන්භ 

රළබීභ ිළිතඵ අිළ තුටු ගනහ. 

ඒ හගේභ ගේ ඳනත් ගටුේඳගත් තත් විගලේත්ඹක් භභ 

දළක්හ. ගභය ගගනන ංගලෝධනර ජ අ ගොවිඹහ ජීත් 

සිටිඹ ජ තභන්ගේ ඊශඟ අ ගොවි අයිතිඹ ඳයහ ගදන පුේරඹහ 

නේ කිරීගේ වළකිඹහ තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ඒ ිළිතඵද 

ඳවුල් අතය ඹේ ඹේ ප්රණලසන නිර්භහණඹ න තත්ත්ඹක් ඇති ගරහ 

තිබුණහ. ඒ තත්ත්ඹත් නිළයදි යන්න ගේ ඳනත  තුිතන් වළකි 

ගනහඹ කිඹන ආඩේඵයඹ අිළ තු තිගඵනහ. ඳනත් 

ගටුේඳත තුශ තිගඵන හයණහ අනු අනුප්රණහේතිඹකු නේ 

යන්න අ ගොවිඹහ  අය  ජභත් ඉතහභත් ළදත්. ගභොද, 

භ  භතයි මීය   ලින් තිබුණු විධිඹ  අ ගොවිඹහ භළරුණහභ 

ඳවුගල් ළඩිභල් දරුහ  තභයි ඒ අයිතිඹ ගිගආ. භවය ගරහ  

ළඩිභල් දරුහ ෘෂිර්භඹ ගනොයන ගගනක් නේ, ඔහු  

ඹභක් තිගඵනහ නේ, අ ගොවිඹහ  අයිතිඹ තිගඵනහ -වළකිඹහ 

තිගඵනහ- ඊශඟ දරුහ ගවෝ ගනත් දරුගක් නේ යරහ ඒ 

අයිතිහසිභ දි භ ඳත්හගන ඹන්න. 

අද අගේ ය   ඵත ඳඹන ගොවිඹහ ගනුගන් භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ ආණ්ඩු ත් ළදත් තීන්දු යහියඹක් 

තිගඵනහ. ඒ අතරින් ප්රණධහන තීන්දුක් විධිඹ යි භභ ගේ 

වඳුන්න්ගන්. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ  සිහිඳත් 

ගනහ ඇති මීය   ප්රණථභ අ ගොවිඹහ විතයක් ගනොගයි වළභ 

ගොවිගඹක්භ ඳළත්ත  දහරහ, අභත යරහ දහපු යුඹක් තිබුණ 

ඵ. යනිල් විරாභසිංව භවත්භඹහගේ ආණ්ඩු හරගආ තහක් 

එතුභහ කි හ, "දළන් කුඹුරු ළඩියි, කුඹුරු ඉඩේ ගොඩ යන්න 

ඕනෆ, ඒහ හණිජ  යුතුර  න්න ඕනෆ" කිඹරහ. එගවභ 

ප්රණහල නිකුත් ශ යුඹක් තිබුණහ. 

ඒ යුඹ අහන යරහ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 

ගොවිඹහ ලක්තිභත් යන යුඹක් ගොඩ නඟන්න  යුතු ශහඹ 

කිඹන හයණඹ එක්ත් ජහති ඳක්ගආ ඉන්න භන්ත්රීරරු වෘදඹ 

හක්ෂිඹ  එඟ ල්ඳනහ යරහ ඵළලුගොත් අං  

ිළිතන්නහඹ කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. පුයන් කුඹුරු 

අසළේ ජභ වහ  ත්තු ්රිුඹහ භහර්ඹ ව  ගඳොගවොය වනහධහයඹ 

ලගඹන්  රුිළඹල් 350   ගඳොගවොය ගදනහඹ කිඹන හයණහ දිවහ 

ඵරන්න. ගඳොගවොය මිටිඹ මිර රුිළඹල් 4,000  එවහ ඹන 

ගො ත් රුිළඹල් 350  ගඳොගවොය ගදනහ. ළලි ගවොණ්ඩයඹක් 

න්න ඵළවළ, රුිළඹල් 350 . ගඵොයලු ටික් න්න ඵළවළ, රුිළඹල් 

350 . භභ හිතන වළටිඹ  සිරැට් ඳළට් එගක්ත් ණන අද 

2199 2200 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගඳොගවොය ගවොණ්ඩයඹ මිර  ඩහ ළඩියි. භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහගේ යජඹ තභත් රුිළඹල් 350  ගඳොගවොය රඵහ 

ගදනහ. ගේ ගඳොගයොන්දු  වුගණ් භහින්ද ිකන්තනගඹන් 

ජනහධිඳතිතුභහ ගේ තහග  ගනොගයි, ඊ ත් ලින් තහග යි. 

හභහනීගඹන් ගේලඳහරන ඥගඹෝ, ගේලඳහරන ඳක්, යහජී 

නහඹගඹෝ ගදන ගඳො ගයොන්දු දි භ ඳත්හගන ඹන්ගන් නළවළ. 

ඒ හගේ උදහවයණ ඕනෆ තයේ තිගඵනහ. ඇ  අගට් ගඳොගයොන්දු, 

ව  ගන් වහල් ගනළල්රහ ගදන ගඳොගයොන්දු, 3.50  ඳහන් ගදන 

ගඳොගයොන්දු හගේ ගඳො ගයොන්දු ගඵොගවොභඹක් ළන ය  තුශ ථහ 

ඵව  රක් වුණහ. නමුත් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගොවි 

ජනතහ ගනුගන් රඵහ දුන්නු ගඳොගයොන්දු එතුභහ ගදළයඹක් 

ඵරඹ  ඳත් ගරහත් අදත් අණ්ඩ න්න 17  ළඩි 

ප්රණභහණඹක් රඵහ ගදනහඹ කිඹන හයණඹ අිළ ආඩේඵයගඹන් 

වන් යන්න ළභළතියි. ගේගක් ප්රණතිපර ලගඹන් ගභොක්ද 

වුගණ්? අිළ යටින් වහල් ගනහපු ජහතිඹක් ඵ  ඳත් ගරහ 

තිබුගණ්. අිළ ඳහන් න ජහතිඹක් ඵ  ඳත් ගරහ තිබුගණ්. භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ යජඹ ගේ ත්තු තීන්දුග  ප්රණතිපරඹක් 

විධිඹ  ඳයහරாභ යජතුභහගන් ඳසගේ වලින් ය  සඹංගඳෝෂිත 

වුණු යුඹ භහින්ද යහජඳක් යුඹ කිඹන එ අිළ  අබවභහනගඹන් 

අද වන් යන්න පුළුන්. දළන් අිළ ඊ ශඟ න්නඹ හ කිරීභ 

ිළිතඵ හච්ඡහ යනහ. ඊ ශඟ අවුරුේගේ අගේ ෘෂිර්භඹ 

ගභගවඹ න්ගන් ගොගවොභද කිඹන හයණඹ ිළිතඵ 

ජනහධිඳතිතුභහ හච්ඡහ යනහ. දළන් අිළ ගභොක්ද හච්ඡහ 

යන්ගන්? ගේ යගට් ජනතහ  අලී වල් ඳභණක් ගනොගයි, 

අිළ ඊ ශඟ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ නිසඳහදනඹ යන්න ඵරන්ගන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අිළ  සුේදහ ඳහන් න්න පුරුදු 

ගශේ නිේ ගනොගයි. නිේ ගඵොගවොභ ගේල්  ජරහ - ආධහය 

 ජරහ, වනහධහය  ජරහ, ඇදිවළ බිසට්  ජරහ -. එගවභ තභයි පුරුදු 

ගශේ. දළන්  අිළ ල්ඳනහ යනහ, සුේදන්  ඵත් න්න 

ගොගවොභද අගේ වහල් නිසඳහදනඹ යන්ගන් කිඹරහ. ිළ  ය  

ඹන්න ගොගවොභද අගේ වී ටි නිසඳහදනඹ යන්ගන් කිඹන 

හයණඹ ිළිතඵ දළන  අගේ ෘෂිර්භ අභහතීහංලඹ  යුතු 

යනහඹ කිඹන හයණඹත් අිළ  අබවභහනගඹන් වන් යන්න 

පුළුන්. ගේ ය  දළන භත් ගඵොගවෝ ගදයින් සඹංගඳෝෂිත ගරහ 

තිගඵනහ. එ ඳළත්තකින් ඵළලුගොත් වීලින් සඹංගඳෝෂිත 

ගරහ; ඵඩ ඉරිඟුලින් සඹංගඳෝෂිත ගරහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, 

මුංඇ ලින් සඹංගඳෝෂිත ගරහ. දළන් ඵරන්න, මුංඇ  අතුරු 
න්නඹ  ජ හ යනහ. භභ ගිඹ තිගආ වේඵන්ගතො  

දිස්රිAක්ගආ ඇවිදගන ගිඹහභ භ  ඇති වුණු තු  කිඹහ නිභ 

යන්න ඵළවළ. වළභ ඉඳනළල්රභ මුංඇ  පුයරහ. දළන් මුංඇ  

අසළන්න ගනශන හරඹ ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ. භභ 

හිතනහ, ත ළඩි හරඹක් ඹන්න ඉසගල්රහ මුංඇ ලිනුත් අිළ 

සඹංගඳෝෂිත ගනහඹ කිඹරහ. ගභොද අිළ වළභ ගදඹක්භ යටින් 

ගනළල්රහ හපු යුඹ අහන යරහ, ිළ  ය   අගේ නිසඳහදන 

ඹන යුඹ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ නහඹත්ඹ 

ඹ ගත් ඉදිරිගආ  ජ ඇති ගනහඹ කිඹන වතිඹ ඔඵතුභන්රහ  

රඵහ ගදමින් භභ නිවඬ ගනහ. සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 4.57] 

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගඵොගවොභ සතුතියි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. 

ජනහධිඳතිතුභහ ගතයේ ගභගවයක් ගේ ගොවි ජනතහ 

ගනුගන් යරහ තිගඵනහ ද, ඒ හගේභ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

ගොවි ජනතහ  කිසිභ ගදඹක් ගනොශ ආහයඹ 

ේඵන්ධගඹනුත් භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ ඹේ කිසි විග්රාවඹක් 

ශහ. අිළ දන්නහ, ඔඵතුභහ දක් ඇභතියගඹක් ඵ. ඔඵතුභහ 

භගේ මිත්රකඹහ. ඇභතිතුභනි, වළඵළයි ඔඵතුභහ ඔඹ ගොවි ජනතහ 

ළන ගතයේ ථහ ශත් අිළ  ගඳොඩි නහටුක් තිගඵනහ. 

ජනහධිඳතිතුභහ ගොවි ජනතහ ළන ථහ ශහ , ගේ සිඹලු 

ගේල් ළන ථහ ශහ , ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ අද රඵහ න්න  

ඵළරි විලහර ිළරික් -රක් දවඹ  ආන්න ිළරික්-  භභ 

හිතන්ගන් අභහතීතුභහ  කීඳ තහ  ජ ප්රණලසන ගඹොමු ශහ. අද ඒ 

ිළරි අයණබහඹ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

ඇභතිතුභනි, විගලේගඹන්භ අද ඔඵතුභහ දන්නහ, දළන  

රළබිරහ තිගඵන දත්ත අනු වතය ගදගනකු ඉන්න ඳවුර  

හභහනී ජීවිතඹක් ත යන්න රුිළඹල් 45,000 භහසි 

ආදහඹභක් තිගඵන්න ඕනෆ ඵ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ගන්න. 

රුිළඹල් 7,500ක් කිඹරහ ඔඵතුභන්රහගේ ඇභතිතුගභකු කි හ. 

භභ දළක්හ හටනඹක් දභරහ තිගඵනහ, "තණ ගොශ න්න 

දළන් පුරුදු ගඹල්රහ" කිඹරහ.  

රුිළඹල් 7500කින් භහඹක් න්න පුළුන් කිඹනහ. භභ 

දළක්හ හටන් එක් දභහ තිබුණහ,   "තණ ගොශ න්න දළන් 

පුරුදු ගඹල්රහ" කිඹරහ.  භභ හිතන්ගන් දළන් යගට් ජීන 

තත්ත්ඹ -   [ඵහධහ කිරීභක්]  භහගන්න.  

 
රු භන්ත්රීරයගඹක් 
(ஶண்தைஷகு உதப்பஷனர் எதலர்) 

(An Hon. Member) 

තණගොශත් දළන් වරි ණන්. 

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අිළ දන්ගන් නළවළ, අිළ  න්ගන් නළති හින්දහ. ඔඵතුභහ-  [ඵහධහ 

කිරීභක්] ගගේ ගතත්  රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ 

ගවොඳින් දන්නහ. අිළ නේ දන්ගන් නළවළ.  මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රීරතුභනි,  රු භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ  ගභොන ආහයඹ  

කි ත්, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ හරගආ ය  ගශේ ගොගවොභද  

කිඹන එ  රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ ඉතහ රසණ   විග්රාව 

ය දළක්වහ.  ඒ හරගආ  හි පු දක් ඇභතිරු  -ගභතළන ඉන්න 

ගොඩහක් අඹ- ඒ ළන දන්නහ.  ඒ අඹගන් විලහර  ිළරික් 

ගභතළන  ඉන්නහ. එතුභහ කිඹපු ආහයඹ   ගභතුභන්රහගේත්, 

අගේත්  තිගඵන ගන ගභොක්ද?  අිළ,  1948 ඉන්  එක්ත් 

ජහති ඳක්ගආ හි පු නහඹරු සිඹලු ගදනහ යකිනහ. අිළ 

කිඹන්ගන් නළවළ, ගේ නහඹඹහගේ  හරගආ ගේ සිේධ වුණහඹ, 

ගේ නහඹඹහගේ  හරගආ ගේ සිේධ වුණහඹ, අගේ හරගආ 

ගනොගයි, ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහගේ හරගආ ගනොගයි, 

යණසිංව ගප්රණේභදහ භවත්භඹහගේ හරගආ ගනොගයි කිඹහ.  අිළ 

එගවභ කිඹන්ගන් නළවළ. අිළ සිඹලු ගදනහභ  එතුභන්රහ යකිනහ.  

ගභතුභන්රහ කි හ, ඳහන් රුිළඹල් 3.50  ගදන්න   ගඳොගයොන්දු 

වුණහඹ කිඹහ. දුන්නහ. ඒ දුන්ගනත් ඔඵතුභන්රහගේභ නහයිහක්.  

ව  ගන් ගනල්රහ ගදනහඹ  කි හ. ඒ කි ග  ඒ  දසරඹ කිඹහ 

දළන් ඒගන් ඇඟ ගබ්යහ න්න වදනහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,  1994  ජ අිළ ගභතුභන්රහ   

ය  ඵහය ගදනගො  ඒ පුේර ණඹ   රුිළඹල් 25,000ක් හගේ 

ප්රණභහණඹක් වුණහ. අද ඒ රුිළඹල් රක් තුන වභහය ත්   

ළඩියි.  ණඹ න්න එඳහඹ  කිඹහ අිළ කිඹන්ගන් නළවළ. ණඹ න්න 

ඕනෆ. ය ක්  වුණහභ ණඹ න්න ඕනෆ. වළඵළයි ය ක් ණඹ න්න  

ඕනෆ සිඹඹ  7.2 ගඳොලිඹ  ගනොගයි; සිඹඹ  6.8  ගනොගයි. 

අඩුභ ණගන්  LIBOR අනුඳහතඹ  3.4ක්, 3.5ක් ගනහ.  වතය  

අඩු අනුඳහතඹ  න්න  පුළුන් නේ ගවොයි. ඒ ගහ න්න 

පුළුන්.  අගේ යගට් පුයළසිගඹෝ ඵංගොගරොත්බහඹ  ඳත් ගරහ 

නළවළ.  ගොගවොභත් අිළ ණඹ ගනහ.  යගට් ණඹ ගවීගේ 

වළකිඹහ  අනු  තමුන්නහන්ගේරහ සිඹඹ  10 ගඳොලිඹ  ත්තත් 

2201 2202 

[රු භහින්ද අභයවීය භවතහ] 
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ඒ ණඹ ප්රණභහණඹ ගනහ. ඒ ගනොගයි ප්රණලසනඹ. යගට් 

ජනතහ  ජීත් ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් තිගඵනහ. ජනතහ  

භහඹක් ජීත් ගන්න රුිළඹල් 45,000ක් අලී නේ  ඒ රුිළඹල් 

45,000 වේඵ ය න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් තිගඵනහ. 

විගලේගඹන්භ ඔඵතුභන්රහ  ජපු ගඳොගයොන්දු ගභොනහද ඵරන්න.  

2009  ජ යුේධඹ අන් ගනගො  ඔඵතුභන්රහ ගේ ථහ 

ගනොගයි අඳ  කි ග . 2009  යුේධඹ අන් ගනගො  කි ග  

ගේ ය  ආසිඹහග  ආලසචර්ඹඹ ඵ  ඳත්  යනහඹ;  ජනතහ  

ශ්රී  ආදහඹභක් රඵහ න්න  පුළුන් හතහයණඹක් ඇති 

යනහඹ කිඹහයි.  යුේධඹ නිහ යණ  විරුන් 25,000ගේ අත්, 

ඳහ නළති වුණහ.  ත 25,000ක් ජීවිතක්ඹ  ඳත් වුණහ. ඒ අඹගේ 

ඳවුල්ර  ගල් ගදනහඹ කි හ. තමුන්නහන්ගේරහ ඒ විධිගආ  

ගඳොගයොන්දු විලහර  ප්රණභහණඹක් දුන්නහ. වළඵළයි අද ගභොද ගරහ 

තිගඵන්ගන්?   

 විගලේගඹන්භ   යගට් ආර්ථිඹ ළන, සඹංගඳෝණඹ ළන  

ඔඵතුභන්රහ ථහ යනහ. වල්ලින් අිළ සඹංගඳෝණඹ 

ගරහ තිගඵනහ.  එහි ගෞයඹ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ත් හිමි 

ගන්න ඕනෆ.   එක්ත් ජහති ඳක්ඹ භවළලිගඹන් යපු ඒ 

හර්ඹ බහයඹ ගනොශහ නේ ඔඵතුභන්රහ  රයිට් බිර ගභගවභ 

ගනොගයි මීය   ළඩිඹ දව ගුණඹකින් ළඩි යන්න සිේධ ගනහ. 

චීනඹ, ආසිඹහ, ඉන්දිඹහ ඵඩ හන  හරගආ තභයි එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ  ඒහ යරහ ගේ ය  දියුණු ගශේ.   අගේ හරගආ 

ආහ  ගිඹහ  ණඹ ත්ගත් නළවළ. භවළලිඹ   ළඹ  වුගණ් 

ගඩොරර් මිලිඹන 780යි.  ගඩොරර් මිලිඹන 350ක් ආධහය ලගඹන් 

රළබුණහ. ඒහ තනිය ආධහය, ඒ කිඹන්ගන් ආගඹත් ගන්ගන් 

නළති ආධහය.  ඉතිරි ප්රණභහණඹ අිළ ණඹ ලගඹන් ත්තහ.  ඒ ණඹ 

ගඳොලී අනුඳහතඹ  වුගණ් සිඹඹ  0.8, සිඹඹ  1.2යි, grace period 
එ අවුරුදු දවඹයි. දළන් ගෝ ගේහ  grace period? අිළ ගේ ථහ 

යන්ගන් වයගඹන්, ගරாෝධගඹන් යුතු ගනොගයි. 

ඔඵතුභන්රහ ඹේකිසි ගවො ගදඹක් ශහ නේ  අිළ වළභ ගරහග භ 

එහි ගෞයඹ ආණ්ඩු  ගදනහ.  යුේධඹ ේඵන්ධගඹන් වුණත් 

එගවභයි.  එහි ගෞයඹ භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ , ගෝසහබඹ 

යහජඳක් භවත්භඹහ , යත් ගෂොන්ගේහ භවත්භඹහ , යනිල් 

විරாභසිංව භවත්භඹහ , චන්ද්රි්හ ඵණ්ඩහයනහඹ  කුභහයතුං 

භවත්මිඹ ඹන ඒ සිඹලු ගදනහ  -ඒ ගෞයඹ රළබිඹ  යුතු සිඹලු 

ගදනහ - අිළ ඒ ගෞයඹ ගදනහ. වළඵළයි  අගේ ය   වල් ව 
ඵඩ ඉරිඟුලින්  සඹංගඳෝෂිත වුණහ වළගයන්න අගේ යගට් 

අඳනඹන ගබෝර  දළන් ගභොනහද ගරහ තිගඵන්ගන්?   භහ ඒ 

ිළිතඵ දත්ත ගඳන්නුහ. ගභොද ගරහ තිගඵන්ගන්? දළන් ඒ 

ගගශ ගඳොශ ේපර්ණගඹන්භ ඳවත  ළටිරහ. ගෝෂී භතහයි 

කිඹන්ගන්  IMF එගක් ඔඵතුභන්රහගේ  ගවොභ මිත්රකඹහයි. රු 

ඇභතිතුභනි, එතුභහ ඳහ තිගඵනහ, ිළ  ිළ භ  අවුරුදු 18ක්  

යගට් අඳනඹනඹ ඳවත  ළටිරහඹ කිඹහ. යගට් දශ ජහති 

නිසඳහදිතඹත් එක්  ංන්දනඹ යරහ තභයි ඒ   ණනඹ  

යන්ගන්. යගට් දශ ජහති නිසඳහදිතඹත් එක්  ංන්දනඹ 

ශහභ අවුරුදු 18ක් ිළ  ිළ භ අගේ අඳනඹනඹ ඳවත  ළටිරහ. 

ගභොක්ද ගේ  ගවේතු?  අඳ   දළන් අඳනඹන ර්භහන්තඹක් 

නළවළ.  අිළ නිර්භහණඹ  යන ගේල් නළවළ.  ඵයිසිරඹක් - push

-bicycle එක්-, ගභෝ ර් යිරඹක්, හර් යථඹක්, ත්රීර වීරර් 

යථඹක් නිසඳහදනඹ  යන ආර්ථිඹ  අිළ නළඹුරු ගරහ නළවළ. 

ඉදිරි අනහතගආ ජ ඔඵතුභන්රහ ගභොක්ද ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගන්ගන්? ගත්, ගඳොල්, යඵර්  නිසඳහදනඹන් ේඵන්ධගඹන් අගේ 

විලහර ඵරහගඳො ගයොත්තුක් තිබුණහ. රු ඇභතිතුභනි, ඳරීක්හ 

යරහ ඵළලුගොත්, අද  තිගඵන ගත් ඳඳුරු අවුරුදු 100 ත් ඩහ 

ඳළයණියි. අිළ අද ඵංගොගරොත්බහඹ  ඳත් ගරහ.  

සුේගදෝ ඉතිරි ය ගිඹහ නේ ඹේ කිසි අඳනඹන ගබෝඹක් අිළ 

ඊ  ඳසගේ ඒ ගබෝඹ දියුණු ය නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු නහ, ඉදිරි අනහතඹ වහ දියුණු ගරෝඹත් 

භඟ ගේ ය  දියුණු යන්න පුළුන් කිඹරහ. වළඵළයි, එගවභ 

යන්න පුළුන් ලක්තිඹක් ගේ ය   නළවළ. ගභොද, අඳනඹන වහ 

ආනඹන අතය විලහර ඳයතයඹක් අද ඳතිනහ.  

රක්සභන් ගගනවියත්න ඇභතිතුභහ ගේ ළන ඳළසුහ. අිළ 

එතුභහ  හරඹක් රඵහ ගදනහ. එතුභහ අද සීනි ර්භහන්තඹ බහය 

ගන තිගඵනහ. එතුභහ දක් අභහතීයගඹක්. එතුභහ යන 

හර්ඹ බහයඹ ේඵන්ධගඹන් භභ වඵ යන්න ඹන්ගන් නළවළ. 

වළඵළයි ඔඵතුභන්රහ යන එ ගදඹක් ේඵන්ධගඹන් භභ 

විරුේධයි. ඔඵතුභන්රහ ගඳෞේලි ආඹතන ගදක් බහය ත්තහ. 

ඒ බහය ගන ඒගක් සප්රී තු විකුණහ න්න ඵළරි ගන ගො  

ඔඵතුභන්රහ ීමති අණඳනත් ගගනනහ. ගේ අණඳනත් ඒ 

ගඳෞේලි ආඹතනර , මුලින් හි පු ඒ පුේරගඹෝ ගේහ 

නිසඳහදනඹ යන ගො  ගනහග  නළත්ගත් ඇයි? ඒ 

පුේරඹන් ත් ගේ ප්රණලසනඹ තිගඵන්න ඇති. [ඵහධහ කිරීභක්] වළරී 

ජඹර්ධන භවත්තඹහ. වරි, ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ කිඹරහ 

කිඹමුගෝ. ඒ ළන  භභ ඔඵතුභහත් එක්  විහද යන්න ඹන්ගන් 

නළවළ. හධහයණත්ඹක් තිගඵනහ, ඔඵතුභහ කිඹන හයණගආ. 

ඒ නිහ භභ අනලී ගර විහදර  ඳළ ගරන්ගන් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, ඇභතිතුභහ කි  හයණඹ භභ ගවො  

අවගන සිටිඹහ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහත් භඟ විහද ගශේ නළවළ. 

ඔඵතුභහ කි හ, අතිරික්තඹක් තිබුණහ, ඒ අතිරික්තඹ ත්තහ  

ඳසගේ අලී අගනක් ප්රණභහණඹ ගන්න්න තභයි ඔඵතුභන්රහ 

ගේ හර්ඹ බහයඹ සිදු ගශේ කිඹරහ.  දළන් අගේ ප්රණලසනඹ ගේයි 

රු ඇභතිතුභනි. භභ හිතන්ගන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 

ගේ ගඳොගයොන්දු ගදන ගො  ඔඵතුභහ ආණ්ඩු ඳළත්ගත් සිටිගආ 

නළවළ. එතුභහ කි ග , 'භත  තිත' තිඹනහ කිඹරහ. අඳ  ප්රණලසනඹ 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගේ ඳළත්ගත් ඉන්න ගො  ශ්රී  රංහ 

නිදවස ඳක්ගආ නහඹගඹෝ යපු ගේල් ගඵොගවොභ විග චන 

යපු ගගනක් නියි. කිඹන ගේ ගනොගයි යන්ගන්. 'භත  

තිත' කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ නේ ගේ ජහති නිසඳහදනගඹන් 

නිසඳහදනඹ න සප්රී තු ප්රණභහණඹ ඳභණක් ඳහවිච්ික- 

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

භ  විනහඩිඹක් ගදනහද? 

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගදනහ.  

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

භදීහය කිඹන්ගන් උක්ලින් සීනි වරි සරහ ඒගක් 

අතුරුපරඹක්.  

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔ , අතුරුපරඹක්.  

 
රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

තමුන්නහන්ගේ කිඹන්ගන් ඒ භදීහය හනුග  අරින්න 

කිඹරහද? 

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නළවළ, එගවභ කිඹන්ගන් නළවළ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் தசதனலஷத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ භදීහයලින් යන්න පුළුන් ප්රණධහනභ ගේ තභයි අයක්කු 

නිසඳහදනඹ කිරීභ. ඒ විඹ යුතුයි.  

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ භගේ ථහ අවගන සිටිගආ නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹපු 

ථහ  ගන් භභ කි ග  අතිරික්තඹක් තිගඵනහ නේ ඒ න්න 

කිඹරහ.  භභ කිඹන්ගන් නළවළ, භදීහය බහවිතඹ ගවො නළවළයි 

කිඹරහ.  භගේ විලසහඹ භභ කිඹන්නේ.  එඹ ත ගගනකුගේ 

භතඹ අනු ගනස ගන්න පුළුන්. ප්රණජහතන්ත්රකහ ජ ය  හ  

ගවෝ භදීහය ඳහවිච්ික යන්න අලීතහක් තිගඵනහ නේ ඒ 

අයිතිඹ තිගඵන්න ඕනෆ කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. ගඵෞේධ 

දර්ලනඹක් එක් ගොයි ආහයගඹන් ඒ ළග නහද කිඹන එ 

ේඵන්ධගඹන් භ  විග්රාවඹක් යන්න ඵළවළ. වළඵළයි, භගේ 

ගඳෞේලි භතඹ තභයි ප්රණජහතන්ත්රකහ ජ ය  ඒ අයිතිඹ තිබිඹ යුතු 

ඵ. එක්ත් ජහති ඳක්ගආ අිළ කි ග  නළවළ ගන්, භත  තිත 

තිඹනහ කිඹරහ. එඹ අවධර්ඹත් යන්න, ඒහ  ඵදු ළඩිගඹන් 

වන්න ඒ හර්ඹ බහයඹ අිළ එක්ත් ජහති ඳක්ගඹන් ශහ.  

වළඵළයි ජනහධිඳතිතුභහ ය   ගඳොගයොන්දුක් දුන්නහ ගන්. එතුභහ 

එ ගඳොගයොන්දුක් ගනොගයි, ගඳොගයොන්දු යහියඹක් දුන්නහ. 

එතුභහ කි හ, ජනතහගේ ජීන ඵය අඩු යනහ; අඳනඹන ළඩි 

යනහ; ඒ හගේභ ආනඹන අඩු යනහ කිඹරහ. අද එතුභහ  හ 

ඉන්න සිඹලු ගදනහ සිඹලු ේඳත් රඵන්ගන්, සුය ළඳ විඳින්ගන් 

විගලේගඹන්භ අගේ යණ විරුන්  ිළන් සිේධ ගන්න. ඒ යණ 

විරුන්  ගල් ගදනහ කිඹරහ කි හ. ගල් වහයසීඹයි  ජරහ 

තිගඵන්ගන් රු ඇභතිතුභනි, ගේ අවුරුදු ඳව භ. ගභොක්ද ගේ 

ආණ්ඩු? ගභච්චය මුදල් ප්රණභහණඹක්, ගභච්චය ේඳත් ප්රණභහණඹක් 

ගේ යගට් තිගඵනහ. ඔඹ කිඹන ආහයගඹන් කුඹුරු ඳනත ඹ ගත් 

යණ විරුන් ,  මිඹගිඹ යණ විරුන්ගේ ඳවුල්ර  කුඹුරු 

ෆල්රක් ගදන්න තිබුණහ ගන්. ඒ හගේභ දුඵර තත්ත්ඹ  ඳත් 

ගරහ ඉන්නහ යණ විරුන්ගේ ඳවුල්ර ත් කුඹුරු ෆල්රක් 

ගදන්න තිබුණහ ගන්. ගේ හර්ඹ බහයඹ ගේ අණඳනත්ලින් 

යන්න තිබුණහ ගන්. ඔඵතුභන්රහ අතින් ගදන්ගන් නළවළ ගන්.  

යණ විරුන්  දුන්නු ගඳොගයොන්දු ඉටු ශහද? නළවළ.  

අද ඔඵතුභන්රහ ඹේ කිසි ආහයඹ  ආලසචර්ඹඹක් විඳිනහ 

නේ එඹ විඳින්ගන් සුළු ගො ක්. ඕනෆ නේ යගට් සීඹක් නළත්නේ 

එසිඹ ඳණවක්. අගනක් මිනිසුන්   ීමතිඹක් නළවළ. අගනක් 

මිනිසුන්  ගේ යග න් රළගඵන ව වයණක් නළවළ. ය න්න 

කිසිභ ගදඹක් නළවළ. ඵරතර නළත්නේ, ආණ්ඩුග  ප්රණධහන 

පුේරඹහගේ ේඵන්ධතහක් නළත්නේ කිසිභ ගදඹක් ය න්න 

විධිඹක් නළවළ. තභන්  ගොයි තයේ උත්හවඹක් න්න පුළුන් 

වුණත් ය න්න ඵළවළ. ගභොද, ගේ ඳහරනඹ න්ගන් සුළු 

ිළරික් අතින්. ඒ ඳහරනඹ සුළු ිළරික් ගවෝ යරහ වරිඹ  ශහ 

නේ අගේ විග චනඹක් නළවළ. වළඵළයි, අද ගභොක්ද ගන්ගන්  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි?  යගට් අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු වුණ 

අඳනඹන ආදහඹභ අවුරුදු දවඅ ක්  තිසගේ ඳවශ  ළග න්ගන් 

නළවළ, එගවභ නේ. ඒ හගේභ ගේ යණ විරුන්  රඵහ ගදනහයි 

කිය ඒ වන අිළ රඵහ ගදන්න ඕනෆ. ගල් 400ක් රඵහ  ජරහ අිළ 

නිේ ඉන්ගන් නළවළ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ේ උදහ ඹ ගත්- 

රක්සභන් ගගනවියත්න ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ හරගආ හිටිඹ 

ඇභතියගඹක්. ඔඵතුභහ ගේ ළන  දන්නහ.  ගොගවොභද ගේ 

ය ගට් ජනතහ  ගල් ළඳයුග  කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ.  

ගල් රක් විසිඳවක් ගනොගන්න පුළුන්. භවය ට්ටිඹ ගේ 

ංීහ ළන වඵ යන්න පුළුන්. අඩුභ ණගන්  ඔඵතුභන්රහ 

ඹන ඹන තළන තිගඵන්ගන් ගප්රණේභදහ භවත්තඹහ වදපු ගල්. ඒ 

හගේභයි භවගඳොශ, ඒ හගේභයි ේ උදහ, ඒ හගේභයි ඇඟලුේ 

ර්භහන්තඹ. ගභතුභහ කි හ, අඳ යගට් රක් වතය  ළඩිඹ 

රැකිඹහ නළති ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. අඳනඹනඹන් 

ේඵන්ධගඹන් ථහ ගශොත්මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,    

GSP වනඹ ළන අිළ සුේදන්  දි දික් යන්ගන් නළවළයි කිඹරහ 

කි හ.  එතගො  අගේ තිගඵන රැකිඹහ ප්රණලසනඹ ගොගවොභද අිළ 

වින්ගන්? කිරිඇල්ර භවතහ කි  ආහයඹ  අගේ ඇඟලුේ 

ර්භහන්තලහරහ  විලහර ප්රණභහණඹක් ළසී ගිඹහ. දළන් වුද ඒහ  

 කිඹන්ගන්? වුරුත්  කිඹන්ගන් නළවළ. ගභොද, 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඉදිරි අනහතගආ ජ අිළ ණඹ 

ගයි.  එන අවුරුේගේත් අිළ ණඹ ගයි. ඊ  ඳසගේ 

අවුරුේගේත් ණඹ ගයි. වළඵළයි ඉදිරි අනහතගආ ජ ආර්ථිඹ  

විලහර ප්රණලසනඹ  අනිහර්ඹගඹන්භ මුහුණ ගදන්න අඳ  සිදු 

ගනහ. ගභොද, මුදල් ප්රණභහණඹ ේඵන්ධගඹන්, ංිකත ප්රණභහණඹ 

ේඵන්ධගඹන් ප්රණලසනඹක් තිගඵනහ. ගභොද, ගේහ ණඹ  ත්ත 

මුදල්. ගභොද, අඳනඹනඹ අවුරුදු 18ක් තිසගේ  ඩහ ගන 

ළග න ගො , ආනඹනඹ ත තත් ළඩි න ගො  ඳයතයඹ 

ළඩි නහ. එතගො  ඉදිරි අනහත ගආ ජ විලහර ප්රණලසනඹක් ඇති 

නහ. භහ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ විහදඹ අසථහග  ජ ගඳන්නුහ, 

අඳනඹන ගබෝ නිසඳහදනඹ ඳවශ ළටී ඇති ඵ. අඹ ළඹ 

ථහග  ජ ජනහධිඳතිතුභහ තුන් ඳහයක් ඵඩ ඉරිඟු ළන ථහ ශහ. 

ඵඩ ඉරිඟු අතිරික්තඹක් තිගඵනහ. ඒ අඳ ිළිතන්නහ. යගට් 

නිසඳහදන ගබෝ කිඹන්ගන් ඵඩ ඉරිඟු ඳභණක් ගනොගයි. එගවභ 

නේ ෘෂි ර්භඹ ේඵන්ධගඹන් යගට් විලහර ප්රණලසනඹක් 

තිගඵනහ.  

ඔඵතුභන්රහ ථහ ශහ භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ ළන. 

භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොගශේ තිගඵන අලීතහ ගභොක්ද? ත 

runway එක් අලී නේ අඳ  යත්භරහගන් ඇති යන්න 

තිබුණහ. නළත්නේ ටුනහඹ ඇති යන්න තිබුණහ. අද අිළ  ගේ 

ගනුගන් විලහර මුදල් ප්රණභහණඹක් විනහල යරහ තිගඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ සුදු අලිගඹකු ඵ  ඳත් 

ගරහ.  සිඹඹ  7.2 ගඳොලිඹ  ණඹ ළීමගභන් ගොමිස මුදරක් 

රඵහ න්න, ඒගන් ගනත් ගදඹක් රඵහ න්න සුළු ිළරිගේ 

වුභනහ  ශ ගදඹක් මි යගට් ජනතහ  ඹවඳතක් න ගදඹක් 

ගනොගයි.  

අිළ වේඵන්ගතො  යහඹ ේඵන්ධගඹන් ඇභතිතුභහගන් 

ප්රණලසනඹක් ඇහුහභ ඇභතිතුභහ කි හ, ඕනෆ නළක් එන්න ගතල් 

වරහ ගඳන්න්නේ කිඹරහ. ඒ අලින් ඹන ගො  වේඵන්ගතො  

යහඹ  ආපු එ ජහතීන්තය නළක් ළන අඳ  කිඹන්න. 

ගොශම  ආපු නළක් ඵර යරහ එවහ  ඹළ හ නේ මි, ආපු 

එ නළක් කිඹන්න. ගභොනහද එදහ කි ග ? නළ  400ක් එවහ 

ඳළත්ගතන් ඹනහ; ද  නළ  30ක් ආත් අඳ  විලහර 

ආදහඹභක් එනහ කි හ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු ආදහඹභ ගේ ය   රළගඵන්ගන් නළවළ. 

එගවභ නේ ඒ සුදු අලිගඹකු ඵ  ඳත් ගරහ. ඒ ිළිතන්න 

ඕනෆ.  

ඊශඟ  දකුණු අධිග ගී භහර්ඹ ළන කි ගොත් ඒගන් අඳ  

විලහර ඳහඩුක් තිගඵනහ. භහ හධහයණ ථහ යන 

භන්ත්රීරයගඹක්. ඒ අධිග ගී භහර්ඹ ගනුගන් රඵහ ත් ණඹ 

හගේ ඳස ගුණඹ ප්රණභහණඹක් අිළ ගනහ. ඒගන් අඳ  එන 

ආදහඹභ ඳගවන් එයි. වළඵළයි අිළ කිඹනහ, ඒත් භක් නළවළ 

කිඹරහ. ගභොද, ඒ භහර්ඹ තිගඵනහ. ඹේ කිසි ආහයඹ 

භනහභනඹක් තිගඵන්න පුළුන්. ඉදිරි අනහතගආ ඹේ කිසි 

ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්. විරුේධ ඳක්ගආ භන්ත්රීරයගඹකු 

ලගඹන් විග චනඹක් වළටිඹ  කිඹන්න පුළුන්, අිළ ඒ ඳහය 

ගනුගන් ණඹ හගේ ඳස ගුණඹක් ගනහ; ආදහඹභ ලගඹන් 

රළගඵන්ගන් ඳගවන් එයි; ගේ ය   යපු අතිවිලහර  

අඳයහධඹක් කිඹරහ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඳහයක් වළදුහ 

නේ ඒ ඳහගයන් ඹේ කිසි ප්රණගඹෝජනඹක් අඳ  න්න පුළුන්. ඳහගර් 

ප්රණමිතිඹ ගනස ගන්න පුළුන්. ඳහය  විඹදේ ශ මුදල් ප්රණභහණඹ 

ේඵන්ධගඹන් අඳ  ප්රණලසන තිගඵන්න පුළුන්. වළඵළයි ඹේ කිසි 

ආදහඹභක් රළගඵනහ ගන්න පුළුන්.  
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මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඊශඟ  අිළ විදුලි බිර ළන 

ඵරමු.  ජනහධිඳතිතුභහ කි හ විදුලි බිර ළඩි ගශේ නළත්නේ ගේ 

ආර්ථිඹ ඩහ ළග නහ කිඹරහ. එතගො  ගභොක්ද ගේ 

ආණ්ඩු අවුරුදු ඳවක් තිසගේ යපු හර්ඹ බහයඹ? අවුරුදු ඳවක් 

ගනොගයි, අවුරුදු 18  ආන්න හරඹක් ගේ ිළරි ආණ්ඩු 

ශහ.  ගභොනහද යරහ තිගඵන්ගන්? 2001  ජ අඳ  ගේ ආණ්ඩු 

බහය ගදන ගො  තිබුගණ් ඍණ 1.5 ආර්ථිඹක්. අර්ල් 

ගුණගේය ඇභතිතුභහ, රක්සභන් ගගනවියත්න ඇභතිතුභහ, 

හමිණී ගරොකුගේ ඇභතිතුභහ දළන් ගේ රු බහග  ඉන්නහ. 

ගභතුභන්රහ 2001  ජ බහය ත්ගත් ඍණ 1.5 ආර්ථිඹක්. බහය 

අයගන ගභොනහද ගශේ? ගභතුභන්රහ අවුරුදු ගදකින් සිඹඹ  

6.8ක් දක්හ ආර්ථි ර්ධනඹක් ඇති ශහ. අිළ හිටිගආ නළවළ. 

අඳ  ඒගක් credit එ න්න ඵළවළ. වළඵළයි එදහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ අවුරුදු ගදකින් ඒ ශහ. අිළ රැකිඹහ ගනොදුන්නහ 

කිඹන්න පුළුන්. රැකිඹහ ගදන්න ඵළවළ; ගදන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක්, ආර්ථිඹක් තිබුගණ් නළවළ. ඒහ අගේ ආණ්ඩු අතින් 

ගදන ගේල්ද? නළවළ. අිළ ඳරිතීහඹක් ශහ. අිළ ය  ළන හිතුහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ වළභ 

ගරහග භ ය  ළන හිතුහ. යනිල් විරாභසිංව භවත්භඹහ ඳභණක් 

ගනොගයි, ගප්රණේභදහ භවත්භඹහ, ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ, 

ඩඩ්ලි ගේනහනහඹ භවත්භඹහ,  ඩී.එස. ගේනහනහඹ භවත්භඹහ, 

ගජෝන් ගොතරහර භවත්භඹහ 1948 ඉරහ යපු ගේල් 

ේඵන්ධගඹන් අිළ  කිඹනහ එක්ත් ජහති ඳක්ගආ 

භන්ත්රීරරු වළටිඹ . ඒ අඳ  ආඩේඵයඹක්. අඳ   ඒ ළන  

කිඹන්න පුළුන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, විගලේගඹන්භ භහ දළක්හ 

උගේ හසුගේ නහනහඹක්හය - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

කීභ න්නහද? 

 

රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහත් අගේ ඳක්ගආ ගන් හිටිගආ. භහ ඔඵතුභහගේ ඳයණ 

ථහක් ඇහුහ. ඒගක් ඔඵතුභහ  
 

[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඵණින වළටි - [ඵහධහ කිරීභක්] රේජහග  ඵළවළ.  

 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඩහවින්ද කිඹරහ අවනහ.   

 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ිකන්තගඹක්ද කිඹරහ අවනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
භහය ිකන්තගඹක් ගන් කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ථහ 

යන්ගන්- [ඵහධහ කිරීභක්] ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ ඔඵතුභහ 

කිඹන්ගන් නළවළ.  
 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
කිඹරහ කිඹන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්. අිළ එගවභ ථහ යන්ගන් නළවළ. 

එගවභ ථහ යපු එක්ගනහ තභයි අද එවහ ඳළත්ත  ඳළනරහ ගේ 

ථහ යන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,   
 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඵළන්න වළටි දළක්හ නේ රේජයි. භභ CD එ එන්නේ. අවුරුදු 

ණන  ඉසය ගරහ යපු ථහග  CD එ භ  වේඵ වුණහ.  
 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 ඩහවින්ද කිඹරහ අවනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගේ ිකන්තන ඉදිරිඳත් 
යන්න  

 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 ඩහවින්ද කිඹරහ අවනහ? [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
[මූරහනගආ අණ ඳරිදි ඉත් යන ර ජ.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඩහවින්ද කිඹරහ අවනහ. ගේ   අතුල්රන්න ඕනෆ ගල්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] අිළ දහත් ගේලඳහරන නහඹගඹකු  එගවභ ථහ 

යන්ගන් නළවළ. ගභතුභහ ථහ ශහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඵරන්න අද ගභතුභන්රහ ෆ 

වනහ; සීනි කියනහ එවහ ඳළත්ත  ගිහිල්රහ. භක් නළවළ.  

විගලේගඹන්භ රු හසුගේ ඇභතිතුභහ කි හ ඵදු 

ප්රණතිඳත්තිඹක් අඳ  ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ. ඊ  ඳසගේ අය 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ, "We have our way; you have your say" - 

"අිළ ඉන්ගන් ආණ්ඩු ඳක්ගආ; අඳ  ඕනෆ ගේල් යනහ; 

තමුන්නහන්ගේරහ ඕනෆ නේ විග චනඹ යන්න" කිඹරහ. එතුභහ 

එගවභ කිඹන භන් හසුගේ නහනහඹක්හය ඇභතිතුභහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ගආ අඳ  කිඹනහ, ඵදු ප්රණතිඳත්තිඹක් වදන්න ලු. අිළ 

වදන්න ඕනෆ නළවළ. Stock market එ න්නහ ආදහඹගභන් 

කිසිභ ඵේදක් අඹ යන්ගන් නළවළ. ගොශම වගත් ඉන්නහ 

ගරොක්ගෝ, ල්ලිහයගඹෝ ටි තභයි ඒගන් ආදහඹභක් 

රඵන්ගන්. වළඵළයි ගේ ඳහන් න භනුසඹහ, භූමිගතල් ටි 

න්නහ භනුසඹහ, අගනකුත් ගේල් මිර  න්නහ භනුසඹහ 

විලහර ලගඹන් ඵදු ගන්න ඕනෆ. ඒ ිළරි ේඵන්ධගඹන් 

ජනහධිඳතිතුභහගේ හිත උණු න්ගන් නළවළ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

විදුලි හසතු ඵරන්න. අද විදුලි බිර ගනුගන් රුිළඹල් 

5,000ක් ග හ නේ එන භහගආ  අඩුභ ණගන් රුිළඹල් 

10,000ක් ගන්න නහ. එතගො  විදුලි බිර ඳභණක් 

ගනොගයි ගන් ළඩි ගන්ගන්, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. 

මිනිසසු ජීත් ගන්ගන් ගොගවොභද? ඳඩිඹ ලගඹන් න්ගන් 

රුිළඹල් 15,000යි, 25,000යි. වතය ගදගනක් ජීත් න ඳවුර  

භහඹ  අඩුභ ලගඹන් රුිළඹල් 45,000ක් විඹදේ ගනහ. 

එතගො  ගේ ිළරි ජීත් න්ගන් ගොගවොභද? විදුලි බිර රුිළඹල් 

10,000යි. ඒත් එක් ඳහල් හසතු, ඵස හසතු ආ ජ සිඹලු ගේල් 

ළඩි නහ. අද ආණ්ඩු ඵංගොගරොත්බහඹ  ඳත් ගරහයි 

තිගඵන්ගන්, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. අිළ ඉතහභ දුගන් 

ථහ යන්ගන්. යුේධඹ අන් වුණහ  ඳසගේ අිළ 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණු ය  ගනොගයි, අඳ  ඉතිරි ගරහ 

තිගඵන්ගන්, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. දූණඹ ඉව වහ 

ගිහිල්රහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ යගට් ීමතිඹක් නළවළ; ඹව 

ඳහරනඹක් නළවළ. ඒ සිඹලු ගේල් විනහල ගරහ තිගඵනහ, 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. ගේ යගට් ආණ්ඩුරாභ ීසථහගන් 

අගේ ගඵෞේධහභ ආයක්හ යරහ තිගඵනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now.  
 

රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Please give me one more minute, Sir. දළන් ගභතුභන්රහ 
ගඵෞේධ දර්ලනඹ ේඵන්ධගඹන්, අගේ ආභ ේඵන්ධගඹන් 
ථහ යනහ. නමුත් 2013.05.07 ළනි දින 
colombogazette.com කිඹන  website එගක් "Sean 

Kingston, Nelly in Sri Lanka"  ඹ ගත් ගභගවභ  වන් 
නහ:   

I quote: 

―Parliamentarian a National rugby player himself, who is involved 
with Carlton, tweeted saying that the two big names will be in Sri 

Lanka for the concert on the 12th of July."  

භභ නභ කිඹන්ගන් නළවළ.  ගේ අඹ එන්ගන් වුද? "Phat 

Buddha Productions". A List of Satisfied Clients ඹ ගත් 

"ගනලී" කිඹන නභ ඉවිතන්භ තිගඵනහ. භහ ගභභ ගල්නඹ 

බහත* යනහ.  

විගලේගඹන්භ Phat Buddha ප්රණතිභහ ිළන්තයඹකුත් 

තිගඵනහ. ආගයෝව ඳරිණහව ගේවඹක් තිගඵන, අිළ විලසහ යන 

බුදුන් වන්ගේ ේඵන්ධගඹන් ඇත්ත භ අඳ  ගේහ කිඹන්නත් 

රේජයි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. අගේ ගඵෞේධ ධර්භඹ 

ිළිතඵ අඳ දයන ආල්ඳඹ ගභොක්ද? ගේ ිළරි ළන භ  නේ 

ලගඹන් ථහ යන්න ඵළවළ. Phat Buddha Productions, 

Buddha's Engineers and Buddha's Producers. භ  භතයි 

"ඒගෝන්" නභළති හඹඹහ රංහ  ආහ. ඔහු න න 

අසථහග  ඉදිරිඳත් යන ඳසුතර දර්ලනඹන්හි ිළටුඳසින් භහ 

හිතන වළටිඹ  බුදු වහමුදුරුන්ගේ ගඳොඩි ිළන්තයඹක් තිබුණහ. එඹ 

sponsor යපු භහධී ආඹතනඹ  ගේ යගට් විලහර ිළරික් ල් 

ළහුහ. ඒ හඹඹන් ආණ් ඩුගන් තභයි ගන්නුග . නමුත් 

ආණ්ඩු ඇඟ ගබ්යහ ත්තහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ගේ Nelly ව Sean 

Kingston ඹන ගදගදනහ ඉදිරි අනහතගආ ජ යන හර්ඹ බහයඹ 

"Phat Buddha Productions" ඹ ගත්  වන් ගනහ. 

විගලේගඹන්භ තත් එක් තිගඵනහ, "Talk to the Buddha". 

එභ ගල්නඹත් භහ බහත* යනහ, මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීරතුභනි.  

ගේ ආණ්ඩු  බුේධහභ ළන ථහ යනහ, භත  තිත 

තිඹනහඹ කිඹනහ, ඒ හගේභ දවතුන්න ආණ්ඩුරாභ ීසථහ 

ංගලෝධනඹ ේඳහදු යනහඹ කිඹනහ, විෘත ආර්ථිඹ නළති 

යනහඹ කිඹනහ, ජනහධිඳති රாභඹ නළති යනහඹ කිඹනහ, 

දූණඹ නළති යනහඹ කිඹනහ. වළඵළයි ආසිඹහග  කිසිදු ය ක් 

ගනොයපු ආහයගඹන් ය  දූණඹ යන, ය  විනහල යන 

ආණ්ඩු ඵ  ගේ ආණ්ඩු ඳත් ගරහ තිගඵනහ, මූරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීරතුභනි. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Felix Perera. You have 

10 minutes.  

 

[අ.බහ. 5.17] 

 

රු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගේහ අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு தேதக்ஸ் தபமஶ - சதோக மசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, සුජී ගේනසිංව භන්ත්රීරතුභහ 

ආවහය ළන ථහ ශහ, නහඹඹන් ළනත් ථහ ශහ. එතුභහ 

නහඹඹන් හ ත් ගදොස කිඹන්ගන් නළවළයි කි හ  ර්තභහන 

නහඹත්ඹ එතුභහ  රන්ගන් නළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත 

තත්ත්ඹ. ඒ  භක් නළවළ. වළඵළයි ඔඹ ගොල්රන්  අිළ 

ඉන්නහ. බඹ නළතු ගේ ඳළත්ත  එන්න.  

බුදු වහමුදුරුගෝ ගේලනහ ය තිගඵනහ, "සිඹල්ගරෝභ ආවහය 

නිහ ජීත් ගති" කිඹරහ. ඇත්ත ලගඹන් ඵරනහ නේ, එක්ත් 

ජහතීන්ගේ ආවහය ව ෘෂිර්භ ංවිධහනගආ 2010 ං හී 

ගල්න අනු මිලිඹන 925ක් ජනතහ කු ගින්ගනන් ඉන්නහ. 

ඇගභරිහග  තභයි ළඩිපුය ිළරික් ඉන්ගන්. ඇගභරිහග  එ 

ගො   ල්ලි තිගඹනහ. ත ගො ක් කු ගින්ගන් 

ඉන්නහ. ගරෝ ජනවනගඹන් මිලිඹන 6.8ක් කු ගින්ගන් 

ඉන්නහ කිඹරහ තභයි තක්ගේරු යරහ තිගඹන්ගන්. ඉතින් ගේ 

ගේදහචඹ  විලහර ිළරික් ගොදුරු ගරහ ඉන්නහ. කු ගින්න 

නිහ මිඹ ඹන අවුරුදු 5  අඩු ශභයින්ගේ ංීහත් ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අිළ එක් කිඹන්න ඕනෆ. 

සිඹඹ  85ක් ගොවීන් සිටින ගේ යගට් එගවභ ගදඹක් ගරහ නළවළ. 

කු ගින්ගනන් රංහග  වුරුන් ගවෝ මිඹ ගොස තිගඵනහඹ 

කිඹරහ අිළ තභත් අවරහ නළවළ. ජනහධිඳතිතුභහගේ ප්රණතිඳත්තිඹ 

අනු ගඳො ගවොය වනහධහයඹ රඵහ  ජභ, ඒ හගේභ ගොවිඹහ  නිසි 

තළන රඵහ  ජභ, ගොවිඹහ සුයක්ෂිත කිරීභ වහ ඵළසිල් යහජඳක් 
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[රු සුජී ගේනසිංව භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරගආ තඵහ ඇත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසතහරගආ තඵහ ඇත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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ඇභතිතුභහගේ ළඩ ිළිතගශල් ඹන සිඹල්රභ එතු වුණහභ අගේ 

ආණ්ඩු ෘෂි ආර්ථිඹ  විලහර ලක්තිඹක්   ජරහ තිගඵනහඹ 

කිඹන එ භතක් යන්න ඕනෆ.  

ඊශඟ  ප්රණහවන විඹඹ  අදහශ භහ ථහ යන්න ඕනෆ. 

සිලින්ඩය ධහරිතහ 1000  ළඩි හවනර ගඵොඩි ගආ නිර්භහණඹ 
ගනස කිරීභ වහ න හසතු ළඩි කිරීභ  ිළඹය ගන 
තිබුණත්, ඩිගභෝ ඵට් හ ළනි පුංික හවනර  ඉසය අඹ ශ  
මුදර දළන් රුිළඹල් 500 දක්හ අඩු ය තිගඵනහ.  

ගේ හවන දිවි නළඟුභ ළඩ වන   ගොඩක් උදවු වුණහ. පුංික 

හවන -සිලින්ඩය ධහරිතහ 1000  ඩහ අඩු  හවන- රැක් දළන් 
ගේ යගට් ප්රණගඹෝජනඹ  අයගන තිගඵනහ. එළනි හවනඹ  
body එගක් ගභොක් වරි ගනසභක් යනහ නේ  ගභභ 
නිගඹෝ භිනන් අඹ යන දඩ මුදර රුිළඹල් 500 දක්හ අඩු ය 
තිගඵනහ. හවනඹක් ආනඹනඹ යරහ ලිඹහ ඳදිංික යන්න 
ඉසය දින 30ක් තභයි  ජරහ තිබුගණ්. ඒ දින 30 ඇතුශත ලිඹහ 
ඳදිංික හසතු ගන්න ඕනෆ. එඹ දින 90ක් දක්හ ළඩි ය 
තිගඵනහ. අද ඉදිරිඳත් ය ඇති ගභෝ ර් හවන ඳනත ඹ ගත් 
නිගඹෝ භිනන් ගභළනි  වන  ජරහ තිගඵනහ. හවන ලිඹහ ඳදිංික 
කිරීගේ හර ය හත් ගනස ය තිගඵනහ. ආඵහධිත අඹගේ 

හවන වහත් වන  ජරහ තිගඵනහ. භ  ඒ විඹඹ බහය නිහ භහ 
ඒ ළන කිඹන්න ඕනෆ. ආඵහධිත පුේරඹන්ගේ ගභෝ ර් යථ ලිඹහ 
ඳදිංික කිරීගේ හසතු ඉතහ අඩු මුදරක් ඹ ගත් තිඹහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භ  විගලේ ඹභක් කිඹන්න 
තිගඵනහ.  රංහ හවන ආනඹනඹ රුන්ගේ ංභඹ 
විගලේගඹන්භ ඉල්ලීභක් ගරුහ. දියුණු ය ර අද ීමතිඹක් 

තිගඵනහ අවුරුදු 20  ළඩි හවන ප්රණධහන නයර  ඳහවිච්ික 
යන්න එඳහඹ කිඹරහ. ඵසනහහිය ඳශහගත් එභ හවන ගන් 
යරහ, ඳළත්ත  දභරහ තිගඵනහ. ඒ ගනු  හවනඹක් 
ආනඹනඹ කිරීගේ ජ වනඹක් ගදන්න කිඹරහ රංහ හවන 
ආනඹනඹ රුන්ගේ ංභඹ අගඳන් ඉල්ලුහ. දළන් 
සිංේපරුග  එඹ යනහ. සිංේපරුග  ඳයණ හවන ටි 
අඳනඹනඹ යේදි ඒ අඹ  වනඹක් ගදනහ. ගේ යග ත් අඳ ඒ 
යන්න ඕනෆ. අඳ  විලහර විගේල විනිභඹක් ගිගආ ගේ හගේ 
අන්තර් බහණ්ඩ ගන්වීභ වහයි.  ඉන්ධන, හවන, ගඳොගවොය, 

ඇඟලුේ නිසඳහදනර  න්නහ ගේල්, ඹන්ත්රක සත්රක ව උඳයණ 
අන්තර් බහණ්ඩර  අඹත් ගනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ 
අගේ යගට් ඳහයර මුළු ප්රණභහණඹ කිගරෝමීය  ර් 1,12,000ක් ඳභණ 
න ඵ."ළභ භ විදුලිඹ" කිඹරහ අගේ යගට් ප්රණතිඳත්තිඹක් 
තිගඵනහ. ඒ හගේභ "ළභ භ ඳහයල්" කිඹරහ ප්රණතිඳත්තිඹකුත් 

තිගඵනහ. අඳ ගෞී ඳවසුේ ගනොමිගල් රඵහ ගදනහ. 
අධීහඳනඹ ගනොමිගල් රඵහ ගදනහ. ඒ ඳළත්ගතන් විලහර 
ංර්ධනඹක් ගනහ. ගරෝගආ ගභගවභ ගේහන් රඵහ ගදන 
ගන ය ක් ළන කිඹන්න ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහ ල්ඳනහ ය 
ඵරන්න ගන ය ර ගභගවභ තිගඵනහද කිඹරහ.  දළන් අගේ 
යගට් ඳහයල් හඳට් යනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ ෆ 
වනහ. නමුත් කිගරෝමීය  ර් 1,12,000ක් හඳට් දභරහ ඉය 
වුණහභ අඳ ඒ ප්රණලසනඹ අන් යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඊශඟ  අිළ විදුලිඹ ළන ඵරමු.  

ඒ හරගආ භහ විදුලිඵර නිගඹෝජී ඇභතියඹහ ලගඹන්  යුතු 
යේදි ජනවනගඹන් සිඹඹ  60 ත් විදුලිඹ රඵහ  ජ තිබුගණ් 
නළවළ. දළන් එඹ සිඹඹ  අනූ ණන  නළඟරහ තිගඵනහ. ගරනින් 
කි හ භහජහදඹ  ගනත් චනඹක් කිඹනහ නේ එඹ තභයි 
"විදුලිඹ" කිඹරහ. ඉතින් විදුලිඹ ේපර්ණගඹන් ගදේදි අඳ  තිගඵන 
ජර ප්රණභහණගඹන් ගභහගොට් 1,200ක් විතය තභයි අඳ  න්න 

පුළුන් න්ගන්. ඉතිරි ටි අඳ න්න ඕනෆ ගොගවන්ද? එක්ගෝ 
ල් අඟුරුලින් න්න ඕනෆ. එගවභ නළත්නේ ඉන්ධනලින් 
න්න ඕනෆ. නමුත් ගනත් විල්ඳ ඵරලක්තිඹක් අඳ  ගේ  
ඳහවිච්ික යන්න ගනහ. ගරෝ ගගශ ගඳොගශේ ගතල් මිර ළඩි 

වුණහභ අඳ ගභොද යන්ගන්? එතගො  ගොගවොභද ළඩ 
යන්ගන් කිඹන එ තමුන්නහන්ගේරහ ප්රණහගඹෝගි ල්ඳනහ 
යන්න ඕනෆ. ගේ රුණු හයණහ ළනත් සිතන්න කිඹරහ තභයි 
භභ කිඹන්ගන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඊශඟ  භභ single ළබ් යථ 

ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ගභච්චය හරඹක් single ළබ් යථර දශ 

ඵය 3,500  අඩු නේ ේවිත් හර්ඹ හවන ගර ලිඹහ ඳදිංික කිරීභ 

ගවේතුගන් අර්ධ සුගෝඳගබෝගී යථර  රුිළඹල් 40,000 

ඵේදක් අඹ ශහ . ගභඹ ළට් ඳත්රකගඹන් අද ඉත් ය තිගඵනහ. 

අඳ single cab එක් දිවහ ඵළලුගොත් ඒගක් මිනිසසු ගදන්නයි 

ඹන්ගන් කිඹරහ අඳ  ගේනහ. ිළටිඳසගේ ඵඩු දභහගන ඹනහ.  

ගඳොඩි  හ හ single cab විලහර ප්රණභහණඹක් ගඳොලීසිඹ ඳහවිච්ික 

යනහ අඳ දළක්හ. ඒ ගඳොලීසිගආ ආයක්හ යි. ිළටිඳසගන් 

ජනතහ නේහගන ඹනහ. ඒ හගේභ army එගක්ත්,  navy 

එගක්ත් ඒ හවන ඳහවිච්ික යනහ.  ඒ  තිබුණු ඵේද අයින් ය 

තිගඵනහ.  එඹ ඉතහභ ගවො ගදඹක්. අනික් එ තභයි crew cab 

එ. Crew cab එ හභහනීගඹන් ඉසයවහ driver ව රිඹ 

වහඹඹහ ඹනහ. ත ේරුන් ගදන්ගනකුත් දභහගන 

ඹනහ. අනික් ඳළත්ගතන් බහණ්ඩ ඳ හගන ඹනහ. පුළුන් නේ 

ගේ හවනඹ ත් තිගඵන ඵේද අඩු ය ගදන්න කිඹරහ භහ 

ගඹෝජනහ යනහ. ගභොද අගේ යගට් ගේ ංර්ධනඹ ගේදි 

ප්රණහවනඹ ඉතහභ ළදත් ගනහ. ප්රණහවනගඹන් අද අඳ  ගරොකු 

වනඹක් රළබී තිගඵනහ. භන් ඹන්න ත න හරඹ අඩු 

ගරහ තිගඵනහ. දළන් ඳළඹ ගදවභහයකින්, තුනකින් ගොශම 

සි  අනුයහධපුයඹ  ඹන්න පුළුන්. ඒ විධිඹ  හරඹ ගොඩක් අඩු 

යන්න පුළුන් ගරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහ ගේ ඹන 

හරඹ ළන ල්ඳනහ ගශොත් ගේ නහසතිඹක්ද, දූණඹක්ද, 

නළත්නේ ගේ  අඳ ආගඹෝජනඹ කිරීභ යදක්ද කිඹන එ ළන 

ත ඳහයක් හිතන්න සිේධ ගනහ. ඇත්ත ලගඹන්භ භගේ පුංික 

ගඹෝජනහක් තිගඵනහ.   ගනොදියුණු ය ර  හවන අඳනඹනඹ 

- export - යන්න අඳ  ඵළරිද?  ගභොද,  ජඳන් හවනර Euro 

standards වතය  ළඩියි කිඹරහ අඳ දන්නහ. ඉන්දිඹහගන් 

ගනහපු ඒහගආ Euro standards ගදයි තිගඵන්ගන්.  හරඹක් 

ගවො  ඳතිනහ. අවුරුදු ඳව, අවුරුදු වතයක් යපු නිහ 

ගේහගආ මිර ළඩි ගනහ. එතගො  විගේල විනිභඹ ළඩිපුය 

ඹනහ.   

එභ නිහ අඳ ශ යුත්ගත් කුභක්ද? අඳ ශ යුත්ගත් අගේ 

ය   ඔබින විධිඹ  ගේ ීමති ස කිරීභයි. ගේ ළන ගඳොඩ්ඩක් 

සිතන්න කිඹරහ භහ ගේ ගදඳහර්තගේන්තුග  අදහශ 

නිරධහරින්ගන් ඉල්රහ සිටිනහ. ගඳොඩ්ඩක් ළඩි ශහ  භක් 

නළවළ. ගභොද, එන්ජින් එගක් Euro standards ළඩි වුණහභ අඳ  

ඒ යථ ආනඹනඹ කිරීභ  ඹන විඹදභ අඩු ය න්න  පුළුන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හගේභ දකුගණ් 

වේඵන්ගතො  යහගආ bonded warehouses වදරහ, එතළන තිඹරහ 

export යන්න පුළුන්. භභ එ දකුත් ඒ ළන කි හ. 

විගලේගඹන්භ යුගයෝඳහ ය ලින් ගනත් left-hand හවන right-

hand යනහ නේ, ගේ වහ ගඳොඩි conversion එ  ඉඩ 

ගදනහ නේ අඳ  ගොඩක් අඩු  හවන රඵහ න්න පුළුන්. 

අගනක් ඳළත්ගතන් ගේහ export යරහ- 

 
රු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல மசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Export යන්න පුළුන්, නමුත් register යන්න ඵළවළ. 

 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தேதக்ஸ் தபமஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 
Export යන්න ඵළවළ ගන්. Export යනහ නේ bonded 

warehouses අගේ යගට් තිගඵන්න ඕනෆ. ඒ වහ facility එ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගදන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] Right-hand ශහ නේ ආසිඹහග  

භවය ය ර  අඳ  ඒහ export යන්න පුළුන්. මිඹන්භහයඹ  

export යන්න පුළුන් ගන්. දළන් මිඹන්භහයඹ දියුණු ග  ගන 

ඹනහ. ඒ අඹ අඳ  තර්ජනඹක් යනහ. ඒ අඹ ඇඟලුේ 

ර්භහන්තර  අඩු මුදර  ශ්රාභඹ  ජරහ අගේ ඇඟලුේ ර්භහන්තඹ 

ඒ ය   අදිනහ. ඵංේරහගේලඹත් එගවභයි. නමුත් ඒ ය ර  අිළ 

ගභොනහද විකුණන්ගන්? අඳ දළන් ඒ ය ර  විකුණන්න  ගදඹක් 

වදහ න්න  ඕනෆ. හරහනුරපී අඳ වදහ න්න ඕනෆ. එහි ජ 

ක්ණි ගේ තීන්දු, තීයණ ගනස යමින්, ගනස යමින්, 

ගනස යමින්, හරඹ  අනුරඳ ගමින්  යුතු යරහ අගේ 

ඳරිඹ වදහ න්න  ඕනෆ. Exports and importsර ගගශ 

ඳයතඹ අඩුයි කිඹරහ ගන් තමුන්නහන්ගේරහ කිඹන්ගන්. ය  

ංර්ධනඹ යේ ජ ඒ ඳයතයගආ ගඳොඩි අඩුක් තිගඵනහ. නමුත් 

ගේ වදහ න්න පුළුන්. ගනත් ය ල් ගේහ වදහ ගන 

තිගඵනහ. Nordic system එ නිහ දළන් යුගයෝඳඹ ළශඹිරහ 

තිගඵනහ. ඇගභරිහ හගේ භවය ය ල් ළශඹිරහ තිගඵනහ; 

ඊර්ීහ යරහ තිගඵනහ.  ගොගවොභද ඒ ය ල් දියුණු ගශේ?  

ිළන්රත්තඹ හගේ ය ල් කිහිඳඹකුත් ඒ  අයිති ගනහ. ඒ 

ය ල් දියුණු රඵහ ගන තිගඵන්ගන් ඒ ය ර තිගඵන 

දක්තහ ව ඒ ය ල් ීමතිඹ ගනස යමින්  යුතු කිරීභ 

නිහයි. අිළ වළභ දහභ එභ ීමතිගආ ඉන්න ඕනෆ නළවළ. ීමතිඹ 

ගනස යන්න ඕනෆ, ඹඩ නභනහ හගේ. ඹඩ ඩන්ගන් 

නළති, -ීමතිඹත් ඩන්ගන් නළති- ඹඩ නළමුහ  භක් නළවළ 

කිඹන එ තභයි භගේ තර්ඹ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හගේභ භභ භතක් 

යන්න  ඕනෆ ත හයණඹක් තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ භභ 

හරඹක් වරය ඇභතියඹහ ලගඹන්  යුතු ශහ. එතළන ජ ගඳීම 

ගිඹහ, ඵඩු බහණ්ඩ නයක් න්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, you have one more minute.  

 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தேதக்ஸ் தபமஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භ  විනහඩිඹ හරඹක් රඵහ 

ගදන්න.  

ඒ අනු freezer trucksර ත් වනඹ ගදන්න. ගභොද, අඳ 
දන්නහ ගඹෝට් හගේ ගදඹක්ත් දහත් හභහනී හවනඹ 
ගන ඹන්න ඵළවළ, නයක් ගනහ කිඹරහ.  අඳ ගොශම ඉරහ 
්රිAකුණහභරඹ  ගඹෝට් අයගන ගිගඹොත් ඒහ ේපර්ණගඹන් 
නයක් ගනහ. ගේ නිසඳහදන ේපර්ණගඹන්භ නයක් ගනහ. 
කිරි ආවහය නිසඳහදන ගන ඹේ ජ ඒහ නයක් ගනහ. එභ නිහ 
ගේහ නිළයදි ගන ඹන්න නේ, ඒ freezer trucksර  
වනඹක් ගදන්න ඕනෆ. අවුරුදු 7, 8 වුණත් භක් නළවළ, - Euro 
standards ළඩි නිහ, ල් ඳළළත්භ ළඩි නිහ - වනඹක්  ජරහ ඒ 
 යුත්ත යන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, එශලු transport කිරීගේ ජ 
කඩර දහරහ transport යන්න කිඹරහ භවරු කිඹනහ. නමුත් 
ිළ  ය ර ගේ යන්ගන් ගොගවොභද? ඒහ විජරනඹ 
ගනොන්න  ය ත තත්ත්ඹ minus ඹන්ගන් නළති, plus එ  
තිඹරහ ගුණහත්භ බහගඹන් ළඩි ගේල් ප්රණහවනඹ යන්න අඳ  
පුළුන්. අිළ ගේහ ළන ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ. අගේ ආර්ථි 
ංර්ධනඹ ිළිතඵ  යුතු යන දක් ඇභතිතුභහ -රු ඵළසිල් 
යහජඳක් ඇභතිතුභහ- ගේ අසථහග  බහග  නළතු ඇති.  ගේහ 
ළන ල්ඳනහ යරහ අඳ  උදවු යන්න කිඹරහ එතුභහගන් 

ඉල්ලීභක් යන්න ඕනෆ. එතගො  අගේ යගට් තිගඵන ගේ හගේ 
ප්රණලසන නළති ගනහ. හුඟක් ගදගනකු කිඹනහ එශලු ටි විසි 
යරහ දහනහ කිඹරහ. අිළ දළක්හ විසි යරහ දහනහ. නමුත් 
ගභොන යගට්ද එගවභ විසි යරහ දහන්ගන්? දළන් ගොගවොභද 
Winter එගක් අලුත් එශලු න්ගන්? ිළ  ය ර Winter එගක් 
අලුත් එශලු නහ. ගොගවොභද ඳහවිච්ික යන්ගන්? ඒ අඹ ඒහ 
ය ත යරහ තභයි ඳහවිච්ික යන්ගන්. ඹේ කිසි උසණත්ඹ 
තිඹරහ ආයු දික් යරහ, එගවභ නළත්නේ humidifiers කිඹන 
එගන් fire යරහ විජරනඹ න ප්රණභහණඹ අඩු යරහ ඒ 
 යුත්ත යන්න  පුළුන්. 

 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, your time is over. Please wind up your 

speech.  
 
රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  தேதக்ஸ் தபமஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භ  ත විනහඩිඹ හරඹක් 

රඵහ ගදන්න.   

අිළ භතක් යන්න ඕනෆ හයණඹක් තිගඵනහ. ගේ යගට් 

පුංික, පුංික මිනිසුන් ටික් එතු ගරහ තභයි ඳහවිච්ික ශ හවන 
ආනඹනඹ යන්ගන්. ගොේඳළනි වතයක්, ඳවක් තභයි 
ේපර්ණගඹන්භ අලුත් හවන ආනඹනඹ යන්ගන්. අලුත් හවන 
න්න ලක්තිඹක් නළති මිනිසසුත් ගේ  යගට් ඉන්නහගන්. ඒ 
අඹ ත් හවන ළීමගේ අලීතහක් තිගඵනහ. ිළ  ය  මිනිසුන් 
ඇඳුේ භහරු යනහ හගේ හවන භහරු යනහ. අලුත් model 
එක් ආහභ එඹ භහරු යනහ. අඳ  ප්රණලසනඹක් නළවළ. අවුරුදු 

4ක්, 5ක් ඒ අඹ ඳහවිච්ික ශහ  ඳසු, අඩු mileage එක් ඳහවිච්ික 
යරහ ඒහ න්න පුළුන් නේ, ඒ අසථහ අගේ යගට් ජනතහ  
ගදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඒ අඹ සුයක්ෂිත යන්න  ඉදිරිගආ ජ අඳ  
අලුත් ගඹෝජනහ ටික් ඉදිරිඳත් යන්න  ගනහ. ඒ ළන 
ල්ඳනහ යරහ  යුතු යන්න කිඹරහ ඉතහභ හරුණි 
ඉල්රහ සිටිනහ.   

අගනක් ඳළත්ගතන් අද ගේ ත් ිළඹය  ඉතහ ගවොයි. තත් 

ිළඹය රැක් අිළ  ඉදිරිගආ ජ න්නහ. අද තත් ඳනතක් ඹ ගත් 
නිගඹෝ ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ ිළිතඵ ථහ යන්නත් භගේ 
ඵරහගඳොගයොත්තුක් තිගඵනහ. අගේ යගට් දළන් ඳහයල් වළදිරහ. 
මුළු ජනවනගඹන් සිඹඹ  අනූ ණන  lights  ජරහ තිගඵනහ. 
ඒ හගේභ දළන් අගේ යගට් එක්ගගනක්ත් කුගින්ගන් මිඹ 
ඹන්ගන් නළවළ. අගේ යගට් තිබුණු යුේධඹත් දළන් අන් යරහ. 
අගේ යගට් භවය අඹ ශඟ තිගඵන ඳසුහමීය  සිතිවිලි ටි අත් වළය 
දභහ නිේ ගඵොරු ගේල් ථහ යන්ගන් නළති, ඉසයව  ඹන 

ගේ ය  දියුණු යන්න අලී ගඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් යන්න කිඹහ 
ඉල්රහ සිටිමින් භගේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. P. Harrison. Before he 

starts, the Hon. Deputy Chairman of Committees will  

take the Chair. 
 

අනතුරු රු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ මූරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அென் பஷமகு, ஶண்தைஷகு  வஹமனஸ் பஶதக் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்த அகயமல, குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் 

அலர்கள்  ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK  left the Chair, and 

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 
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රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, විගලේගඹන්භ  

ගොවිජන ංර්ධන ඳනත ඹ ගත් අද  ගනහපු නිගඹෝ ළන භභ 

ඉතහභ තුටු නහ. භභ දන්නහ, 1958 ඉරහ ඳළළති වළභ 

යජඹක්භ අ ගොවිඹහ ආයක්හ යන්න උත්හව ශ ඵ. ඒ 

වහ විවිධ ්රිුඹහ භහර් ත්තහ. අද ගනහපු ගේ නිගඹෝ 2000 

ර්ගආ  සි  අසථහ කීඳඹ ජ ඉදිරිඳත් යන්න උත්හව ශත්, 

ඒ වහ ඹේ ඹේ ඵහධ ඇති වුණහ. වළඵළයි, ඒ ගොගවොභ වරි අ 

ගොවිඹහ ආයක්හ යන්න  යුතු යන එ ගවොයි.  

අගේ යගට් 275,000 විතය අ ගොවීන් විලහර ිළරික් 

ඉන්නහ. ඒ අඹ විවිධහහය අඳවසුතහර  ඳත් නහ. 

විගලේගඹන්භ ඉඩේ හිමිඹහගේ ඹේ ඹේ ඵරඳෆේ නිහ අ ගොවිඹහ 

අඳවසුතහර  ඳත් නහ. අ ගොවිඹහගේ අයණභ 

ප්රණගඹෝජනඹ  අයගන ඒ අඹ ඉත් කිරීභ  ඉඩේ හිමිඹහ  යුතු 

යනහ.  අ ගොවීන්ගේ අයිතිහසිේ ේඵන්ධගඹන් අණඳනත් 

තිබුණත්, භවය ඒහ වරිඹ  ්රිුඹහත්භ යන්න ගනොවළකි වුණහ. 

අ ගොවිඹහ  රළගඵන ආදහඹභත්, ඔහුගේ අයණභත් නිහ  

ඔවුන්  ඒ අණඳනත් එක් ඉසයව  ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් 

ඇති ගරහ තිගඵනහ.  

ඒත් එක්භ ගේ නිගඹෝ තුිතන් ගන එන ංගලෝධනරත් 

භභ දකින ත අඩු ඳහඩුේ කිහිඳඹක් තිගඵනහ. ඹේගවඹකින් 

ඉඩේ හිමිඹහ අ ගොවිඹහ  ඉඩභ විකුණන අසථහ ජ, අ 

ගොවිඹහ   ඉඩභ මිර ජ න්න කිඹන අසථහ ජ   අ ගොවිඹහ  

දහත් ඒ ඉඩභ මිර ජ න්න ඵළවළ. ගභොද ඔහු ඉතහ 

අයණබහඹ  ඳත් ගරහ තභයි ඉන්ගන්. අ ගොවිගඹකු  

රළගඵන ආදහඹභ ඵරන ගො  ගඳගනනහ, ඔහු  එගවභ ගදඹක් 

ය න්න පුළුන් මුදරක් රළගඵන්ගන් නළති ඵ. එගවභ 

අසථහ ජ ගේ අඹ ඉතහ අයණ තත්ත්ඹ  ඳත් නහ. අද 

ගන ආ නිගඹෝ තුශ වුණත්, අ ගොවිඹහ ආයක්හ කිරීගේ ළඩ 

ිළිතගශක් භභ දළක්ගක් නළවළ. ඒ හගේ ඉඩභක් මිර ජ ළීමභ ජ 

ඵළංකුකින් රඵහ ගදන වනඹක් හගේ ළඩ ිළිතගශක් ගේ 

නිගඹෝ තුශත් අඩංගු ගරහ නළවළ කිඹන එ භභ ගේ 

අසථහග  ජ භතක් යනහ.  

ඒත් එක්භ භභ ත රුණක් විගලේගඹන් භතක් යන්න 

ඕනෆ. අගේ හමිණී ගරොකුගේ ඇභතිතුභහත් ගොවිතළන්  යුතුර 

නියත ගරහ සිටින ගගනක්. අද එතුභහගේ උඳන් දිනඹ. භභ 

එතුභහ  සුඵ ඳතනහ.  2011 ර්ගආ ජ ගවක් ර් ගොබ්ඵෆඩු 

ගොවි  යුතු ඳර්ගආණ වහ පුහුණු කිරීගේ ආඹතනගඹන් සිදු ය 

තිගඵන මීය ක්ණඹ අනු, කුඹුරු ගවක්ග ඹහය එකින් රළගඵන 

උඳරිභ වී අසළන්න වළටිඹ  ඒගොල්රන් දකින්ගන් කිගරෝග්රාෆේ 

4,000  ආන්න ංීහක්. කිගරෝෆේ 4,000 අසළන්නක්  

රඵහ ගන ඒ වී කිගරෝග්රාෆේ එක් රුිළඹල් 35 ණගන් විකිණුත් 

රුිළඹල් 140,000 ඳභණ මුදරක් තභයි ගොවිඹකු  රළගඵන්ගන්. 

ඒ ගවක් ර් ගොබ්ඵෆඩු ගොවි යුතු ඳර්ගආණ වහ පුහුණු 

කිරීගේ ආඹතනඹ යපු ඳරීක්ණඹක්.  

ඒ හගේභ, වී කිගරෝ එ හභහනී නිසඳහදන විඹදභ 2011 

අවුරුේගේ රුිළඹල් 22.20ක් විතය වුණහ. දළන් අිළ ත අවුරුදු 

ගදක් ඉසයව  ඇවිල්රහ. අද ඊ  ළඩිගඹන්  නිසඳහදන විඹදභ 

ඉවශ ගිහිල්රහ. ගේ විධිඹ  ගොවිඹකු භහ වඹක් තුශ ජ 

නිසඳහදනඹ යන වී කිගරෝ එ  රුිළඹල් 22.20 නිසඳහදන 

විඹදභක් ගිගඹොත්, වී කිගරෝ වහයදව  රුිළඹල් 88,000ක්, 

රුිළඹල් 89,000ක් හගේ මුදරක් තභයි රළගඵන්ගන්. ඒ මුදලින් 

ගොවිඹහ විඹදේ ශ මුදර අඩු ගශොත් භහ වඹ  රළගඵන්ගන් 

රුිළඹල් 51,000යි. රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, 

එතගො  එ භහඹ  රළගඵන්ගන් රුිළඹල් 8,000ක්, 9,000ක් 

හගේ මුදරක්.  ඉතින්, වතය ගදගනක් විතය ඉන්න ගොවි ඳවුර 

භහසි විඹදභ රුිළඹල් 25,000ක්, 30,000ක් නගො  ඒ ගොවි 

ඳවුරක් ජීත් න්ගන් ගොගවොභද, ඒ ේපර්ණ ආදහඹභ 

අයගනත්?  අ ගොවිඹහ  රළගඵන්ගන් ඒගනුත් බහඹයි. ඒ 

නිහ අ ගොවිඹහ  රළගඵන මුදර දිවහ ඵළලුහභ, ඔවුන් ජීත් 

නහ ගගේ ගතත්, භළගයනහ වළය ගන යන්න ගදඹක් 

නළවළ. ඒ තයේ  අසීරු තත්ත්ඹ   අ ගොවිඹහ ඳත් ගනහ. ඒ 

නිහ අිළ ගේ රாභගආ ගනක් ඇති ශ යුතුයි.    

භ  ඉසය ගරහ භළති ඇභතිතුභන්රහ ණනහක් ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ ළන ථහ ශහ. ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගදන්න 

මුලින්භ ඳ න් න්නගො  එ අක්යඹ  ගඳොගවොය 

ගවොණ්ඩය 10ක් විතය රඵහ දුන්නහ. දළන් ඒ ගවොණ්ඩය ඳව  අඩු 

යරහ තිගඵනහ. යහඹනි ගඳොගවොය රඵහ ගදන එ ළන භගේ 

නේ එච්චය භනහඳඹක් නළවළ. ගභොද, අගේ  ප්රණගේලර අද ඇති 

ගරහ තිගඵන බඹහන කුඩු ගයෝඹත් එක් අඳ  ඹේ ඹේ 

ගනත් විල්ඳර  ඹන්න සිදු ගරහ තිගඵන නිහ. අගේ 

හලින්ද දිහනහඹ භළතිතුභහ ෘෂිර්භ නිගඹෝජී ඇභතියඹහ 

ලගඹන්  යුතු යපු හරගආ යහඹනි ගඳොගවොය ඳහවිච්ික 

කිරීභ ගනු  අලුත් රாභ වඳුන්හ දුන්නහ. භභ විගලේගඹන්භ ඒ 

අඹ යන්න ළභළතියි. යහඹනි ගඳොගවොය ඳහවිච්ික ගනොය, 

 විගන් ගතොය කුඹුය ගොවිතළන් ආයේබ යන්ගන් 

ගොගවොභද කිඹරහ එතුභහ අලුත් රாභ වඳුන්හ දුන්නහ. 

අහනහ  එතුභහගේ ඒ රாභඹ ්රිුඹහත්භ යන්න ඉඩක් 

දුන්ගන් නළවළ.  භහ දන්නහ විධිඹ  එ එ අඹගේ ඵරඳෆේ භත 

ඒ භළකිරහ ගිඹහ.  වළඵළයි, අද ත් ඒ රாභඹ අනුභනඹ යන 

ගොවීන් එඹ ඉතහභ අඹ යරහ ථහ යනහ. ඒ විධිඹ   යුතු 

ශහ නේ අගේ ප්රණගේලර ගේ ඇති ගරහ තිගඵන ීනඹ  

ිළිතඹභක් ගඹොදහ න්න තිබුණහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, ගේ ගඳොගවොය වනහධහයඹ ළන 

ආණ්ඩු ගොච්චය ථහ ශත්, අිළ දන්නහ දළන් ඒ රாභ 

රாභගඹන් අඩුග ගන ඹන ඵ.  ඒ  උත්තයඹක් වළටිඹ  

කිඹන්ගන් ගභොක්ද?  භගේ මිත්රක එස.එේ. චන්ද්රrගේන නිගඹෝජී 

ඇභතිතුභහ ගේ අසථහග  රු බහග  සිටිනහ. එතුභන්රහ ථහ 

යන්ගන් ගොේගඳෝසට් ගඳොගවොය ළන. ගොේගඳෝසට් 

ගඳොගවොය ීහඳෘති ආයේබ යරහ, ගොේගඳෝසට් ගඳොගවොය 

ගඹොදන්න ගොවිඹහ හුරු යන්න ඕනෆ නිහ තභයි ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ අඩු යරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ එතුභන්රහ කිඹනහ. 

ගොවිජන ගේහ නිගඹෝජී ඇභතියඹහ න එතුභහ  භහ  ගේ 

හයණඹ  කිඹනහ. අගේ තිස යල්ලිඹේද ඇභතිතුභහගේ 

ආනගආ ඇතහඩ ගොවිජන ඵර ප්රණගේලගආ ගොේගඳෝසට් 

ගඳොගවොය වදපු අඹ  තභ රුිළඹල්  මිලිඹන 320ක් ගන්න 

තිගඵනහ.   

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ஸ்.ம். சந்ெஷமசன)  

(The Hon. S.M. Chandrasena ) 

ඒ ළරැදියි. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගභොද ළරැදි? [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ, ළරැදි 

ගනොගයි. ගේ පුත් ඳගත් තිගඵනහ. භභ කිඹන්නේ. එගවනේ 

ඔඵතුභහ ගේ පුත් ඳත  ප්රණහලඹක් ඹන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්] භභ 

කිඹන්නේ. ඇතහඩ ගොවිජන ඵර ප්රණගේලගආ ගභත්තහනන්ද 

කිඹන ගොවි භවත්භඹහ ඇතුළු ගොවීන් ණනහක් ජනහධිඳති 

ගල්ේ හර්ඹහරඹ , ඔඵතුභහ  ගේ ළන දන්රහ තිගඵනහ.  

විගලේ ගඹන්භ ගේ අඹ ඔඵතුභහගේ ඳදනගේ ඉන්න අඹ. ගේ අඹ 

එක්ත් ජහති ඳහක්ෂිගඹෝ ගනොගයි. වළඵළයි, ඒ අඹ  තභ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

රුිළඹල් මිලිඹන 320 මුදර රළබිරහ නළවළ. ඒ ළන ගේ පුත් 

ඳගත් වන් යරහ තිගඵනහ. භභ ගඳෞේලිත් ඒ ළන 

දන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳදනගේ ඇති.  වළඵළයි, තභත් ගේ අඹ  

මුදල් රළබිරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] නිගඹෝජී ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහ භගේ ගරහ න්න එඳහ. භ  ගඵොගවොභ ගඳොඩි 

ගරහක් තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඳසු 

ඳළවළදිලි යන්න.  එගවභ නළත්නේ ගේ විහදගඹන් ඳසු අිළ 

ගදගදනහ වමුගරහ ඳළවළදිලි ය නිමු.  රුිළඹල් මිලිඹන 320ක් 

ගන්න තිගඵනහඹ කිඹන එ නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ  

ප්රණතික්ගේඳ යනහ නේ,  ඔඵතුභහ  තිබුණහ, ඒ ප්රණහලඹ නිළයදි 

යරහ ඳත්තගර්  ප්රණහලඹක් ඹන්න. ඒ හගේභ, හඵනි 

ගඳොගවොය වදන්න තමුන්නහන්ගේරහ  තිගඵන ප්රණමිතිඹ ගභොක්ද?  

දළන්  ඵරන්න, ප්රණහගේය ඹ බහර කුණු  එතු යන  

භධීසථහනලින්  හඵනි ගඳගවොය වදනහ. හඵනි 

ගඳොගවොය කිගරෝ එගක් ඳළට් තිගඵනහ. ගේහ කිගරෝ ගද, 

තුන, වතය ඳළට් යනහ. ගේහගආ ේරහසටික් ෆලිත් 

තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඔඵතුභහ  ගදන්නේ, ගේ 

ථහගන් ඳසගේ. ගොේගඳෝසට්  ගඳොගවොය ගදනහඹ කිඹහ  

කි හ ,   ගේ  ගඳොගවොයර  ේරහසටික් ෆලිත් තිගඵනහ.  

භවය  තළන්ර  වීදුරු ෆලිත් තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ]  ගේහ 

වරි ප්රණමිතිඹ  නළවළ. ඒ හගේභ ප්රණහගේය ඹ ලගඹන් භවය 

ගොවීන් රහ වදන  ගොේගඳෝසට්  ගඳොගවොයයි, ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනර වදන ගඳො ගවොයයි  ගොවිතළන  ඳහවිච්ික යන්න  

පුළුන්ද කිඹන එ ප්රණලසනඹක්. ගේහගආ වරි ප්රණමිතිඹක් නළවළ. 

ජනහධිඳතිතුභහ එ අඹළඹකින්  විලහර මුදල් ප්රණභහණඹක් ගේ 

ගොේගඳෝසට් ගඳොගවොය  ීහඳෘති  වහ ගන් ශ ඵ භ  

භතයි. වළඵළයි එයින් ඇති ගච්ච ප්රණතිඹක් නළවළ. භහ 

තමුන්නහන්ගේ   කිඹන්නේ. හභහනීගඹන් ගොේගඳෝසට් 

ගඳොගවොය  තනිය ගඹදුගොත් ගවොණ්ඩය විසක්, විසිඳවක්  විතය 

දභන්න  ඕනෆ. එගවභ ළඩ ිළිතගශක් යන්න ගේ ගොවිගඹෝ 

තභ ලක්තිභත්  ගරහ නළවළ. ඒ වහ රු හලින්ද දිහනහඹ  

ඇභතිතුභහ,  එතුභහගේ ෘෂිහර්මි  ළඩ  වගනන් ගවො ළඩ 

ිළිතගශක් ය ගන ඹනහ.  ඒග ජ භවහ  ගඳොගවොයක් දභන්න   

වුභනහ න්ගන් නළවළ. වළඵළයි ඒ  අඳ ළඩ ිළිතගශක් 

වදන්න  ඕනෆ. එගවභ නළත්නේ ගොවීන්   ගදන  ගේ ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ දළන්  රாභගඹන් අඩු  ය, තමුන්නහන්ගේරහ න්න  

ඵරහගඳොගයොත්තු  න   ළඩ ිළිතගශ ගභොක්ද කිඹහ අඳ   දළන 

න්න  ළභතියි. ගභොද, එ ඳළත්තකින් ගඳොගවොය මිර ළඩි 

ය තිගඵනහ. අගනක් ඳළත්ගතන් ගඳොගවොය වනහධහයගආ 

ගඳොගවොය  ප්රණභහණඹ  රாභගඹන්  දළන්  අඩු ය ගන ඹනහ. එභ 

නිහ ගේ වහ ළඩ ිළිතගශක් ස යන්න  ඕනෆ. අද ගශ  

ගඳොගශේ ගඳොගවොය න්න   තළනක්  නළවළ. ගඳොගවොය ගන්න 

ගොේඳළනිර  අඹ කිඹන්ගන්, ඒ ගොල්රන්  යජගඹන් විලහර 

මුදරක් ගන්න  තිගඵනහ. ඒ මුදර තභ ගහ නළවළ 

කිඹරහයි.  බිලිඹන  20ක් විතය ගන්න  තිගඵනහ. ගඳොගවොය 

ගන්න ප්රණධහන  භහේ තුන  ථහ ශහභ ඒ ගොල්ගරෝ 

කිඹන්ගන්," ගඳොගවොය ගන්න්න   අඳ  තභ   ල්ලි  ජරහ 

නළවළ" කිඹහ යි. එභ නිහ යගට්භ ගඳොගවොය  හිඟඹක් ඇති ගරහ 

තිගඵනහ. හි පු ගොවිජන ගේහ ඇභතියඹහ වළටිඹ  භහ 

තමුන්නහන්ගේ  කිඹනහ, ගේ වහ ළඩ ිළිතගශක් ්රිුඹහත්භ 

යන්න ඹ කිඹහ.  

ඊශඟ හයණඹ ගේ ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ. විශ්රාහභ ළටුඳ  

ේඵන්ධ  අසථහ ණනහ ජභ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග   විහද 

කිහිඳඹක් ශහ. 1987 ර්ගආ ජ දිංත හභණි ජඹසරිඹ 

භළතිතුභහ ගේ විශ්රාහභ ළටුඳ ේබහගඹන් ආයේබ ශහ. 

ේබහගඹන් ආයේබ ගශේ ගේ යගට් අගනක් මිනිසුන්  හගේභ 

ගොවිඹහ ත් ඒ අඹගේ ජීවිතගආ අහන බහගආ ජ - ඹ   ගිඹහභ 

- ිළහි ක් යණක් නළති ගරහග  ජ  යණක් වීගේ ඳයභහර්ථගඹන්. 

එතළනින් ඳසගේ, විවිධ ආණ්ඩු ගේලඳහරන ගඳොගයොන්දු භත එ 

එ ගේල් ශහ. වළඵළයි ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ  ඩහ ළටුණහ  

ඳසගේ, ගේ ළඩි ශ නිහ, අයගවභ වුණහ, ගභගවභ වුණහඹ 

කිඹහ ගේගක් ගචෝදනහගන් ළරගන්න  ඵළවළ. භ  භතයි, 

රු ථහනහඹතුභහ, ඔඵතුභහ  භ කි හ, " ගේ ළන ගොඹහ 

ඵරහ  යුතු යන්න ඹ " කිඹහ. ඒ ේඵන්ධගඹන් ගභොක් ද 

ගශේ? දළන්  අවුරුේද  ළඩියි,  ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ  නළවළ. 

වළඵළයි  ගොවි විශ්රාහභ  ළටුඳ ගන්ගන් නළති වුණහ ,  තභ 

හභහජි  මුදල් එතු යනහ. ගේ මිනිසසුන්  දහ  ද  

ගදන්ගන් ගේ විශ්රාහභ ළටුඳ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඒත් ඔඵතුභහ  

භතක්  යන්නේ.  

2011 ගනොළේඵර් 22 නදහ බහ ල්තඵන අසථහග  ජ 

ඇස ප්රණලසනඹ  ිළිතතුරු ගදමින් ඔඵතුභහ ගභගවභ කිඹනහ.  එඹ 

2011 ගනොළේඵර් 22 න දහ වළන්හඩ් හර්තහග   415 න  

තීරුග  වන් න්ගන් ගභන්න ගේ විධිඹ යි: 

" ත ති ගදක් ඹයි- ගේ සිඹලු ගදනහ භ  arrears එක්  අඳ විශ්රාහභ 

ළටුේ අඳ රඵහ ගදනහඹ  කිඹන ප්රණහලඹ යමින් භගේ චන සල්ඳඹ 

අන් යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි." 

එගවභ කිඹහ තිගඵන්ගන්  2011 ගනොළේඵර්    22 න දහ.  

“ත ති ගදයි” කිඹහ තිගඵනහ. ඒත් එක්භ  එ  හි පු 

මුදල්  නිගඹෝජී අභහතීතුභහ    ඒ වහ ගන් ශ මුදල් 

ප්රණභහණඹත් කිඹහ තදුය ත් ගභගේ කිඹනහ.  එභ වළන්හඩ් 

හර්තහ ග භ 415 න තීරුග  එඹ ගභන්න ගභගවභ වන් 

ගනහ: 

"අගේ ඇභතිතුභහ  කි හ හගේ  ඔක්ගතෝඵර් භහගආ මුදල් ගවීභ වහ  

ව  යුත්ත  අද අඳ  අසථහ රළබී තිගඵනහ.  තළඳළල් ර්ජනඹ  

අන් වීභත් භඟ ඉතහභ ඉක්භනින්   ගේ   යුත්ත   ඵහින්න  

අසථහ රළබී තිගඵනහ. තළඳළල්  හර්ඹහර වයවහයි ගේ මුදල් 

ගන්ගන්. තළඳළල්  හර්ඹහර වයවහයි ගේ මුදර ගොවීන් අත    ඳත් 

න්න  රසන්ගන්."  

ඒ මුදල් නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ කිඹන ථහක්. භභ ගේ 

ප්රණලසනඹ අගේ හි පු ගොවිජන ගේහ වහ නජීවි ඇභතිතුභහගන් 
අවනහ. ඉසය ෘෂිර්භ අභහතීහංලඹ ඹ ගත්යි ගොවි 
ජනගේහ එයි, ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳයි තිබුගණ්. අද 
තමුන්නහන්ගේ ගොවිජන ගේහ විඹ බහය ඉන්නහ. ඊ  
අභතය ෘෂිර්භ ඇභතියගඹක් ඉන්නහ. තමුන්නහන්ගේ 
ආර්ථි ංර්ධන අභහතීහංලඹ ඹ ගත්යි ඉන්ගන්. ගොවි විශ්රාහභ 
ළටුඳ ගදන්ගන් මුදල් අභහතීහංලගඹන්. එ  තිබුණු අභහතීහංලඹ 
ෆලි ෆලිර  ඩරහ. ඒ 2011  ජ තමුන්නහන්ගේ කිඹපු ථහක්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] වරි ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහ කි ග , ති ගදගන් 
ගදනහ කිඹරහ. දළන් අවුරුදු එවභහයක් ගිහිල්රහ තිගඵනහ. 
ගේ භ  විතයක් ගනොගයි, ඔඵතුභහ ත් ඵරඳහන ප්රණලසනඹක්. ඒ 
නිහ ගේ  වරි ළඩ ිළිතගශක් ස යන්න. එගවභ 
නළත්නේ ගේ මිනිසසු අඳ  හඳ යරහයි භළගයන්ගන්.  

අගේ භහජ ගේහ ඇභතිතුභහ දළන් ගේ රු බහග  ඉන්නහ. 
එතුභහ රුිළඹල් දහව ණගන් අනුයහධපුය දිස්රිAක්ගආ ළඩිහිටිඹන් 
න දහව  ආධහය ලගඹන් ගදනහ. කිසිභ හභහජි හසතුක් 
ගන්ගන් නළවළ. වළඵළයි එතුභහ එතුභහගේ හර්ඹ යනහ. 
තමුන්නහන්ගේ ඒ ප්රණගේලගආ ඉන්න ගොවි ජනතහ නිගඹෝජනඹ 
යන භන්ත්රීරයඹහ විතයක් ගනොගයි, ගොවි ංවිධහන බහය 
ඉන්න ඇභතියඹහ. ඒ නිහ ගේ  මීය   ළඩිඹ වුභනහගන් 

 යුතු ගරුගොත් ගවොයි කිඹරහ භභ කිඹනහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, දළන් කි හ, අගේ ය  
වලින් සඹං ගඳෝෂිතයි කිඹරහ. ගඵොගවො භ ගවොයි. ඒ විතයක් 
ගනොගයි, අිළ ඵඬ ඉරිගු ිළ  ය  ඹනහ කිඹරහ කි හ. අිළ වහල් 

ිළ  ය  ඹනහ කිඹරහ කි හ. රු නිගඹෝජී හය 
බහඳතිතුභනි,  වහල් ිළ  ය  ඹපු වළටි භභ කිඹන්නේ. "අඳනඹන 
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[රු පී. වළරින් භවතහ] 
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යපු වහල් ප්රණතික්ගේඳ ගයි." ගඳොඩි ණනක් ගනොගයි. වී අගශවි 
භණ්ඩරඹ  ගෝටි 120 ඳහඩුක්. ගභන්න ආණ්ඩු අඳනඹනඹ 
යපු වළටි. 

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, අිළ  නිේ ගඩ්  

ගිහිල්රහ සීනි කිගරෝ එක්, වහල් කිගරෝ එක් ගගනනහ 

හගේ ගනොගයි. වහල් ටි එවහ  ගිඹහ  ඳසගේ කිඹනහ, අගේ 

වහල් reject වුණහ කිඹරහ. ගඳොඩි ණනක් ගනොගයි. ගෝටි 

120ක්. හගේ අත ද ගේ ල්ලි ගිගආ? ඒ විතයක් ගනොගයි, වී 

අගශවි භණ්ඩරගආ GM ඇතුළු තත් ණ්ඩහඹභක් ඹනහ, ගේ 

වහල් reject වුගණ් ඇයි කිඹරහ ගවොඹන්න. ගේහ හ ද 

කිඹන්ගන්? තමුන්නහන්ගේරහ ගොවි විශ්රාහභ ළටුඳ විධිඹ  රුිළඹල් 

දහවක් ගොවිඹහ  ගදන ගො  ඒ ගනුගන් වඬ නඟනහ. 

වළඵළයි ගේ වහල් අඳනඹනඹ කිරීභ නිහ ගෝටි 120ක් ඳහඩුයි. 

ගභන්න ගන ගේල්. ගේහ  වුද  කිඹන්ගන්? වුරු අත ද 

ගේ වහල්ර මුදල් ගිගආ? ගභොද ගේ වහල් reject වුණහ  ඳසගේ 

තභයි ට්ටිඹ ඹන්ගන් ගේහ  ගභොනහද වුගණ් කිඹරහ ඵරන්න.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, ඊ  ඳසු ළනිදහ ඳත්තගර් තිගඵනහ, 

ඇභතිගේ හිතගතක් මිලිඹන 420  විදරහ කිඹරහ. ගභන්න වී 

අගශවි භණ්ඩරඹ වී ත්තු වළටි. අිළ වලින් ගඳෝණඹ වුණහඹ 

කිඹරහ ය   අඬ ගඵය වරහ කි හ. වළඵළයි ිළ  ය  ඹපු වහල් 

ටි reject ගරහ. ඒහ reject ගරහ විතයක් ගනොගයි, ඇභතිගේ 

හිත ගතකු  මිලිඹන 426ක්. ගේහ ළයදියි කිඹනහද? රු 

නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, අිළ විගලේගඹන්භ ගභතුභන්  

භතක් යන්ගන්, ගේ වහ ළඩ ිළිතගශක් ස යන්න 

කිඹරහයි. රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන නිගඹෝජී ඇභතිතුභහගන් භභ 

අවනහ, තමුන්නහන්ගේරහ ඉදිරිගආ ජ ගඳොගවොය ගදන්නත් quota 

රாභඹක් වදහ ගන ඹනහ ගන්ද කිඹරහ. ඒ  අඳ  වරි 

උත්තයඹක් ගදන්න ඕනෆ. ගභොද යගට් ගඳොගවොය හිඟඹක් 

තිගඵනහ. අඳ  ඒ ේඵන්ධගඹන් ආයංිකඹක් තිගඵනහ. ඒ ඒ 

භහේර  ථහ යරහ ගඳොගවොය නළත්ගත් ඇයි කිඹරහ 

ඇහුහභ ඔවුන් කිඹනහ ඔඵතුභන්රහ ගේ quota රாභඹක් වදන්න 

ඹනහඹ කිඹරහ. ගභොද ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගදනහ කිඹරහ 

වනහධහයඹ මුහගන් ගඳොගවොය ප්රණභහණඹ අඩු යරහ ඒ  

භහේර  ගනභ quota රாභඹක්  ජරහ ගේ ළඩ  යුත්ත 

යන්න ඹනහද කිඹන එත් භභ ඔඵතුභහගන් අවන්න 

ළභළතියි. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Lalith Dissanayake. You 

have 10 minutes. 

 
[අ.බහ. 5.48] 

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ගෞී නිගඹෝජී 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, විඳක්ඹ සුපුරුදු ඳරිදි 

"නළවළ" කිඹන එගවභ නළත්නේ වළභ ග රහග භ කිඹන "නළත" 

කිඹන ප්රණතිඳත්තිඹ තුශ ඉන් තභයි  යුතු යන්ගන්; ථහ 

යන්ගන්. එක්ත් ජහති ඳක්ගආ අගේ රු භන්ත්රීරතුභන්රහ 

කි හ එක්ත් ජහති ඳක්ගආ නහඹඹහ ගයකු වුණත් ඒ 

යන ගේල් ඒ ආහයගඹන් ිළිතන්නහ කිඹරහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි,  ගේ යගට් ඳශමු බිහි 

වුගණ් එක්ත් ජහති ඳක් යජඹක්. නමුත් ඒ එක්ත් ජහති 

ඳක් යජඹ තුශ, නළත්නේ ඒ හනු තුශ භවහභහනී ඩී.එස. 

ගේනහනහඹ අභළතිතුභහගේ හරගආත් ගේ යගට් අ ගොවිඹහ 

ගනුගන් ඳනතක් ගනහග  නළවළ. ඒ ඳනත ගනහග  1956 

දිංත එස.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ අභළතිතුභහගේ යජඹ 

ඹ ගත්  රු  ිළලිේ ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ.  එගවභ නේ ගේ යගට් 

හභහනී ජනතහ ගනුගන් ඹේ කිසි ගේහක් ශහ නේ  ය 

තිගඵන්ගන්  ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රණමු ගේ ආණ්ඩුයි කිඹන 

එ අිළ කිඹන්න ඕනෆ. විගලේගඹන්භ 1956 එස.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ ශ්රී භතහණන් එදහ ඒ ඇති ශ අයශඹ තුශ 

නළත්නේ ගනස ව ඒ භහජ ගඳයිතඹ තුශයි කිඹන එ අිළ 

කිඹන්න ඕනෆ.  

ගේ යගට් වදතක් ඵඳු යහඹ එදහ ජනතු ශහ. ඒ හගේභ 
ගේ යගට්  ජහති ප්රණහවන ඳේධතිඹක් ඇති ශහ. ඒ හගේභ ගේ 
යගට් විගදීෝදඹ, විදීහරංහය ළනි ිළරිගන් විලසවිදීහර ඵ  
ඳත් ශහ.  භළයි දිනඹ  නිහඩු දිනඹක් ඵ  ඳත් ශහ. එත ගො  
ගේ හගේ ගනක් ඇති ය තිගඵන්ගන්, ගේ යගට් ශ්රී  රංහ 
නිදවස ඳක්ඹ ප්රණමු න්ධහන යජඹන් ඹ ගත්යි කිඹන එ අිළ 
කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ ගේ ය   කීර්තිඹක් ගන ගදන 
යක්ණ ංසථහ, නිජ ගතල් ීමතිත ංසථහ ළනි ආඹතන 
ගේ යගට් බිහි වුගණ්, සිරිභහගෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹගේ යජඹ 
හරගආ. ඒ හගේභ ඹහඳනඹ විලසවිදීහරඹ හගේ විලසවිදීහර 
ආඹතන ගේ යගට් ඇති වුණහ. ඒ නිහ ගේ ය   ඹේ කිසි පරදහයී 
ගේහක් ඉටු වුණහ නේ ඒ ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රණමු 
න්ධහන යජඹන් ඹ ගත්යි කිඹන එ ඉතිවහගආ ලිඹළවිරහ 
තිගඵනහ. ඒ හ ත් ගනස යන්න ඵළවළ. නමුත් විඳක්ඹ 
වළභ ගරහග භ උත්හව යනහ ගේ යගට් ංර්ධනඹක් ඇති 
ගරහ නළවළ කිඹහ ගඳන්න්න.  

2002 ර්ගආ ජ සිඹඹ  22.7ක් ලගඹන් තිබුණු ගේ යගට් 
හභහනී දරිද්රrතහ 2006, 2007 න ගො  සිඹඹ  15.2 දක්හ අඩු 
ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 2009, 2010 හරඹ න ගො  ඒ 
ප්රණභහණඹ සිඹඹ  8.9 දක්හ ඳවත ළටිරහ තිගඵනහ. එතගො  
දරිද්රrතහ ඳවත ළග නහ කිඹන්ගන්, ජනතහගේ ඳළත්ගතන් 
ත්තහභ ඔවුන්ගේ ආර්ථි තත්ත්ඹන් ඉවශ ඹන තත්ත්ඹක් 
තිගඵනහ කිඹන එයි. අද ගේ යගට් ඒ පුේර ආදහඹභ  
ඇගභරිහනු ගඩොරර් 2930 දක්හ ඉවශ ගිහින් තිගඵනහ. ගේ  
විවිධ විග චන  තිගඵනහ. නමුත් දශ ජහති නිසඳහදිතඹ 
ජනවනගඹන් ගඵදරහයි ඒ පුේර ආදහඹභ ණනඹ 
යන්ගන්.  ගේ එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන යජඹ  ඕනෆ 
විධිඹ  ණනඹ ශ ගදඹක් ගනොගයි. ගරෝගආ ේභතඹන් 
තිගඵනහ. ඒ ේභතඹන්  අනුයි ගේ ඒ පුේර ආදහඹභ 
ණනඹ ය තිගඵන්ගන්. ඒ අඳ  ඕනෆ විධිඹ  වදන්න ඵළවළ. 
ඒ ගරෝගආ ිළිතත් ේප්රණදහඹන් , නිර්ණහඹඹන්  අනුයි 
වදරහ තිගඵන්ගන්. එගවභ නේ ගේ ගේ යගට් ඇති ගරහ 
තිගඵන ංර්ධනඹක්. ඒ නිහ අද ගේ යගට් ඒ පුේර ආදහඹභ 
ඒ තත්ත්ඹ  ළඩි ගරහ තිගඵන ඵ ළභළත්ගතන් ගවෝ 
අළභළත්ගතන් ිළිතන්න ගනහ. ඒ හගේභ 2020 න ගො  
ගේ ඇගභරිහනු ගඩොරර් 4000 දක්හ ළඩි යන්න අිළ 
ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

ඊශඟ , අද උේධභනඹ තනි ඉරක්භ ඳතිනහ. අිළ මීය   
ගඳය ගනොගඹක් ආණ්ඩු තුශ  යුතු ශහ. ඒ හගේභ විඳක්ඹ 
තුශ හිටිඹහ. මීය   ගඳය ගේ අඹ ඳළතිගආ ඉරක්ේ ගද. 
නමුත් අගේ යජඹ තුශ, ය ණනහ සි  ගභභ අඹ තනි 
ඉරක්භ ඳත්හගන එන්න පුළුන්භ රළබිරහ තිගඵනහ. 
උේධභනඹ අඩු ගනහ කිඹන්ගන් යගට් ජනතහගේ දරිද්රrතහ අඩු 
ගනහ කිඹන එ. ඒ අිළ ිළිතන්න ඕනෆ. ඒ විග චනඹ 
යරහ ළඩක් නළවළ. ගභොද, යජඹ  පුළුන්භ රළබිරහ 
තිගඵනහ  ගභොන ප්රණලසන ආත්  උේධභන ග ඹ ඳහරනඹ 
යගන ඹන්න.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ විරැකිඹහ 
අනුඳහතඹ අද ඳවශ අඹ ඳතිනහ.  එදහ යනිල් විරாභසිංව 
අභළතිතුභහගේ හරගආ, එගවභ නළත්නේ අන්තිභ  එක්ත් 
ජහති ඳක් ආණ්ඩු ඳළළති හරගආ 16/1 චරாගල්නඹ 
ගනළල්රහ ගයෝවර විශ්රාහභ ඹන ගිරන් යථ රිඹළදුගයකු 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගනුගන්ත් ගනකු  ඵහ ත්ගත් නළවළ. අද ඒ අඹ ෆ 
ළහුහ  එදහ ගෞී ේරුන් ඵහ ත්ගත් නළවළ; ගවදිඹන් 
ඵහ ත්ගත් නළවළ.  නමුත් අගේ යජඹ ඹ ගත් ගෞී අංලඹ  
ඵහ ළීමභ විතයක් ගනොගයි, අද 50,000  ළඩි උඳහධිධහරින් 
ංීහක් ඵහ ගන පරදහයීතහ ගේඹ  ගඹොදහ තිගඵනහ. 
නමුත් ඒ  විවිධ ගචෝදනහන් එල්ර වුණහ. ඒ අඹ  රුිළඹල් 
10,000යි ගන්ගන් කිඹරහ කිඹනහ.  භ  අද කිඹන්න තුටුයි, 
භගේ  ගොට්සහගආ  ප්රණහගේය ඹ ගල්ේතුභහ අද උගේ භ  
දුයථනගඹන් දළනුේ  දුන්නහ, භගේ ආනඹ තුශ ඉන්න අඹගන් 
160   සථිය ඳත්වීේ රඵහ ගදන්න ගේ න වි   යුතු යනහ 
කිඹරහ. ගේ අගේ උත් ඳයපුය. එගවභ නේ සිඹඹ  4.5 දක්හ 
විරැකිඹහ අනුඳහතඹ අඩු ය තිගඵනහ කිඹන්ගන් අිළ  දරිද්රrතහ අඩු 
යන්න දහඹ ගරහ තිගඵනහ කිඹන එයි.  

එගවභ නේ ඒ දර්ලඹන් වරි. අද උඳහධිධහරින්  ඳත්වීේ රළබී 

තිගඵන ඵ වුරුත් දන්නහ. යහජී ගේඹ ේඳහදු ශ යුඹක් 

ලින් තිබුගණ්. එක්ත් ජහති ඳක්ගආ අහන ආණ්ඩු හරගආ 

යහජී ගේඹ  ට්ටිඹ ඵහ ත්ගත් නළවළ. නමුත් අඳ  

පුළුන්භ රළබුණහ, ඒ විධිඹ  ඵහ ළීමභ වහ  යුතු 

යන්න . ඒ නිහ තභයි අිළ කිඹන්ගන්, ගේ යගට් ළඵෆ 

ංර්ධනඹක් තිගඵනහඹ කිඹරහ. ජනවනඹ මිලිඹන 20ක් 

ඉන්න ගො , ජංභ දුයථන මිලිඹන 25  ළඩි ංීහක් අද 

ඳහවිච්ික යනහ. අඩුභ ණගන් ජංභ දුයථන බිරක් රුිළඹල් 

500 ණගන් ඵළලුත් කී ගදගනක් ඒ බිර ගනහද? ජනතහ  

න්න ගඵොන්න නළති ඵඩගින්ගන් මිඹළගදන්ගන් නළවළ. ජංභ 

දුයථන බිර අඩුභ ණගන් රුිළඹල් 1000ක්ත් එනහ. එගවභ 

නේ ගේ යගට් ංර්ධනඹක් නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. අද 

භ  ගිගඹොත් ත්රීර වීරර් යථ ගොච්චය තිගඵනහද?  අන්න 

ඒහයින් තභයි ංර්ධනඹ ඵරන්න ඕනෆ. ඩිගභෝ ඵට්ග ෝ කීඹක් 

තිගඵනහද? අද කී ගදගනක් සඹං රැකිඹහ යනහද? ගභන්න 

ගේ තභයි අගේ යගට් ලක්තිඹ. ගභොද, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

ඵරහගඳොගයොත්තු න ආහයගආ ංර්ධනඹක් ගනොගයි, අිළ 

භ  දළගනන ංර්ධනඹක් ය තිගඵනහ.   

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, අද දිවි නළඟුභ ඹ ගත් 

අිළ විලහර ආගඹෝජනඹක් ය තිගඵනහ. 2011 ර්ගආ ජ දිවි 

නළඟුභ ගනුගන් රුිළඹල් බිලිඹන 4.4ක් ආගඹෝජනඹ ය 

තිගඵනහ. 2012  ජ රුිළඹල් බිලිඹන 6.5ක් ආගඹෝජනඹ ය 

තිගඵනහ. ගේගන් අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ගභොක්ද? 

ය ක් ලක්තිභත් ගන ඹන්න පුළුන් න්ගන් විලහර  ර්භහන්ත 

ආයේබ කිරීගභන් ඳභණක් ගනොගයි. ග්රාහමීය ඹ භට් ගේ ඳවුල් ඒ 

ංර්ධනඹ කිරීභ තභයි අිළ යන්න ඕනෆ. අිළ දිවි නළඟුභ 

ීහඳහයඹ ආයේබ ය තිගඵන්ගන් ඒ යි. ප්රණධහන අයමුණු 

කිහිඳඹක් තිගඵනහ. එයින් ප්රණධහනභ අයමුණක් තභයි ගත්ත 

පරදහයී හර්ඹක්භ ංර්ධනඹ කිරීභ. ඒ හගේභ ඳවුල්ර 

ගඳෝණඹ ව ඳවුල්ර සුයක්ෂිතබහඹ ආයක්හ කිරීභ, ඒ 

හගේභ කුඩහ ප්රණභහණගආ බිේ ගො ස ගොවි ගඳොශල් ඵ  ඳත් 

යරහ ග්රාහමීය ඹ භට් ගේ නිසඳහදන ඉවශ දළමීය භ. ඒ තභයි අිළ 

යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු වුගණ්. ඒ වහ අිළ රாභත් ළඩ 

ිළිතගශක් දිඹත් ය තිගඵනහ.  2012 ගර් සි  අදිඹය වතයක් 

ඹ ගත් ගභහි ළඩ ආයේබ ය තිගඵනහ. ඒ අනු  දිවි නළඟුභ 

ළඩ  වන ඹ ගත් ගේ න වි  බීජ ට් ර  රක් 111ක් රඵහ  ජ 

තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි එශලු නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ඳසු ගිඹ සිංවර අවුරුදු  හරගආ අිළ ේර දිවි 

නළඟුභ ගඳොශල් ආයේබ ශහ. ඒ තුිතන් සිංවර අලුත් අවුරුදු 

හරගආ එශලු මිර අව උ  ඹන්න ගදන්ගන් නළති වන 

මිර  රඵහ ගන ජනතහගේ ජීන භට් භ උස තත්ත්ගඹන් 

ඳත්හ ගන ඹන්න පුළුන්භ රළබුණහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, අිළ 2012 ය අහන න වි  ගඳොල් 

ඳළශ 43,45,628ක් ගඵදහ  ජ තිගඵනහ. ගඳොල් ගඩිඹ රුිළඹල් 65  

ගිඹ හරඹක් තිබුණහ. රුිළඹල් 80  ගිඹ හරඹක් තිබුණහ. රු 

නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, අිළ වළභ ගදයභ උගේ  

ගඳොල් ගඩිඹක් හරහ ෆංජනර  ගඳොල් කිරි ටික් දභනහ. 

ගේ අගේ ගේය ඹ අලීතහ. එගවභ නේ ඒ ගේය ඹ 

අලීතහන් නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අලී  යුතු ය 

තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ගේ ඹ ගත් 

ග්රාහමීය ඹ ඳවුල් ආශ්රිෙත කුඩහ ගතු වළටිඹ  හ ශ බිේ ප්රණභහණඹ 

ත්ගතොත් අක්ය 89,734ක්. ඳරතුරු හ වහ ඳරතුරු ඳළශ 

57,60,873ක්  ජරහ තිගඵනහ. එශලු ඳළශ 32,73,285ක්  ජරහ 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ ඖධ ඳළශ ර් 12,04493ක් රඵහ  ජ 

තිගඵනහ. ගේ තුිතන් අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ග්රාහමීය ඹ 

නිසඳහදනඹ ළඩි දියුණු කිරීභයි. ග්රාහමීය ඹ ලගඹන් කුඩහ ඳවුගල් 

ආර්ථිඹ ර්ධනඹ කිරීභ  තභයි අිළ ගේ  යුතු යන්ගන්. ගේ 

හන්  අභතය ය ජු, මුංඇ , උළුඳු, තර, මිරිස ආදිඹ හ 

යරහ ඒහ ආනඹනඹ යන්න  ගිඹ විඹදභ රුිළඹල් මිලිඹන 

35ක් ඳභණ මුදරක් ඉතිරි ය න්න  පුළුන්භ රළබී 

තිගඵනහ. ගභන්න ගේ තභයි අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු න ගේ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ෘවසථ 

ර්භහන්ත අංලඹ දියුණු ය, ආවහය නිසඳහදන අංලගආ ර්භහන්ත 

1265ක් ආයේබ ය තිගඵනහ. ඇඟලුේ ආශ්රිෙත ෘව ර්භහන්ත 

252ක් ආයේබ ය තිගඵනහ. භළටි ආශ්රිෙත ර්භහන්ත 563ක් 

ආයේබ ය තිගඵනහ. ගභන්න ගේ විධිඹ  ග්රාහමීය ඹ, නළත්නේ භ 

ලක්තිභත් යන, කුඩහ ඳවුල් ලක්තිභත් යන ර්භහන්ත ආයේබ 

කිරීභ තුශ අිළ ගේ යගට් ආර්ථිඹ  දහඹත්ඹ රඵහ  ජ තිගඵනහ. 

ඒ නිහ ගේ අඹ අද ගභොන රුණු හයණහ කි ත් ගේ භන අිළ 

ලක්තිභත් ඉදිරිඹ  ඹනහඹ කිඹන එ අිළ කිඹන්න ඕනෆ.  ගේ 

අඹ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ආණ්ඩු ළග යි කිඹරහයි. 

ගොච්චය ඡන්ද තිබුණත්අිළ ජඹග්රාවණඹ යනහ.  

අහන ලගඹන් භහ එ ගදඹක් කිඹනහ. ඳසු ගිඹ භළයි 

දිනගආ ජ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  ඵළරි වුණහ ජනතහ එ 

තළන  රැස යන්න. නමුත් එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ 

වළටිඹ , ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ඹ වළටිඹ  අිළ රක් ංීහත 

ජනතහක් ගනළල්රහ තවවුරු ශහ, ගභන්න ගේ තභයි භ 

ලක්තිභත් කිරීගේ ප්රණතිපරඹ කිඹන එ. ජන ඵරඹ තිගඵන්ගන් 

අගේ එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන යජඹ  වළගයන්න ගනත් 

ගනකු  ගනොගයි කිඹන එ කිඹමින් භභ නිවඬ ගනහ. 

සතුතියි.  

 

[අ.බහ. 5.59] 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, අද ඉදිරිඳත් ය තිගඵන 

ගේ නිගඹෝ ළන  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ගනුගන් චන 

සල්ඳඹක් ථහ කිරීභ  භභ අදවස යනහ. භ  ගඳය ථහ 

යපු අගේ විඳක්ගආ රු භන්ත්රීරරුන් දළක්ව අදවස ළන නළත 

ථහ යන්ගන් නළති අඳනඹන ක්ගේත්රකඹ ළන ථහ කිරීභ යි 

භහ අදවස යන්ගන්. භ  ගඳය ථහ යපු, ආණ්ඩු ඳක්ගආ රු 

භළති ඇභතිතුභන්රහ ගදඳශ යගට් ආර්ථිඹ වි ලක්තිභත් 

භට් භ තිගඵනහ කිඹන එ ගඳන්නුහ. ඒ එතුභන්රහගේ 

හර්ඹ බහයඹ. දළන් විඳක්ඹ ඒ ළන ථහ ගශොත් හිතන්ගන් 

විඳක්ඹක් ලගඹන් යන්ගන් ඒ නඟපු තර් බි දභන එ 

විතයයි  කිඹරහයි. භහ හරුණි ඉල්රන්ගන් එගවභ හිතන්න 

එඳහ කිඹරහයි.  

ඇඟලුේ ර්භහන්ත 251ක් ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ 

කි හ. 
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු භන්ත්රීරතුභහ, භ  ඹේ නිළරැදි කිරීභක් යන්න ඕනෆ. භහ 

ඇඟලුේ ර්භහන්ත කිඹරහ අදවස ගශේ ෘව ආශ්රිෙත ර්භහන්තයි. 

ගරොකු ර්භහන්ත ළන ගනොගයි. දිවි නළඟුභ භිනන් අිළ 

ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ගරොකු ඇඟලුේ ර්භහන්ත ගනොගයි, 

ග්රාහමීය ඹ භට් ගේ ෘව ආශ්රිෙත ර්භහන්ත දියුණු කිරීභයි.   
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අඹ යනහ, ඒ නිළරැදි කිරීභ. ඒ කිඹපු විධිඹ  

එතුභන්රහගේ අදව න්ගන් වඹවත්සිඹඹක් ළඩ යන 

ගොේඳළනි කුඩුඳට් න් යරහ ගදන්ගනකු, තුන්ගදගනකු ළඩ 

යන ඒහ ඇති යන එයි. එළන්නක් තභයි ගඳන්නහ දුන්ගන්.  
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யதத் ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   

නළවළ, නළවළ. ඕ තමුන්නහන්ගේ කිඹන එයි. ඕ ගනොගයි 

භහ කි ග .  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ නළත ංීහ ගල්න භිනන් එඹ ඔේපු යන්නේ. භහ 

ගශ ඇභති ලගඹන් 2004  ජ අභහතීහංලඹ බහය ගදන ගො  

ඇඟලුේ ර්භහන්තලහරහ 684ක් තිබුණහ. 499,000ක් ළඩ යපු 

ඇඟලුේ ක්ගේත්රකඹ අද ගොේඳළනි 199  අඩු ගරහ ඒහගඹහි 

ළඩ යන ගේ ිළරි 174,000  අඩු ගරහ තිගඵනහ. 

ගේද යගට් ංර්ධනඹ කිඹන්ගන්? ගේ ංීහ ගල්න ළන භහ 

නළත භතක් යන්න අලී නළවළ. ඔඵතුභන්රහගේ ගොේඳළනි 

259ක් ළන -ෘවසථ භට් ගේ ගවෝ ගනත් භට් භ- කි හ  

ඒහගආ ටිනහභක් තිගඵන්න ඕනෆ. ගභහි ජ අගේ ව 

ඔඵතුභන්රහගේ තර් විතර් ගනොගයි ළදත් න්ගන්. යගට් 

ආර්ථිඹ නිළරැදි භට් භ ඹනහද නළේද කිඹන එයි ළදත් 

න්ගන්. ගභතළන ජ භගේ මිත්රක තරතහ අතුගෝයර භළතිනිඹ ළදත් 
ගදඹක් භතක් ශහ.  

අද ඉදිරිඳත් යපු නිගඹෝ ඳනත් තුන  අදහශයි. වළඵළයි 
ඒහ ඇභතිරු තු න්ගදගනකුයි ගනළවිත් තිගඵන්ගන්.  මුඳහය 
වහ අබීන්තය ගගශ අභහතීහංලඹ ගගනන්න ඕනෆ නිගඹෝ 
මුදල් අභහතීහංලඹ ගගනනහ. ෘෂිර්භ අභහතීහංලඹ භිනන් 
ගගනන්න ඕනෆ නිගඹෝ ආර්ථි ංර්ධන අභහතීහංලඹ භිනන් 
ගගනනහ. ඉතින් ගේහ ඔක්ගෝභ එ තළන  ඒ යහය  

යරහ  විලසහඹ තඵරහ ගගනන්ගන් නළති ගනත් 
අභහතීහංලඹක් භිනන් ගගනන එ තභයි ගේ යරහ 
තිගඵන්ගන්. අගේ ප්රණහවන ඇභති ළන නේ ගවො  විලසහ යන 
නිහ ගභෝ ර් හවන ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝ ගන එන්න 
එතුභහ භ කිඹරහ තිගඵනහ. ඉතින් අිළ අඹ යනහ කුභහය 
ගල්භ ඇභතිතුභහ තළන රැගන ළඩ කිරීභ ළන. නමුත් ගේ 
විහිළුක්. ඇභතිරු 65ගදගනකු තිඹහ ගන තුන්වතය ගදනකු 
ගක්න්ද්රr යගන ගභොක්ද ගේ යන්ගන්? ෘෂිර්භ ඇභති දළන් 
රඵගල් එනහ. ඒ, එතුභහ  තිගඵන ටිත් නළති ගයි කිඹන 

ඵඹ යි. ෘෂිර්භ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  ගේ හගේ ගදඹක් ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තු  ගනළල්රහ එඹ ්රිුඹහත්භ යනහද නළේද 
කිඹරහ කිඹන්න ඵළරි නේ ගභො ද ෘෂිර්භ title එ? භහ ඒ 
ළන ළඩිපුය ථහ යන්න ඹන්ගන් නළවළ. එඹ ඔඵතුභහගේ අගත් 
ගනොගයි තිගඵන්ගන් රු ඇභතිතුභනි. අඳ  කිඹන්න සිදු 
න්ගන්, ගේ තභයි විහිළුහය තත්ත්ඹ කිඹන එයි.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, ගභහි ජ ගභෝ ර් හවන 
ඳනත ඹ ගත් නිගඹෝ ළන ථහ ශහ. ඒ ගඵොගවොභ ගවොයි. 

නමුත් ඔඵතුභන්රහගේ ප්රණතිඳත්තිගආ ගන ගේයි. කී ගදගනකු 
සීසී 1000  ඩහ ළඩි bikes ඳහවිච්ික යනහද? ඒහ ඵදු යහිත 
ගගනනහ. නමුත් අහිං ්රිAගයෝද යථ හිමිඹන්  රුිළඹල් 
50,000ක් ළඩිගඹන් ගන්න ගනහ. ඇයි ඒ?ඒහ ඵදු.  ඒ 
විතයක් ගනොගයි. ගේ ඔක්ගෝභ වේඵන්ගතො  යහඹ  ගිහිල්රහ 
එනගො  -වරහ තිගඵන යහගඹන් ගගනන ගො - තත් 
රුිළඹල් 30,000ක් ළඩි ගනහ. ගභන්න ඔඵතුභන්රහගේ ආර්ථි 
ර්ධනඹ. ගේ යගට් එ නයඹක් දියුණු යරහ ය භ නළති වුණත් 
භක් නළවළ කිඹන ප්රණතිඳත්තිඹ තභයි අනුභනඹ යන්ගන්. එහි 
ප්රණගඹෝජනඹ ය  භ ඵරඳහනහ නේ භක් නළවළ. එගවභ නේ 
අගේ ළභළත්තක් තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ඒ පුේර 
ආදහඹභ ළන ගභහි ජ ථහ ශහ. එඹ ළඩි වුණහ කිඹරහ කි හ. 
ඒ පුේර ආදහඹභ විධිඹ  අවුරුේද  ඇගභරින් ගඩොරර් 
2,900ක් උඳඹනහ නේ භහඹ  ඇගභරින් ගඩොරර් 254යි 
ගන්. එගවභ නේ, විදුලි බිර  ගඩොරර් තුනක් ගන්න ඵළරි 
න්ගන් ඇයි? විහිළුක් ගන්. එළනි ආදහඹභක් උඳඹන්ගන් නළති 
නිහ තභයි එඹ ගන්න අභහරු න්ගන්. අද ගේ ළන වළභ 
ගදනහභ ථහ යන්ගන් ප්රණලසනඹක් තිගඵන නිහයි. භව ඵළංකුග  
අධිඳතිගේ විේජහක් තුිතන් ංීහ ගල්න අලුත්ළඩිඹහ යරහ 
ගරෝඹ  ගඳන්නරහ රංහ ඊ  ගනස භනක් ගන ඹන එ 
තභයි යන්ගන්. නමුත් ඊ  ඩහ වහත් ඳසින් ගනස ගදඹක් ළන, 
එනේ අඳනඹනඹ ළන ථහ යන්න තභයි භහ ගභහි ජ 
ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්. ගභොද, යගට් අඳනඹනඹ බඹහන 
තත්ත්ඹයි තිගඵන්ගන්. Duty free ඳදනභ භත ගේ ය   bikes 
ගේනහ නේ, ඇයි ගදවිඹගන්  අඳනඹන ක්ගේත්රකගආ යසහ ඇති 
යන ර්භහන්ත, වදන ගොඩනළිනලි ළට් ඵේගදන් ඉත් යන්න 
ඵළරි? ඇයි ඒගක් PAL ව Port Levy ඉත් යන්න ඵළරි? ඒහ 
රක් ණන් තිගඵනහ. ඒ හගේ ගරොකු bikes ගේන්ගන් 
රක්ඳතිගඹෝ. ඒ අඹ  සිඹඹ  සිඹඹක්භ ඵදු ඳළගන ත් ගභොද 
ගන්ගන්? ඇයි ඒහගආ ඵදු ඉත් යරහ තිගඵන්ගන්? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க ) 

(The Hon. Kumara Welgama) 
රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ දක්යි. භභ 

ඒ කිඹන්න ඕනෆ ඉසගල්රහභ. භභ ඔඵතුභහගේ විගලේත්ඹක් 

දළක්හ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳහ ගදනහ හගේ. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අද ඔඵතුභහ ඇරහ තිගඵන විධිඹත් ඉතහභ රසනයි. ඔඵතුභහ 

භගේ ඳයණ මිත්රකගඹක්. අිළ ගදන්නහ ආණ්ඩු ඳක්ගආ එ  හිටිගආ 

ගේ බහග  ගශගර්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භගේ හරඹ අයගනද, ඔඵතුභහගේ හරඹ අයගනද ථහ 

යන්ගන්? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අිළ ගදන්නහභ එයිගන්. ඔඵතුභහ ථහ ශත් එයි, භභ 

ථහ ශත් එයි. අිළ ගදන්නහ ගවෝද යගඹෝ හගේ. භභ දන්නහ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

වළටිඹ  නේ ඵයිසිල්ර  ඵදු ඳනනහ. ඵදු නළතු - duty free 

- ගන්න්න ගදන්ගන් නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ රු ඇභතිතුභනි, 1000 cc ධහරිතහ  ළඩි  bikes වහ 

ඵදු යහිතයි. ගේ ඊගආ ඳත්තගර් තිබුගණ්. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, 

දළන් ඒහ ගන්න්න පුළුන්ගන්. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ, නළවළ. ඵදු යහිත නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

හභහනීගඹන් සීසී 1000 ධහරිතහ දක්හ bikes ගන්න්න 

පුළුන්. ඒ  duty එක් අඹ යනහ. සීසී 1000  ළඩි 

ධහරිතහක් හිත bikes ගන්න්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

ඒහයින් bikes සිඹඹ  විතයක් duty free. ඒ තභයි විහිළු. 
 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එගවභ ගන්නහ ඇත්ගත් ගඳොදුයහජී භණ්ඩරයීඹ නහඹ 

මුළු ගනුගන් ගන්න ඇති. භභ දන්ගන් නළවළ ඒ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

යහජී නහඹගඹෝ මුළු  එන්ගන් bikesරද? ඊ  ළඩිඹ 

ගවොයි ජහතිත්ඹ ආයක්හ යනහ කිඹරහ ඵය යත්තර 

එන එ. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඇයි, escort යන්න. Escort යන්න ඵයිසිල් අලී 

ගන්ගන් නළේද? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගේ ගභොක්ද ගේ? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගඳය භන්ර  ඵයිසිල් ඕනෆ ගන්ගන් නළේද? ඔඵතුභහ 

ඇභති හරගආ ඔඵතුභහ  ඉසයහින් ගිගආ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, නළවළ. අගේ ඉසයහින් ඹන්ගනත් නළවළ, වුරුත් 

ඳසගන් එන්ගනත් නළවළ. අිළ ඒ හගේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුභහ ඕනෆ විධිඹ  අර්ථ ථනඹ ශත්, ඕනෆ විධිඹ  - 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහගේ ඳසගන් නේ ගිගආ නළවළ. ඉසයහින් විතයයි 

ගිගආ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ ගභොන සිතුවිල්රකින් කිඹනහද කිඹරහ භභ දන්ගන් 

නළවළ. ඒ  භක් නළවළ. 
 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒන්ජින් ධහරිතහ over 1000 cc ගන්න්න ඵළවළ, but up to 

1000 cc, you can import and not beyond that. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ඉතහභත් විලසහගඹන් ව කීභකින් කිඹන්ගන්. Bikes 

සිඹඹක් විතයක් ඒ විධිඹ  ගන්න්න පුළුන්. ඒ වහ න ඵේද 

හරහන්තයඹ  ලිහිල් යරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි ගේගක් 

තිගඵන ප්රණලසනඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ කිඹනහ ගේන්න ඵළවළ 

කිඹරහ, ගයෝවණ දිහනහඹ නිගඹෝජී අභහතීතුභහ කිඹනහ 

ගේන්න පුළුන් කිඹරහ. 

 

රු ගයෝවණ දිහනහඹ භවතහ (ප්රණහවන නිගඹෝජී 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு மஶவண ெஷசஶநஶக்க - மபஶக்குலத்து பஷெஷ 

அமச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

නළවළ, නළවළ. ගන්න්න ඵළවළ කිඹරහයි භභ කි ග . 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
You can register up to 1000 cc but not beyond that. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

1000 cc ද ඊ  ළඩි ද භභ දන්ගන් නළවළ, bikes සිඹඹක්  

ගන්න්න ඉඩ  ජරහ තිගඵනහ. එගවභ වන  ජරහ තිගඵන්ගන් 

ගභොන ඳදනමින්ද, night racingර ද කිඹරහ ගදයිගඹෝ තභයි 

දන්ගන්. ගෂයහරි ගේන්න පුළුන් නේ duty යහිත, ගඳෝගේ 

ගේන්න පුළුන් නේ duty යහිත, රළ ේගඵෝගිනි ගේන්න පුළුන් 

නේ duty යහිත - 
 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
Duty යහිත ගනහපු ගෂයහරි එක් භ  ගඳන්න්න. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඇයි නළත්ගත්? 
 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ, ගනහග  නළවළ. 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පී.බී. ජඹසුන්දය ප්රණසිේධිගආ කිඹරහ තිගඵනහ, ගභන්න ගේ 

හගේ හර් 25ක් Carnet permit එ ඹ ගත් ගන්රහ තිගඵනහ 

කිඹරහ. ඉතින්, Carnet permit එගන් ගනළල්රහ තිගඵන්ගන් 

duty නළතුයි? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ ප්රණහවන ඇභති. RMV එ තිගඵන්ගන් භගේ ඹ ගත්. ඒ 

නිහ භභ කිඹන ගේ විලසහ යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අගන් ඇභතිතුභනි! Carnet permit එ ඹ ගත් duty නළතු 

ගේනහ. ගනහ  ඳසගේ රංහග  ජ transfer ශහ නේ 

ගභොක්ද තිගඵන ගන? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
Carnet permit ළන අද දල් තමුන්නහන්ගේරහගේ 

ඳළත්ගතන්භ විග්රාවඹක් ශහ. Carnet permit එගන් ගේනහ 

කිඹන්ගන්, හවනඹ රංහ  ගනළල්රහ ඊ  ඳසගේ ිළ  ය  

ගගනක් භහ තුන වතයක් ගභගවේ ජ ඳහවිච්ික යරහ ආඳසු 

ඹනහ කිඹන එයි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, ආඳසු ඹන්ගන් නළවළ. ගේ යගට් register යරහ 

තිගඵනහ. භභ හි පු ගගශ ඇභති. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ඒ 

ළන ගොඹරහ ඵරරහ කි හ නේ ගවොයි. ගභොද, ඒ ගේ හර් 

ඕනෆ තයේ අඳ  ගඳන්න්න පුළුන්. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ගේ හවන තිගඵනහ නේ අිළ ඒ හවන යහජන්ත 

යන්නේ. අඳ  ඒ හවනගආ අංඹ ගදන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගඵොගවොභ ගවොයි. ඒ හවන යහජන්ත යන්න ගිහිල්රහ 

ඔඵතුභහගේ ඇභතිභ නළති ය න්න එඳහ. ගභොද, ඒහ 

ගේන්ගන් හ ගනුගන්ද කිඹරහ දන්නහගන්. 
 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භගේ ඇභතිභ නළති ගන්ගන් නළවළ. භභ අවුරුදු 

ණනහක්භ ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ගආ ගවොඳින් ළඩ ශ 

ගගනක්. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එගවභ නේ අිළ කිඹන ගේ අවරහ ළගඩ් යන්නගෝ. අිළ 

කිඹන්ගන් ගේයි. අහිං දුේඳත් අඹගේ, භෘේධිරහභීන්ගේ 

භහළු ටින් එ , සීනි ටි , කිරි ිළරි ඳළට් එ , භූමි ගතල් 

ටි  ඵදු වනහ නේ, ගෂයහරි හර්, රළේගඵෝගිනි ඵදු යහිත 

ගේන්න ඉඩ ගදන්ගන් ඇයි? එච්චයයි භභ අවන්ගන්. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
හර් එයි ගනළල්රහ තිගඵන්ගන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එක්ත් නළවළයි කිඹරහ ඉසගල්රහ කි ග . දළන් කිඹනහ 

එක් තිගඵනහ කිඹරහ. භභ කීගභන් කිඹනහ, හර් 10ක් 

ගනළල්රහ තිගඵනහ කිඹරහ. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ, නළවළ. භභ කි ග  duty ගරහ ගනළල්රහ තිගඵනහ 

කිඹරහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Duty නළතු රංහ  හර් 10ක් ගන්රහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ තභයි අඳනඹන වුන්සිරඹ  - Export Council එ  - 

යගට් ජනහධිඳති අනිහර්ඹගඹන්භ අවුරුේද  තහක් ඉදිරිඳත් 

ගන්න අලීයි. රලිත් ඇතුරත්මුදලි එදහ ගේ ගේන ගො  

යගට් තිබුණු slogan එ තභයි “Export or perish”. අඳනඹනඹ 

නළත්නේ ය  ඵංගොගරොත් න තත්ත්ඹ  ඳත් ගනහඹ කිඹන 

ළදත්  න් ඳහසඹ තභයි ඳහවිච්ික ගශේ. 

අද ගභොනහද ගරහ තිගඵන්ගන්? භහ හිතන වළටිඹ  2002 

ඉරහ ජනහධිඳතිතුභහ ගේ අඳනඹන වුන්සිරඹ  ගිහිල්රහ නළවළ. 

ඒගන් ගේගක් ටිනහභ ගඳගනනහ. අද ගරහ තිගඵන්ගන් 

ගේයි. අවුරුේගදන් අවුරුේද  තිගඵන අඳනඹන ප්රණභහණඹ අඩු 

ගරහ තිගඵනහ. ටිනහභත් - value එත්- අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. අඳනඹන ප්රණභහණඹත් අඩු ගනහ, ටිනහභත් අඩු 

ගනහ. ගභයින් බඹහන තත්ත්ඹක් ගනොගයි ද ඇති 

ගන්ගන්? ගේහ ගොගවොභද ළඩි යන්ගන්?  අඳනඹනඹ 

යන්න සුදුසු හතහයණඹක් තිගඵන්න අලීයි. අඳනඹන යන 

ය ක් ලගඹන් තිගඵන්ගන් පුංික රංහ විතයක් ගනොගයි ගන්. 

අගේ ඒ විඹදේ යන හධ ටි අද ළඩි වීභ නිහ තභයි අිළ 

තයහරි තත් ත්ගඹන් අයින් ගරහ තිගඵන්ගන්. භෆත  ජ වුණු 

ගරොකුභ ගේ තභයි ගේ විදුලි බිර ළඩි වීභ. ගේ විදුලි බිර ළඩි වීභ 

තුිතන්  ය   වුණු ගරොකුභ ප්රණලසනඹ තභයි ගේගක් තිගඵන 

තයහරි තත්ත්ඹ නළති ගරහ තිබීභ. එ ඳළත්තකින් රුිළඹගල් 

අඹ අලී ප්රණභහණඹ  ළඩිඹ අධිතක්ගේරු ගරහ තිගඵනහ. ඳඩි 

ළඩි යන්ගන් ඒ ජනතහ  ඊ  ඩහ ගවො ජීවිතඹක් ත යන්න 

ගනොගයි. විඹදභ සිඹඹ  සිඹඹකින් ළඩිගරහ තිගඵන නිහ ඳඩි 

ටි සිඹඹ  20කින් 25කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. අන්න ඒ 

තභයි තිගඵන ප්රණලසනඹ. ඒ හගේභ තභයි විදුලි බිර ළඩි වීභ. 

සිඹඹ  35කින්, 40කින් විදුලි බිර ළඩි න ගො  ගොගවොභද 

එඹ දයහ න්න පුළුන් ගන්ගන්? ගේ ආණ්ඩු තුය බිරයි, රයිට් 

බිරයි අඩු යනහඹ කිඹපු ආණ්ඩුක්. අද විදුලි බිර ළඩි වුණහභ 

අඳනඹනරුහ input cost එ දයහ න්ගන් ගොගවොභද?  ඒ 

නිහ තභයි අද අඳනඹන ප්රණභහණඹ අඩු ගරහ අඳනඹන ටිනහභ 

අඩු ගන්ගන්. ඒ නිහ තභයි ගවුේ  ගලේ හිඟගආ - balance of 

payment - ප්රණලසනඹක් ඇති ගරහ තිගඵන්ගන්. ගනින් තර් 

විතර් යන්න අලීතහක් නළවළ. ගේ තභයි ඇති ගරහ 

තිගඵන ප්රණලසනඹ. ගේ  ඹේ විධිඹකින් විඳුභක් ගවොඹහ න්න 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඵළරි වුගණොත් අතිබඹහන තත්ත්ඹක් ඇති ගනහ. ගතල් මිර 

අඩු ගනහ ද නළේද කිඹන හයණඹ තුිතන් ඉදිරිඹ  ඹන්න ඵළවළ. 

නමුත් අඳනඹනඹ ළඩි වීගභන් ගේ යගට් විරැකිඹහ නළති ගනහ; 

ගේ යගට්  ේඳත ළඩි ගනහ; ගවුේ ගලේගආ හිඟඹ අඩු 

ගනහ; ඒ තුිතන් ආර්ථිඹ ඉදිරිඹ  ඹනහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, දළන් හුඟක් ගඹෝජනහ 

ඇවිල්රහ තිගඵනහ, ිළ   ය  ළඩ යන්න ඹන ප්රණභහණඹ අිළ 

නත්න්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ ගවො ගදඹක්. ගභොද භභ දළන් 

සුභහන වතය ඳව  ඉසගල්රහ ගදෝවහ  හර් යගට් හිටිඹහ. එගවේ 

එ company එ අයිතිරු රංහගන් ගිඹ ගගනක්. ඒ 

company එගක් security ළඩ යන අඹ   ගන්ගන් රුිළඹල් 

30,000යි. කිඹරහ තිබුගණ් රුිළඹල් රක්ඹක් ගනහඹ 

කිඹරහයි. ගේ රුිළඹල් 30,000  ඒ අඹ එගවේ ඹන්ගන් නළති 

රංහග  හිටිඹහ නේ අගේ ේඳත ගේ ය  තුශ තිගඵනහ; ඊ  

ළඩිඹ  ළටුඳක් ගභගවේ රඵහ න්නහ. ගේ හ   ගේ ගේල් තවනේ 

ශ යුතුභයි. නළත්නේ ඊ  ළඩිඹ ගවො හතහයණඹක් ඇති 

යරහ ගදන්න ඕනෆ. තභන්ගේ ඳවුල් නළති යගන ගිහිල්රහ 

රුිළඹල් 30,000ක්  ගවොඹහගන ඊ  ඳසගේ ඒ හගේ ප්රණලසනඹක් 

ඇති ගන්න ඉඩ ගදන්ගන් ඇයි? රංහග  ඒ හගේභ රැකිඹහ 

ප්රණලසන ඇති ගරහ තිගඵනහ. ඇඟලුේ ර්භහන්තගආ තිගඵන 

ගරොකුභ ප්රණලසනඹ අද orders නළති එ ගනොගයි. භවන්න, ළඩ 

යන්න ට්ටිඹ නළතිභයි. එගවභ ගරහ තිගඵන්ගන් යගට් 

ංර්ධනඹක් ඇති වීභ නිහ ගනොගයි. එ ඳළත්තකින්  ෘව 

ගේවිහන් - domestic servants - ලගඹන් ඹනහ. අනික් 

ඳළත්ගතන් ත්තහභ ේරු - labour grade - ගේඹ හගේ 

ගේල් අිළ නළති යන්න අලීයි. අගේ අඳනඹන ක්ගේත්රකඹ යගට් 

අලීතහ අනු ගනස යන්න අලීයි. ගොගවොභද ගේ විදුලි 

බිර දයහ න්ගන්? ගිඹ අවුරුේගේ විදුලි බිගල් අරහබඹ ගෝටි 

13,500යි. ගේ අවුරුේගේ ඇසතගේන්තු යරහ තිගඵනහ, අරහබඹ 

ගෝටි 8,500ක් කිඹරහ. ගේ නිහ තභයි ජහතීන්තය මූරී අයමුදර 

ගභවහ  ආහභ ල්ලි ගදන්න ඵළවළ කිඹරහ කිඹන්ගන්. ඇයි? 

ඔඵතුභන්රහගේ මූරී විනඹක් නළවළ. අවුරුදු වතය  ඉසගල්රහ 

ගේ අරහබඹ නළති යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ කි හ , ගිවිසුේ 

වත ඒ නළති යනහඹ කිඹරහ කි හ  තභ ඒ යන්න 

ඵළරි ගරහ තිගඵනහ.  

ජහතීන්තය මුරී අයමුදලින් ල්ලි ගදන්න ඵළවළ කි හභ 

අගේ භව ඵළංකු අධිඳති කිඹනහ, "උමරහ  ගදන්න ඵළරි නේ අිළ  

ඕනෆ නළවළ" කිඹරහ. ල්ලි ගදන තුරු න්නහ. ඊ  ඳසගේ 

ප්රණලසනඹක් නළවළ. දළන් අනහ ත්තහ. අනහ ත්තහ  ඳසගේ 

ගභොනහද ගන්ගන්? භහඹක් ඹන්න ඉසගල්රහ ඇභති 

භණ්ඩරඹ ගනස ශහ. චේිළ යණ ඇභතිතුභහ ඉත් ශහ. 

ඳවිත්රකහ ගනෝනහ ගනහහ. එතුමිඹ ගනහහ  ඳසගේ ඔන්න 

භහඹකින් විදුලි බිර ළඩි ශහ. ළඩි ශහ  ඳසගේ ගේ අනුභත 

යන්ගන් ළබිනට් එයි. ළබිනට් එගක් ගරොක්හ වුද? 

ජනහධිඳති. මුදල් අභහතීහංලඹ observations ගදනහ, ගේ විදුලි 

බිර ළඩි යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ගවො ප්රණතිඳත්තිඹක්ඹ කිඹරහ 

ජනහධිඳති අය දුන්නහ  ඳසගේ භළයි දිනගආ ගිහිල්රහ කිඹනහ, 

"නළවළ, භභ දළන ගන හි ටිගආ නළවළ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් යන 

ගේ ළන එතුභහ ගනොදන්නහද? නළවළ, දළනගන යන්ගන්. 

ගේගන් ඊ  ඩහ ගේලඳහරන ප්රණලසනඹක් ඇති වුණහ. දයහ න්න 

ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. ඔන්න ඉතින් විදුලි බිර ඹිත ගනස 

ශහ.  ඒ ගනස කිරීභ නිහ ගෝටි 900 විඹදභක් දයනහ 

කිඹරහ කිඹනහ. ගේ  භළයි දිනගආ තිගඵන යප්රණහද අනු ගනස 

කිරීභ ගශේ. ගේගන් අිළ  අධි විඹදභක් -ගෝටි 900ක්- 

දයන්න ගනහ කි හ. නමුත් අරහබඹ නළති වුණහ, ගෝටි 

6,500ක්. හ ද ගේ යන විේජහ? අද ඳත්තගර් තිගඵනහ, ඒ 

ගෝටි 900ත් එ න්ගන් නළති රකුණු තිගඵනහඹ කිඹරහ. ඒහ අිළ 

ඳළත්ත  තිඹමු. ගේහ තුිතන් අය අඳනඹනරුන්  ගොතයේ 

ප්රණලසන ඇති ගරහ තිගඵනහද? සිඹඹ  40ක් ගිතන්භ ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ. ගේ දයහ න්ගන් වුද? Labour GSP  එ නළති 

ගන ගො  අිළ කි හ, "ගභයින් යගට් කිසිභ භහන 

අයිතිහසිේ ප්රණලසනඹක් ඇති ගන්ගන් නළවළ, ගේ ය   ගෝටි 

11,500ක් යප්රණහදඹක් ලගඹන් රඵහ න්නහ, ඒ නිහ 

රුණහයරහ අිළ ගේ ඳහවිච්ික යමු" කිඹරහ. එගවභ කි හභ 

"ඕනෆ නළවළ"යි කිඹරහ කි හ.  

අද  ඒ අනහ ගන තිගඵනහ. අද අගේ ඇඟලුේ  ර්භහන්තඹ 

ේපර්ණගඹන්භ ඵංේරහගේලඹ, විඹට්නහභඹ, හේගඵෝජඹ,  

රහඕඹ ඹන ය ර  ගිහින් තිගඵනහ. ගභන්න ගේහ තභයි 

අඳ  තිගඵන ප්රණලසන. විදුලි බිර නළත ං  ගලෝධනඹ  රක් 

යන්න අලී ගන්ගන්  යගට් අලීතහ අනු එඹ ශ යුතු 

නිහයි. ගභතළන ජ ඇති ගරහ තිගඵන ගරොකුභ ප්රණලසනඹ ගේයි. 

ගභතළන ජ cost-push inflation එක් ඇති වුගණොත් ඒ අගේ 

ංචහය ර්භහන්තඹ ත් ප්රණලසනඹක් ගනහ.  ගිඹ  අවුරුේගේ ගේ 

ය   ංචහයඹන් රක් 10ක් ආහලු. ගඵොගවෝභ ගවොයි. අනික් 

අත  භව ඵළංකු කිඹනහ, ඒ  ංචහයඹන්ගන් එක් අගඹක් 

එක් ද  විඹදේ ය  තිගඵන්ගන් ගඩොරර් 90යි කිඹහ. වළඵළයි 

භහර දියින  ංචහයඹන් 975,000ක් ඇවිල්රහ තිගඵනහ. ඒ 

ගොල්රන්ගන් එක් අගඹක් ද  ගඩොරර් 375ක් විඹදේ ය 

තිගඵනහ. ඵරන්න,  ඒ තයේ ගඳොඩි ය කුත්, ගේ ය ත් අතය ඇති 

ගන.  ඒ  ගවෝ ල්ර විදුලි බිර සිඹඹ  40කින් ළඩි  වුණහභ  

අඩු ණගන් ඒහගආ විඹදේ සිඹඹ  20කින්ත් ළඩි ගනහ. 

එගවභ වුණහභ ගභොද ගන්ගන්? අද ගේ බහග  ආර්ථි 

ංර්ධන අභහතීහංලගආ වුරුත් නළවළ. එගවභ හිටිඹත් අඳ  

කිඹන්න පුළුන් එභ ගදඹ  තභයි - 

 
රු එස.එේ. චන්ද්රrගේන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ஸ்.ம். சந்ெஷமசன )  

(The Hon. S.M. Chandrasena ) 
භභ ඉන්නහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නහටුයි,  රු නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ ගේ බහග  ඉන්නහ. 

The return on investment, ඒ කිඹන්ගන් ආගඹෝජනඹ ගශොත් 

අවුරුදු වත වභහයකින් නළත ගන්න පුළුන්ඹ කිඹහ තභයි  

ංීහ ගල්න ඉදිරිඳත් ගශේ.  භහරදියිගන් ඒ හර සීභහ 

අවුරුදු තුන වභහයයි.  විදුලි බිර  ළඩි වුණහයින් ඳසු ඒ අවුරුදු  

නඹ වභහය දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඵරන්න, එ ළඩි 

වීභකින් යගට් පරදහයීතහඹ වහ තයහරිත්ඹ  ගොගවොභද නළති 

ගරහ  තිගඵන්ගන් කිඹහ. ගේහ තභයි යගට් අඳනඹන ප්රණලසනර  

ඵර ඳහ තිගඵන්ගන්. ගේහ  උත්තය ගදන්න ඵළරි ආණ්ඩුක් ළන 

තභයි අිළ ගේ  ථහ යන්ගන්.  ගභතළන  ඇවිල්රහ racing cars 

ගගනන්න පුළුන්ද, වයිගඹන් ඹන්න  පුළුන් යථ  හවන 

තිගඵනහද නළේද කිඹන හයණඹ ගනොගයි ථහ යන්න 

තිගඵන්ගන්. ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහගේ ගදඹ ආර්ථි ංර්ධන 

ඇභතිතුභහ ගගනනහද කිඹන ඔඹ ප්රණලසන ගනොගයි ථහ 

යන්න තිගඵන්ගන්. යගට් පරදහයිතහඹ, තයහරිත්ඹ භත 

ජීන  විඹදභ  අඩු යන්න  පුළුන්  ගන්ගන් ගොගවොභද කිඹන  

හයණඹයි ථහ යන්න තිගඵන්ගන්.  ගේ අද  ගරොකු 

ප්රණලසනඹක් ගරහ තිගඵනහ. ගේහ ගන්න විගේල විනිභඹ 

උඳඹන්න අලීයි.   

දළන් ඵරන්න, SriLankan Airlines  ආඹතනගආ ගිඹ 

අවුරුේගේ  ඳහඩු ගෝටි 2900ක්ඹ කිඹහ   තිගඵනහ.  ගේ 

අවුරුේගේ අරහබඹ රුිළඹල්  ගෝටි 2700ක් වළටිඹ  ඇසතගේන්තු 

ය  තිගඵනහ. ඒ හගේභ  මිහින් රංහ ආඹතනගආ ගිඹ 

අවුරුේගේ අරහබඹ රුිළඹල්  ගෝටි  210යි.  ගේ අවුරුේගේ අරහබඹ 

රුිළඹල් ගෝටි 110ක් වළටිඹ  ඇසතගේන්තු ය  තිගඵනහ.  
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[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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ගභළනි අසථහ 2014  ර්ගආ ජ අිළ airbus 14ක් න්න 

ඹනහ. වුද ගේහ  ගන්ගන්?  ගේ ගෝටි 31,500 ගන්ගන් 

වුද? ඔඵතුභන්රහගේ ළබිනට් භණ්ඩරඹ ඒ අනුභත ය 

තිගඵනහ.  ගේ යගට් ංර්ධනඹ   ත ඳවක් නළවළ. ඵස එක් 

න්න ඵළවළ. නමුත් airbus  න්න වදනහ. වුද ගේහ   

කිඹන්ගන්? ළබිනට් එගක්දි ගේහ ළන  කිඹන්න 

තමුන්නහන්ගේරහ  ගොන්දක් නළේද?   ගේ company එ  

අවුරුේද  ගෝටි 2900ක්  අරහබ රඵනහ.  ගඳොලිඹ විතයක් 

අවුරුේද  ගෝටි 6000ක්  ඹනහ.  

 
නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ravi Karunanayake, your time is over. Please 

wind up now.  
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

The time is over? I have been given 20 minutes. Is that 

not so?   
 
නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, can you give me just two more minutes to finish 

my speech?  
 
නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I will give you only one more minute. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගේ ේඵන්ධගඹන් ළබිනට් භණ්ඩරඹ  අිළ හරුණි 

කිඹන්ගන් ණඹ ඵයතහකින් ගඳගශන ය  ජනතහ  තදුය ත් 

ණඹ ඵය ළඩි යරහ තිගඵන ඵයි. 2005  ජ ඒ පුේර 

ණඹඵයතහ රුිළඹල් 91,000ක් වුණහ. අද ඒ රුිළඹල් 331,000 

දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  තමුන්නහන්ගේරහ ගභොනහද ගේ 

යන්ගන්? ගේ අසථහග  ජ ථහ යන්න  ගඳය භභ notice 

board එ ඵළලුහ. අරුන්දි ප්රණනහන්දු භන්ත්රීරතුභහ ජනහධිඳතිතුභහ  

සතුති  යරහ ගඹෝජනහක්  ඉදිරිඳත්  ය තිගඵනහ,  ගේ 

ආණ්ඩු ඹ ගත් යහජී ගේඹන්ගේ ංීහ රක් 13ක් දක්හ  

ර්ධනඹ වී තිගඵනහඹ කිඹහ. 1990  ජ අිළ ගේ ය  ඵහය ගදනගො  

රක් 13ක් තිබුණහ.චන්ද්රි්හ ඵණ්ඩහයනහඹ  කුභහයතුං හි පු 

ජනහධිඳතිනිඹගේ යජගඹන් ඒ රක් 11 දක්හ අඩු ශහ. අිළ 

නළත ඒ රක් 12 දක්හ ළඩි යරහ තභයි ඵහය දුන්ගන්.  හ ද  

ගේ ංචහ යන්ගන්? ගභතළන විසතය  තිගඵනහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

අදයි ගේ භව ඵළංකු හර්තහ ත්ගත්.  තමුන්නහන්ගේරහ දන්ගන් 

නළත්නේ ථහ  ගනොය ඉන්න. ඒ මික් අතී ප්රණහල  යන්න 

එඳහ. 1990 ඳ න් ගේ යගට් යජගආ ගේඹන් රක් 13ක් හිටිඹහ.  

1994 ජ රක් 13යි; 1995  ජ රක් 13යි. හ ද ගේ ගඵොරු 

යන්ගන්? 2004  ජ  අිළ ගේ ය  ඵහය ගදනගො  රක්  12යි.  

තමුන්නහන්ගේරහ  පුළුන් ෆ වන්න විතයයි.  උකුණු හික් 

තයේත් ගභොශඹක්  තිගඵනහ නේ ගේ යගට් ගේ තයේ ආර්ථි 

ප්රණලසන ඈහ න්ගන් නළවළ.  ගේ  හගේ ය  අඳනඹනඹ ළන 

ථහ යන්න පුළුන්ද? භව ඵළංකු හර්තහත් ළයදි යරහ, ඊ  

ඳසු ඒ  පුේඵහගන ඔන්න ඉතින් අති උතුේ යජහ ගේ යයි 

කිඹනහ. හ ද ගේ ගඵොරු යන්ගන්?  අතී ප්රණහල යන්න 

එඳහ ය  . අද ගේ යගට් ජනතහ  විදුලි බිර ගන්න ඵළවළ. 

ඔවුන්ගේ භහඹ ඳඩිඹ සුභහනඹ  භදි. ෆ ළහුහ  ය  

ංර්ධනඹක් ඇති න්ගන් නළවළ.  
 

නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you, Hon. Ravi Karunanayake. The next 

speaker is the Hon. Rohana Kumara Dissanayake. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒහ ළන ථහ යන ගො  ගභතළන,- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

[අ.බහ. 6.19] 

 

රු ගයෝවණ දිහනහඹ භවතහ (ප්රණහවන නිගඹෝජී 
අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு மஶவண ெஷசஶநஶக்க - மபஶக்குலத்து பஷெஷ 

அமச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

රු  නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, ෘෂිර්භඹ ළන, 

ප්රණහවනඹ ළන ය   ඵරඳහන ඉතහ ළදත් නිගඹෝ කීඳඹක් 

ිළිතඵ ගේ උත්තරීතය බහග  ථහ යන ගේ ගරහග  ඒ 

ේඵන්ධගඹන් චන කීඳඹක් ථහ යන්න  භ  අසථහ 

රළබීභ ළන භභ තුටු නහ. ඒත් පුංික නහටුක් තිගඵනහ.  

අගේ යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ ථහ යන ගො  එතුභහගේ 

ථහ අවන්නත් අඩු ණගන් එතුභහගේ ඳක්ගආ -එක්ත් 

ජහති ඳක්ගආ- ගවෝ විරුේධ ඳහර්ලසගආ ගනත් කිසිභ 

ගගනක් ගනොභළති වීභ ිළිතඵ භභ නහටු නහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ කිඹන්ගන් ඔඵතුභහ අද ඳක්ගඹනුත් ප්රණතික්ගේඳ ගරහ 

ඉයයි. කිසි ගගනක් නළති එගක් ගත්රුභ ඒයි.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, විගලේගඹන් යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ වළභ දහභ ගභතළන  ඇවිල්රහ 

ඳත්තයඹ , රඳහහිනිඹ  තභයි  ථහ යන්ගන්. එභ තළටිඹ 

නළත නළත rewind යමින් එතුභහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග  ථහ 

යන වළටි අිළ දළරහ තිගඵනහ. භභ හිතන වළටිඹ  විඳක්ගආ 

භන්ත්රීරරුන් ත් එතුභහගේ ථහ අවරහ එඳහ ගරහ නිහ තභයි අද 

එතුභහගේ ථහ අවන්න විඳක්ගආ එක් ගගනක්ත් නළත්ගත්. 

වළඵළයි  අඳ  භතයි, එතුභහ ගගශ ඇභති ලගඹන්  යුතු 

යන ගො  ගතො හගේ ආඹතන ඵංගොගරොත් යපු 

ආහයඹ. එඹ මුළු ය භ දන්නහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, විගලේගඹන් භභ එ 

ගඹෝජනහක් යනහ, ඳහර්ලිගේන්තුග  ථහලින් ගඵොරු 

ඉත් යරහ, ඇත්ත, තී ඳභණක් වළන්හඩ් හර්තහර  

ඇතුශත් යන්න කිඹරහ. වළඵළයි, ඳහර්ලිගේන්තුග  යප්රණහද, 

අයිතීන්, උරුභඹන් නිහ ඒ ගනොවුණහ , යගට් ජනතහ නේ 

ගඵොරු ප්රණතික්ගේඳ යන ඵ අිළ දන්නහ. ගභොද, ඳසු ගිඹ 

භළතියණ කීඳඹ ජභ, ආණ්ඩුරாභඹ ළනයි, ගගශ රாභඹ 

ළනයි, ප්රණතිඳත්ති ළනයි  ථහ යන එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

ජනතහ නළත නළත ප්රණතික්ගේඳ යරහ තිගඵන නිහ.   

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි,  අද ථහ  ශ විරුේධ 

ඳහර්ලසගආ භන්ත්රීරරුන් ගඵොගවෝ ගදගනක්  ේග ල වත තභයි 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගේ යජගආ ප්රණතිඳත්ති ව ළඩ ිළිතගශ විග චනඹ ගශේ. අතිරු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ යජඹ, 2005  ජ  ඵරඹ  

ඳත් වුණහ  ඳසගේ, එදහ සි  අද දක්හ ඳසු ගිඹ ය අ  ඳභණ 

හරඹ තුශ ගේ යගට් විලහර ංර්ධනඹක්, ග්රාහමීය ඹ ංර්ධනඹක් 

ඇති යන්න  යුතු යරහ තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ, ගෞී 

අංලගඹන්, අධීහඳන අංලගඹන් ය  ඉසයව  ගන ඹන්න 

 යුතු යරහ තිගඵනහ.නිදවස අධීහඳනඹ ත තත් ඉසයව  

ගන ඹන්න  යුතු යරහ තිගඵනහ. ගේ අසථහග  ජ රු 

රලිත් දිහනහඹ නිගඹෝජී ඇභතිතුභහ ගේ බහ ර්බගආ 

ඉන්නහ. අද ආගයෝී ලහරහ පුංික ලරීර්භඹක් -operation 

එක්- ශත් රුිළඹල් රක් තුනක් වතයක් රඵහ ගදනහ.  

වළඵළයි, ගේහ ළන යගට් ගොගවේත් ථහ යන්ගන් නළවළ. 

නිදවස අධීහඳනඹ තදුය ත් ඒ ආහයගඹන්භ ඉදිරිඹ  අයගන 

ඹන්න  යුතු යරහ තිගඵනහ. ඳහළල් දරුන්ගේ uniform  

එ  ජරහ, ගඳොත් ඳත් ටි  ජරහ ඒ ළඩ ිළිතගශ ය  පුයහ ්රිුඹහත්භ 

න්න අලී ළඩ ිළිතගශ ්රිුඹහත්භ යරහ තිගඵනහ.  

විරුේධ ඳක්ගආ අඹ අධිග ගී භහර් ළන ථහ යනහ, 

වේඵන්ගතො  යහඹ ළන ථහ යනහ, ගුන් ගතොටු ගඳොශල් 

ළන ථහ යනහ. ඵරඹ තිගඵන ගො  ඒ අඹ ගේ කිසිභ ගදඹක් 

ගශේ නළවළ. අඩුභ ණගන් ඳහය  තහය ටික් දළේගේ නළති 

යජඹ නිගඹෝජිතඹන් තභයි රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, 

අද ගේ විධිඹ  ථහ යන්ගන්. භභ හිතන වළටිඹ  ඵරඹ තිගඵන 

හරගආ ඔවුන්  ඒහ යන්න භතඹ ගවෝ ගභොශඹ තිබිරහ නළවළ. 

ඒ තභයි ඊ  ගවේතු.  

අද ඉදිරිඳත් ය ඇති ගභෝ ර් හවන ඳනත ඹ ගත් එන  

නිගඹෝ ිළිතඵ ථහ යේ ජ කිඹන්න ඕනෆ,   ගභෝ ර් යථ 

ප්රණහවන ගදඳහර්තගේන්තු අද න ගො  හවන රක් 48  ළඩි 

ංීහක් ගේ යගට් ලිඹහ ඳදිංික යරහ තිගඵන ඵ.   වළභ 

භහඹභ යථ හවන විලහර ංීහක් ලිඹහ ඳදිංික ගනහ. ඳසු 

ගිඹ අගප්රණේල් භහගආ 29,253ක්, භහර්තු භහගආ 26,753ක්, 

ගඳඵයහරි භහගආ 23,629ක්, ජනහරි භහගආ 28,636ක් ලිඹහ 

ඳදිංික ගරහ තිගඵනහ. එහි කිසිභ අඩුවීභක් නළවළ. යගට් 

ංර්ධනඹ  භහමීය  ඒහත් ළඩි ගනහ. රලිත් දිහනහඹ 

භළතිතුභහත් කිඹපු විධිඹ , යගට් ංර්ධනගආ ප්රණතිපර ගඳන්න 

ළඩඳත තභයි අගේ යගට් ගෞී ගේහග  තත්ත්ඹ, අධීහඳන 

තත්ත්ඹ, අධිග ගී භහර් වහ උස ජීන භට් භ. ගේ සිඹලු 

ගේල් ත්තහභ, දසින් ද ංර්ධනඹ ගමින් ඉදිරිඹ  ඹන 

ආර්ථි රாභඹ  අිළ අද ිළඹය තඵහ තිගඵන ඵ ගඳගනනහ.  

විගලේගඹන් ඒපුේර ආදහඹභ ළන ථහ ශහ. භ  භත 

විධිඹ  2004  ජ හගේ හරඹ, -එදහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ අඳ  

ආණ්ඩු බහය ගදන ගරහග  ජ- ඒපුේර ආදහඹභ තිබුගණ් 

ඇගභරින් ගඩොරර් 836යි. නමුත් අද න ගො   ඒපුේර 

ආදහඹභ ඇගභරින් ගඩොරර් 3,000 ඉක්භන්න පුළුන් ගරහ 

තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, ගව  අනිේදහ න ගො  

ගඳොදු යහජී භණ්ඩලීඹ යහජී නහඹ මුළු රංහග  ඳත්න 

ගො , විගේය ඹ ආර්ණඹ අගේ ය   ඇති න ගො , දසින් 

ද ගේ යගට් ංර්ධනඹ ඇති ගන ගො , මුළු ය භ එභ 

ආර්ථි රහඳඹක් ලගඹන් ංර්ධනඹ න ගො , භහ ල්ඳනහ 

යනහ අගේ ඉරක්ත ළඩ ිළිතගශ ත් ඩහ  අගේ 

ඒපුේර ආදහඹභ ළඩි ය ළීමගේ වළකිඹහ රළගඵයි කිඹරහ. 

දළන් අලුත් ළඩ ිළිතගශක් අනු ගරෝඹත් එක් එ  
එතු ගරහ තියහය ප්රණහවන ප්රණතිඳත්තිඹක් ගේ යගට් ඇති යන්න 

අිළ  යුතු යනහ. රු කුභහය ගල්භ අගේ ඇභතිතුභහ 

ගභතළන ඉන්නහ.  එතුභහගේ වුභනහ තභයි අලුත් ළඩ 

ිළිතගශ  ඹෆභ. අද අඳ  වුභනහ ගරහ තිගඵනහ අලුත් 

දළක්භක් - vision - ව ගභගවයක් - mission - ඇති  යුතු 

යන්න. ඒ දළක්භ ව ගභගවය  අනු අඳ  අලුත්භ ගත්භහක් 

තිගඵනහ. ඒ තභයි, ගේ යගට් ඳහයල්ර යථ හවන තදඵදඹක් 

නළති - zero congestion - භනහභනඹ ඇති  කිරීභ. ඒ වහ 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ යජඹ භහර් ංර්ධනඹ 

වයවහ විලහර ලක්තිඹක් රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. ඊශඟ , ඉදිරි 

හරගආ ජ අනතුරුලින් ගතොය - zero accidents -  ගේ යගට් 

භනහභනඹ සිදු කිරීභ  ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. අිළ ඒ වහ 

ළඩ ිළිතගශක් ්රිුඹහත්භ යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ හයු 

දූණගඹන් ගතොයවීභ - zero pollution - කිඹන හයණඹ.  ඒ  

අද  තිගඵන ගවොභ උදහවයණඹ තභයි ගේ දිඹන්නහ අ  

ප්රණගේලඹ. අද ගොශම ඇතුළු අගනකුත් තදහන්න ප්රණගේලර  

ගිහිල්රහ ඵළලුගොත් ගඳගන්වි ගේ යගට් ප්රණධහන නය ආශ්රිෙත 

නහරි ංර්ධනගආ අලුත් යුඹක් නිර්භහණඹ ගමින් ඳතින 

ඵ. ඒ වළභ තළනභ තිබුණු කුණු ඳු අද  ඉත් ය දභරහ. ඒ 

හගේ ළඩ ිළිතගශක් අද ගේ ය  පුයහ ්රිුඹහත්භ නහ. 

ජනතහ ඒහ  ප්රි ඹ යනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ, ජනතහ 

විමුක්ති ගඳයමුණ ගවෝ ගනත් ගේලඳහරන ඳක් ගේහ දකින්ගන් 

නළවළ. වළඵළයි, ගේ යගට් ජනතහ  ප්රණහගඹෝගි ගේහ 

දළගනනහ. ගේ ඇති ගරහ තිගඵන ගන, ජනහධිඳතිතුභහ ගේ 

ගන ඹන ළඩ ිළිතගශ ඔවුන් , ඔවුන්ගේ වදත්ර  

දළගනමින් ඳතිනහ.  

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, අගේ වළරින් 

භන්ත්රීරතුභහ ථහ ශහ ගොවි ේභහන ළන. භහත් ගොවිගඹකුගේ 

පුගතක්. භ ත් ගවො  ගොවිතළන පුළුන්. අද ගොවි 

ේභහනර  ගිහිල්රහ ඵළලුගොත්, ගොවිතළන විතයක් ඔවුන්ගේ 

ආදහඹභ ඵ  ඳත් ගරහ නළවළ. ඔවුන්  තිගඵන ගේඳශ තභයි 

ගොවිතළන ව ඒ දරුන්. ඒ ඳවුල්ර අද උඳහධිධහරින් ඉන්නහ. 

යජගආ රැකිඹහ යන අඹ ඉන්නහ. අද ඔවුන් ර්භහන්තලහරහ ඇති 

යරහ තිගඵනහ; ඩ හේපු ආයේබ යරහ තිගඵනහ; 

ීහඳහරිඹන් ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ. අද ඔවුන් ගේල 

ගේලහන්තය නුගදනු යන ිළරික් ඵ ත් ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. එ තළනකින් ඳභණක් ආදහඹභ උඳඹන ිළරික් ඵ  

අද ඔවුන් ඳත් ගරහ නළවළ. ඒ නිහ භහ හිතන  විධිඹ  යගට් 

භසත ආදහඹභ රහ ඹන, මුදල් ංයණඹ න ළඩ ිළිතගශ  

අද අගේ ය  ඳත් ගරහ තිගඵනහ. අද ෆභ ගනහ ශඟභ ඹවමින් 

මුදල් තිගඵනහ. 

රු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, අද විදුලි බිර ළන ථහ 
යනහ. අද ඳහකිසතහනඹ  ඹන්න, ඵංරහගේලඹ  ඹන්න, 

ගන්ඳහරඹ  ඹන්න, දකුණු ආසිඹහනු රහඳගආ ගඵොගවෝ 

ය ල්ර  ඹන්න. අඩු ණගන් ඒ ය ර ද  ඳළඹ 8ක් ගවෝ 

10ක් විදුලිඹ ඳනහ. ගන්ඳහරගආ ඳළඹ 14ක් විදුලිඹ ඳනහ. 

වළඵළයි, අගේ යගට් ඳළඹ 24භ විදුලිඹ රඵහ ගදන්න අද ගේ යජඹ 

 යුතු යරහ තිගඵනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  භත නළවළ 

ඔවුන්ගේ හරඹ. ඒ හරගආ විදුලි ඵරඹ තිබුගණ් නළවළ.  

ළඩිගඹන් ල්ලි  ජරහ ගවෝ ර්භහන්තරුන්  තභන්ගේ 

ර්භහන්තඹ ඳත්හ ගන ඹන්න අලී විදුලිඹ රඵහ  ජභ  

වළකිඹහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  තිබුගණ් නළවළ. අඩු ණගන් 

generator එක් ගගනන ගො  tax එ අඩු යරහ තිබුගණ් 

නළවළ. ඒහ  වන රඵහ  ජ තිබුගණ් නළවළ. අද යජඹ ගඳෞේලි 

අංලඹ , ගඳෞේලි ප්රණහවන ක්ගේත්රකඹ ,  ඹර් එ ,  

ඩීල්ර  ඹන වළභ එ භ වන රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. 

යහජී ප්රණතිඳත්තිඹ අනු ගඳෞේලි අංලඹ භඟ එ  

භනක් ඹමින්, ය  ංර්ධනඹ යන ළඩ ිළිතගශක් ්රිුඹහත්භ 

යරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ අිළ  ගේ රු බහගන් ඉල්රහ 

සිටිනහ, අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ගේ ගන 

ඹන ළඩ ිළිතගශ  වහඹ ගදන්න කිඹරහ. ගේ ගරහග  

විඳක්ගආ වුරුත් බහ ර්බගආ නළවළ. අිළ කිඹපු විධිඹ  ගේ 

ට් න්න ඵළරි ආණ්ඩුක් කිඹන එ ඔවුන් අද ගත්රුේ අයගන 

තිගඵනහ. ඒ නිහ විඳක්ගආ එකිගනහ ඔවුන්ත් ගනොදළන අද 

2233 2234 

[රු ගයෝවණ දිහනහඹ භවතහ] 



2013 භළයි 08 

ගේ විහදඹ භඟ වළය ඹන තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  රු 

නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභනි, එක් කිඹන්න ඕනෆ. යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ නියන්තයගඹන් ජනතහ තුශ කුකුක් 

ඇති යන්න  යුතු යනහ, අතී ප්රණහල යමින්. එතුභහ 

ජේගඵෝ ගිනි ළන ථහ යනහ. රළේගඵෝ ගිනි ළන ථහ 

යනහ. වළඵළයි අද අලින් අතය ගිනි ඇති ගරහ තිගඵනහ. 

ඔවුගනොවුන් අතය ප්රණලසන ඇති ගරහ තිගඵනහ. ඔවුගනොවුන් අතය 

ගිනි ගිත ඇති ගරහ තිගඵනහ.   
 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 

අනතුරු නිගඹෝජී හය බහඳතිතුභහ මූරහනගඹන් ඉත් 
වගඹන්, නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ මූරහනහරඪ විඹ. 

அென் பஷமகு, குழுக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்  
அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்த அகயமல, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்  

ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත : 
නිගඹෝ 

ற்தெஷ, இமக்குெஷ(கட்டுப்பஶடு) சட்டம்: 

எழுங்குலஷெஷகள் 
IMPORT AND EXPORT (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs, I move, 
 

"That the Regulations made by the President under Section 20 

read with Section 14 and subsection (3) of Section 4 of the Import 

and Export (Control) Act, No. 1 of 1969 and Article 44(2) of the 
Constitution and published in the Gazette Extraordinary No. 

1804/18 of 03rd April 2013, which were presented on 24.04.2013, be 

approved. 
                                                          (Cabinet  approval  signified.)" 

 

ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගභෝ ර් හවන ඳනත : නිගඹෝ 

மஶட்டஶர் லஶகனச் சட்டம் : எழுங்குலஷெஷகள் 

MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS 
 

 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Sir, on behalf of the Minister of Transport, I move, 

"That the Regulations made by the Minister of Transport under 
Section 237 of the Motor Traffic Act (Chapter 203) and published 

in the Gazette Extraordinary No. 1796/22 of 08th February 2013, 

which were presented on 09.04.2013, be approved." 

 

ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ල්තළබීභ 
எத்ெஷமலப்தை 

ADJOURNMENT 

 
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  நஷல் சஷமஷபஶய ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිගේන්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රණලසනඹ බහබවමු යන ර ජ. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 
2013 ගරෝ ේරු දිනඹ ළභරීභ 

2013 உயக தெஶறஷயஶரர் ெஷனக் தகஶண்டஶட்டம் 
CELEBRATION OF INTERNATIONAL WORKERS' DAY 2013 

 
රු අරුන්දි ප්රණනහන්දු භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அதந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, අද දින බහ ල් තඵන 

අසථහග  ජ භහ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005 ර්ගආ ජ ජනහධිඳති ුරයඹ  ඳත්න 

වි  ශ්රී  රංහග  යහජී ගේගආ සිටිගආ රක් 6  ආන්න ගේ 

ංීහකි. නමුත් භහින්ද ිකන්තන ළඩ වන  අනු ජනහධිඳතිතුභහ 

යහජී ගේඹ පුළුල් ශ අතය ඒ අනු 2013න වි  යහජී ගේඹ රක් 

13 ඉක්භහ ර්ධනඹ වී ඇත. එගභන්භ දිගින් දි භ යහජී ගේඹන් 

වහ ළටුේ ළඩි වීභක් රඵහ  ජභ ද යජඹ  වළකි වී ඇත. 

තද විවිධ ංර්ධන ගඹෝජනහ රாභ භිනන් වහ ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ කිරීභ තුිතන් ගඳෞේලි අංලගආද රැකිඹහ විලහර ලගඹන් 

ගභභ හර සීභහ තුශ ජනිත කිරීභ  යජඹ  වළකි වී ඇත. 

2013 ගරෝ ේරු දිනඹ ළභරීභ  අතිදළළන්ත හර්තහත 

ජනතහක් වබහගි වීභ තුිතන් ජහතීන්තය භට් ගේ භළයි දින රැිතඹක් 

ඳළළත්වීභ  අඳ ද වළකිඹහක් රළබුණි. ගභගේ 2013 ර්ගආ ජ ේරු 

දිනඹ ළභරීභ වහ ශ්රී  රහංකීඹ ේරු ජනතහ දළක් ව ළඳ වීභ  

අඳගේ ගෞයීමඹ සතුතිඹ ඔවුන් ගත ඳශ ශ යුතු ඹළයි භහ ගේ රු 

බහ  ගඹෝජනහ යමි." 

 
 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, විගලේගඹන්භ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹ  ඳත් වුගණ් 2005 ර්ගආ ජයි. ඊ  ගඳය 

1994  ජ ගඳොදුජන එක්ත් ගඳයමුණු ආණ්ඩු තභයි ඵරඹ  ඳත් 

වුගණ්. ගඳොදුජන එක්ත් ගඳයමුණු යජඹ ඵරඹ  ඳත් වීභ  ගඳය 

අවුරුදු 17ක් ය  ඳහරනඹ ගශේ එක්ත් ජහති ඳක් යජඹයි. 

අඳ  භතයි, 1977  ජ ගේ.ආර්. ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසගේ විගලේගඹන්භ ේරු අයිතිහසිේ 

ගනුගන්, තභන්ගේ අයිතිහසිේ ගනුගන් ථහ යපු, 

ඳහය  ඵළවළපු 1980 ජලි ර්ජඹන් ඉතහ විලහර ිළරිගේ රැකිඹහ 

2235 2236 



ඳහර්ලිගේන්තු 

අහිමි ශ ඵ. හභහනීගඹන් ඒ ර්ජනගඹන් රැකිඹහ අහිමි ශහ 

විතයක් ගනොගයි. 1977 සි  ඒ හරඹ පුයහ  අගේ යගට් ළඩ 

යන ේරු ඳන්තිඹ විලහර ලගඹන් ගේලඳහරන ඳිත 

ළීමේර  රක් ශහ. 

භහ උදහවයණඹක් කිඹන්නේ. ගුන් ගේගආ තභයි භහ ගේඹ 

ගශේ. එ  තිබුණු එඹහර් සිගරෝන් භහභ ේපර්ණගඹන් හ 

දභහ, එහි ගේඹ ශ ගේඹන් ගදොට්  දභහ, ශ්රී  රංන් ගුන් 

ගේඹ අලුතින් ආයේබ යරහ, තභන්  හිතළති අඹ තභයි ඒ ඒ 

අංලර  ඵහ ත්ගත්. ඒ හගේභ වළභ ක්ගේත්රකඹභ, වළභ 

අභහතීහංලඹභ, වළභ ංසථහභ ඒ විධිගආ විඳර්ඹහඹන් සිේධ 

වුණු ඵ අිළ දළක්හ. ඒ අවුරුදු 17 හරඹ පුයහ භ අගේ 

ේරු අයිතිහසිේ දිනහ න්න  අගේ ජනතහ අයර ශත්, 

ඒ ජනතහගේ අයරර  නිසි තළනක් රළබුගණ් නළවළ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005  ජ ඵරඹ  ඳත් වුණහ. ඊ  ගඳය 

එතුභහ ගඳොදුජන එක්ත් ගඳයමුණු යජගආ ේරු වහ ෘත්තීඹ 

පුහුණු ඇභතියඹහ වළටිඹ  සිටිඹහ. අඳ  භතයි, එතුභහ කිහිඳ 

තහක්භ ේරුන්ගේ අයිතිහසිේ ගනුගන් ේරු 

ප්රණඥේතිඹක් ඳහ එිත දක්න්න  ළඩ  යුතු ශ ඵ. භහ හිතන 

වළටිඹ  එතුභහ 2005  ජ ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසගේ ේරුන් 

ළන හිතන නහඹඹකු වළටිඹ  ඉතහ විලහර ළඩ ගො ක් ශහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ගේ යගට් ළඩිගඹන්භ දුක් 

විඳින ිළරි තභයි භහර් ේරුගෝ. ඒ න ගො  ගේඹ සථිය 

ගනොශ භහර් ේරුන් අතිවිලහර ප්රණභහණඹක් සිටිඹහ. ඒ භහර් 

ේරුන්  සථිය ඳත්වීේ රඵහ දුන්නහ. ඒ හගේභ අගේ යගට් 

ේරු ජනතහ විලහර ප්රණභහණඹක් ළඩ යන යහඹ හගේ 

ආඹතන වහ විලහර රැකිඹහ ප්රණභහණඹක්  ජරහ, එභ රැකිඹහ සථිය 

යරහ තිගඵනහ. ඒ විධිඹ  වළභ ක්ගේත්රකඹභ ගේඹ යන 

ේරුන්ගේ අයිතිහසිේ ආයක්හ ය  ජ තිගඵනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. ර්තභහන ේරු වහ ේරු ඵතහ 

අභහතීතුභහ ත් අිළ සතුතින්ත නහ. ේරුන්ගේ 

ප්රණලසනර ජ, ේරු ආයවුල්ර ජ, ේරුන්ගේ අයිතිහසිේ 

රඵහ න්න එතුභහත් විලහර ලගඹන් ළඳ කිරීභක්, ගගවක් 

දයමින් ඒ ළඩ  යුත්ත ඉදිරිඹ  ගන ඹනහ.  

අඳ  භතයි, 2001  ජ එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ සුළු 

හරඹ  ඵරඹ  ඳළමිණි ආහයඹ. ඔවුන් ඵරඹ  ඳළමිණිරහ 

16/01 චරாගල්ඹ ගනළල්රහ එභ ගයෝවල් ේරුගක්ත්, 

එභ ඳහල් ේරුගක්ත් න්න ඉඩක් දුන්ගන් නළවළ. අඩුභ 

ණගන් සුළුභ ේරු රැකිඹහක් ගදන්න අසථහක් දුන්ගන් 

නළවළ. ඒ නිහ ඒ අඹ  ගේ ළන ථහ යන්න අයිතිහසිභක් 

නළවළ. රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඊ  ඳසු උදහ ව හර 

ඳරිච්ගේදඹ ගද ඵරන්න. දළන් අගේ යගට් දළළන්ත ංර්ධන 

ගඹෝජනහ රாභ, විදුලි ගඹෝජනහ රாභ ්රිුඹහත්භ ගනහ. යහඹල්, 

ගුන් ගතොටුඳශල් වළගදනහ. ඒහ තුිතන්  විලහර ලගඹන් 

රැකිඹහ අසථහ ේරු ඳන්තිඹ  රළගඵනහ.  ඒ හගේභ තභයි 

යහජී ගේඹත්.  අගේ ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹ  එන වි  යහජී 

ගේගආ රක් වඹයි හිටිගආ. අද න වි  රක් 13ක් දක්හ යහජී 

ගේඹ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ගේ යගට් උඳහධිධහරින්  

රපු විධිඹ අඳ  භතයි. උඳහධිඹ  රිරන රැකිඹහක් 

ඉල්රන්න ගිඹ උඳහධිධහරින්  -වළභ යජඹක් ඹ ගත් ජභ- භර්දනඹ  

රක් ගන්නයි ඳසු ගිඹ හරර ජ සිදු වුගණ්. නමුත් අගේ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  අඳ සතුතින්ත ගනහ. එතුභහ ගේ යගට් 

උඳහධිධහරින්  තභන්ගේ උඳහධිඹ  නිසි තළන රඵහ ගදන්න ළඩ 

 යුතු ශහ. අතිවිලහර උඳහධිධහරින් ිළරි  රැකිඹහ අසථහ 

රඵහ දුන්නහ.  භභ උදහවයණ කීඳඹක් කිඹන්නේ.  ඳශහත් බහ 

ඹ ගත් අවුරුදු ණනහක් ළඩ යපු සග ච්ඡහ ගුරුරුන් සථිය 

යන්න, අනධීඹන ගේඹන් ඳත් යන්න, ඳශහත් බහ 

ගුරුරු, භධීභ යජගආ ගුරුරු ඳත් යන්න අගේ යජඹ  යුතු 

ශහ. ඊශඟ  ගෞී ක්ගේත්රකඹ දිවහ ඵරන්න. ගවද ගවදිඹන් 

විලහර ලගඹන් ඵහ ත්තහ. ගයෝවල් අනධීඹන ගේඹන් 

ඵහ ත්තහ. ගේ විධිඹ  අධීහඳන, ගෞී ඇතුළු වළභ 

ක්ගේත්රකඹභ රැකිඹහ අසථහ ර්ධනඹ ය තිගඵනහ. යහජී 

අංලගආ විතයක් ගනොගයි, ේරු රැකිඹහ ඳහ විලහර ලගඹන් 

දුන්නහ. භවය ගරහ  ගේ ණන් ළීමේර  ේරුන් 

අඹත් න්ගන් නළවළ. ේරු ඳන්තිඹ විලහර ලගඹන් ර්ධනඹ 

යන්න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ළඩ ශහ. ඒ නිහ තභයි ඳසු ගිඹ 

භළයි 01ළනි දහ ගරෝ ේරු දිනඹ -භළයි දිනඹ- භයන 

ගරහග , අඳ වුරුත් ගනොසිතපු ආහයගආ දළළන්ත ජනතහක් 

භළයි දිනඹ  එතු වුගණ් රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි.  

භභ නිගඹෝජනඹ යන්ගන් ගන්නේපු භළතියණ 

ගොට්සහඹයි. ගන්නේපු භළතියණ ගොට්සහගආ උළු ගභෝල් 

600ක් තිගඵනහ. ගඩොල් ගඳෝයණු 6,000ක් තිගඵනහ. ගේහගආ 

ේරුන් විලහර ිළරික් ළඩ යනහ. ඳසු ගිඹ හරගආ ජ ගේ 

උළු ර්භහන්තඹ ේපර්ණගඹන්භ ළටිරහ තිබුගණ්. ගේ උළු 

ගභෝල් එකින් එ වරහ තිබුගණ්. වළඵළයි, අද ගන ගො  ගේ 

යජගආ ංර්ධන ළඩ ිළිතගශත් එක්, දළඹ  කිරුශ 

ළඩ වනත් එක්, නිහ ංර්ධන ළඩ ිළිතගශත් එක් ගේ 

වපු උළු ගභෝල් දළළන්ත විධිඹ  ඒ ළඩ ආයේබ යරහ නළත 

තහක් ක්රීයඹ භට් මින් ඒ උළු ගභෝල්ර, ගඩොල් ගඳෝයණුර 

ගේඹ ය   රඵහ  ජ තිගඵනහ. ඒ නිහ අඳ ඉතහභ තුටින් 

තමුන්නහන්ගේ  කිඹනහ විගලේගඹන්භ ඒ උළු ගභෝල් ව 

ගඩොල් ගඳෝයණුර ගේඹ යන අතිවිලහර ේරු ිළරික් 

භභත් භඟ ඒ ේරු දිනඹ ළභරීභ  එතු වුණු ඵ.  ඒ අඹගේ 

ඵළනර්ර, ගඳෝස ර්ර තිබුගණ්, ඒ අඹ ගනහපු ප්රණචහය 

රැිතර ජ කි ග , හ දභහ තිබ උළු ර්භහන්තලහරහ නළත ඇති 

ය අඳ  රැකිඹහ රඵහ දුන් යජඹ , අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  

සතුතියි කිඹරහයි.  භවය ගරහ  භළයි දිනඹ  අගේ යහජී 

අංලගආ අඹ, භෘේධි නිරධහ රින්, ෘෂිර්භ නිරධහරින්, 

උඳහධිධහරින් එතු ය න්නහ. නමුත් භ  කිඹන්න 

න්ගතෝයි, අගේ භළතියණ ගොට් සහර ඒ අඹ නළති 

ේරු ිළරි ඉතහ විලහර ලගඹන් ගේ භළයි දිනඹ  ේඵන්ධ 

වුණු ඵ. භහර් ේරුන් අතිවිලහර ිළරික් ගේ භළයි දිනඹ  

ේඵන්ධ වුණහ; යහඹ ේරුන් අතිවිලහර ිළරික් ගේ භළයි 

දින රැිතඹ  ේඵන්ධ වුණහ.  

ගේ රු බහග  සිටින අගේ ේරු වහ ේරු ඵතහ 

ඇභතිතුභහගන් ගභන්න ගේ ගදඹ භභ ඉතහභ ඕනෆමින් ඉල්රහ 

සිටිනහ. තමුන්නහන්ගේගේ හරගආ ජ ගනොවිඳිරහ තිගඵන 

ේරුන්ගේ තත් ප්රණලසන තිගඵනහ නේ  ඒ ප්රණලසන අිළ විරහ 

ගදමු. ඒ හගේභ තභයි ේරු ආයවුල් භඟ වයන්න තිගඵන 

ීමති අිළ තදුය ත් ලක්තිභත් යමු. රු නිගඹෝජී 

ථහනහඹතුභනි, අතිවිලහර ගේහක් යපු අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  අඳ සතුතින්ත න අතය, භළයි 1ළනි දහ මුළු 

ගරෝඹභ භයන භළයි දිනඹ දළළන්ත ජනතහක් එතු යගන 

ජහතීන්තය භළයි දිනඹක් හගේ ඳත්න්න  අඳ  වගඹෝඹ 

දක්පු රක් ංීහත ව ේරු ජනතහ  භහගේ ප්රණණහභඹ පුද 

යමින් ගේ ගඹෝජනහ භභ ගේ රු බහ  ඉදිරිඳත් යනහ.  

රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ஜஶனக பண்டஶ) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, එභ ගඹෝජනහ භහ සථිය 

යනහ.  

2237 2238 

[රු අරුන්දි ප්රණනහන්දු භවතහ] 
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රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඉතහභත්භ හගරෝිකත 

ගඹෝජනහක් ඳභණක් ගනොගයි, තී ගරො  ගවිත යන 

ගඹෝජනහක් තභයි අගේ රු අරුන්දි භන්ත්රීරතුභහ ගනහග . 

අගේ රු හමිණී ගරොකුගේ භළතිතුභහගේ උඳන් දිනඹ අද. අිළ 

එතුභහ  සුඵ ඳතනහ.  ජර්කහයු රඵහ ය  ත්, ජහතිඹ ත් ගේඹ 

කිරීගේ ලක්තිඹ, ඵරඹ, බුේධිඹ එතුභහ  ඳෆගේහ කිඹහ භභ ගේ 

අසථහග  ජ ප්රණහර්ථනහ යනහ. එතුභහ භඟ  ජර්ක භන  වන් 

තඵමින් ගේ බහග  අදත් හභහජිත්ඹ දයන ගගනක් භභ. 

එතුභහ අතුරු භළතියණගආ ජ ළසඵෆ ආනඹ  තය යන වි  

එදහ අිළ ගදගදනහභ හිටිගආ තත් ඳක්ඹ. එතුභහ ගනුගන් භභ 

ළඩ ශහ. එතුභහ දත් ේරු ඳන්තිඹ ගනුගන් ථහ ශ 

ගගනක්; ළඩ ශ ගගනක්; ගේඹ ශ ගගනක්. එතුභහ 

නිර්භීතයි; නියවංහයයි. ඒ හගේභ අංයි. ගභළනි ගශ්රාේසස 

නහඹයින් අද අඳ අතගර් දුර්රබයි. භළයි ඳශමු න දහ රඳහහිීම 

හච්ඡහක් ඳළළත්වුණහ. භ  හුඟක් ගදගනකු කි හ රු හමිණී 

ගරොකුගේ ඇභතිතුභහ යර ථහ යනහ; හිත  ළගදන 

ආහයඹ  ථහ යනහ; න  දළගනන ආහයඹ  ථහ 

යනහ; ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ථහ යනහ කිඹරහ. එළනි අඹ 

අඳ අතය සිටීභ, අද අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහගේ 

නහඹත්ගආ ගණළල්ර ඹ ගත් සිටීභ අඳ ත් ආඩේඵයඹක්; 

ඳහර්ලිගේන්තු ත් ආඩේඵයඹක්; ඒ හගේභ මුළු ය  ත් 

ආඩේඵයඹක් කිඹන හයණඹ භභ කිඹන්න  වුභනහ යනහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, එභ නිහ 2013  භළයි 01 

ළනි දින ඓතිවහසි ේරු දිනඹක් වහ, ශ්රී  රංහ නිදවස 

ඳක්ඹ ේඵන්ධ ථහ යන වි . රු නිගඹෝජී 

ථහනහඹතුභනි, භභ  ඳහල් ඹන ියීගඹකු ලගඹන් සිටින 

වි යි  භළයි දිනර  වබහගි වුගණ්. එදහ අගේ hero  තභයි, අගේ 

වීයඹහ තභයි ගෝට්ගට් ආනඹ නිගඹෝජනඹ ශ ගයොඵට් 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ. ගෝට්ගට් සිංවඹහ ඹන විරුදහලිගඹන් එදහ 

අිළ එතුභහ වළඳින්වහ. එදහ ළසඵෆ අඹත් තිබුගණ්ත්  ගභතුභහ 

නිගඹෝජනඹ යන ගෝට්ගට් ආනඹ . ඩුගර ආනඹ 

තිබුගණත් නළවළ.  ගොශම සි  ගයොඵට් ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

ඉතහභත්භ රසන  හභහංිය ජඹ ගඳන්මින් left-right, left-

right කිඹරහ, -ඒ ගට්රඳොසකිහදිඹහ- ගොශම  එන වි  එදහ භභහජ 

ගොඩිඹ අල්රහ ගන ඳළමිණි ගොල්ගරක් තභයි භභ. එභ නිහ 

භභ ේරු දින හුඟක් දළරහ තිගඵනහ. ඒ දසර භභහජ 

ඳක්ඹ තභයි ගේ රංහග  විලහරභ ේරු දින රැලි 

ඳළළත්වග . ආචහර්ඹ එන්.එේ. ගඳගර්යහ, ආචහර්ඹ ගොල්වින් ආර්. 

ද සිල්හ, ගරසලි ගුණර්ධන, ඵර්නහඩ් ගොයිහ, ගයොඵට් 

ගුණර්ධන, චේලි ගුණර්ධන, ජළක් ගොතරහර ව අනිල් 

මුණසිංව ආ ජ ලගඹන් නේ භ  කිඹහ ගන ඹන්න  පුළුන්. 

එතුභන්රහ විලහර රැසවීභක් ඳළළත්වහ. හභහංිය එක්ත් 

ගඳයමුණ, - ULF - කිඹරහ ඳක්ඹක් වළදුහ. ඒ වදීහචහර්ඹ 

එස.ඒ. විරாභසිංව, ආචහර්ඹ එන්.එේ. ගඳගර්යහ ව ිළලිේ 

ගුණර්ධන භළතිතුභන්රහ. ඒ තභයි භභ දළක් විලහරභ රැසවීභ. 

එඹ ඳළළත්වගආ Galle Face  ිළටිගආ ජ. ඉන් ඳසු ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිතුභහ ඵරඹ  ඳළමිණි ඳසු භවජන එක්ත් ගඳයමුගණ් රැසවීභ 

ගොශම Town Hall ර ඳළළත්වහ අති විලහර ජනහඹ 

වබහගිත්ගඹන්. ගභතුභන්රහත් එතු ගරහ, එක්ත් ජහති 

ඳක්ගආ ෘත්තීඹ මිතිඹ වළදුග  රු හමිණී ගරොකුගේ 

ඇභතිතුභහ නිඹමුගකු ලගඹන් සිටින වි යි. ඒ ෘත්තිඹ මිතිඹ 

වදරහ ඒ  ලක්තිඹ දුන්නහ; ජඹ දුන්නහ. ඒ ෘත්තිඹ මිතිඹ 

භන් ශහ, ගඳය භ භන් ශහ. ඒ තයේ විලහර ගේඹක් 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  රු හමිණී ගරොකුගේ ඇභතිතුභහයි, 

භභයි ශහ. භභ ඹහඳනගආ ඉරහ  භහතය ගදවුන්දය  ඹන තුරු 

රැසවීේ ග දිහර ථහ ශහ. 

එක්ත්  ජහති ඳක්ඹ ගනුගන් ද්රrවිඩ බහහගන් ථහ 

ශහ. සිංවර බහහගන් ථහ ශහ. ඉංග්රීෙසි බහහගන් ථහ ශහ. 

අන්තිභ  ගභොද වුගණ්? නහඹත්ඹක් ආහ. ඳක් ගඹනුත් 

අඳ ඳන්නරහ දළේභහ. ගභොනහද යන්ගන් කිඹරහත් භභ 

දන්ගන් නළවළ. ේරු දිනගආ ජ  භ  ගේහ භතක් නහ. භ  

ඳඩිඹක් තිබුගණ් නළවළ. භභ වේඵ යපු ගගනක් ගනොගයි. භභ 

තු ිළටි, ගගශ ීහඳහය තිගඵන ගගනක් ගනොගයි. ඳඩිඹක් 

නළවළ. Telephone එක් නළවළ. ඹන්න එන්න හවනඹක් නළවළ. 

භභ දුක් වි වි තරු ණන් ය ය ඉරහ උගේ ඳහන්දය 

නළිනටිනහ. අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ගභොන 

තයේ බුේධිභත් ගගනක්ද? ෘත ගුණ දන්නහ ගගනක්ද? ගේ 

අවරහ එතුභහ භ  කි හ, "අසර් ගභගවභ නිේ ඉන්න එඳහ. 

ඇවිල්රහ උද  යන්න. භහත් එක් අත්ළල් ඵළන්න. 

ඔඵතුභහ ත් ඹන්න දිලහක් තිගඵන්න ඕනෆ"ඹ කිඹන එ. ඹේ 

දක්භක් තිගඵනහ නේ, වළකිඹහක් තිගඵනහ නේ, එළනි අඹ 

ඔක්ගෝභ ඒයහය  ශ නහඹගඹක් තභයි අතිරු භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ.  

ඳසුගිඹ භළයි දිනඹ දහ -භළයි භ ඳශමුළනිදහ- ගභොස  නුය 

ඳයදමින්; බීජිං නුය ඳයදමින්; කියුඵහ ඳයදමින් අගේ යගට් 

ගොශම ළේඵල් ිළටිඹ ඉතිවහත වුණහ. එදහ රක් 20 

ජනවනඹක් ගොශම ළේඵල් ිළටිඹ  ආහ. උතුගයන් ද්රrවිඩ 

ජනතහ ආහ. නළ ගඟනහිගයන් මුසලිේ ජනතහ ආහ. සිඹලු 

දිලහගන්භ ආහ. එතයේ විලහර භළයි දින රැසවීභක් තළබීගේ 

හනහ අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  හිමි වුණහ. 

ඒගන් අලුත් ඉතිවහඹක් බිහි වුණහ. අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ කිඹන්ගන්, ේරු ඳන්තිඹ ගනුගන් ෆ වන 

ගගනක් ඳභණක් ගනොගයි, ඳහද ඹහත්රකහ ගිඹ ගගනක් ඳභණක් 

ගනොගයි, ගකෝහ යපු ගගනක් ඳභණක් ගනොගයි,  න් ඳහස 

කිඹපු ගගනක් ඳභණක් ගනොගයි, ගේඹ කිරීභ  ඵළඳී සිටින, 

න රංහක් ගොඩ නළඟීගේ හර්ඹඹ යන ජනහධිඳතිතුගභක්ඹ 

කිඹන එ ගරෝඹ අද වඳුනහ ත්තහ.  

ගභළනි ගඹෝජනහක් ගන ඒභ ළන රු අරුන්දි ප්රණනහන්දු 

භන්ත්රීරතුභහ  භගේ සතුතිඹ පුද යමින් භභ නිවඬ නහ. 

 
නිගඹෝජී ථහනහඹතුභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු හමිණී ගරොකුගේ ඇභතිතුභහ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ (ේරු වහ ේරු 
ඵතහ අභහතීතුභහ) 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குமக - தெஶறஷல், தெஶறஷல் 

உமவுகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ගේ අසථහග  ගේ හගේ 

ගඹෝජනහක් ගන ඒභ ිළිතඵ භභ විගලේගඹන්භ රු 

අරුන්දි ප්රණනහන්දු භන්ත්රීරතුභහ  සතුතින්ත නහ. ඒ හගේභ ඒ 

ේඵන්ධගඹන් චන කීඳඹක් ථහ කිරීභ ිළිතඵ භගේ මිත්රක රු 

අසර් භන්ත්රීරතුභහ ත් සතුතින්ත නහ.  

අද ගේ යගට් ශ්රාභ ඵරහඹ; ේරු ඳන්තිඹ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  ගෞය යන්න ගවේතු න හයණහ කීඳඹක් 

තිගඵනහ. අවුරුදු 30ක් තිසගේ ගේ යගට් යුේධඹක් තිබුණහ. ඒ 

යුේධඹ ඳතින අසථහර ජ එල්ටීටීඊ ංවිධහනගආ ගඵෝේඵ 

ප්රණවහයලින් ගේ ශ්රාභ ඵරහගආ විලහර ිළරික් මිඹ ගිඹහ. අං 

විර වුණහ. සීටීඕ එගක් ගඵෝේඵගඹන් ඳ න් ත්තහභ, භයදහන, 

Central Bank එ, ඵසර, ගෝච්ිකර ගඵෝේඵ ිළිළරීභ නිහ 

ළඩ යන ඳන්තිගආ දවස ණනගේ ජීවිත නළති වුණහ. 

ඔවුන්ගේ ඳවුල් අනහථ වුණහ. ඒ ඳවුල්ර දරුන්  භවුිළඹන් නළති 

වුණහ. ගේ සිඹලු යදයර  මුහුණ  ජපු ළඩ යන ඳන්තිඹ ත්; 

ගේ යගට් ජනතහ ත් බඹක් ළක් නළති තභන්ගේ රැකිඹහ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

යන්න අසථහක් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ දුන්නහ. ඒ  

ඳක් ගේදඹක් නළවළ. අද  න් යන එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

ගන්න පුළුන්, ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ ගන්න පුළුන්, ගඳොදු 

ජන එක්ත් ගඳයමුණ ගන්න පුළුන්, ඒ වළභ ගගනක්භ අද 

තභන්ගේ ළඩඳගශේදි බඹක් නළති තභන්ගේ රැකිඹහ යනහ. ඒ 

ඳශමුළනි හයණඹයි. ඒ ගෞයඹ ගේ යගට් ළඩ යන ඳන්තිඹ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  දක්නහ.  

අගනක් රුණ තභයි, ගේ යගට් ෘත්තීඹ අයශඹක් යන 

ගො  ඒ ගභල්ර යන්න එතුභහ දහත් ්රිුඹහ ගනොකිරීභ. 

එතුභහ ල්ඳනහ ගශේ හච්ඡහ යරහ; ඒ ිළිතඵ විවිධ 

ගෝණලින් ඵරහ ඒ ප්රණලසනඹ වින්නයි.  

තමුන්නහන්ගේරහත් දකින්න  ඇති ඳසුගිඹ දසර 

විලසවිදීහර භවහචහර්ඹරුන් ළඩ ර්ජනඹක් ශහ. ඒ භර්දනඹ 

යන්න  උත්හව ගශේ නළවළ. විවිධ ගෝණලින් ඉදිරිඳත් 

ගරහ, විවිධ ගෝණලින් හච්ඡහ යරහ ඒ  විඳුේ රඵහ 

දුන්නහ. එතුභහගේ ප්රණතිඳත්තිඹ තභයි ඳහර්ලසඹක් ජඹග්රාවණඹ 

යන්න නේ win-win policy  ප්රණතිඳත්තිඹක් ඹ ගත්  යුතු ශ 

යුතුයි කිඹන එ. භ ත් ඒහ  වබහගි න්න  පුළුන්භක් 

රළබුණහ, රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි. විදුලිඵර භණ්ඩරගආ 

ළඩ ර්ජනර ජ, විලසවිදීහරගආ අනධීඹන ගේඹන්ගේ ළඩ 

ර්ජනර ජ ඒ ෆභ එක්භ භතඹ  ඳත් වුණහ, 

ජනහධිඳතිතුභහගේ ගේ ප්රණතිඳත්තිඹ උඩ. ඒ නිහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ගගයහි අද ළඩ යන ඳන්තිගආ විලසහඹක් 

තිගඵනහ. එතුභහ  ළඩ යන ඳන්තිගආ ආදයඹක් තිගඵනහ.  

ඳසුගිඹ දසර විදුලි බිර ළඩි ශහභ ගේ යගට් ෘත්තීඹ 

මිති, ආණ්ඩුග  ෘත්තීඹ මිති ජනහධිඳතිතුභහ  කි හ, "අිළ  

ටික් ගභහි ඵය උහුරන්න අභහරුයි, අඩු ආදහඹේ රඵන උදවිඹ  

ගේ ඵය උහුරන්න අභහරුයි" කිඹරහ. එතුභහ ඒ ළන හච්ඡහ 

යරහ, භළයි දිනගආ  ජ ථහ යන වි  එතුභහ කි හ, විදුලි ඒ 

60 දක්හ කිසිභ මිර ළඩි කිරීභක් යන්ගන් නළවළ, ඒ 60 - 

120 දක්හ ඹේ වනඹක් ගදනහ කිඹරහ. ඒ තභයි  ගේ යගට් 

ළඩ යන ඳන්තිගආ ඵරහගඳොගයොත්තු. තභන්  ප්රණලසනඹක් ඇති 

වුණු ගරහ තභන්  ඒ ඉදිරිඳත් යන්න  පුළුන් 

නහඹගඹක් ඉන්නහ. ඒ නහඹඹහ ඒ ළන ඵරරහ, ඒ  

විඳුභක් රඵහ ගදනහ. එතුභහ ේරු ඇභතියඹහ ලගඹන් 

 යුතු ශ හරගආ ගේ යගට් භහේ එක්, ෘත්තීඹ මිති 

එක් හච්ඡහ යරහ හර්ෂි ගිවිසුේ ඇති ශහ. අද ඒ 

හර්ථ ගරහ තිගඵන නිහ ඉල්ලීේ ේඵන්ධ ගේ අවුරුේගේ 

එ ළඩ ර්ජනඹක්ත් නළවළ. ප්රණෘත්ති ඳත්රකර ගඳොල් ගඩි 

අකුගයන් හර්තහ ඕනෆ තයේ තිගඵනහ.  නමුත් ඒහ ්රිුඹහ  

නඟරහ නළවළ. ගභොද, ඒ අඹ දන්නහ අඳ  ළ ලුක් ඇති 

වුගණොත් ථිහක් යරහ - හච්ඡහක් යරහ - ඒ විඳුභ රඵහ 

න්න පුළුන් කිඹරහ.  

රු නිගඹෝජී ථහනහඹතුභනි, ඒ හගේභ ඳඩි ඳහර බහ 

ළනත් කිඹන්න  ඕනෆ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ උඳගදස අනු  

ෆභ ඳඩි ඳහර බහකින්භ ගේ න වි  සිඹඹ  25 සි  45 න 

ගතක්  ළටුේ ළඩි යරහ තිගඵනහ. අභඹ දළන් රුිළඹල් 

10,000  ළඩියි.  ඒ එක්භ ඳඩි ඳහර බහර  ඇතුළු වුගණ් 

නළති අගනකුත් අංලත් අිළ දළන් ඒ ඳඩි ඳහර බහර  ඇතුළු 

යරහ තිගඵනහ. ඳඩි ඳහර බහලින් අභ ළටුඳක් ඇති 

ශහභ ඹේ හසිඹක් තිගඵනහ. ඒ තභයි ෘත්තීඹ හර්ෂි 

හච්ඡහර ජ මිනුේ දණ්ඩ ලගඹන් ළගනන්ගන්. ඒ  තභයි 

අගනකුත් අංල එතු යන්ගන්. ඒ නිහ වළභ අංලඹභ හර්ථ 

ඒ අඹගේ හර්ෂි ළටුේ ළඩිවීේ ඒ ගිවිසුේ භිනන් ්රිුඹහත්භ 

නහ. අවුරුදු ඳතහ එගේ යන ඒහ තිගඵනහ; අවුරුදු ගදගන් 

ගද  යන ඒහ තිගඵනහ; අවුරුදු තුගනන් තුන  යන ඒහ 

තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ දසර තු ගේඹන්ගේ ප්රණලසන ළන 

ගඵොගවොභ ගවො  හච්ඡහ යරහ,  ප්රණධහන ෘත්තීඹ මිති 

එඟතහ  ආහ. ගේ තභයි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ ළඩ 

ිළිතගශ නිහ අද ඇති ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹ.  ඒ නිහ අද 

ේරු ඳන්තිඹ එතුභහ  ආදයඹ යනහ; රු යනහ.   

ගභතුභහ කි හ හගේ ඒ ඳශහත්ර හ දභහ තිබුණු උළු 

ර්භහන්තලහරහ අද ප්රණෘතිභත් තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ  තිගඵනහ.  

ඒ නිහ ඒ අඹ  ඹේ කිසි ඹවඳතක් සිදු ගරහ තිගඵනහ. රු 

ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහගේ ප්රණධහනත්ගඹන් ඒහ ආයේබ 

යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ළසී ගොස තිබුණු සීනි 

ර්භහන්තලහරහ අද රහබ රඵන විධිඹ  ්රිුඹහත්භ ගනහ. එහි 

හසිඹ ඹන්ගන් ඒ . ඒ අනු  එතුභහගේ ළඩ ිළිතගශ නිහ අද 

ඍජු ව රா යක්හල් ගේ යගට් ඇති ගරහ තිගඵනහ.  ඒ අඹ 

තුශ විලසහඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ.  විඳක්ඹ ගභොන විධිඹ  

ථහ ශත්, විඳක්ඹ ගභොන විධිගආ හයණහ කි ත්, ඳසු ගිඹ 

භළයි දිනගආ  ජ දවස ණන් ජනතහ ඇවිල්රහ අති විලහර භළයි දින 

රැිතඹක් ඳත්න්න  පුළුන්භ රළබුගණ් ඒ නිහයි.  එඹ ගේ 

යගට් ළඩ යන ජනතහ විසින් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  ශ 

ගෞයඹක් වළටිඹ යි අිළ රන්ගන්. එතුභහ යපු ගේහ , 

එතුභහ දුන්නු වහඹ , එතුභහ යන ්රිුඹහ  ගේ යගට් ළඩ යන 

ඳන්තිඹ එතුභහ  ගෞය කිරීභක් වළටිඹ  තභයි ගේ භළයි දිනඹ 

ළභරුග . ඒ නිහ අිළ ඒ සිඹලු ගදනහ භ අගේ ගෞයඹත්, 

සතුතිඹත් පුද යන්න  ඕනෆ. ගේ ය ජගආ විවිධ ප්රණලසන භතු 

නගො , ජහතීන්තය ගරෝඹ විවිධ ප්රණලසන අඳ  ඉදිරිඳත් 

යනගො , ජහතීන්තය ගරෝඹ අඳ  විරුේධ විවිධ 

ග ගනහිලිේ යනගො , ජිීමහර විවිධ ගඹෝජනහ ේභත 

යනගො , ගේ යගට් ළඩ යන ඳන්තිඹ  ජනහධිඳතිතුභහත් 

ආයක්හ යගන යජඹත් එක් ඉන්නහ.  

අගේ රු අරුන්දි ප්රණනහන්දු භන්ත්රීරතුභහ අද දින ඉතහභත් 

ළදත් ගඹෝජනහකුයි ඉදිරිඳත් ගශේ. ඒ ගඹෝජනහ අිළ අඹ 

යනහ හගේභ අිළ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු තුශ ඉරහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභන්  ලක්තිඹ රඵහ  ජභ ිළිතඵ ළඩ යන ඳන්තිගආ 

සිඹලු ගදනහ ත්, අගේ ෘත්තිඹ මිතිර ත් අගේ ගෞයඹත්, 

සතුතිඹත් පුද යන්න ඕනෆඹ කිඹහ ප්රණහල යමින් භගේ චන 

සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගේන්තු ඊ  අනුකර අ. බහ. 6.55 , 2013 භළයි 09 න 

බ්ර්වසඳතින්දහ අ.බහ.1.00 න ගතක් ල් ගිගආඹ. 
அென்படி பஷ. ப. 6.55  ணஷக்கு பஶஶளுன்மம், 2013 ம 09, 

லஷஶறக்கஷறம தொ.ப. 1.00 ணஷலம எத்ெஷமலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.55 p.m. until  1.00 p.m. on Thursday,  
09th May, 2013.   

2241 2242 

[රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිගේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගන්හ ළීමභ අලී  
නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. ගොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි ගොඩනළගිල්ගල් යජගආ  ප්රණහලන  හර්ඹහංලගආ  අධිහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹභ  ගනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රණථභ දහඹ  මුදල් ගහ ඉදිරි ර්ගආ දහඹත්ඹ රඵහ ගන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිගනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳත් බහය නු ගනොරළගබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெஶ ; வன்சஶட் அெஷகஶ அமஷக்மகஷன் லதடஶந்ெ சந்ெஶ தௐபஶ 2,178. வன்சஶட் ெனஷப்பஷெஷ தௐபஶ 18.15. ெபஶற் 

தசயவு தௐபஶ 2.50. லதடஶந்ெ சந்ெஶ தொற்பணஶக அத்ெஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷதௌட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்கமட வீெஷ, கஷதரப்பமன, தகஶழும்தை 6 ன்ம லஷயஶசத்ெஷற்கு அதப்பஷ பஷெஷகமரப்  

தபற்தக்தகஶள்ரயஶம். எவ்மலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் மெெஷக்கு தொன் சந்ெஶப்பணம்  

அதப்பப்பட மலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷமடக்கும் சந்ெஶ லஷண்ணப்பங்கள்  

ற்தக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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ADMISSION OF STUDENTS TO ADVANCED 

LEVEL CLASSES OF NATIONAL 

SCHOOLS: 

 Statement by Minister of Education 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அழயழப்தைகள்:  

 சளளனகபது சளன்ரகப 

யழளக்களுக்கு யளய்மூ யழகடகள் 

மதசழனப் ளடசளககழல் உனர்தப யகுப்தைகளுக்கு 

நளணயர் அதநதழ: 

 கல்யழ அகநச்சளழது கூற்ர 

යප්ර හද වඹජජනහ: 

 2013 ජනහරි 24 න දින  “වීයවේරී” 
හර්තහ  
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දුසකයතහ 

 

சழப்தைளழகநப் ழமபபகண: 
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ஒத்தழகயப்தைப் ழமபபகண: 

 நழன் கட்டண உனர்யழளல் நக்கள் தழர்மளக்கும் 

கஷ்டங்கள் 

PRIVILEGE MOTIONS: 

 “Virakesari” Report of 24th January 2013 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

 Difficulties faced by People due to increase in 

Electricity Tariff 





 

ඳහර්ලිවේ්දතු 
ளபளளுநன்ம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                              
 

2013  භළයි 09 න බ්රsවසඳින්දදහ 
2013  மந 09, யழனளமக்கழமகந 

Thursday, 09th  May, 2013 
—————————————- 

 
 

අ.බහ 1.00  ඳහර්ලිවේ්දතු රැස විඹ.   
නිවඹජජා  කථහනහඹකතුභහ [ගරු ච්දදිභ වීයේවකොඩි භවතහ]  

මරහනහරඪ විඹ. 
 ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது. 

 ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்  [நளண்தைநழகு  சந்தழந வீபக்தகளடி] 

தககந யகழத்தளர்கள். 

  The Parliament met at 1.00 p.m. MR. DEPUTY SPEAKER [THE 

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 
 

නිවේදන 
அழயழப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

කථහනහඹකතුභහවේ විනකඹ 
சளளனகபது சளன்ரகப 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker)                                     

ශ්රීT රාකහ ප්ර ජහතහ්ද්රි ක භහජහ ජ ජනයජවආ ්ණ්ඩුර භ 

ාසථහවේ 79 ළනි ාසථහ අනු, ගරු කථහනහඹකතුභහ 

විසි්ද  2013 භළයි භ 08 ළනි දින ඳවත ව්ද ඳනත් 

වකටුේඳත්ර විනකඹ  ව්ද කයන රද ඵ ද්දනු 

කළභළත්වතමි. 

 

විහව ලිඹහඳදිාික කිරීවේ (ාවලජධන)  

උඩය  විහව වහ දිේකහද (ාවලජධන) 

මුසලිේ විහව වහ දිේකහද (ාවලජධන) 

උප්ඳළ්දන ව භයණ ලිඹහඳදිාික කිරීවේ (ාවලජධන) 
 

 

II 
 

ඳහර්ලිවේ්දතු  ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහවේ  
රැසවීභ  

ளபளளுநன் அலுயல்கள் ற்ழன குழுக் கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඳහර්ලිවේ්දතු  ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහවේ  රැසවීභේ  

2013 භළයි භ 9 න බ්රsවසඳින්දදහ නනේ අද දින අඳය බහග 2.30  

ගරු කථහනහඹකතුභහවේ නිර කහභයවආ ජ ඳළළත්වීභ  නිඹමිත 

ඵළවි්ද ඊ  ඳළමිණ වබහගි න වර සිඹලු ගරු භික 

භ්දත්රීඊරු්ද  වභයි්ද දළනුේ  ජභ   කළභළත්වතමි.  

ලිිළ වල්ඛනහදිඹ ිළිතගළ්දවීභ 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාතුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසවආ ප්ර ධහන 
ාවිධහඹකතුභහ) 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், 

யடிகளகநப்தை அகநச்சரும் அபசளங்கத் தபப்ழன் 

முதற்மகளளசளதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි.  අග්රාහභහතාතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ්ගමික ක යුතු අභහතාතුභහ  වනුව්ද 2010 ර්ඹ 

වහ ජහිනක යේණ බහය අයමුදවල් හර්ෂික හර්තහ භභ 

ඉදිරිඳත් කයමි. 

 වභභ හර්තහ මුදල් වහ ර භ ේඳහදන ක  යුතු ිළිතඵ 
උඳව්ධලක කහයක බහ  වඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ වඹජජනහ 

කයමි. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ාසකෘිනක වහ කරහ ක  යුතු අභහතාතුභහ - ඳළමිණ නළත. 
 

 

වඳත්ේ 
நதக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ කිරිත්තුඩු, 

පුේගවවිර, අාක 466 දයන සථහනවඹහි ඳදිාික වවේභ්දත 

ජඹවේකය භවතහවග්ද රළබුණු වඳත්භේ ිළිතග්දමි. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඩරස අරවප්වඳරුභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු හසුව්ධ නහනහඹේකහය භවතහ (ජහිනක බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵ්ධධතහ අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு யளசுமதய ளணளனக்களப - மதசழன தநளமழகள், 

சமூக ஒருகநப்ளட்டு அகநச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත ව්ද වඳත්ේ 

ඳව  ිළිතග්දමි. 

(1) ය්ධවදොළුගභ, අාක 10බී/9 නල් දයන සථහනවඹහි ඳදිාික 
නස.ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. භදනහඹක භවතහවග්ද රළබුණු 
වඳත්භ; 

(2) ඇඹිලිිළටිඹ, වභොයකළටිඹ, ළලි නිවහි ඳදිාික නස.භ්ද 
පුසඳකුභහය භවතහවග්ද රළබුණු වඳත්භ; 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

(3) කළරණිඹ, සිාවහයමුල්ර, විල්ෆ්රPඩ්  භහත, අාක 14 දයන 

සථහනවඹහි ඳදිාික නේ. ේවල්යහ වඳවර්යහ වභවනවිඹවග්ද 

රළබුණු වඳත්භ; 

(4) ඇවළලිඹවගොඩ, ඵදුත්ත, අාක 151බී දයන සථහනවඹහි 

ඳදිාික සිත්ින නසිිනඹහ භවත්මිඹවග්ද රළබුණු වඳත්භ; ව 

(5) භවයගභ, නහවි්දන, ඉසිඳතන භහත, අාක 77/2 දයන 

සථහනවඹහි ඳදිාික ය.ජී. රහල් භවතහවග්ද රළබුණු 

වඳත්භ. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජඹයත්න වවේයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

  

ගරු දුමි්දද දිහනහඹක භවතහ (අධාහඳන වේහ 
අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு துநழந்த தழசளளனக்க - கல்யழச் மசகயகள் 

அகநச்சர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education 

Services) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවශ භහයගවළ, ඹහඹ 

15, යහජහාගනඹ ඳදිාික ්ර්.පී.ඩී.පී.නස. ධර්භවේන භවතහවග්ද 

රළබුණු වඳත්භේ ිළිතග්දමි. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු වයජහිත අවබ්ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

  

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ (ප්ර හවන නිවඹජජා 
අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க - மளக்குயபத்து ழபதழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ භහතවල්, අකුයේවඵොඩ, 

නහගවවඳොශ, අාක 300 දයන සථහනවඹහි ඳදිාික න්ද.ජී. විනීතහ 

ජඹරත් භවත්මිඹවග්ද රළබුණු වඳත්භේ ිළිතග්දමි. 

 
 

ගරු වප්ර ේභරහල් ජඹවේකය භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලේින 
නිවඹජජා අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு ழமபநளல் ஜனமசகப - நழன்யலு, ளழசக்தழ ழபதழ 

அகநச்சர்)  

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power 

and Energy) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ යත්නපුය, කයාවගොඩ, 

ය්ධදළල්ර ඳදිාික ්ර්.ජී.සී.න්ද. ජඹර්ධන භවත්මිඹවග්ද රළබුණු 

වඳත්භේ  ිළිතග්දමි. 
 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු අවලජේ අවබ්සිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு அமசளக் அமசழங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ වඳොල්ගවවර, 
්යවගොඩ, වඳොල්කටු ජනඳදවඹහි ඳදිාික බී.ඩබ්ලිේ. රළයිහවහමි 
භවත්මිඹවග්ද රළබුණු වඳත්භේ ිළිතග්දමි. 

 
ගරු ්දත අලුවිවහවර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு யசந்த அலுயழலளமப) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත ව්ද වඳත්ේ 

වදක  ිළිතග්දමි. 

(1) ඇල්කඩු, භහතවල් ඳහය, අාක 58 දයන සථහනවඹහි ඳදිාික 
නේ.බී. අලුවිවහ වර් භවතහවග්ද රළබුණු වඳත්භ; ව 

(2) දඹුල්ර, කණ්ඩරභ ඳහය, සිසියත්වතහි ඳදිාික 
ඒ.නේ.ය.පී.වේ. අත්තනහඹක භවතහවග්ද රළබුණු 
වඳත්භ. 

 
ඉදිරිඳත් කයන රද වඳත්ේ  භවජන වඳත්ේ ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිවඹජග කයන  ර ජ. 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதக்ககப் தளதுநதக் குழுவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්ර ලසනර  හිකක ිළිතතුරු 

யழளக்களுக்கு யளய்மூ யழகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

තමරගමු-කඩහන ළ ප්ර ිනාසකයණඹ: 
ප්ර ිනඳහදන 

தம்களநம் - கடயள யளயழ நரசவபகநப்தை: ழதழ 

ற்ளடு 
 RENOVATION OF KADAWANA TANK : FUND ALLOCATION 

 

1898/’11 

1. ගරු බු්ධධික ඳිනයණ භවතහ 
 (நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

්ර්ථික ාර්ධන අභහතාතුභහවග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):   

(අ) ්රි කුණහභරඹ දිස්රි ේකවආ, තමරගමු ප්ර හව්ධය ඹ වල්කේ 
වකොට්ඨහඹ  අඹත් කඩහන ළේ ඵළේභ වකොටි 
ත්ර්සතහ ජ්ද විසි්ද පුපුයහ වළය ර් විසි වඹේ ඳභණ 
ගතවී ඇතත්, වේ දේහ නඹ ිළිතකය වනොකිරීභ නිහ 
වගොවී්ද  ගහ ක යුතු ්යේබ කිරීභ  වනොවළකිවී ඇින 
ඵ නතුභහ ද්දවනහිද? 

(්)  (i) වභභ ළ ප්ර ිනාසකයණඹ කිරීභ  ඇින ඵහධහ්ද 
කවර්ද; 

  (ii) නභ ගළ ලු ඉත්කය කඩිනමි්ද ළ අලුත්ළඩිඹහ 
කිරීභ  ක යුතු කය්දව්දද; 

 (iii) ඒ වහ වේ නවි  ප්ර ිනඳහදන ව්ද කය ිනවබ්ද; 

 (iv) නවේ නේ, ඉදිකිරීේ ක යුතු ්යේබ කයන දිනඹ 
කවර්ද; 

 ඹ්දන නතුභහ වභභ බහ  ද්ද්දවනහිද?       

(ඇ) වනොනවේ නේ,  ඒ භ්දද? 
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தளருளதளப அழயழருத்தழ அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) தழருமகளணநக நளயட்டத்தழன் தம்களநம் ழபமதச 

தசனளர் ழளழவுக்குட்ட்ட கடயள குக்கட்டு 

தைலிப் னங்கபயளதழகளல் தகர்க்கப்ட்டு சுநளர் 

இருத்தளர யருடங்கள் கடந்தழருந்தமளதழலும் 

இன்ரயகப இது தழருத்தப்டளகநனளல் யழயசளனழ 

களுக்கு னழர்ச்தசய்கககன ஆபம்ழக்க முடினளதுள் 

ததன்கத அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) இந்த யளயழகன நரசவபகநப்தழல் உள் 

தகடகள் னளகயதனன்கதமம்; 

 (ii) மநற்டி ழபச்சழகககத் தவர்த்து துளழதநளக 

யளயழகன தழருத்துயதற்கு டயடிக்கக டுப்ளபள 

ன்கதமம்; 

 (iii) இதற்களக தற்மளது ழதழ ற்ளடுகள் தசய்னப் 

ட்டுள்தள ன்கதமம்; 

 (iv) ஆதநழல் ழர்நளணப் ணழகள் ஆபம்ழக்கப்டும் 

தழகதழ னளததன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்மல், ன்? 

 asked the Minister of Economic Development: 

(a) Is he aware that eventhough nearly 26 years have 

lapsed after the dam of the Kadawana tank in 

Thambalagamuwa Divisional Secretary's Division 

in Trincomalee District had been blown up by 

LTTE terrorists, the farmers are unable to start 

cultivation activities as it has not been renovated 

up to now ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the problems that have cropped up in 

relation to the renovation of the aforesaid 

tank; 

 (ii) whether action will be taken to solve those 

problems and renovate the tank 

expeditiously; 

 (iii) whether provisions for this purpose have 

been allocated by now; and 

 (iv) if so, the date on which the construction 

work will be commenced ?   

(c) If not, why?  

 
 

ගරු නස.නේ. ච්දද්රoවේන භවතහ (්ර්ථික ාර්ධන 
නිවඹජජා අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு ஸ்.ம். சந்தழபமச - தளருளதளப அழயழருத்தழ 

ழபதழ அகநச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of 

Economic Development) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ්ර්ථික ාර්ධන 

අභහතාතුභහ වනුව්ද නභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුරු වදනහ.  

(අ)   ්රි කුණහභරඹ දිස්රි ේකවආ තමරගමු ප්ර හව්ධය ඹ වල්කේ 

වකොට්ඨහඹ  අඹත් කඩහන ළේ ඵළේභ ප්ර ිනාසකයණඹ 

කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද දිස්රි ේ ේඵ්දකරකයණ කමිටුවේ ජ ද 

හකච්ඡහ කය නභ දිස්රි ේකඹ නිවඹජජනඹ කයන ්ර්ථික 

ාර්ධන නිවඹජජා අභහතා ගරු සු්දත පුාිකනිරවේ 

භළිනතුභහ විසි්ද නභ ළ ප්ර ිනාසකයණඹ කිරීවේ ක යුතු 

්යේබ කිරීභ වහ භවත් වවවේ  ගනු රළබීඹ.  

(්)  (i)  වභභ කඩහන ළේ ඵළේභ නජීවී ායේණ 
වදඳහර්තේ්දතු  අඹත් භූමිඹක ිළහි හ ඇින 
ඵළවි්ද විවලේවඹ්ද ඳරියඹ  වහ නජීවී්ද  
ඵහධහේ වනොන ඳරිදි ව ඒහ ්යේහ න 
ඳරිදි ළවේ ප්ර ිනාසකයණ ක යුතු සිදු කශ යුතු ඹ. 
නඵළවි්ද අදහශ ඵරධහරි්ද භඟ හකච්ඡහ කය නභ 
කහර්ඹඹ කිරීභ වහ අලා ක යුතු කයමි්ද 
ඳතී.  

      (ii)   ඔේ. 

      (iii)   ඔේ. 

      (v)    ඉවත ඵහධහ්ද ඉත් ව වහභ ඉදිකිරීේ ක යුතු 

්යේබ කිරීභ  නිඹමිතඹ.  

(ඇ)   අදහශ වනොවේ. 
 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුන අතුරු ප්ර ලසනඹ. 

 
ගරු බු්ධධික ඳිනයණ භවතහ 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවඹජජා ඇභිනතුභනි,  (්) (iii) ප්ර ලසනවඹ්ද භභ 

අව්දව්ද "ඒ වහ වේ න වි  ප්ර ිනඳහදන ව්ද කය ිනවබ්ද?" 

කිඹන කහයණඹයි. ඔඵතුභහ ඒක  "ඔේ" කිඹරහ ව්ද කශහ. 

නවවභ නේ 2013 අවුරු්ධද වනුව්ද වකොඳභණ ප්ර ිනඳහදන 

ප්ර භහණඹේ ව්ද කය ිනවඵනහද?  

 
ගරු නස.නේ. ච්දද්රoවේන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபமச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දළන  ඇසතවේ්දතු ඉල්රහ ිනවඵනහ. තභ ඒ ඇසතවේ්දතු 

රළබිරහ නළවළ.  නමුත් අඳ වේ ළවේ ක යුතු වේ අවුරු්ධව්ධ සථිය 

ලවඹ්දභ කයනහ.  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වදළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ. 

 
ගරු බු්ධධික ඳිනයණ භවතහ 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වදළනි අතුරු ප්ර ලසනවඹ්ද 

භහ අව්දව්ද වේකයි. ගරු නිවඹජජා ඇභිනතුභනි, ප්ර ිනඳහදන 

ව්ද කය ිනවබ්ද කිඹන ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය ලවඹ්ද ඔඵතුභහ 

ව්ද කශහ "ඔේ" කිඹරහ. ඇසතවේ්දතු නළින වකොවවොභද 

ප්ර ිනඳහදන ව්ද  කවශේ? ඇසතවේ්දතු රුිළඹල් වකජටිඹේ නේ 

දශ ලවඹ්ද රුිළඹල් රේ 10ේ හවේ ව්ද කයරහද 

ිනවඵ්දව්ද? වකොවවොභද ඒ ව්ද කිරීභ කයරහ ිනවඵ්දව්ද?  

 
ගරු නස.නේ. ච්දද්රoවේන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபமச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දිස්රි ේකඹ  දශ ලවඹ්ද මුදල් ව්ද කයරහ ිනවඵනහ. 

ඇසතවේ්දතු රළබුණු වළටිවආ අිළ ඒ මුදර රඵහ වදනහ.  
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ගරු බු්ධධික ඳිනයණ භවතහ 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, තු්දන අතුරු ප්ර ලසනවඹ්ද 

භහ අව්දව්ද, ඒ ව්ද කයපු මුදල් බහවිත කයමි්ද ඒ ළවේ 

ප්ර ිනාසකයණ ක යුතු අ්ද කය්දන ඔඵතුභ්දරහ 

ඵරහවඳොවයොත්තු වනහද, ඒ වහ කහර යහමුේ, කහර නිර්ණ 

ළඩ ිළිතවශේ ිනවඵනහද කිඹරහයි.  

 
ගරු නස.නේ. ච්දද්රoවේන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபமச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අඳ  දළන  නජීවි වදඳහර්තවේ්දතුවේ අයඹ අලා වරහ 

ිනවඵනහ. නජීවි වදඳහර්තවේ්දතුවේ අයඹ පුළු්ද තයේ 

ඉේභන  ග්දන අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. ඒ අයඹ රළබුණු 

වහභ අිළ ඒ ළවේ ක යුතු ්යේබ කයනහ. කහර කහනුේ 

ඇහුහ  වරිඹ භ අවල් දිනඹ කිඹරහ කිඹ්දන අඳ  ඵළවළ. නමුත් 

වේ අවුරු්ධද තුශ නන භහස ක්දනඹ  වගොවී්ද  කුඹුරු ළඩ කය 

ග්දන පුළු්ද ්කහයඹ  අිළ ළ වදරහ වදනහ.  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 2-2069/'11-(3), ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ර භ ේඳහදන 

අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ භහ 

තුනක කහරඹේ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 4-2214/'12-(3), ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ.  

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ තු්දළනි තහ ත් වේ 

ප්ර ලසනඹ අවනහ. ගරු ඇභිනතුභහත් නළවළ. ගරු නිවඹජජා 

ඇභිනතුභහත් නළවළ. උත්තයඹත් නළවළ. තු්දළනි තහ යි 

අව්දව්ද.  

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඉදිකිරීේ, ඉාජිව්දරු වේහ, 

නිහ වහ වඳොදු ඳවසුකේ අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ තු්දළනි තහ ත් භහඹක කහරඹේ 

ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහඹේ! 
 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

4ළනි තහ  ිළිතතුරු වදයි. 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහඹකි්ද වනොවයි ිනඹකි්ද උත්තයඹ වද්දන. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 10 -3205/'12- (1), ගරු පී. වළරි්ද භවතහ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු ිනස කයල්ලිඹ්ධද භවතහ (ශභහ ාර්ධන වහ කහ්දතහ 
ක යුතු අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த - சழரயர் அழயழருத்தழ, நகழர் 

அலுயல்கள்  அகநச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ 

වහ භහඹේ කල් ඉල්රනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 11 -2449/'12- (1), ගරු බු්ධධික ඳිනයණ භවතහ. 

 
ගරු බු්ධධික ඳිනයණ භවතහ 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ 

ින වදකේ කල් ඉල්රනහ. 
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ගරු බු්ධධික ඳිනයණ භවතහ 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අද පුදුභ කල් ඉල්ලීභේව්ද කය්දව්ද, ගරු නිවඹජජා 

කථහනහඹකතුභනි. 
 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 12 -2510/'12- (1), ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු නිවඹජභහල් වඳවර්යහ භවතහ (විව්ධල ක යුතු  
නිවඹජජා අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு ழமனளநளல் தமபபள - தயழளட்டலுயல்கள் 

ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

Sir, on behalf of the Minister of External Affairs, I 

request for two months' time to answer this Question. 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වේ ප්ර ලසනඹ වද වඳොඩ් ඩේ 

ඵර්දන. භභ අවරහ ිනවඵ්දව්ද 2012  ජ ජිනීහහි ඳළළින භහන 

හිමිකේ කවු්දසිර ළසිහයඹ ගළනයි. 2013 ර්වආ ඳළළින 

ළසිහයඹ ගළන වනොවයි. වේක  ිළිතතුරු වද්දන භහ ගණ්ද 

කල් ග්දව්ද වභොක ද? 

 

ගරු නිවඹජභහල් වඳවර්යහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ழமனளநளல் தமபபள) 

(The Hon. Neomal Perera) 

තභ 2013 ර්වආ භහ 4යි ගත වරහ ිනවඵ්දව්ද. ත භහ 

2ේ ඉ්දන ඵළරිද? [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
ගරු යනිල් විර භසිාව භවතහ (විරු්ධධ ඳහර්ලසවආ 
නහඹකතුභහ) 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - தழர்க்கட்சழ முதல்யர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

This is information that is readily available. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභිනතුභහ ිළිතතුරු  ජභ  ක යුතු කය්දන. [ඵහධහ 

කිරීභේ] 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 
 

ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Hon. Deputy Speaker, I want you to be reasonable. 

Can you kindly go through Question No. 12, please? 
 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given a Ruling. 
 

ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Have you read the Question? 
 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you know, as per the Standing Orders, 

the Hon. Minister can move for time. I have given a 

Ruling from the Chair for him to answer on the next 

occasion. So, he will do that.  ගරු ඇභිනතුභහ මී ශඟ 
අසථහවේ  ජ ිළිතතුරු  ජභ  ක යුතු කය්දන. 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Due to the incompetence and ignorance of the 

Ministry of External Affairs, they are unable to answer. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 14 - 2772/'12 - (1), ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය 

භවතහ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වඹෞන ක යුතු වහ 

නිපුණතහ ාර්ධන අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ ප්ර ලසනඹ  

ිළිතතුය  ජභ වහ භහඹක කහරඹේ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වේහ වඳොඩි ප්ර ලසන  ව්ද. අද 

උත්තය  ජ ග්දන ඵළවළ ව්ද, වේ වගොල්ර්ද .  
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ කලි්ද අවපු ප්ර ලසනඹ 

තු්දළනි තහ  වනොවයි වතයළනි තහ යි අව්දව්ද. 

වේහ  උත්තය වද්දව්ද නළත්නේ අිළ වභතළන  ඇවිල්රහ 

වභොක ද?  ාවිධහඹකතුභහ  වදජහවයජඳණඹ කයනහ වනොවයි. 

ඒ ඒ ඇභිනරු ඒහ දළන ග්දන නඳහඹළ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
දුේරිඹ වදඳහර්තවේ්දතු : ඳහඩු ිළඹහ ගළනීවේ 

ළඩ ිළිතවශ 
தைககனழபதத் தழகணக்கம்: ட்ட ஈட்டு 

மயகத்தழட்டம் 
DEPARTMENT OF RAILWAYS : PROGRAMME TO COVER LOSS 
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15. ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
      (நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

    (The Hon. P. Harrison) 

ප්ර හවන අභහතාතුභහවග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ර් 2005 සි  2012 දේහ කහර සීභහ තුශ දුේරිඹ 
වදඳහර්තවේ්දතු රඵහ ඇින ඳහඩු ිළඹහ ගළනීභ  
කහ ිනවඵන ළඩිළිතවශ කවර්ද;  

 (ii) දුේරිඹ වදඳහර්තවේ්දතු  ළඩිභ ඳහඩු රළබිභ  
වවේතු වී ඇත්වත් දුය ගභ්ද වේහ ක්රිේඹහත්භක 
කිරීවභ්දද; නළතවවොත්, වකටි ගභ්ද 
වේහලි්දද;  

 (iii) 2005-2012 කහර සීභහ තුශ  ජ බහණ්ඩ ප්ර හවනඹ 
වහ දුේරිඹ වඹොදහ ගළනීභ ළඩිවීභේ වවජ 
අඩුවීභේ සිදුවී ිනවබ්ද;  

 (iv) නවේ අඩුවීභේ ිනවබ් නේ, නඹ  වවේතු කවර්ද; 

 (v) ඉ්දධන ප්ර හවනඹ වහ දුේරිඹ වඹොදහ ගළනීභ 
රහබදහයී ර භඹේ වුත්, ඒ වහ නභ ර භඹ 
පුළුල් වඹොදහ වනොගළනීභ  වවේතු කවර්ද; 

 ඹ්දන නතුභහ ව්ද කය්දවනහිද? 

(්) වනොනවේ නේ, ඒ භ්දද? 
 

மளக்குயபத்து அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) 2005 - 2012 யகப தைககனழபதத் தழகணக்கம் 

தற்ரள் ட்டத்கத ஈடுதசய்யதற்களக 

தனளளழக்கப்ட்டுள் மயகத்தழட்டம் னளது 

ன்கதமம்; 

 (ii) தைககனழபதத் தழகணக்கம் அதழகநளக ட்ட 

நகடயதற்குக் களபணநளகழனழருப்து, தூபப் 

னணச் மசகயகக அமுல்டுத்தழமள்கநனள 

அல்து குரந்தூப னணச் மசகயகள 

ன்கதமம்; 

 (iii) 2005 - 2012 களப் குதழக்குள் தளருட்கக 

ற்ழச் தசல்யதற்களக தைககனழபத்கத னன் 

டுத்துதல் அதழகளழத்துள்தள அல்து குக 

யகடந்துள்தள ன்கதமம்; 

 (iv) அவ்யளர குகயகடந்தழருப்ழன் அதற்கள 

களபணங்கள் னளகய ன்கதமம்; 

 (v )  ளழதளருக ற்ழச் தசல்யதற்கு தைககனழ 

பதங்ககப் னன்டுத்துயது இளகபநள 

முகதனளன்ளக உள்மளதழலும், இம்முக 

பயளக னன்டுத்தப்டளகநக்கள 

களபணங்கள் னளகய ன்கதமம் 

அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) இன்மல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he state - 

 (i) the programme which is prepared in order 

to cover the loss incurred by the 

Department of Railways from the year 2005 

to 2012; 

 (ii) whether the highest loss  incurred by the 

Department of Railways is caused by 

implementing long distance services or 

short distance services; 

 (iii) whether a decrease or an increase has been 

recorded in the usage of trains for the 

transportation of goods during the period 

from the year 2005 to 2012; 

 (iv) if a decrease has been recorded the reasons 

for it; and 

 (v) although the usage of trains for the 

transportation of fuel is a profitable method, 

the reasons for not using the said method 

for that purpose widely? 

(b) If not, why? 

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ  
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க ) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ප්ර හවන අභහතාතුභහ 

වනුව්ද භහ නභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය වදනහ. 
 

(අ) (i) i උතුරු දුේරිඹ භහර්ගඹ කඩිනමි්ද ාර්ධනඹ 
කිරීභ. 

 

  ii ඉ්දදිඹහනු ්ධහය ඹ වත් දේෂිණ දුේරිඹ භහර්ගඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 

  iii නවීන දුේරිඹ කට් ර 35ේ වඹොදහ භගී්දවේ 
අලාතහ ඳරිදි හයු මීකයණඹ කශ වදළනි 
ඳ්දිනවආ භළදිරි නේකය අභතය ්දහඹේ භහර්ග 
උඳඹහ ගනිමි්ද සිටීභ. 

  iv උතුරු වහ  තවරයිභ්දනහයභ භහර්ගඹ්ද කහ 
අ්ද ව ඳසු ඉ්දදිඹහවේ සි  බහණ්ඩ ප්ර හවනඹ 
කිරීභ  තවරයිභ්දනහයභ වයවහ සිදු කිරීවභ්ද ද 
වේඵ්දවතො  යහඹ වහ ගු්ද වතොටු වඳොශ වේහ 
අත්ඳත් කය ගළනීවභ්ද ද ඳහඩු අභ කය ගළනීභ  
වළකිඹහ රළවඵනු ඇත. 

 

     (ii)   වකටි ගභ්ද වේහලිනි.  

    (iii)    ළඩි වී ිනවබ්. 
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 (iv)  අදහශ වනොවේ.  

 (v)  ඉ්දධන  ප්ර හවනඹ  දුේරිඹ වඹොදහ ගළනීභ 2005  
සි  2012 දේහ ළඩි වී ඇින මුත් පුළුල් අයුරි්ද නඹ 
ාහප්ත වනොවීභ  ඳවත කරුණු වවේතු වී ඇත. 

  i. දුේරිඹ භහර්ග ඳ්ධධිනඹ වහ ේඵ්දධ වඳය 
ඳළින ඉ්දධන ගඵඩහ කිසිඹේ ව ප්ර භහණඹේ 
දළන  ක්රිේඹහත්භක වනොවේ. 

  ii. දුේරිඹ ්යේක නීින වයගුරහසි අනු ඉවශ 
දුේරිඹ භහර්ගවආ  දුේරිඹ ධහනඹ කයවීවේ ජ 
දුේරිඹ  ඉවශ භහර්ගවආ ිනරිාග ලේිනඹ  භත 
වගන ඹහ වළකි ඒකක ප්ර භහණඹ වහ දුේරිඹ 
ළකසුවේ ඇින අලාතහ භත ප්ර හවනඹ 
කශ වළකි  ළාකි ප්ර භහණඹ සීභහ වීභ. 

  iii. ඉ්දධන ඳරිවබජජනඹ ළඩි වීභ  හවප්ේ 
ඉ්දධන  ළාකි ළඩි ප්ර භහණඹේ ඉ්දධන 
ඵෆවේ ක යුතු වහ සථහනගත කිරීභ  
වනොවළකි වීවභ්ද  ළාකි  හිස කය ගළනීභ   
ප්ර භහද වීභ. 

   iv. ඉ්දධන  ළාකි සුළු නඩත්තු ක යුතු  
වකොවශෝදනහ  අාගනඹ තුශභ සිදු කිරීභ   
ඉඩ ඳවසුකේ රහ ගළනීභ  වනොවළකි 
ිනබීභ. 

 (්) අදහශ  වනොවේ.  

 
 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ ඳශමුන අතුරු 

ප්ර ලසනඹ වභඹයි. දුේරිඹ ඳහඩු ිළඹහ ගළනීභ  නේ වවේතුේ 

ලවඹ්ද ඵරවේග කට් ල් ගත්තහඹ කිඹහ ගරු නිවඹජජා 

ඇභිනතුභහභ  කිඹහ ිනවඵනහ.  වළඵළයි ඳහු ගිඹ දසර වකජටි 

ගණනේ විඹදේ කයරහ  IIFA මුළු  වගනහ වකජිකිකඹ අද 

දු්දන ඵළරි කටුනහඹක නත්හ ිනවඵනහ. ඒ ේඵ්දධවඹ්ද 

ඉදිරිවආ ජ ග්දනහ ිළඹය කුභේද කිඹහ භභ ගරු නිවඹජජා 

ඇභිනතුභහවග්ද අවනහ.  
 

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, දුේරිඹ  ඳහඩු අභ කය 

ගළනීභ වහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේ්දතු වහ ප්ර හවන  අභහතාහාලඹ 

විවලේ  ක්රිේඹහ  භහර්ග කිහිඳඹේභ අයවගන ිනවඵනහ. ඒ අතය, 

2008්ද ඳසවේ අිළ කිසිභ අසථහක ප්ර වේල ඳත්ර් ගහසතු 

රුිළඹරකි්ද වවජ ළඩි කයරහ  නළවළ. ඩීල් මිර ළඩි වුණත් අිළ -  
 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි,  ඒක වනොවයි භවේ 

ප්ර ලසනඹ. වේ වකජච්ිකඹ කිසිභ ප්ර වඹජජනඹේ ග්දව්ද නළතු 

කටුනහඹක නත්රහ ිනවඵනහ. ඒ වකජච්ිකඹ වකොවවොභද 

දු්දව්ද? ඒවේ සු්ධවදජ න්දවනත් නළවළ.  

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඔඵතුභහ සු්ධවදජ න්දව්ද නළවළයි කිේහ  -[ඵහධහ කිරීභේ] 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඒ වකජච්ිකවඹ්ද සු්ධවදජ න්දව්ද නළවළ කිඹරහ කිේවේ. 

ඔඵතුභහ  ප්ර ලසනඹ ඳ රහ ග්දන නඳහ.  

 

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඔඵතුභහ  සු්ධවදජ න්දව්ද නළවළයි කිේහ ,  වේ යවට් 

ාචහයක ාහඳහයඹ නිහ අන්දත අප්ර භහණ ාඛාහේ සු්ධවදජ  

නනහ. දක  නන ගු්ද ඹහනහ ප්ර භහණඹභ ළඩි වරහ 

ිනවඵනහ. ඒ හවේභ කටුනහඹක අධි වේගී භහර්ගඹත් වව  

අනි්ධදහ විෘත නහ. නඹ විෘත කය්දන අලා ළඩ ිළිතවශ 

ක්රිේඹහත්භක කයරහ ිනවඵනහ. ඒ වකජච්ිකඹ ේඵ්දධවඹ්ද අිළ 

ක යුතු කවශේ වඳෞ්ධගලික අාලඹත් නේක ේඵ්දධ වරහ.  

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු  නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ භයිේ නක ළඩ 

කය්දව්ද නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා ඇභිනතුභහ, සු්ධවදජ න්දව්ද නළවළයි කිඹරහ 

භභ කිේවේ වන භහර්ගලි්ද වනොවයි. IIFA මුළු 

වනුව්ද රුිළඹල් වකජටි ගණනේ විඹදේ කයරහ වේ වකජච්ිකඹ 

දළේවේ සු්ධද්ද  කටුනහඹක ගු්ද වතොටු වඳොවශේ සි  න්දන යි. 

ඒක යි විෘත වකරුවේ. වළඵළයි තභ නක සු්ධවදේත් 

කටුනහඹක සි  ඒ වකජච්ිකවඹ්ද වගනහවේ නළවළ.  

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඒක IIFA  වනුව්දභ ක්රිේඹහත්භක කශ ාහඳෘිනඹේ.  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ  වභඹ විහදඹේ කය ග්දන නඳහ.  

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වේහ භවජන ල්ලි. IIFA  

ඉය වුණහ  වකජච්ිකඹ ඉය වරහ නළවළ ව්ද. තභ වකජච්ිකඹ 

ිනවඵනහ ව්ද. IIFA  නක  තළේබිච්ච සු්ධවදජ වගනළල්රහ 

රුිළඹල් වකජටි ගණනේ විඹදේ කශ නක විතයයි වකරුවේ.  

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ාචහයක ාහඳහයවඹ්ද අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු න විධිඹ , ඉදිරි 

අවුරුදු කීඳඹ තුශ ාචහයකඹ්ද මිලිඹන 2.5ේ දේහ ළඩි කය 

ග්දන අලා ළඩ ිළිතවශ ක්රිේඹහත්භක කයරහ ිනවඵනහ. 

ාචහයක ාහඳහයඹ ළඩි දියුණු වීභත් භඟ ඇින න 

ාර්ධනඹත් භඟ IIFA වකජච්ිකඹ ත් රළබිඹ යුතු ටිනහකභ 

රළවඵනහ. ඒ වහ ඒ ගභ්ද භහර්ගවආ ඳවසුකේ, අලා ළඩ 

ිළිතවශල් ක්රිේඹහත්භක කය්දන අලා ක යුතු කයරහ 

ිනවඵනහ.  

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඒක නක දකි්ද වවජ නක රැඹකි්ද සි්ධධ 

න වදඹේ වනොවයි. 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ ඳශමුළනි අතුරු 

ප්ර ලසනඹ  නතුභහවග්ද වරි ිළිතතුයේ රළබුවණ් නළවළ. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ප්ර ලසන ළරේ ඇහුහ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ වදළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ 

වභඹයි. 

ගරු නිවඹජජා ඇභිනතුභනි, වභය ඔඵතුභ්දරහ භළයි දිනඹ   

ශ්රීT රාගභ ඵස යථ වගන ඒවභ්ද වකජටි වදකක ඳහඩුේ - [ඵහධහ 

කිරීභේ] ඵස යථ 1,000ේ වහ වකජටි වදකක - [ඵහධහ කිරීභේ] 

ප්ර හවන නිවඹජජා ඇභිනතුභහවග්ද භහ අව්දව්ද.  

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඒ ගළන දළ්ද කථහ කශහ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

තමු්දනහ්දවේ ප්ර හවන නිවඹජජා ඇභිනයඹහ. අිළ වන 

කහවග්දද අව්දව්ද? 

 

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

වවොයි, භහ නඹ  උත්තයඹේ වද්දනේ. අිළ ඹේ කිසි 

ගහසතුේ වගරහ ඵස වගනහවේ.  

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

වඳොඩ් ඩේ කරඵර ව්දව්ද නළතු ඉ්දන වකජ ගරු 

නිවඹජජා ඇභිනතුභහ. 

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

නළවළ, භහ කරඵර ව්දව්ද නළවළ. වළඵළයි ඔඵතුභ්දරහවේ 

කහරවආ ඵස යථ නිකේභයි භළයි දිනඹ  දු්දව්ද. ඒක තභයි 

ඇත්ත. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

අවප් කහරඹේ ගළන වනොවයි - [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඔඵතුභ්දරහ කදහකත්- [ඵහධහ කිරීභේ] 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භවේ අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දන වද්දන. 

 

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඔඵතුභ්දරහ කදහකත් රුිළඹරේත් ඵසර  වගරහ 

ිනබුවණ් නළවළ. 

 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වේ නිවඹජජා ඇභිනයඹහ 

ප්ර ලසනඹ අව්දන ඉඩ වද්දව්ද නළවළ ව්ද. 

 

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රාගභඹ විකුණපු team නකේ ව්ද ඔඵතුභ්දරහ. ඉින්ද නවවභ 

අව්දන අයිිනඹේ ිනවඵ්දව්ද වකොවවොභද? 
 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන වකජ. 
 

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඔඵතුභ්දරහ රාගභඹ විේකහ ව්ද. වකජටි වඹසිඹ ඳන වේ 

ටිනහ රාගභඹ වකජටි වඹවභහය  විේකහ. 

 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භවේ අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දන 
වද්දව්ද නළවළ ව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන වකජ. 
[ඵහධහ කිරීභේ] ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ වේ අතුරු 
ප්ර ලසනඹ අව්දව්ද ප්ර හවන නිවඹජජා අභහතාතුභහවග්ද.  

 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්ර ලසනඹ ඇහුහද? 

 

ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

අව්දන ඉඩ වද්දව්ද නළවළ ව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] 

 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නිවඹජජා ඇභිනතුභහ, අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දන ඉඩ වද්දන. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

වඳොඩ් ඩේ ඉරහ ඉ්දන. භහ ඇහුවේ ගරු නිවඹජජා 

කථහනහඹකතුභනි, අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ කිේහ භළයි දිනඹ 

වනුව්ද වනොමිවල් වගනහපු ඵසර  ඒ ඒ 
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ාවිධහඹකරු්දවග්ද අඹ කය ග්දන කිඹරහ. භළයි දිනඹ 

වනුව්ද වගනහ ඵස යථ නිහ වකජටි වදකක ඳහඩුේ වරහ 

ිනවඵනහ. ගරු නිවඹජජා ඇභිනතුභනි, තමු්දනහ්දවේ ඒ 

අඹවග්ද මුදල් අඹ කය ග්දන ක යුතු කයනහද? 

 
 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ ඔඵතුභහ ප්ර ලසනඹ ඇහුහ. ගරු නිවඹජජා 

ඇභිනතුභහ ිළිතතුරු වද්දන. 
 
 

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, කිසිදු ඵස යථඹේ මුදරේ 

වනොවගහ වගනහවේ නළවළ. වේ ගරු බහවේ ජ ග කීභකි්ද ඒ 

උත්තයඹ වද්දව්ද. රාගභවඹ්ද වවජ වඳෞ්ධගලික අාලවඹ්ද 

වගනහපු වළභ ඵස යථඹක භ   ඒ අලා ගහසතු වගරහ තභයි 

අයවගන ඇවිත් ිනවඵ්දව්ද. ඒක ග කීභකි්ද භහ කිඹ්දව්ද. 

වළඵළයි ඔඵතුභ්දරහවේ කහරවආ වකොශම  ඵස වගනහවේ නිකේ. 

නදහ ල්ලි වගේවේ නළවළ. ඔඵතුභ්දරහවේ කහරවආ 

විකුණ්දනත් රාගභඹේ ිනබුවණ් නළවළ. ඒක ඇත්ත. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ිළිතතුය  ජරහ අහනද? තු්දන අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දන. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භයිේ නක වද්දන කිඹ්දනවකජ.  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තු්දන අතුරු ප්ර ලසනඹ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වේ නිවඹජජා 

ඇභිනයඹහවග්ද භහ අවනහ, නදහ භළයි දිනඹ දවේ රාගභවඹ්ද 

ඵස යථ 1,000ේ  වඹවදේහ නේ රළබුණු ්දහඹභ වකොඳභණද 

කිඹරහ. 

 
ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ඒ ප්ර ලසනඹ කලි්ද අවරහ ිනබුණහ නේ භ  උත්තයඹේ 

වද්දන ිනබුණහ. ඔඵතුභහ වනත් අසථහක වවජ උඳව්ධලක 

කහයක බහවේ ජ වවජ වේ ප්ර ලසනඹ නළත අව්දන. භහ ඔඵතුභහ  

උත්තය වද්දනේ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඔඵතුභහ කරඵර ව්දන නඳහ. වභොකද, ඔඵතුභහ ප්ර හවන 

නිවඹජජා ඇභිනතුභහ ව්ද. 

ගරු වයජවණ දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு மபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

නළවළ. භහ කරඵර ව්දව්ද නළවළ. 

 
 

ඛනිජ වතල් වොඹහ ගළනීභ: අභහතායඹහවේ 
ප්ර කහලඹ 

தற்மளலினம் கண்டுழடிப்தை: அகநச்சபது 

ழபகடம் 
DETECTION OF PETROLEUM : MINISTER'S DECLARATION 
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3. ගරු වජජ්ද අභයතුාග භවතහ  (ගරු යවි කරුණහනහඹක 
භවතහ වනු ) 

 (நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க - நளண்தைநழகு பயழ 

கருணளளனக்க சளர்ளக) 

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 

අග්රාහභහතාතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ්ගමික ක යුතු 

අභහතාතුභහවග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (3):   
 

(අ) (i) 1970 - 1977 කහරවආ ඳළින යජඹ ඹ වත් 
ඹහඳනඹ දිස්රි ේකවආ වප්හවල්හි ඛනිජ වතල් 
ඇින ඵ වොඹහ ගනු රළබුවේද;  

 (ii) නවේ නේ, ඛනිජ වතල් වොඹහ ගනු රළබ දිනඹ 
කවර්ද; 

 (iii) වොඹහ ගත් ඛනිජ වතල් ප්ර භහණඹ වකොඳභණද; 
ඹ්දන නතුභහ ව්ද කය්දවනහිද?         

(්) (i) 2011 ඔේවතජඵර් භහවආ  ජ ශ්රීT රාකහවේ ඛනිජ 
වතල් වොඹහ ගත් ඵ ර්තභහන ඛනිජ වතල් 
කර්භහ්දත අභහතායඹහ විසි්ද ප්ර කහලඹ  ඳත් 
කයනු රළබුවේද; 

 (ii) නවේ නේ, වොඹහ ගනු රළබ ඛනිජ වතල් ප්ර භහණඹ 
වකොඳභණද; 

 (iii) නභ ප්ර භහණඹ ව්ධය ඹ වශ ඳශ  විකුණනු රඵන 
දිනඹ කවර්ද;  

 (iv) වතල් ව ගෆස මිර අඩු කයනු රඵන දිනඹ 
කවර්ද; ඹ්දන නතුභහ වභභ බහ  
ද්ද්දවනහිද?         

(ඇ) වනො නවේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
ழபதந அகநச்சரும் தத்த சளச, நத அலுயல்கள் 

அகநச்சருநளயகபக் மகட்ட யழள: 
 

(அ) (i) 1970 — 1977ஆம் ஆண்டுகழன் மளதள 

ஆட்சழக்களத்தழல் னளழ்ப்ளண நளயட்டத்தழ 

லுள் மசளகனழல் தற்மளலினம் கண்டு 

ழடிக்கப்ட்டதள ன்கதமம்; 

 (ii) அவ்யளதழல், அது ப்மளது கண்டுழடிக்கப் 

ட்டது ன்கதமம்; 

 (iii) கண்டுழடிக்கப்ட்ட தற்மளலினத்தழன் 

அகயமம் 

 அயர் கூரயளபள? 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

(ஆ) (i) இங்ககனழல் ஒக்மபளர் 2011இல் தற்மள 

லினம் கண்டுழடிக்கப்ட்டதத தற்மளதுள் 

தற்மளலினக் ககத்ததளமழல் அகநச்சர் 

ழபகடப்டுத்தழளபள ன்கதமம்; 

 (ii) அவ்யளதழல், கண்டுழடிக்கப்ட்ட அகய 

மம்; 

 (iii) ப்மளது அது உள்ளட்டுச் சந்கதனழல் யழற்க 

தசய்னப்டும் ன்கதமம்; 

 (iv) ண்தணய், ளழயளம யழககள் ப்மளது 

குகக்கப்டும் ன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்குத் ததளழயழப்ளபள?  

(இ) இன்மல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he  state - 

 (i) whether petroleum was found in Pesalai, 

Jaffna District under the then Government 

during  1970 –1977; 

 (ii) if so, as to when it was found; and 

 (iii) the quantity of petroleum found? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the present Minister of Petroleum 

Industries declared that petroleum was 

found in Sri Lanka in October,  2011; 

 (ii) if so, the quantity that was found;  

 (iii) as to when it will be sold to the local 

market; and 

 (iv) as to when oil and gas prices will be 

reduced? 

(c) If not, why?  

 

ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ්ගමික ක යුතු අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* කයනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   සහබහවික හයු ඇින ඵ  ඇඟවීභේ ඳභණේ වොඹහ 
ග්දනහ ර ජ. (වප්හවල්  ිළහි හ ඇත්වත් භ්දනහයේ 
දූඳවත්ඹ.) 

 (ii)  1974 සි  1976 දේහ කහරඹ තුශ කණින රද ගවේණ ිතා 
තුවන්ද ිතා වදකකි්ද සහබහවික හයු ඇින ඵ  ඇඟවීේ 
රළබිණි. 

 (iii)   වොඹහ ගළනීභ සහබහවික හයු ඇින ඵ  ඇඟවීභේ ඳභණි. 
 

(්)  (i)   ඔේ. 

 (ii)  වකෝදත්ර්හත්කරු වොඹහ ගළනීභ ඇගළයීවේ ළඩ වනේ 
කස කයමි්ද සිටී. නඹ 2013 වදළේඵර් 31 දින  වඳය 
ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිඹමිතඹ. 

 (iii)   ඇගළයීවේ ළඩ වව්ද ප්ර ිනපර ව ඉ්ද ඳසු නශවමන 
ේවේත්ර් ාර්ධන ව සහබහවික හයු නිසඳහදන ක්රිේඹහලිඹ 
භත යහ ඳතී. 

 (iv)   ඇගළයීවේ ළඩ වව්ද ප්ර ිනපර ව ඉ්ද ඳසු නශවමන 
ේවේත්ර් ාර්ධන ව සහබහවික හයු නිසඳහදන ක්රිේඹහලිඹ 
භත යහ ඳතී. 

(ඇ)  අදහශ වනොවේ. 
 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 5 -2546/'12- (3), ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ. 
 

ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ්ගමික ක යුතු අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ භහ 3ේ කල් ඉල්රනහ. 
 

ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වභභ ප්ර ලසනඹ අව්දව්ද 

තු්දන තහ යි. Tendersර  register වුණු අඹවේ නහභ 

වල්ඛනඹේ ිනවඵනහ නේ වේ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය වද්දන ත භහ 

තුනේ කල් ග්දන ඕනෆ නළවළ. භහ අව්දව්ද, වමුදහ  බහණ්ඩ 

ඳඹන අඹවේ නහභ වල්ඛනඹයි. 
 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කඩිනමි්ද ිළිතතුරු  ජභ  ක යුතු කය්දන.  
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 6 -2972/'12- (2), ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹේ 

භවතහ. 
 

ගරු වජජ්ද අභයතුාග භවතහ 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ගරු අකිර වියහජ් 

කහරිඹේ භවතහ වනුව්ද භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය  ජභ වහ 

ින 2ේ කල් ඉල්රනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

2261 2262 

[ගරු වජජ්ද අභයතුාග  භවතහ] 
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විගණන ඳරීේක සිදු කශ ාචනික ක්රිේඹහ : විධිභත් 
ඳරීේණඹේ 

கணக்களய்வுப் ளழமசளதகளழன் மநளசடி: முகனள 

யழசளபகண 
FRAUD COMMITTED BY AUDITOR: FORMAL INVESTIGATION 

 
3094/’12 

7. ගරු වජජ්ද අභයතුාග භවතහ (ගරු අජිත් පී. වඳවර්යහ භවතහ 
වනු ) 
 (நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க - நளண்தைநழகு அஜழத் தே. 

தமபபள சளர்ளக) 

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 
අග්රාහභහතාතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ්ගමික ක යුතු 

අභහතාතුභහවග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (3):  

(අ) (i) ර් 1996-2006 කහර ඳරිච්වේදඹ තුශ ජහිනක ජර 
ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරවආ සිදුව 
ාචහේ ළශළේවීභ  ක යුතු වනොකිරීවභ්ද 
විගණන ඳරීේක ජඹර්ධන නළභළත්තහ විසි්ද 
ාචනික ක්රිේඹහේ සිදුකය ිනවබ්ද ඹ්දන ිළිතඵ 
විධිභත් ඳරීේණඹේ ඳත්න වර  වඳොලිස 
වදඳහර්තවේ්දතුවේ වකොශම ාචහ විභර්ලන 
ඒකකඹ  ද්දහ ිනවබ්ද; 

 (ii) ඉවත ව්ද විගණන ඳරීේකයඹහ අල්රස 
රඵහ වගන ිනවබ්ද ඹ්දන තවවුරු කය ගළනීභ 
වහ ඳරීේණඹේ ඳත්න වර අල්රස වවජ 
දූණ වචජදනහ  විභර්ලන වකොමිභ වත  ද්දහ 
ිනවබ්ද; 

 (iii) නභ නිරධහරිඹහ  රැකිඹහේ වහ විව්ධලගතවීභ  
ළටුප් යහිත නිහඩු අනුභත කය  ජ ිනවබ්ද;  

 (iv) විධිභත් කමිටුේ භගි්ද ඳළළත්ව මලික විභර්ලන 
හර්තහවේ නිර්ව්ධල ක්රිේඹහත්භක වනොවකො , ඉවත 
ඳරිදි ඔහු  නිහඩු අනුභත කිරීභ නීින විවයජධි ඵ 
ිළිතග්දව්දද; 

 ඹ්දන නතුභහ වභභ බහ  ද්ද්දවනහිද?         

(්) වනොනවේ නේ,  ඒ භ්දද? 

 
ழபதந அகநச்சரும் தத்தசளச, நத அலுயல்கள் 

அகநச்சருநளயகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i) 1996- 2006ஆம் ஆண்டு யகபனள களப் 

குதழனழதள் மதசழன வர் யமங்கல், யடிகள 

கநப்தைச் சகனழல் இடம்தற் மநளசடிககத் 

தடுப்தற்கு டயடிக்கக மநற்தகளள்ளகநனழன் 

களபணநளக கணக்களய்வுப் ளழமசளதகர் 

ஜனயர்த ன்யர் மநளசடிச் தசனதளன்க 

மநற்தகளண்டுள்ளபள ன்துற்ழ முகனள 

ததளரு யழசளபகணகன டளத்துநளர தளலிஸ் 

தழகணக்கத்தழன், தகளழும்தை மநளசடிப் தைளய் 

வுப் ழளழவுக்கு அழயழக்கப்ட்டுள்தள ன் 

கதமம்; 

 (ii) மநற்டி கணக்களய்வுப் ளழமசளதகர் இஞ்சம் 

தற்ரள்ளபள ன்கத உரதழதசய்து தகளள் 

யதற்கள யழசளபகணதனளன்க டளத்துநளர 

இஞ்சம் அல்து ஊமல்கள் ற்ழன குற்ச் 

சளட்டுகக யழசளபகண தசய்யதற்கள 

ஆகணக்குழுவுக்கு அழயழக்கப்ட்டுள்தள 

ன்கதமம்; 

 (iii) மநற்டி உத்தழமனளகத்தர் ததளமழல்யளய்ப்தைக்களக 

தயழளடு தசல்யதற்கு சம்நற் லீவு 

அங்கவகளழக்கப்ட்டுள்தள ன்கதமம்; 

 (iv) முகனள குழுதயளன்ழளல் டளத்தப்ட்ட 

ஆபம் யழசளபகண அழக்ககனழன் சழளர்சுகக 

அமுல்டுத்தளது, மநம குழப்ழடப் 

ட்டுள்யளர இயருக்கு லீவு அங்கவகளழக்கப் 

ட்டுள்கந சட்டயழமபளதநளது ன்கத 

ற்ரக் தகளள்யளபள ன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House whether - 

 (i) the Colombo Crime Investigation Unit of 

the Department of Police has been asked to 

conduct a formal investigation to ascertain 

whether the Auditor known as Jayawardana 

has committed an act of fraud by not 

attempting to prevent a fraud that took 

place in the National Water Supply and 

Drainage Board during 1996-2006; 

 (ii) the Commission to Investigate Allegations 

of Bribery or Corruption has been asked to 

conduct an investigation to ascertain 

whether the aforesaid Auditor has obtained 

bribes;  

 (iii) No-pay leave has been approved for that 

officer to migrate for employment; and  

 (iv) he admits that it is illegal to approve leave 

to him without carrying out the 

recommendations of the preliminary 

inquiry conducted by a formal committee? 

(b) If not, why? 
 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ්ගමික ක යුතු අභහතාතුභහ වනුව්ද භහ නභ 

ප්ර ලසනඹ  අදහශ ිළිතතුය බහගත* කයනහ.  
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ජහිනක ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරවආ 1996 සි  
2006 කහර ඳරිච්වේදඹ තුශ සිදු ව ාචහේ ළශළේවීභ  
ක යුතු වනොකිරීභේ ිළිතඵ වචජදනහේ විගණන 
ඳරීේක ජඹර්ධන භවතහ   නවයහි රළබී වනොිනබුණි. 
නමුත් ඉවත නිරධහරිඹහ විසි්ද වදඳහර්තවේ්දතු චර වල්ඛ 
විධිවිධහනර  අනුකර වනොන ඳරිදි නිකුත් කය ිනබ 
ලිිළඹේ ිළිතඵ, ඳරීේණ ඳත්හ ඉවත නිරධහරිඹහ 
ේඵ්දධවඹ්ද ්ඹතන ාග්රාවවආ විධිවිධහන ප්ර කහය 
වදඳහර්තවේ්දතු ක යුතු කය ඇත. නවේභ වභභ මරා 
ාචහ ේඵ්දධවඹ්ද ජහිනක ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන 
භණ්ඩරඹ භඟි්ද අඳයහධ ඳරීේණ වදඳහර්තවේ්දතු  
කයන රද ඳළමිණිල්රේ අනු, 2007 ර්වආ ජ ඒ 
ේඵ්දධවඹ්ද වභභ නිරධහරිඹහවග්ද ද ප්ර ලසන කය ිනබුණි. 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

තද, ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරවආ ෘත්ිනඹ 
මිිනඹේ විසි්ද, භණ්ඩරවආ සිදු ව මුදල් ාචහේ 
ේඵ්දධවඹ්ද ජඹර්ධන භවතහ ද ගඋත්තයකරුකු 
කයමි්ද වගොනු කය ිනබ නඩුේ නිලසප්ර බ වී ිනබුණි. ඒ අනු, 
ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරවආ සිදු වී ඇින ාචහ 
ේඵ්දධවඹ්ද ඳරීේණඹේ ඳත්න වර වඳොලිස 
වදඳහර්තවේ්දතුවේ වකොශම ාචහ විභර්ලන අාලඹ  
ඉල්ලීභේ කිරීවේ අලාතහේ ඇින වනොවුණි. 

 (ii) ඉවත ව්ද වේදවආ නිරීේණඹ අනු විගණන 
ඳරීේකයඹහ අල්රස රඵහ ගත් ඵේ වවජ අල්රස ගත් 
ඵ නහථ කයන වතොයතුරු කිසිේ වදඳහර්තවේ්දතු 
වත හර්තහ වී වනොිනබුණ ඵළවි්ද අල්රස වවජ දූණ 
වචජදනහ විභර්ලන වකොමිභ වත හර්තහ කිරීවේ 
අලාතහේ ඳළන නළී  වනොිනබුණි. 

 (iii) විව්ධල රැකිඹහේ වහ නිරධහරිඹහ  ළටුප් යහිත නිහඩු 
අනුභත වනොකිරීභ  වවේතුන කිසිේ ඉදිරිඳත් වනොිනබ 
ඵළවි්ද ්ඹතන ාග්රාවවආ විධිවිධහන ප්ර කහය ව 
ඵළඳුේකයඹක  ඹ ත් ළටුප් යහිත විව්ධල නිහඩු අනුභත 
කය ඇත.  

 (iv) මලික විභර්ලන අනු නිරධහරිඹහ ේඵ්දධවඹ්ද ක යුතු 
කය ඇින නිහ විව්ධල රැකිඹහේ වහ නිහඩු අනුභත 
කිරීභ නීින විවයජකර න ඵේ නිරීේණඹ වනොවේ. 

(්) විධිභත් ඳරීේණඹේ ඳළළත්වීභ  ප්ර භහණත් හේෂි වනොභළින වීභ 
නිහ ්ඹතන ාග්රාවවආ විධිවිධහන ප්ර කහය ඉවත නිරධහරිඹහ  ළටුප් 
යහිත විව්ධල නිහඩු අනුභත කය ඇත. 

 

 

ඵඩල්කුඹුය නගයවආ සථහිළත කය ඇින 
අධිවජල්ටීඹතහඹකි්ද යුත් විදුලි රැවළ්ද ඳ්ධධිනඹ : 

භහර්ගඹ වනස කිරීභ  
டல்கும்தை கபத்தழல் ழருநளணழக்கப்ட்டுள் உனர் 

மயளல்ற் நழன்சளபக் கம்ழமுககந : நளற்ரயமழ 
HIGH VOLTAGE CABLE SYSTEM FIXED IN BADALKUMBURA 

TOWN: CHANGE OF PATH  
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8. ගරු වජජ්ද අභයතුාග භවතහ(ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් ඵ්ධදුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ වනු ) 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க - நளண்தைநழகு  ஆர். ம். பஞ்சழத் 

நத்துந ண்டளப சளர்ளக) 

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. R.M. 

Ranjith Madduma Bandara) 
විදුලිඵර වහ ඵරලේින අභහතාතුමිඹවග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) ඵඩල්කුඹුය නගයවආ ප්ර ධහන භහර්ග වදඳ ඉදිකය ඇින 
වගොඩනළගිලිර  ඉවලි්ද විදුලි ේවප්ර ේණ භධාසථහන 
වදකේ ඹහ කයනු රඵන අධිවජල්ටීඹතහඹකි්ද යුත් 
(වජල්ට් 66000)  විදුලි රැවළ්ද ඳ්ධධිනඹේ සථහිළත කය 
ඇින ඵ නතුමිඹ ද්දවනහිද? 

(්) (i) නගයඹේ භධාවආ ඉවත ව්ද ්කහයවආ විදුලි 
රැවළ්ද ඇ ජභ සිදු වනොකිරීභ හභහනා ප්ර ිනඳත්ිනඹ 
ඵත්; 

 (ii) නවේ ිනබිඹ ජ, නගය භධාවආ නභ 
අධිවජල්ටීඹතහවඹ්ද යුතු  විදුලි රැවළ්ද ඇ ජභ  
නගයවආ ාර්ධනඹ  වභ්දභ නගයහසී්ද ද 
විලහර ඵහධහේ ඵත්; 

 නතුමිඹ ිළිතග්දවනහිද? 

(ඇ) නවේ නේ, නභ අධිවජල්ටීඹතහවඹ්ද යුතු විදුලි රැවළ්ද 
ඳ්ධධිනඹ ඇද ඇින භහර්ගඹ වනස කිරීභ  ක්රිේඹහ කය්දව්දද 
ඹ්දන නතුමිඹ ව්ද කය්දවනහිද? 

(ඈ) වනොනවේ නේ,  ඒ භ්දද? 

நழன்யலு, ளழசக்தழ அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) டல்கும்தை கபத்தழன் ழபதள வீதழனழன் இருநருங் 

கழலும் ழர்நளணழக்கப்ட்டுள் கட்டிடங்களுக்கு 

மநளக இபண்டு நழன்கடத்தழ ழகனங்கக இகணக் 

கழன்தள அதழக மயளல்ற்வு தகளண்ட (66000 

மயளல்ற்) நழன்கம்ழ முகதனளன்ர ழரயப் 

ட்டுள்ததன்கத அயர் அழயளபள?  

(ஆ) (i )  கபதநளன்ழன் நத்தழனழல் மநம குழப்ழட்ட 

யழதத்தழல் நழன்சளபக் கம்ழகன தளருத்தள 

தழருத்தல் தளதுயள தகளள்கக ன்கதமம், 

 (ii) அவ்யளர இருக்கும் தளது கபத்தழல் மநற்டி 

அதழக மயளல்ற்வு தகளண்ட நழன்சளபக் 

கம்ழகக தளருத்துதல் கபத்தழன் அழயழருத் 

தழக்கும் கபயளசழகளுக்கும் ளளழன தகடனளகு 

தநன்கதமம் 

 அயர் ற்ரக் தகளள்கழளபள? 

(இ) ஆதநழல், மநற்டி  அதழக மயளல்ற்வு தகளண்ட 

நழன்சளபக் கம்ழமுககந தளருத்தப்ட்டுள் 

யமழகன நளற்ழனகநக்க டயடிக்கக டுப்ளபள 

ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Power and Energy: 

(a) Is she aware that a high voltage cable system 

(66,000 volts) connecting two electricity 

transmission centres has been fixed over the 

buildings constructed on either side of the road of 

the Badalkumbura Town? 

(b) Will she admit that - 

 (i) it is the general policy not to fix cable in the 

above manner in the centre of a town; and 

 (ii) nonetheless, the fixing of the aforesaid high 

voltage cable system in the town centre is a 

severe obstacle for the development of town 

as well as the residents of the town? 

(c) If so, will she state whether action will be taken to 

change the path of the aforesaid high voltage cable 

system? 

(d) If not, why ? 
 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවී ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලේින අභහතාතුමිඹ) 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ - யலு, சக்தழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ  අදහශ 

ිළිතතුය බහගත* කයනහ. 
 

* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 

(අ) නළත. ඵඩල්කුඹුය නගයවආ ප්ර ධහන භහර්ගවආ නේඳවකත් අධි 
වජල්ටීඹතහකි්ද යුත් (වජල්ට් 66000) වගොඩනළාවීභේ කය 
වනොභළත. නගයවආ වගොඩනළගිලිර  විදුලිඹ ඳඹන අඩු 
වජල්ටීඹතහ ව්ද යුතු විදුලි රැවළ්ද භහර්ගඹ ඔසවේ කිවරජ වොට් 33 
(33 KV) වඵදහ වළරීේ භහර්ගඹේ භවහ භහර්ගවආ නේ ඳවක ඉදි කය 
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ිනවබ්. වභභ රැවළ්ද භහර්ගඹ කිසිදු වගොඩනළගිල්රක  ඉවිත්ද ගභ්ද 
වනොකයයි. 

(්) (i) භහර්ග ාර්ධන අධිකහරිවආ උඳවදස අනු භවහ භහර්ග 
වහ ව්ද කය ිනවඵන සීභහ තුශ ප්ර ධහන භහර්ගඹ ඔසවේ 
ඉදිකය ඇින අඩු ළය වජල්ටීඹ විදුලි ළඳයුේ භහර්ගඹ 
ඔසවේභ 33 KV ළඳයුේ භහර්ගඹ ඉදි කය ඇත. 

 (ii) භහර්ගඹ  ව්ද කය ඇින ප්ර ව්ධලඹ ඔසවේ කිවරජ වොට් 33 
(33 KV) වඵදහ වළරීේ භහර්ගඹ ඉදි කය ිනවඵ්දව්ද භවහ 
භහර්ගඹ  වහ වගොඩනළගිලිර  වඹජගා ්යේෂිත දුය 
ඳත්හ ගනිමිනි. නඵළවි්ද වභභ රැවළ්ද භහර්ගඹ භඟි්ද කිසිදු 
ාර්ධන ක්රිේඹහලිඹක  ඵහධහේ ඇින ්දව්ද නළත. 
විදුලිඵර ඳනවත් වයගුරහසි ඹ වත් වභභ ්යේහකහරී දුය 
ව්ද කය ිනවබ්. 

  නවේභ වභභ න විදුලි භහර්ගඹ ඔසවේ  ප්ර ව්ධලවආ ්ර්ථික 
ව භහජ ාර්ධනඹ වහ තදුය ත් ඳවසුකේ ළඳවඹනු 
ඇත.  

(ඇ) ඳළන වනොනී .  

 නභ වඵදහ වළරීේ භහර්ගඹ ඉදි කය ිනවඵ්දව්ද භවහභහර්ගඹ  ව්ද කය 
ිනවඵන ප්ර ව්ධලඹ තුශ වේ.  

(ඈ) ඳළන වනොනී .  
 

චර වල්ඛ අාක 49/89 ප්ර කහය ඉල්ලුේකරු්ද  
්දදි : ිළඹය 

சுற்ழக்கக இ.49/89 இன்டி 

யழண்ணப்ழத்மதளருக்கு இமப்தேடு : டயடிக்கக 
 COMPENSATION TO APPLICANTS AS PER CIRCULAR NO. 

49/89: MEASURES TAKEN  
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9. ගරු වජජ්ද අභයතුාග භවතහ (ගරු ඊ. යනඳ්ද භවතහ 
වනු ) 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க - நளண்தைநழகு  ஈ. சபயணயன் 

சளர்ளக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. E. 

Saravanapavan) 
පුනරුත්ථහඳන වහ ඵ්දධනහගහය ප්ර ිනාසකයණ 

අභහතාතුභහවග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) යහජා ඳරිඳහරන චර වල්ඛ අාක 49/89 ප්ර කහය 
ව්ධඳශ ්දදි වගවීභ  උතුරු නළවගනහිය ඳශහත් 
බහ අභහතාහාලඹ ක යුතු කශ අසථහවේ ජ, නභ 
අභහතාහාලවආ නිර්ව්ධල හිත පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵ්දධනහගහය ප්ර ිනාසකයණ අභහතාහාලඹ වත 
රළබුණු ඉල්ලුේඳත් ාඛාහ වකොඳභණද;  

 (ii) ඉල්ලුේඳත් ඉදිරිඳත් කශ සිඹලු වදනහ  ්දදි මුදල් 
වගනු රළබුවේද;  

 (iii) නවේ වගහ වනොභළිනනේ, වගවීේ කශ 
ඉල්ලුේකරු්දවේ ාඛාහ වකොඳභණද; 

 (iv) ්දදි වනොවගන රද ඉල්ලුේකරු්ද  අදහශ 
්දදි මුදල් රඵහ ජභ  ක යුතු කය්දව්දද; 

 ඹ්දන නතුභහ වභභ බහ  ද්ද්දවනහිද?      

(්) ඳසුගිඹ අසථහවේ ජ චර වල්ඛ අාක 49/89 අනු ඉල්ලීේ 
ඉදිරිඳත් කශ ිළරිවග්ද වභවතේ ්දදි මුදල් වනොරළබී 
පීඩහ  ඳත්ව ිළරිේ සුබහධන කවුරුර සි  ඳළමිණ 
කිිතවනොච්ිකඹ වහ මුරිනේ ප්ර ව්ධලර නළත ඳදිාික වීඇින 
ඵ නතුභහ ද්දවනහිද?  

(ඇ) ඉවත ව්ද ිළරි  කඩිනමි්ද ්දදි මුදල් රඵහ  ජ 
ඔවු්දවේ ජීවිත ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත්කිරීභ  ඹේ කිසි 
ිළඹයේ ග්දව්දද ඹ්දනත් නතුභහ වභභ බහ  
ද්ද්දවනහිද? 

(ඈ) වනොනවේ නේ, ඒ භ්දද? 

தைர்யளழ்யழப்தை, சழகச்சளககள் நரசவபகநப்தை 

அகநச்சகபக் மகட்ட யழள: 

(அ) (i )  தளது ழருயளக சுற்ழக்கக இ.49/89 இன்டி 

ஆதங்களுக்கள இமப்தேடு யமங்குயதற்கு 

யடக்கு,  கழமக்கு நளகளண சக அகநச்சு 

டயடிக்கக டுத்தமளது அந்த அகநச்சழன் 

சழளளழசுடன் தைர்யளழ்யழப்தை சழகச்சளககள் 

நரசவபகநப்தை அகநச்சுக்கு கழகடத்த யழண்ணப் 

ங்கழன் ண்ணழக்கக வ்யவு ன்கதமம்; 

 (ii) யழண்ணப்ங்ககச் சநர்ப்ழத்த அகயருக்கும் 

இமப்தேடு தசலுத்தப்ட்டதள ன்கதமம்; 

 (iii )  அவ்யளர தசலுத்தப்டயழல்கதனழல், தசலுத் 

தப்ட்ட யழண்ணப்தளபர்கழன் ண்ணழக்கக 

வ்யவு ன்கதமம்; 

 (iv) ட்ட ஈடு தசலுத்தப்டளத யழண்ணப்தளபர் 

களுக்கு குழப்ழட்ட இமப்தேட்டுத் ததளகககன 

யமங்க டயடிக்கக டுப்ளபள ன்கதமம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள?  

(ஆ) கடந்த சந்தர்ப்த்தழல் 49/89 ஆம் இக்க சுற்ழக் 

ககனழன்டி யழண்ணப்ழத்தயர்கழல் இதுயகப 

இமப்தேடு கழகடக்களத, ளதழக்கப்ட்ட சழர் ன்தைளழ 

முகளம்கழலிருந்து யந்து கழழதளச்சழ, முல்கத்தவவு 

ழபமதசங்கழல் நவ குடினநர்ந்துள்ளர்கள் ன்கத 

அயர் அழயளபள? 

(இ) மநற்கூழனயர்களுக்கு துளழதநளக இமப்தேடு யமங்கழ 

அயர்கது யளழ்க்கககன சுமுக ழகக்கு 

தகளண்டுயருயதற்கு மததம் டயடிக்கக 

மநற்தகளள்யளபள ன்கத அயர் இச்சகக்கு 

அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்மல், ன்? 

 
asked the Minister of Rehabilitation and Prison 

Reforms: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of applications received by the 

Ministry of Rehabilitation and Prison 

Reforms with the recommendations of the 

Provincial Ministry of the North and East 

Provincial Council, when that Ministry 

took action to pay compensation for 

properties as per Public Administration 

Circular No.49/89; 

 (ii) whether all who submitted applications 

were paid compensation; 

 (iii) if not, of the number of applicants who 

were paid compensation; and 

 (iv) whether steps will be taken to pay 

compensation to the applicants who were 

not paid compensation? 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

(b) Is he aware that a group of persons out of the 

people who had submitted applications as per 

Public Administration Circular No. 49/89 on the 

last occasion, but not received compensation up to 

now and faced with difficulties, have returned 

from the welfare camps and resettled in 

Kilinochchi and Mullaitivu areas? 

(c) Will he also inform this House whether measures 

will be taken to provide compensation to the 

aforesaid people speedily and bring their lives 

back to normal? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ච්දද්රoසිරි ගජ ජය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵ්දධනහගහය ප්ර ිනාසකයණ  අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு சந்தழபசழழ கஜதவப - தைர்யளழ்யழப்தை, 

சழகச்சளககள் நரசவபகநப்தை அகநச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්ර ලසනඹ  අදහශ 

ිළිතතුය බහගත* කයනහ. 

 
* බහවේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 1987 ර්වආ සි  2012 ර්ඹ අහන න වි  රළබී ිනබ 
ලිිළවගොනු ාඛාහ 25,899කි. ඉ්ද ඳසු වේ දේහ රළබී ඇින 
අඹදුේඳත් ාඛාහ මුරිනේ, භ්දනහයභ, කිලිවනොච්ික 
දිස්රි ේකලි්ද න අතය නඹ 2,405කි. 

 (ii) ේපර්ණ කයන රද ලිිළවගොනු අතරි්ද ළඩි වදවනකු  
වගවීේ කය ඇත. 

 (iii) වගවීේ කශ ඉල්ලුේකරු්ද ාඛාහ 17,987කි. 

 (iv) ්දදි වනොවගන රද ඉල්ලුේකරු්ද 8,857ේ වනුව්ද 
ලිිළවගොනු සදහනේ කය ඇින අතය, 2013 ර්වආ ජ ලිිළ 
වගොනු 500ේ වහ රුිළඹල් මිලිඹන 44ේ වගවීේ කිරීභ  
සදහනේ කය ඇත. 

   2013.04.20 දින අේඳහය, භඩකරපු වහ ්රි කුණහභරඹ 
දිස්රි ේකර ඉල්ලුේකරු්ද 120 වදවනකු වත රුිළඹල් 
මිලිඹන 7.6ක මුදරේ වගවීේ කයනු රළබීඹ. ඉිනරි ලිිළ 
වගොනු වහ තත් ප්ර ිනඳහදන රළවඵමි්ද ඳතී. 

(්) කය ප්ර ව්ධලර ද ඹ්දන වනොදනී. නඹ දළනගත වළකි ්දව්ද අදහශ 
අභහතාහාලවඹ්ද විභසීවභනි. ඉල්ලුේඳත් නහ ඇත්වත් ්ඹතන 
ප්ර ධහනිඹහ භගිනි. කවුරුර සිටි අඹ ඉල්ලුේකය ඇත්වත් යු්ධධඹ 
අහන වීභ  වඳය ඹ. නභ අඹ යු්ධධඹ අහනවඹ්ද ඳසු නළත ව්ද 
ව්ද, මුරිනේ වහ කි ලිවනොච්ික දිස්රි ේකර ඳදිාික වී සිටිඹ වළකිඹ. 

(ඇ) වභභ අඹදුේඳත් ේඵ්දධ ්දදි මුදල් කඩිනමි්ද රඵහ  ජභ , 
අවප්ේහව්ද ඉදිරි ක යුතු කයවගන ඹන ඵත්, ඉදිරි කහරඹ 
ඇතුශත ප්ර ිනඳහදන රළවඵන ඳරිදි වළකි ඉේභනි්ද ලිිළවගොනු රළබී ඇින 
ිළිතවශ අනු ්දදි වන ළරසීවභ්ද ඔවු්දවේ ජීවිත ඹථහ 
තත්ත්ඹ  ඳත්නු ඇතළයි අවප්ේහ කයන ඵත් ව්ද කයමි. 

(ඈ) ඳළන වනොනී . 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 13-2713/'12-(1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

ගරු වජජ්ද අභයතුාග භවතහ 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිවඹජජා කථහනඹකතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භවතහ වනුව්ද භහ නභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු නිවඹජභහල් වඳවර්යහ භවතහ  
(நளண்தைநழகு ழமனளநளல் தமபபள) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Sir, on behalf of the Minister of External Affairs, I ask 

for two months' time to answer the Question. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීඊරුනි, ප්ර ලසන අවපු භ්දත්රීඊතුභ්දරහ වත් වදවනකු 

ඇවිල්රහ නළවළ.  
 

 
ගරු වජජ්ද අභයතුාග භවතහ 
(நளண்தைநழகு மஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ වනු  භභ ඉ්දනහ. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඇභිනරු වත් වදවනකු ිළිතතුරු  ජරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ 

ේඵ්දධවඹ්ද වදඳළත්වත්භ අධහනඹ වඹොමු කයනහ. වත් 

වදවනකු ඇවිල්රහ නළවළ. වත් වදවනකු කල් ඉල්රරහ ිනවඵනහ. 

ඒ නිහ කරුණහකයරහ ප්ර ලසන ඇසීභ  ව ිළිතතුරු  ජභ  ක යුතු 

කය්දන කිඹරහ වදඳහර්ලසඹ වතභ  මරහනඹ අධහනඹ වඹොමු 

කයනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු  නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, අද දින වේ බහ  ්පු 

අඳ  වභොකේද ව්දව්ද? අඳ  හුශාද වේඵ ව්දව්ද? අඳ  

උත්තය දු්දව්ද නළවළ. ඒකයි භභ කිඹ්දව්ද. අිළ වභතළන 

ඉවගන ඵරහවගන ඉ්දනහ උත්තය වදයි කිඹරහ. ඇභිනරු 

උත්තය වද්දව්ද නළවළ.  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ නිහ තභයි භභ වදඳහර්ලසවආභ අධහනඹ වඹොමු කවශේ.  

2269 2270 

[ගරු වජජ්ද අභයතුාග  භවතහ] 
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ජහිනක ඳහල්ර උස වඳශ ඳ්දින වහ 
සිසු්ද ඇතුශත් කිරීභ :  අධාහඳන 

අභහතාතුභහවේ ප්ර කහලඹ 
மதசழன ளடசளககழல் உனர்தப 

யகுப்தைகளுக்கு நளணயர் அதநதழ : கல்யழ 

அகநச்சளழது கூற்ர 
ADMISSION OF STUDENTS TO ADVANCED LEVEL 

CLASSES OF NATIONAL SCHOOLS:  STATEMENT 

BY MINISTER OF EDUCATION 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ (අධාහඳන අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த - கல்யழ  அகநச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භ  වභභ ප්ර කහලඹ කිරීභ  

වකටි අසථහේ රඵහ  ජභ ගළන ඔඵතුභහ  සතුින්දත වනහ.  

වභඹ ජහිනක ඳහල්ර  අවඳො උස වඳශ ඳ්දිනර  

සිසු්ද ඇතුළු කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද ඳිනන විවිධ භත ිළිතඵ 

අධාහඳන අභහතාහාලවආ ප්ර කහලඹයි.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, 1990 සි  2012 දේහ 

අවඳො හභහනා වඳශ විබහගඹ භත්වීවේ ප්ර ිනලතඹ භහ ඳවත 

ව්ද කයන ඳරිදි වේ. 1990  ජ සිඹඹ  19.0යි.  1995  ජ සිඹඹ  

15.2යි. 2000  ජ සිඹඹ  29.34යි. 2005  ජ සිඹඹ  46.61යි. 2010  ජ 

සිඹඹ  57.62යි. 2011 ජ 56.54යි. 2012  ජ සිඹඹ  65යි. වභවේ 

අවඳො හභහනා වඳශ විබහගවඹ්ද සුදුසුකේ රද ිෂා ාඛාහ 

ප්ර හයණඹ වීභත් භඟ ඔවු්ද  විදාහ, හණිජ, කරහ, තහේණඹ 

ඹන අාලලි්ද උස අධාහඳනඹ රළබීවේ අසථහ ර්ධනඹ 

කිරීභ ත්, ඒ වහ ඳහල්ර  ඇතුළු වීවේ න ර භවේදඹ්ද 

ව්දහ   ජභ ත්, ඒහ භහජ හධහයණඹ ඉටු වන ්කහයවඹ්ද 

සි්ධධ කිරීභ ත් සිදු ඇත. ඒ නිහ අතීතවආ සි භ උස වඳශ 

ඳ්දිනර  සිසු්ද ඇතුශත් කිරීභ වහ නිකුත් කය ඇින 

චර වල්ඛන භඟි්ද සිසු්ද ඇතුශත් කිරී වේ ජ භහන ඳවසුකේ හිත 

ඳහල්ලි්ද සිසු්ද ඇතුශත් කය ගළනීභ වනු  අදහශ විඹ 

ධහය්ද වවජ ඳවසුකේ වනොභළින ඳහල්ලි්ද සිසු්ද ඇතුළු කය 

ගළනීභ  ප්ර මුඛත්ඹ රඵහ වදන වර ද්දහ ඇත. නඹ 

අලාවඹ්දභ ඳවසුකේ වනොභළින ප්ර ව්ධලර ග්රාහමීඹ දරු්ද 

වනුව්ද ඔවු්ද  වහ ඔවු්දවේ වදභේිළඹ්ද  හධහයණත්ඹ 

ඉස  කිරීභ වහ අනුගභනඹ කශ ක්රිේඹහ ිළිතවතකි.  

1999 ර්වආ සි  වේ දේහ නිකුත් කය ඇින සිඹලුභ 

චර වල්ඛනර උස වඳශ ඳ්දිනර  සිසු්ද ඇතුළු කිරීවේ ජ 

දේහ ඇින නිර්ණහඹකර  අනු තභ ඳහවල් සිසු්ද ඇතුළු කය 

ගළනීවභ්ද අනතුරු ඳත්නහ පුයප්ඳහඩු වහ සිසු්ද ඇතුශත් 

වීවේ ජ භහන ඳවසුකේ හිත ජහිනක ඳහල්ලි්ද සිසු්ද ඇතුශත් 

කය ගළනීභ වනොකශ යුතු ඵ අධහයණඹ කය ඇත. [ඵහධහ 

කිරීභේ] ඉ්දන, ඉ්දන. කරුණහකයරහ භවේ ප්ර කහලඹ අ්ද 

වන තුරු ඉ්දන වකජ.  

ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ නිකුත් වකො  ඇින සිඹලුභ චර වල්ඛන 1 

සි  7 දේහ ඇමුණුේ භඟි්ද ඉතහභ පුළුල් වර කිඹහ ඵළලීභ 

වහ ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහවේ අයඹ 

ඇින බහගත* කයනහ. 

වභය අවඳො හභහනා වඳශ විබහගවඹ්ද සුදුසුකේ රඵන 

ිෂා ාඛාහවේ ප්ර ිනලතඹ සිඹඹ  65ේ ළනි ඉවශ අගඹේ වගන 

ඇත. වභභ ාඛාහ තුශ ඳවසුකේ වනොභළින ග්රාහමීඹ ප්ර ව්ධලර 

ඳහල්ලි්දද සුදුසුකේ රළබ සිසු්ද විලහර ිළරිේ සිටින ඵළවි්ද 

ඔවු්දවේ අනහගත අධාහඳනඹ  අසථහ තවවුරු කයනු ස, 

1999 සි  වේ දේහ ඳහල්ර උස වඳශ ඳ්දිනඹ  ශභයි්ද 

ඇතුශත් කිරීභ  අදහශ නිකුත් කය ඇින සිඹලුභ චර වල්ඛන 

ඳරීේහ කිරීවභ්ද අනතුරු, ඳවසුකේ වනොභළින ග්රාහමීඹ 

ඳහල්ලි්ද අිනවිිෂස  වර භත් ව සිසු්ද  ඳවසුකේ හිත 

ඳහරක  ඇතුශත් වීභ  අසථහ රඵහ  ජවේ ඳයභ ඳවිත්ර් 

වච්තනහව්ද 2013.04.29 න දින අාක 2013/4 න 

චර වල්ඛනඹ නිකුත් කයන ඵ වභභ ගරු බහ  ප්ර කහල කය 

සිටිමි. නභ චර වල්ඛනවආ ව්ද න ප්ර ධහන කරුණු වභවේයි. 

 අ.වඳො.. (උස වඳශ) ඳ්දිනර  සිසු්ද ඇතුශත් කිරීභ 

ඳවත ඳරිදි සිදු කශ යුතුඹ.       

2012/14 චර වල්ඛනවආ 4.0 ග්දිනඹ  අනු 12 වේේණිඹ  

සිසු්ද ඇතුශත් කිරීභ වහ වතජයහ ගළනීවේ ප්ර මුඛතහඹ ඳවත 

ව්ද ඳරිදි විඹ යුතුඹ. 

(අ) නභ ඳහවල් අවප්ේකඹ්ද වර විබහගඹ  වඳනී සිටි 
සිසු්ද. 

(්) නකභ 1AB (උස වඳශ විදාහ, කරහ, හණිජ) ඳහරේ 
වවජ වනොභළින ප්ර හව්ධය ඹ වල්කේ වකොට්ඨහර ිළහිටි 
ඳහල්ලි්ද අිනවිිෂස  වර හභහනා වඳශ ප්ර ිනපර රඵහ 
ඇින ග්රාහමීඹ  ඳහල්ර  සිසු්ද. 

(ඇ) (අ) ව (්) ඹන ග්දිනර  අනු සිසු්ද ඇතුශත් 
කිරීවභ්ද ඳසු ත දුය ත් පුයප්ඳහඩු ඳතී නේ, ඳහර ිළහිටි 
දිස්රි ේකවආ 1AB වනොන ඳහල්ලි්ද විිෂස  වර 
භත් ව සිසු්ද. 

(ඉ)  වභභ අනුිළිතවශ  සිසු්ද ඇතුශත් කිරීවභ්ද ඳසු උස 
වඳශ සිඹලු විඹ ධහයහ ඹ වත් සිටින ිෂා ාඛාහ වහ 
උස වඳශ ගුරු බතු්ද ඳ්දිනර  අනුයුේත කිරීභ 
ිළිතඵ  පර්ණ හර්තහේ විදුවල්ඳිනවේ අත්නි්ද 
අවගජසතු 31 න දින  ප්ර ථභ ඳශහත් ඳහරේ නේ ඳශහත් 
අධාහඳන වල්කේ වත ද /ජහිනක ඳහරේ නේ ජහිනක 
ඳහල් අධාේ වත ද හර්තහ කශ යුතුඹ. 

A හභර්ථ 5ක  ඩහ ළඩිවඹ්ද රඵපු දරුවජ, සිඹලුභ 

විඹ්ද  A හභර්ථ රළබ දරුවජ සිඹඹ  1.4ේ, නනේ ඳ්දදවස 

ගණනේ සිටිනහ. ඒ නිහ කුප්ිළ රහේපු නිතවඹ්ද ඳහඩේ කශ, 

කරහ අාලඹ ඳභණේ ිනවඵන, විදාහ අාලඹ නළින, විදාහගහය 

ඳවසුකේ නළින ඳහල්ර දරු්ද  ඳවසුකේ හිත ඳහරක  

ඳළමිවණ්දන  ිනවඵන අසථහ අහිය කය්දන නඳහ  කිඹරහ භභ 

වේ ගරු බහව්ද ඉතහභ ඳළවළදිලි වර ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ 

ගේර ජනතහ ඡ්දදඹ  ජරහ ඳත් කයපු නිවඹජජිත ිළරිේ වර 

අඳ තමු්දනහ්දවේරහ සිඹලු වදනහ ඒ දරු්ද  නභ අසථහ රඵහ 

වද්දන ඕනෆ.  

අතීතවආ සිටි යුග පුරුඹ්ද න අවප් ශ්රීTභත් අනගහරික 

ධර්භඳහර භළිනතුභහ, සී.ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. ක්දන්දගය භළිනතුභහ 

ඳවසුකේ ිනවඵන ඳහල්ර ව්දහසිකහගහය වළදුවේ, ඳවසුකේ 

වනොභළින ප්ර ව්ධලර විිෂස  වර දේතහ දළේව ශභයි්ද   

ඳවසුකේ ිනවඵන ඳහල්ර ඉවගනුභ රඵහ වද්දනයි.  

ඒ නිහ නභ දරු්ද යි වභඹ වදරහ ිනවඵ්දව්ද. ගවේ 

දරු්ද   අසථහ රඵහ  ජභ වහයි.  යප්ර හද අහිමි, වඬේ 

නඟ්දන  ඵළරි, අවිහිාක ශභයි්ද වනුවනුයි වේ චර වල්ඛඹ 

නිකුත් කය ිනවඵ්දව්ද කිඹන නක භහ වේ වේරහවේ  ජ වේ ගරු 

බහ  භතේ කයනහ.  

2271 2272 

————————— 
*  පුසතකහරවආ තඵහ ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ජහිනක ඳහල්ර  දරුකු 

භහරු වීභ ිළිතඵ යවට් භතු වී ින වඵන ්්දවදජරනහත්භක 

තත්ත්ඹ  ගරු ඇභිනතුභහවේ අභහතාහාලවඹ්ද ිළිතතුයේ රඵහ 

 ජභ ිළිතඵ සතුින්දත නහ. වේ ිළිතඵ විලහර හකච්ඡහේ 

යවට් ිනවඵනහ. ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹ තභයි ඳහල්ර  ශභයි්ද 

ඇතුශත් කය ගළනීවේ  ජ අඹ කය ග්දනහ මුදර - 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ, වේ ප්ර ලසන ඇසීභ  අසථහේ වනොවයි.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 භහ අ්ද කයනහ. අද වරහ ිනවඵන නිහයි නතුභහවග්ද 

භභ අව්දව්ද.  

ගරු ඇභිනතුභහවග්ද වේ කහයණඹ ගළන දළන ග්දන 

කළභළිනයි. ගරු ඇභිනතුභහ කිේහ, වේ චර වල්ඛ වයවහ ඒ මුදල් අඹ 

කය ගළනීේ නතය කයරහ ිනවඵනහ කිඹරහ.  නමුත් දළනුත් මුදල් 

අඹ කය ගළනීේ සි්ධධ නහ. විලසවිදාහර ්චහර්ඹරු්දවේ 

ාගභවආ බහඳිනතුභහවේ දිඹණිඹවගනුත් මුදල් අඹ කයවගන 

ිනවඵනහ. ඒ හවේභ හි පු ඳහර්ලිවේ්දතු භ්දත්රීඊයඹකුවේ පුතහ 

ඳහර  ඇතුශත් කය ගළනීවේත්  ජ මුදල් අඹ කය ිනවඵනහ. ඒ 

නිහ ඔඵතුභහ  තත් හේෂි අලා නළවළ. ඔඵතුභහ නදහ නකඟ 

වුණහ, ඳරීේණඹේ කයනහඹ කිඹරහ. දළ්ද ඒ ඳරීේණර 

තත්ත්ඹ කුභේද කිඹරහ වේ ඳහර්ලිවේ්දතු  කිඹ්දන.  

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වභතුභහ ඒ ප්ර කහලඹ කශ 
වහභ භහ වභභ සථහනවආ සි භ දුයකථනවඹ්ද දළනුේ  ජරහ,    
නතුභහවග්ද යවසිගත අහ දළනගත් ඳහර  ඒ අසථහවේභ අවප් 

අභහතාහාලවඹ්ද ඳරීේණ කණ්ඩහඹභේ ඹළේහ.  කිසිභ දරුවේ 
ඒ ඳහවල් උස වඳශ ඳ්දිනර  ඇතුශත් කය වගනත් නළවළ. 
සිටින දරු්දවග්ද මුදල් අඹ කයන ඵේ  කිඹරහත් නළවළ.  
වකොශම නගයවආ ිනවඵන, ඔඵතුභහ ව්ද කශ  ඳහවල් 
රැසවීභේ ඳත්හ,  ඳහල් වේහ ගහසතු වග්දන   ඕනෆ ඵ ඒ 
දරු්ද  කිඹරහ ිනවඵන ඵ ඳභණයි දළනග්දන  ිනවඵ්දව්ද.  ඒ 
වළය කිසිභ මුදරේ අඹ කයරහ නළවළ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක තභයි ප්ර ලසනඹ. ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, 

ඇභිනතුභහ කිඹන නක ඇත්ත. නමුත් වභවවභ වදඹේ  ිනවඵනහ. 

ඒ ඳහල් විසි්ද අ හ ග්දනහ රද ඳහල් ාර්ධන මිින 

ිනවඵනහ. ඒවක්ද තභයි ඔවු්ද රිාග්දව්ද.ඒ ඳහල් ාර්ධන 

මිිනඹ ලිඹහ ඳදිාික කයනහ, පුනා ්ඹතනඹේ වළටිඹ .  

 වළඵළයි වේ සිඹලු ක්රිේඹහඳටිඳහටී්ද  නිර වර  ඳහවල් 

ඳහරනහධිකහරී්ද ඉ්දන හකච්ඡහවේ ජ තභයි තීයණ ග්දව්ද. ඒක  

අත්්ද කය වද්දව්ද විදුවල්ඳිනතුභහ වනොවයි. ඒක  අත්්ද 

කය්දව්ද ඳහල් ාර්ධන මිිනඹයි.  නභ නිහ වේ වප්ර ජඩහ 

ඹ්දව්ද ඒක වයවහයි. ඔඵතුභහ  ඒක වත්වයනහ.  නභ නිහ 

ඔඵතුභහ කිේහභ," වහ, දළ්ද නවවභ අඹ කිරීභේ නළවළ "කිඹහ, වේ 

ඔේවකොභ සිනව වයි.  වභොකද, වේ  හුඟේ අඹවේ දරුවජ  

ල්ලි  ජරහ ඇවිත් ිනවඵ්දව්ද. 

ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ. නළවළ. නවවභ හිනව ව්දව්ද නළවළ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

්ණ්ඩු ඳේවආ රැසවීවේ ජත් වේ  ප්ර ලසනඹ හකච්ඡහ වුණු ඵ 

ඔඵතුභහ ද්දනහ. ඒක භ ත් හර්තහ වරහ ිනවඵනහ. ඔඵතුභහ 

වනොවයි. ඒකත් කිඹ්දන නඳහඹළ. ඒ හවේ වරි ඳළවළදිලි 

ප්ර ලසනඹේ ිනවඵනහ. වළඵළයි, ඔඵතුභහ කිඹන නක වරි. ඳරීේණ 

ක්රිේඹහලිඹ ඹ්දව්ද ඳහවල්  විදුවල්ඳිනතුභහත් නේක ව්ද. නමුත් 

නතළන ඳ රහ ගත් වනත් ්ඹතනඹේ වගොඩ නඟහ ිනවඵනහ. 

ඒ ්ඹතනඹ කයන වදඹ  ඔඵතුභහ ඳරීේහ  රේ කය්දන.  නඹ 

නිර කවඹක  ඇතුළු  කය ිනවඵනහ. ඒ නිර කවවආ  මුදල් අඹ 

කය ගළනීභ සිදු වනහ. ල්ලි  ජ   ිනවඵනහ.[ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දළ්ද වරි ව්ද. ඔඵතුභහ හඩි ව්දනවකජ,   භභ උත්තයඹ 

වද්දන.  

ගරු නිවඹජජා  කථහනහඹකතුභනි, දළ්ද නවවභ කිේහභ  භ  

කිඹ්දන   ිනවඵන කරුණු වේහයි. අඳ චර වල්ඛඹේ නිකුත් කය  

ිනවඵනහ, -  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the Hon. Minister made a Ministerial Statement 

and there cannot be a debate after that. He cannot ask 

questions like this and turn that into a debate. It is against 

the Standing Orders. The Hon. Speaker had a workshop 

that day for - [Interruption.] 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභිනතුභහ ිළිතතුය වද්දන. 

 
ගරු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ගරු අනුය දිහනහඹක 

භ්දත්රීඊතුභහ කිඹන කථහවේ  තාතහේ ිනවඵනහ. වභොකද, විවිධ 

ඳ්දින ක වහ  විවිධ ජහහයේ ඳහල් තුශ  සි්ධධ වන ඵ භහ 

ිළිතග්දනහ. නමුත් වේ වහ වදභේිළඹ්ද, ් ජ ිෂාඹ්ද, 

අවනකුත් ව්ධලඳහරනඥඹ්ද අඳ  නළනි වදඹක  දඬුේ 

කය්දන  පුළු්ද න ්කහයඹ   ක්රිේඹහ කය්දන උදේ කය්දන   

ඕනෆ. අඳ චර වල්ඛ භඟි්ද වේ ඳ්දින ක ිනවඵන ඒ හවආ මුදල්  

2273 2274 
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නකතු කිරීේ, අඹථහ මුදල් බහවිතඹ ේපර්ණවඹ්දභ තවනේ කය 

ිනවඵනහ ඳභණේ වනොවයි. කවුරු වවජ ග්රාහභ වේක 

විනකඹේ ඉදිරිඳත් කය දරුවකු  ඳවසුකේ ගහසතු වවජ 

වග්දන ඵළරිඹ  කිේවොත්, ඒ දරුහ ේපර්ණවඹ්දභ සිඹලුභ 

ගහසතුලි්ද නිදවස කයනහ. නභ ගකීභ භභ බහය ග්දනහ. 

[ඵහධහ කිරීභේ]  වේක විහදඹේ වනොවයි. නතළනි්ද අිනවර්ක  

තමු්දනහ්දවේරහ ්ධබහවඹ්ද  වභවවභ කයන තළනක  වේ 

ක්රිේඹහලිඹ  කිඹන සන.  භ  කය්දන  පුළු්ද  ඳර්වආණඹ   කයරහ 

තයහිනයභ වනොඵරහ අලා නීිනභඹ ිළඹය ග්දන ක යුතු  

කයනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ප්ර ලසන අව්දන  ඵළවළ දළ්ද. භභ 

ප්ර කහලඹේ කවශේ.  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ධහන ක යුතු ්යේබවආ ජ වඹජජනහ ිළිතඵ දළනුේ ජභ. 
 

 

ඳහර්ලිවේ්දතුවේ රැසවීේ 
ளபளளுநன் அநர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
 

ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිවේ්දතුවේ 

බහනහඹකතුභහ වනුව්ද භහ ඳවත ව්ද වඹජජනහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ : 

 
"සථහය නිවඹජග අාක 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි 

දින ඳහර්ලිවේ්දතු විසි්ද ේභත කයන රද වඹජජනහවේ කුභේ 

ව්ද ිනබුණ ද, අද දින රැසවීේ ඳළළත්වන කහර වේරහ අ.බහ. 

1.00 සි  අ.බහ. 7.00 දේහ විඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 2.00   සථහය නිවඹජග 

අාක 7(5) ක්රිේඹහත්භක විඹ යුතු ඹ." 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

යප්ර හද  වඹජජනහ 
சழப்தைளழகநப் ழமபபகணகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 

 
2013 ජනහරි 24 න දින "වීයවේරී" හර්තහ 

 2013 ஜயளழ 24ஆந் தழகதழன "வீபமகசளழ" அழக்கக 
 "VIRAKESARI" REPORT OF 24TH JANUARY 2013 

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිවේ්දතුවේ 

බහනහඹකතුභහ වනුව්ද භහ ඳවත ව්ද වඹජජනහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ : 

"ඳහර්ලිවේ්දතු භ්දත්රීඊ ගරු  (අල්වහජ්) ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ විසි්ද 

තභ්දවේ යප්ර හද කඩවී ඇින ඵ  2013  ජනහරි භ 24 ළනි දින 

ඳහර්ලිවේ්දතුවේ  ජ භතු කයන රද කරුණු, සථහය නිවඹජග අාක 127 

ඹ වත් යප්ර හද ිළිතඵ කහයක බහ  වඹොමු කශ යුතු ඹ." 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු යනිල් විර භසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි,- 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳේ නහඹකතුභහ. 

 
ගරු යනිල් විර භසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳසු ගිඹ අඟවරුහදහ 

සථහය නිවඹජග 23 (2) ඹ වත් ප්ර ලසනඹේ ඇසුහ, විවලේවඹ්දභ 

අහ්ධ හලි භවතහ යහ තඵහ ගළනීභ ේඵ්දධ. නතුභහවේ 

ඳවුවල් අඹ කිඹහ ිනවඵනහ නතුභහ  අනීඳයි කිඹරහ. භ  ගිහි්ද 

ඵර්දන කිඹහ ිනවඵනහ. ්ණ්ඩු ඳහර්ලසවආ ප්ර ධහන 

ාවිධහඹකතුභනි, ඔඵතුභහත් යජඹත් භ  අය වදනහ නේ, 

භභත් අවප් වේ ගරු භ්දත්රීඊතුභ්දරහ වදවදනහත් ගිහිල්රහ අද 

නළත්නේ වව  නතුභහ ඵරරහ හර්තහ කය්දන පුළු්ද. ඒක අිළ 

්ණ්ඩුව්ද අවනහ.  ඳහර්ලිවේ්දතුවේ වේ කහයණඹ හකච්ඡහ 

කයපු නිහ භහ හිතුහ ඳහර්ලිවේ්දතු තුිත්දභ වේක අව්දන ඕනෆ 

කිඹරහ. ඊ  ඩහ ේඵ්දධඹේ භ  නතළන නළවළ.   

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු බහනහඹකතුභහත් ත වභොවවොතකි්ද ඳළමිවණ්වි. ඉ්ද 

ඳසු වේ ගළන කථහ කයරහ කිඹ්දනේ.   

 
ගරු යනිල් විර භසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Okay. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳස රු 2.30  ඳේ නහඹක රැසවීභේ ඳළළත් වනහ. 

නතළන ජ හකච්ඡහ කයමු. 

 
 

 

කල්තළබීභ 
ஒத்தழகயப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු දිව්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு  தழமஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිවේ්දතු දළ්ද කල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ වඹජජනහ කයනහ. 
 
 
ප්ර ලසනඹ බහභිමුඛ කයන ර ජ. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

2275 2276 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

විදුලි ගහසතු ඉවශ ඹහභ තුශ ජනතහ මුහුණ ඳහන 
දුසකයතහ 

நழன் கட்டண உனர்யழளல் நக்கள் தழர்மளக்கும் 

கஷ்டங்கள் 
DIFFICULTIES FACED BY PEOPLE DUE TO INCREASE IN 

ELECTRICITY TARIFF 

 
[අ.බහ. 1.35] 
 
 

ගරු ිනස අත්තනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு தழஸ்ற அத்தளனக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, බහ කල් තඵන 

අසථහවේ ජ භහ ඳවත ව්ද වඹජජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"වනොනළළත්විඹ වළකි තත්ත්ඹක  ඳත් ඇින ඵ වඳවනන අසීමිත 

දූණඹ වවේතු වකො  වගන දිගි්ද දිග භ ඉවශ ඹමි්ද ඳිනන ජීන 

විඹදභක  ජනතහ මුහුණ  ජ සිටින අසථහක අව උ  විදුලි ගහසතු 

ළඩි කිරීභ  යජඹ විසි්ද තීයණඹ කිරීභ කනගහටු  කරුණකි. 

වභභ ගහසතු ඉවශ නළාවීවේ සබහඹ නේ, ගහසතු ඉවශ නළාවීවේ 

ඉවශ ප්ර ිනලතඹ ඳවශභ වකශවර් සිටින ඳහරිවබජගිකයි්ද විසි්ද වගනු 

රඵන අතය, ජනතහ අතරි්ද වඳොවවොත්භ වකො ස න මුදු්ද භට් වේ 

ඳහරිවබජගිකයි්ද විසි්ද ගහසතු ඉවශ නළාවීවේ අඩුභ ප්ර ිනලතඹ වගනු 

රළබීභයි. විදුලිඹ ප්ර හවඹජගික යවට් ෆභ ්ර්ථික ක යුත්තක ජභ උඳවඹජගී 

කය ග්දනහ ඵ යජඹ වනොද්දනහ වේ සිටින ඵ වඳව්ද.  

වභඹ  අභතය ඳහල් ශමු්දවේ, ගෘහිනිඹ්දවේ ව ්වයජගා 

ලහරහර ක යුතු වහ තත් නඵඳු අවනකුත් අතාලා වේහ සිඹල්රද විදුලි 

ඵරඹ භත යහ ඳතී. 

වභභ තත්ත්ඹ්ද තුශ, ඇභිනතුමිඹ විසි්ද  

1. වභභ ගහසතු ඉවශ නළාවීභ  ඵරඳෆ වවේතු, 

2.  ගහසතු ඉවශ නළාවීභ ගණනඹ කයන රද සත්ර්ඹ ව  

3.  වඳොදු ජනතහවේ දුේ පීඩහ තුය්ද කිරීභ වහ යජඹ විසි්ද ගළනීභ  

අදවස කයන ිළඹය වභොනහද,  

ඹ්දන වභභ ගරු බහ  ඳළවළදිලි කශ යුතු ඹළයි වඹජජනහ කය සිටිමි." 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඹජජනහ සථිය කිරීභ. 

 
ගරු රේසභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ වඹජජනහ සථිය 

කයනහ. 

 
ගරු ිනස අත්තනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு தழஸ்ற அத்தளனக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ වභභ වඹජජනහ 

ඉදිරිඳත් කය්දව්ද ඇත්ත භ වේ විදුලිඹ ගහසතු ළඩි කිරීභ 

ේඵ්දධවඹ්ද වේ න වි  යවට් ඳිනන විලහර විවයජධතහ 

වවේතු වකො  වගනයි.  විදුලිඹ ගහසතු ළඩි කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද 

මී  ින වදක තුනක  ඉසයවරහ නිවේදනඹ කශහභ ඒක විලහර 

කථහ ඵවක  රේ වුණහ. ඒක  මුලික වවේතු තභයි, විදුලිඹ ගහසතු 

ළඩි කිරීභ වවේතු වකො  වගන හභහනා ජනතහ , ඒ හවේභ වේ 

යවට් නිසඳහදකඹ්ද , ාහඳහරිකඹ්ද , සුළු වහ භධාභ වේ වළභ 

වකනහ භ ඉතහභත් ඵයඳතශ වර ඵරඳහන කහයණඹේ වීභ.  

වභතළන ිනවඵන අඳවළදිලිතහ ්දව්ද වේ ළඩි කයනහඹ 

කිඹරහ ප්ර කහල කශහ  ඳසවේ - ඒ නිවේදනඹ නිකුත් කශහ  ඳසවේ

- ඒ ේඵ්දධවඹ්ද භතු වුණු විලහර විවයජධතහ ව ඉල්ලීේ 

රකහ ඵරහ විදුලිඹ ගහසතු  ළඩි කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද ඹේකිසි 

වනඹේ වදන ඵ ජනහධිඳිනතුභහ භළයි දිනවආ ජ භළයි දින 

ප්ර කහලඹේ වළටිඹ  ප්ර කහලඹ  ඳත් කශහ. දළ්ද වභතළන ිනවඵන 

්යහවුර වේකයි. ජනහධිඳිනතුභහ භළයි දිනවආ ඒ ප්ර කහලඹ කවශේ 

නේතයහ වකො ක  ඳභණයි. නතුභහ කිේවේ විදුලිඹ ඒකක 60 

දේහ ඳහවිච්ික කයන -අඩුව්ද විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයන- ජනතහ 

වනුව්ද ඹේ ළඩි වීභේ වනොකිරීවේ විනකඹ ප්ර කහල කයන 

ඵයි. නතුභහ කිේවේ "කිසිභ වවේතුේ නිහ ඒකක 60 දේහ මිර 

ළඩි කිරීවේ ිළඹයක  ඹ්දව්ද නළවළ, ඒකක 60්ද නවහ ඒකක 

180 දේහ ඳහවිච්ික කයන ිළරි  ඹේ වන වද්දන ඵරනහ" 

කිඹරහයි. නමුත් ඇත්ත භ සි්ධධ වරහ ිනවඵ්දව්ද වභොකේද?  ඒ 

නිහ භභ ඉල්රනහ, ඉසයවරහභ වේ මිර ළඩි කිරීභ, අඩු කිරීභ 

වකවේ වතත් දළ්ද විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක්රිේඹහත්භක කයන විදුලි 

ඵරඹ ේඵ්දධවඹ්ද මිර ගණ්ද, ඒ කිඹ්දව්ද බිල්ඳත් නකතු 

කයන මිර සත්ර්ඹ ිළිතඵ කරුණහකයරහ වේ ඳහර්ලිවේ්දතු  

ඳළවළදිලි කය්දන කිඹරහ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, දළ්ද ිනවඵන වරොකුභ 

ප්ර ලසනඹ වේකයි. වේ කිඹන ගණ්ද ේඵ්දධවඹ්ද පුත් ඳත්ර 

විවිධ ගණ්ද ඳශ වුණහ. අද උව්ධ පුත් ඳතක භභ දළේකහ, රාකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ බහඳිනතුභහ කිඹහ ිනවඵන කහයණඹේ.  

"රාකහ ජඳ" පුත් ඳවත් ඳශ කය ිනබුණ ්කහයඹ  නතුභහ 

කිඹනහ, "ඒකක 31-60 දේහ කහණ්ඩවආ ඳහරිවබජගිකඹ්දවේ 

ගහසතු සුළු ලවඹ්ද ඉවශ වගොස ඇත්වත් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ක්රිේඹහත්භක කිරීභ  වඹජජිත න ගණනඹ කිරීවේ ර භවේදඹ නිහ 

ඵ ද, නඹ වනස කිරීභ ඉතහ අඳවසු ඵද ප්ර කහල කයනහ" 

කිඹරහ. නමුත් ජනහධිඳිනතුභහ කිේවේ ඒක වනොවයි. නතුභහ භළයි 

1 ළනිදහ කිේහ, වේ යවට් විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයන ජනතහ  

වනඹේ ලවඹ්ද ඒකක 60 දේහ ඳහවිච්ික කයන ජනතහ  

කිසිදු ළඩි කිරීභේ කය්දව්ද නළවළයි කිඹරහ.  

විදුලිඹ ඒකක 60 සි  180 දේහ ඳහවිච්ික කයන ජනතහ  

වනඹේ ලවඹ්ද ඉ්දධන ගළශපුේ ගහසතුව්ද සිඹඹ  25ේ 

අඩු කයනහ කිඹරහ කිේහ. දළ්ද ඒක වරහ නළවළ ව්ද. 

ජනහධිඳිනතුභහ භළයි ඳශමුළනි දහ නවවභ කිේත් නදහ නතුභහ කයපු 

කථහ  අදහශ කහර්ඹඹත් ඉටු වරහ නළවළ කිඹන කහයණඹ 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ බහඳිනතුභහවේ වේ නිවේදනඹ භඟි්ද 

වඵොවවොභ ඳළවළදිලියි. ඒ විතයේ වනොවයි. ඊවආ භව ඵළාකු 

අධිඳිනතුභහවේ හකච්ඡහේ "රාකහ ජඳ" පුත් ඳවත් ඳශ වරහ 

ිනබුණහ. භව ඵළාකුවේ අධිඳිනතුභහ වභොකේද කිඹ්දව්ද? නතුභහ 

කිඹනහ, "විදුලිඹ බිර ළඩි වීභ ඉතහභ කහවරජිකතයි. වේ 

ාවලජධනඹ අනු ළඩි වරහ ිනවඵ්දව්ද ඉතහභ වොච්චභේ" 

කිඹරහ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ සිදු කයන විදුලිඹ බිවල් ළඩි කිරීභ භව 

ඵළාකුවේ අධිඳිනතුභහ  වොච්චභේ. වළඵළයි  හභහනා ජනතහ  

නඹ භවහ ඵයේ. නතුභහ කිඹන වළටිඹ  ිළිතවගන ිනවඵනහ ඒකක 

30ේ ඳහවිච්ික කශත්, ඒකක 30 ඉරහ 60 දේහ ඳහවිච්ික කශත් ඒ 

මිර ගණ්ද ළඩි වනහ කිඹරහ. නවවභ නේ ජනහධිඳිනතුභහ 

වභය භළයි දිනවආ ජ ප්ර කහල කවශේ වභොකේද? භළයි දිනවආ ජ කයපු 

කථහ  අදහශ කහයණඹ ඉටු වරහ නළවළ ව්ද.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ශඟ ිනවඵනහ විදුලිඹ 

බිර ළඩි වීභ ිළිතඵ වල්ඛනඹේ. භහ දළ්ද නඹ කිඹ්දනේ. ඒකක 

31ේ ඳහවිච්ික කයපු ජනතහවේ ඳළරැණි බිර වරහ ිනබුවණ් 

රුිළඹල් 187.85යි. දළ්ද න මිර වභොකේද? වේ චර ඹ  අනු 

දළ්ද න මිර රුිළඹල් 249.41යි. ළඩි වීභ රුිළඹල් 61.56යි. 

නවවභ නේ ළඩි වීභේ වුවණ් නළවළ කිඹ්දව්ද වකොවවොභද? වේ, 

ඒකක 31  අදහශ ගහසතුයි. ජනහධිඳිනතුභහ කිඹන වළටිඹ භ 

ඒකක 60ේ ඳහවිච්ික කශහ නේ ඳළරැණි බිර ්වේ රුිළඹල් 

371.95යි. දළ්ද නනහ රුිළඹල් 426ේ. ඒ අනු රුිළඹල් 54ේ ළඩි 

2277 2278 
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වනහ. ඒ අනු ඒකක 0 සි  60 දේහ ඳහවිච්ික කයපු අඹ  

රුිළඹල් 116ේ ළඩි වනහ. වේ ඵ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

බහඳිනතුභහවේ වේ ප්ර කහලනවඹ්ද නහථ වනහ. ඒ විතයේ 

වනොවයි. ඒකක 60 සි  90 දේහ ඳහවිච්ික කශහභ කලි්ද බිර 

ලවඹ්ද ්වේ රුිළඹල් 728යි. දළ්ද රුිළඹල් 1,084ේ නනහ. ළඩි 

වීභ රුිළඹල් 356යි. ඒකක 91ේ ඳහවිච්ික කශහ නේ ළඩි වීභ 

රුිළඹල් 1,106.70යි. අඳ අව්දව්ද, වභොකේද රඵහ  ජරහ ිනවඵන 

වනඹ කිඹරහයි.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වභහි ජ අඳ විවලේවඹ්ද 

කිඹ්දන ඕනෆ කහයණඹේ ිනවඵනහ. විදුලිඹ බිර ළඩි කය්දන 

වවේතු වළටිඹ  භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ කිේවේ 

වභොකේද? භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ කිඹන වළටිඹ  

විදුලිඹ බිර ළඩි කය්දන අලා වරහ ිනවඵන මලිකභ කහයණඹ 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ දූණයි. ඒ තුශ ිනවඵන නහසිනකහය 

විඹදේ ්යණඹ කය ග්දන ඕනෆ, භණ්ඩරඹ නඩත්තු කය්දන 

වේ මුදර ළඩි කය්දව්ද නළින ඉ්දන ඵළවළ කිඹරහ තභයි 

වඹජජනහ දළේවේ. භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ 

වභොකේද කිේවේ? භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ වේක 

ඵරරහ කිඹනහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ හර්ෂික නඩත්තු වහ 

වඹජජනහ කයරහ ිනවඵන ළරසුවේ රුිළඹල් බිලිඹන 40ක -රුිළඹල් 

බිලිඹන 40ේ කිඹ්දව්ද රුිළඹල් වකජටි 4,000ේ- අනලා විඹදේ 

ව දූෂිත ගනුවදනු ිනවඵනහ කිඹරහ.         

ඇයි වදවිඹව්ද! අිළ වනොවයි වේහ ඳහරනඹ කය්දව්ද. 

නතවකො  විදුලි බිර වගන අහිාක භව ජනතහද දූෂිත 

ගනු වදනුර  ග කිඹ්දන ඕනෆ. දළ්ද ඒ නහසිනඹ , දූණඹ  

ගකීභ ජනතහ ිළ  ඳ ්දව්ද ඇයි? රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, 

භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ නිර ලවඹ්ද ිළිතඅයවගන 

ිනවඵන ඳරිදි  අලා නළින නඩත්තු විඹදභ ඇතුශත් කයරහ රුිළඹල් 

බිලිඹන 40ක -රුිළඹල් වකජටි 4,000ක- අරහබඹේ සිදු වරහ 

ිනවඵනහ නේ ඒක  ග කිඹ්දන ඕනෆ විදුලිඵර භණ්ඩරඹයි. 

නවවභ නේ භභ කිඹ්දව්ද වේක ඉතහභත් අහධහයණ ළඩේ. 

විවලේවඹ්දභ විදුලි බිර වේ වරහවේ ළඩි කය්දන වුභනහ 

වදඹේ වනොවයි. වභොකද, විදුලි බිර ළඩි කය්දන වුභනහ නළවළ 

කිඹරහ වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ  මුල්ගර තඵන අසථහවේ 

ජනහධිඳිනතුභහත්, ්ණ්ඩුවේ භළින ඇභිනරුත් කයපු ප්ර කහල භභ 

දළේකහ. ඒක වදරහ ඉය වුණහ  ඳසවේ විදුලි බිර අඩු කය්දන 

පුළු්ද කිඹරහ පුන පුනහ වේ යවට් ජනතහ  කිේහ. 

වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ ඉදි වකො  විදුලිඹ නිසඳහදන ක යුතු 

්යේබ කශහභ රාකහ  විදුලි ඵරඹ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹේ නළවළ 

කිඹරහ තභයි කිේවේ. විදුලි බිර අඩු කයරහ වද්දන පුළු්ද කිඹරහ 

වේ යවට් ජනතහ  ගණ්ද වදරහ වඳ්දනුහ භවහ සුයාගනහ 

කථහේ වර. අද වභොකේද වරහ ිනවඵ්දව්ද? අද වේක  ග 

කිඹ්දන සිදු වරහ ිනවඵ්දව්ද ජනතහ යි. වනොවයොච්වචජවල් 

විදුලි ඵරහගහයවආ භවහ නහසිනඹ යි, නඹ අක්රිේඹ න හය ගණන 

අනු සිදු න ඳහඩු යි වේ යවට් ජනතහ  ්දදි වග්දන සිදු 

වරහ ිනවඵනහ. 

අිළ නක ප්ර ලසනඹේ අවනහ. විදුලි බිර ළඩි කවශේ කවුද? දළ්ද 

ඒක  නක නේවකනහ වචජදනහ කයනහ. භභ දළේකහ විභල් 

වීයාල ඇභිනතුභහ ඳසු ගිඹ දසර විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ිළිතඵ 

්චහර්ඹ පී.බී. ජඹසු්දදය  වදොස කිේහ. කවුද පී.බී. ජඹසු්දදය 

කිඹ්දව්ද? මුදල් අභහතාහාලවආ වල්කේයඹහ. මුදල් 

අභහතාහාලවආ ඇභිනයඹහ කවුද? ජනහධිඳිනතුභහ. ඒ කිඹ්දව්ද 

මුදල් ඇභිනතුභහ. නවවභ නේ මුදල් අභහතාහාලවආ 

වල්කේයවඹකු  පුළු්දද  විදුලි බිර ළඩි කය්දන? නවවභ 

නළත්නේ ඒ ගළන නිර්ව්ධල ඉදිරිඳත් කය්දන පුළු්දද? ඒක 

කය්දන ඕනෆ අභහතාහාලඹ බහය ඇභිනයඹහ. කළබිනට් 

භණ්ඩරවආ ජ විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ිළිතඵ වඹජජනහ අනුභත 

කයරහ, ඊ  නකඟ වරහ, ඊ  ඳසවේ නිතඹ  ඇවිල්රහ තනිභ 

කිඹනහ නේ "නළවළ, භභ මිනිසසු ගළන අනුකේඳහ කයරහ වේක  

වනඹේ වදනහ" කිඹරහ, වභොකේද ඒ කථහවේ වත්රුභ? අිළ 

අව්දව්ද, හමහික තී්දදු කශහ නේ,- භභ වනොවයි කිඹ්දව්ද, 

වකවවිතඹ යඹුේළල්ර ඇභිනතුභහයි. භභ දළේකහ වකවවිතඹ 

යඹුේළල්ර ඇභිනතුභහ භහධා ප්ර කහලඹේ කයනහ, විදුලි බිර ළඩි 

කිරීභ ිළිතඵ මුළු කළබිනට් භණ්ඩරඹභ හමහික ග කිඹනහ 

කිඹරහ. නතවකො  හමහික විදුලි බිර ළඩි කයරහ නේවක වනකු  

රකුණු දභහ ග්දන තභයි භළයි ඳශමු ළනිදහ විදුලිඹ ඒකක 60ේ 

දේහ ඳහවිච්ික කයන අඹ  මිර අඩු කයනහ කිඹරහ ප්ර කහල කවශේ. 

අිළ කිඹ්දව්ද දළ්ද ඒ වනඹත් නළවළ කිඹන නකයි. විදුලිඹ ඒකක 

60ේ දේහ ඳහවිච්ික කයන අඹවේ විදුලි බිර අඩු කයනහ කිේහ  

දළ්ද ඒකත් සි්ධධ වරහ නළවළ. විදුලිඹ ඒකක 60ේ දේහ ඳහවිච්ික 

කයන අඹවේ බිර අඩු කයනහ කිේත්, දළ්ද ඵරපුහභ වරිඹ භ 

විදුලිඹ ඒකක 60ේ ඳහවිච්ික කශත් රුිළඹල් 116යි ලත 31කි්ද මිර 

ළඩි වනහ. 

නවවනේ වේ කයරහ ිනවඵ්දව්ද ජනතහ  වගොනහ  
ඇ්දදවීභේ. ඇත්ත ලවඹ්දභ ජනතහ  වන වද්දන ඕනෆ 
වරහවේ  ජනතහ  වන වද්දව්ද නළින අද වේ විදුලි බිවල් 
ේපර්ණ ඵයභ වේ යවට් ජනතහ ිළ  ර හකහය ඳ රහ 
ිනවඵනහ.  

අනිේ කහයණඹ තභයි, අිළ අව්දව්ද ඉ්දධන ගළශපුේ 
ගහසතුේ වභොක ද කිඹරහයි.  ඉ්දධන ගළශපුේ ගහසතු ිළිතඵ 
මලික ලවඹ්ද වඹජජනහ කයන වකො  අදව ිනබුවණ් නිඹා 
කහරඹ  ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කය්දන ඵළරි වුණහභ, ඒ වහ 
වඹොදහ ග්දනහ ඉ්දධන ඵරහගහය වවේතුව්ද දය්දන  සිදු න 
ඳහඩු ිළඹහ ගළනීභ වහ ඉ්දධන ගළශපුේ ගහසතුේ ඇින කශ 
යුතු ඵයි.  අඩු ගණව්ද ඉ්දධන ගළශපුේ ගහසතුත් වේවක්ද 
අයි්ද කයරහ ජනතහ  වන වද්දන ිනබුණහ. නමුත් ඒකක 0 - 
60 දේහ ඳහවිච්ික කයන අඹවගනුත් ඉ්දධන ගළශපුේ ගහසතු 
ලවඹ්ද සිඹඹ  25ේ 35ේ අඹ කයනහ. නවවනේ වේ මුදර අඹ 

කය්දව්ද ඇයි කිඹන කහයණඹ ිළිතඵ අිළ ප්ර ලසන කය්දන 
කළභළිනයි.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වභතළන  ජ විවලේවඹ්දභ 

භභ වේ කහයණඹත් ප්ර කහල කය්දන  ඕනෆ. ය ගණනහේ වේ 

යවට් යු්ධධඹ වනුව්ද විලහර කළඳ වීභේ කයපු ජනතහේ 

ඉ්දව්ද. වේ යවට් ජනතහ ඹේ කිසි ඍජු වනඹේ 

ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. ඳසු ගිඹ කහරවආ භව ජනතහවේ ජීන 

ඵය දසි්ද ද ළඩි වුණහ. ඒ අඹ  ඹේ වනඹේ ඕනෆ කිඹරහ 

දිගි්ද දිග භ ප්ර කහල කශහ. වන වදනහඹ කිඹරහ ්ණ්ඩු 

විනක වුණහ. වළඵළයි රි්ද ය ඉවශ ඹන ජීන විඹදභ  

හධහයණත්ඹේ  ඉස  කය්දන ්ණ්ඩු ිළඹයේ අය ගත්වත් 

නළවළ. ඒ ිළඹය ග්දනහ වනු   තභයි ්ණ්ඩු විදුලි බිර ළඩි 

කයරහ වේ විධිඹ  ජනතහ ිළ  ඵය ඳළව ේවේ. අිළ අව්දව්ද දළ්ද 

වභතළනි්ද නවහ  වභොකේද ව්දව්ද කිඹරහයි. ්යාික භහර්ගර 

වළටිඹ  වේ න වකො  විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ිළිතඵ තී්දදු 

ේඵ්දධවඹ්ද නිසි චර වල්ඛනඹේ හවේභ විදුලි බිර ළඩි කිරීභ 

ිළිතඵ නිර සත්ර්ඹේ ප්ර සි්ධධිඹ  ඳත් කයරහ නළවළ.  

වළඵළයි විදුලි බිර ළඩි කයන  වකො  මුල් තහවේ වේ හවේ 
ඳළවළදිලි ගුේ ඉදිරිඳත් කශහ. වේ ගු  අනු ළඩි න 
ප්ර ිනලතඹ නවවභභ ක්රිේඹහත්භක වනහද නළ්ධද කිඹන නකත් 
ඳළවළදිලි නළවළ. දළ්ද වඳවන්දව්ද වේ අසථහ ඳහවිච්ික කයමි්ද 
විදුලි බිර ළඩි කිරීභ වහ  භණ්ඩරඹ ගත්ත ක්රිේඹහ භහර්ග  නවරභ 
වනත් ්කහයඹකි්ද ක්රිේඹහත්භක කය්දන ිළඹය ගනිමි්ද 
ිනවඵනහඹ කිඹරහයි. විදුලි බිර ළඩි කයරහ ්ණ්ඩුවේ භවය අඹ 
ප්ර කහල කවශේ වභොකේද? භභ දළේකහ ජනහධිඳිනතුභහත් යේ 
කිඹරහ ිනබුණහ, විදුලි බිර ළඩි කිරීභ  වවේතු වුවණ් ඳසු ගිඹ 

කහරවආ ඇතළමු්දවේ ක්රිේඹහ කරහඳ කිඹරහ. භභ ද්දව්ද නළවළ, 
කහ  කිඹනහද කිඹරහ. ව්ධලඳහරන ලවඹ්ද ඇඟිල්ර දිගු 
කයනහද නළත්නේ ්ණ්ඩුවේභ භවය භළින ඇභිනරු්දවේ 
ඳහරන කහරවආ සි්ධධ වුණු ව්ධල් ගළන කිඹනහ ද කිඹරහ ද්දව්ද 
නළවළ.  
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

වකොවවොභ වුණත්  නක අසථහක ්ණ්ඩුවේ නේතයහ 

ඇභිනයවඹේ කිඹහ ිනබුණහ,  විදුලි බිර  ළඩි  කය්දන 

්්දනතභ වවේතු  වුවණ් 1993  ජ යන්දපී ්ණ්ඩු කහරවආ 

අත්්ද  කයපු ගිවිසුේඹ කිඹහ. යන්දපී ්ණ්ඩු කහරවආ අත්්ද  

කයපු  ඒ ගිවිසුේ වභොනහද කිඹහ භභ අවනහ. 1993 කිඹ්දව්ද 

මී  අවුරුදු 20ක  ඉවත කහර ඳරිච්වේදඹේ. 1994්ද ඳසු වේ 

යවට් ශ්රීT රාකහ නිදවස ඳේවආ, වඳොදුජන නේත් වඳයමුවණ්, 

්දධහනවආ ්ණ්ඩු තභයි ිනබුවණ්.  නවවභ නේ අිළ  අව්දව්ද  

1993  ඉසවල්රහ -අවුරුදු 20ක   ඉසවල්රහ-  අත්්ද  කයපු 

ගිවිසුභේ නිහඹ කිඹහ, ඒ වවේතු කිඹහ විදුලි බිර ළඩි  කයනහ 

නේ ්ණ්ඩුේ වභොක ද කිඹන නකයි. නවවභ නේ ්ණ්ඩුේ 

ඕනෆ නළවළ ව්ද. යන්දපී  කහරවආ අත්්ද කයපු ගිවිසුේ නිහඹ 

කිඹරහ ඔේවකොභ  වබ්යහ ග්දන ිනබුණහ ව්ද.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වභතුභ්දරහ වේක 

ජනතහ  අභතක කය්දන වදනහ. 1977්ද ඳසු වේ යවට් විදුලි 

ඵර නිසඳහදනවඹ්ද  ජහිනක  විදුලි ඵර ඳ්ධධිනඹ  ජර විදුලිඹ 

විලහරතභ ප්ර භහණඹේ නකතු කවශේ නේත් ජහිනක ඳේ 

්ණ්ඩුවනුයි. කඩිනේ භවළලි ාහඳහයඹ, ය්දවදනිගර, 

ය්ද ළවේ, විේව ජරිඹහ, වකොත්භවල් ් ජ විදුලි ඵරහගහය  වළදුවේ 

නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු කහරවආ ජයි. වභගහ වොට් 1200ක 

ඳභණ ප්ර භහණඹේ -අද ඳහවිච්ච් කයන විදුලිවඹ්ද සිඹඹ  50ේභ-  

1977  ඳසු  ජර විදුලිවඹ්ද නිසඳහදනඹ කයන  විදුලි ඵරහගහය 

භහර්ගවඹ්ද තභයි  වේ ය   දහඹක කයරහ ිනවඵ්දව්ද.  වේ  නිහ  

විදුලිඹ මිර    ළඩි වුණහද, නවවභ නළත්නේ අලුින්ද ්යේබ  කයපු 

වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ ළනි ාහඳහය නිහ වේ යවට් 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නඩත්තු කය ග්දන ඵළරිද කිඹහ අිළ අවනහ. ඒ 

වදවක්ද වභොකේද  සි්ධධ වරහ ිනවඵ්දව්ද?   ළයදි ගිවිසුේ 

අත්්ද කශහ නේ ඒ අත්්ද කය ිනවඵ්දව්ද කවුද  කිඹන නක 

වනොවයි ප්ර ලසනඹ. ඒ ගළන ඵරහ ජනතහ  වන වදන නකයි.    

1994්ද ඳසු  විදුලිඹ මිර  ජ ගළනීභ ිළිතඵද වඳෞ්ධගලික  භහගේ 

භඟ අත්්ද  කයපු සිඹලු ගිවිසුේ    මිර ගණ්ද,  ධහරිතහ්ද 

භඟ පුළු්ද නේ වේ බහ  ඉදිරිඳත් කය්දනඹ කිඹහ භභ 

අභිවඹජගඹේ කයනහ. ළඩි මිර ගණ්දර  ළඩිපුය මිර  ජ  වගන 

ිනවඵ්දව්ද කවුද  කිඹන නක   නයි්ද ඵරහ ග්දන  පුළු්ද.  අද 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තුශ  ිනවඵන භවහ භහෆිඹහේ ගළන රාකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ භවරු්ද ප්ර කහල කය  ිනබුණහ.  ඉින්ද  

නළනි භහෆිඹහේ ිනවඵනහ නේ  ඒහ ඳහරනඹ කය්දන තභයි 

ඇභිනරු ඉ්දව්ද, ඒහ ඳහරනඹ කය්දන තභයි  ්ණ්ඩු 

ිනවඵ්දව්ද, ජනහධිඳිනරු ඉ්දව්ද. නවවභ නේ  භහෆිඹහේ  

තුිත්ද භණ්ඩරඹ සිදු කයන  භවහ ඳරිභහණ  ජනතහ විවයජකර  ක්රිේඹහ  

දහභඹ්ද  කිසිවේත් වේ යවට් ජනතහ ග කිඹ්දන වුභනහ  

ව්දව්ද නළවළ.  වේ යවට් ජනතහ මුහුණ ඳහන වේ  ඵයඳතශ  

ානඹ ිළිතඵ, ඵයඳතශ තත්ත්ඹ  ිළිතඵ වහභ ්ණ්ඩුවේ 

අධහනඹ වඹොමු කය්දනඹ කිඹහ ගරු ඇභිනතුමිඹවග්ද 

විවලේවඹ්ද භභ ඉල්රනහ.                                        

අසථහ ගණනහක භභ දළේකහ, විදුලි ගහසතු ළඩි කිරීභ 

ිළිතඵ වනොවඹේ ව්ධල් පුත් ඳත්ර ඳශ වරහ ිනවඵනහ. 

ජනතහ  ඒ නකකි්දත් වනඹේ ව්දව්ද නළවළ. ඒකක 60ේ 

දේහ විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයනහ කිඹ්දව්ද ගරු නිවඹජජා 

කථහනහඹකතුභනි, වගදයක ඳහවිච්ික කශ වළේවේ ඵල්බ් වදකයි.  

වේ කිඹන වළටිඹ  නේ ඒකක 30්ද නවහ ඳහවිච්ික කවශොත් විදුලි 

බිර ළඩි වනහ. හභහනාවඹ්ද අද ඳහරිවබජගිකඹ්ද විදුලිඹ 

ඳහවිච්ික කයන ්කහයඹ වද ඵර්දන ඕනෆ. වභොකද, වේ යවට් 

වළභ නිකභ රඳහහිනිඹේ ිනවඵනහ.  ඒක දළ්ද හභහනා 

වදඹේ. විදුලි ඉස්රි ේකඹේ ඳහවිච්ික කයනහ. වේ අනු ඒකක 

30ක සීභහවේ කවුරුත් රැ ව්දව්ද නළවළ. නතවකො  වේ කිඹන 

වඹජජනහව්ද කහ ත් වනඹේ රළවඵනහයි කිඹරහ කිඹ්දන 

ඵළවළ. ඒ නිහ අවප් වඹජජනහ තභයි, වේ වරහවේ විදුලි ගහසතු 

ළඩි කිරීභ කිසිවේත් හධහයණ නළවළ කිඹන නක.  කරුණහකයරහ 

විදුලි ගහසතු ළඩි කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද වේ ිනවඵන වඹජජනහ 

ඉත් කය ග්දන කිඹරහයි අිළ වේ වරහවේ නේත් ජහිනක 

ඳේඹ වනුව්ද කිඹ්දව්ද. වේ වරහ, භවජනඹහ  ඵය 

ඳ ්දන වුභනහ වේරහේ වනොවයි. වේ ගළන වරොකු 

විවයජධඹේ ිනවඵනහ, වළභ අාලඹකභ. වේක කිඹ්දව්ද 

ව්ධලඳහරන ලවඹ්ද වනොවයි; නේත් ජහිනක ඳේඹ 

ලවඹ්දත්, නළත්නේ වනත් ෘත්තීඹ මිිනඹේ ලවඹ්දත්, 

වනත් සිවිල් ාවිධහනඹේ ලවඹ්දත් වනොවයි. අද ්ණ්ඩු 

ඇතුවශේ කී වදවනේ කථහ කයරහ ිනවඵනහද වේ විදුලි ගහසතු ළඩි 

කිරීභ  විරු්ධධ? ්ණ්ඩුවේ ඇභිනරු වකොච්චය කථහ කයනහද? 

වේ  විදුලි ගහසතු වේ යවට් භවජනතහ  දයහ ග්දන පුළු්දකභේ 

නළවළ.   

භභ භවේ කථහ අ්ද කය්දන ඉසය වරහ භවජන 

උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ ගළන ව්ද කය්දන කළභළිනයි. 

භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ වේ විදුලි ගහසතු ළඩි 

කශහ  ඳසවේ ප්ර සි්ධධිවආ භහධාඹ  ප්ර කහල කශහ, විදුලි බිර ළඩි  

කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද භවජන අදවස කළනහයි කිඹරහ. භවය 

ව්ධලඳහරන ඳේර නිවඹජජිතඹ්ද ගිහි්ද වේ ගළන හකච්ඡහ 

කයරහ හධහයණඹේ ඉස  කය්දන ක්රිේඹහ කයනහ කිඹරහ 

ඳත්තයර ඳශ  වරහ ිනවඵනහ භභ දළේකහ. වභොකේද, භවජන 

උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ කවශේ? භවජන උඳවඹජගිතහ 

වකොමි්ද බහ වකරුවේ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ  වේ ගහසතු ළඩි 

කය ග්දන ඉඩ  ජභයි. ඒ වගොල්වරජ වකෝදව්ධසි අ ේ දළේභහ. නක 

වකෝදව්ධසිඹක ිනවඵ්දව්ද, "විදුලි ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ 

කය්දන ඹන ිළරිළඹ වකොමි්ද බහ  වඹ භහඹේ ඇතුශත 

ද්ද්දන" කිඹන නකයි. වේක විහිළු කථහේ ව්ද. භවජන 

උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ කිඹනහ නේ, "විදුලි ගහසතු ළඩි 

කශහ  කභේ නළවළ,  නමුත් අඳ  වඹ භහඹේ ඇතුශත ඒ ළඩි 

කිරීභ ිළිතඵ වතොයතුරු වද්දන" කිඹරහ ඒක ජනතහ වභොන 

තයේ රැටීභේද? අිළ කිඹ්දව්ද විදුලි ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ 

කිරීභ වහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ දයන ඇත්ත විඹදභ ඔවු්ද ශඟ 

ිනවඹ්දන ඕනෆ කිඹන නකයි.   

වඹ භහඹේ අවුරු්ධදේ වේක  කල් ගත කය්දව්ද මිර ළඩි 

කයරහ ඒ ක්රිේඹහභහර්ග ග්දන ඕනෆ තයේ ඉඩකඩ වද්දනයි. අද 

විදුලිඹ ිළිතඵ වේ ිනවඵන තත්ත්ඹ ඉතහභත් බඹහනකයි. ඒ 

නිහ අිළ නළතත් කිඹනහ, වේ ළඩි කිරීභ අහධහයණයි කිඹහ. 

ළඩි කිරීභ ිළිතඵ ජනහධිඳිනතුභහත්, කළබිනට් භණ්ඩරඹත් 

හමහික ග කිඹ්දන ඕනෆ. වේක  නේ වකවනකු  ඳභණේ 

ඇඟිල්ර දිේ කය්දන පුළු්දකභේ නළවළ. වේ ළඩි කිරීභ නිහ 

ජනතහ විලහර පීඩහක යි ඳත් වරහ ිනවඵ්දව්ද. ඒ පීඩහ නළින 

කය ඔවු්ද  වනඹේ වද්දන විදුලි බිර ළඩි කිරීවේ වඹජජනහ 

ඉත් කය ග්දන කිඹරහ ප්ර කහල කයමි්ද භවේ චන සල්ඳඹ 

අ්ද කයනහ. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඹජජනහ සථිය කිරීභ, ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භ්දත්රීඊතුභහ. 

Order, please! Before that the Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 

 
අනතුරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ මරහනවඹ්ද ඉත් 

වුවඹ්ද, නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ [ගරු මුරුවේසු ච්දද්රoකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்ர 

அகமய, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் [நளண்தைநழகு  

முருமகசு சந்தழபகுநளர்]  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
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ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, විදුලි බිර ළඩි කිරීවේ 

ක්රිේඹහදහභඹ ිළිතඵ අද දින ඉදිරිඳත් කශ බහ කල් තළබීවේ 

වඹජජනහ සථිය කයමි්ද භවේ අදවස කීඳඹේ ඉදිරිඳත් කිරීභ  

අසථහ රළබීභ ගළන භහ තුටු නහ. 

විදුලි බිර ළඩි කිරීවේ ක්රිේඹහදහභඹ හකච්ඡහ  බහජනඹ න 

වේ අසථහවේ අඳ කිඹ්දන  ඕනෆ, නේතයහ ය හක , ඹේ කිසි 

්ලසචර්ඹත් වභජසතයඹක  විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ක්රිේඹහත්භක කය 

ිනවඵන ඵ. විවලේවඹ්දභ  භහජ අහධහයණත්ඹේ සිදු කයමි්ද 

පුාික භනුසඹහ පීඩනඹ  රේ කය, ඔවු්ද  අවනඹ  ඳත් 

කයමිනුයි විදුලි බිර ළඩි කය ිනවඵ්දව්ද.  

අිළ ඵරමු විදුලි බිර ළඩි කිරීභ  විවිධ ේවේත්ර්ර  ඵරඳහ 

ිනවඵ්දව්ද වකොවවොභද කිඹරහ. කර්භහ්දත ේවේත්ර්ඹ ගනිමු. සුළු 

වහ භධාභ ඳරිභහණවආ කර්භහ්දතකරු්ද කිඹ්දව්ද මුළු 

විදුලිවඹ්ද සිඹඹ  9ේ ඳහරිවබජජනඹ කයන වකොට්ඨහඹේ. ඒ 

අඹ  සිඹඹ  20කි්ද විදුලි බිර ළඩි කය ිනවඵනහ. මුළු විදුලිවඹ්ද 

සිඹඹ  91ේ ඳහවිච්ික කයන විලහර කර්භහ්දතකරු්ද  ළඩි 

කයරහ ිනවඵ්දව්ද සිඹඹ  9ේ ළනි සුළු ප්ර භහණඹකි්ද. ඉින්ද 

වභතළනි්දභ වඳ්දනුේ කයනහ වේ කර්භහ්දත ේවේත්ර්වආ දිඹත් 

කයරහ ිනවඵන අභතුලිතබහඹ. කුඩහ වහ භධාභ ඳරිභහණවආ 

කර්භහ්දතකරු්ද  අධික ළඩි කිරීභකුත්, භවහ ඳරිභහණවආ 

කර්භහ්දතකරු්ද  වොච්චේ ළඩි කිරීභකුත් සිදු කය ිනවඵනහ. 

අිළ වළවභජභ ද්දනහ යවට් ප්ර ධහනතභ ඵරවේගඹ, ්ර්ථික 

ජීනහලිඹ අවප් කුඩහ වහ භධාභ ඳරිභහණවආ කර්භහ්දතකරු්ද 

ඵ. 

ඒ කර්භහ්දත ේවේත්ර්වආ තයගකහරිත්ඹ ඳළත්වත්ද භවහ 

ඵයඳතශ අර්බුදඹේ අද ඇින වරහ ිනවඵනහ. කර්භහ්දත රැේ 

ළසී ඹෆවේ ප්ර ණතහේ අද ඇින වරහ ිනවඵනහ.  

විවලේවඹ්දභ භහ භතේ කය්දන  කළභළිනයි, "භහි්දද 

ික්දතන ඉදිරි දළේභ" වඳොවත් 93න ිළටුවේ සුළු වහ භධාභ 

ඳරිභහණවආ කර්භහ්දත ගළන වභ්දන වභවවභ කිඹහ ිනවඵන ඵ. 

"විල් අයමුණු කයහ ඹහ වළේවේ අවප් නළගී නන ාහඳහරිකඹ්ද ්යේහ 

වකො  ඉදිරිඹ  ඹහභ  දිරි  ජවභ්ද ඳභණි." 

භහි්දද ික්දතන ඉදිරි දළේභ වඳොවත් නවවභ කිඹරහ, පුාික 

කර්භහ්දතකරුහ  සිඹඹ  20කිනුත්, භවහ ඳරිභහණවආ 

කර්භහ්දතකරුහ  සිඹඹ  9කිනුත් විදුලි බිර ළඩි කයරහ, පුාික 

භනුාඹහවේ ඵඩ  ගළීමභකුයි කයරහ ිනවඵ්දව්ද.  

අිළ හණිජ ේවේත්ර්ඹ ගනිමු. මුළු ාහඳහයලි්ද සිඹඹ  99ේභ 

ක්රිේඹහත්භක ්දව්ද සුළු ාහඳහය ලවඹනුයි. විවලේවඹ්දභ 

ාහඳහයලි්ද සිඹඹ  99ේ අයිින න සුළු ඳරිභහණවආ හණිජ 

ාහඳහයර  සිඹඹ  9කි්ද විදුලිඹ ගහසතු ළඩි කයනහ. වළඵළයි 

දළළ්දත ාහඳහයර  විදුලි බිර ළඩි කිරීභ සිඹඹ  5කි්ද තභයි 

ක්රිේඹහත්භක කයරහ ිනවඵ්දව්ද. ඒ කිඹ්දව්ද සිල්රය කඩවආ විදුලි 

බිර සිඹඹ  9කි්ද ළඩි කයරහ, සුඳර් භහර්කට්ර විදුලි බිර සිඹඹ  

5කි්ද ළඩි කයරහ ිනවඵනහ. වඳොඩි භනුාඹහවේ ඵඩ  ගවරහ 

වඳොවවොතහ සුයේහ කිරීවේ ප්ර ිනඳත්ිනඹයි වේ යජඹ නළතත් 

යේ අනුගභනඹ කය්දව්ද.  

ඒ විතයේ වනොවයි. අිළ ප්ර වේල වමු, ගෘවසථ ේවේත්ර්ඹ . 

දළ්ද වේ විදුලි බිර ළඩි කයන වකො  රාකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 

කිේහ, මිර ළඩි ්දව්ද සිඹඹ  27කි්ද කිඹරහ. නමුත් අද සිදු 

වරහ ිනවඵ්දව්ද වභොකේද? සිඹඹ  27කි්ද විදුලි බිර ළඩි 

කයනහඹ කිඹරහ රාකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ කිේහ , වඳොඩි 

භනුාඹහ  සිඹඹ  68 සි  සිඹඹ  100 දේහ විදුලි බිර ළඩි 

වරහ ිනවඵනහ. වළඵළයි වඳොවවොතහවේ විදුලි බිර ළඩි වරහ 

ිනවඵ්දව්ද සිඹඹ  1 සි  සිඹඹ  13 දේහ ඳභණයි. ඉින්ද 

වභොකේද, වභතළන ක්රිේඹහත්භක ්දව්ද? දුප්ඳතහවේ ඵඩ  ගවරහ 

වඳොවවොතහ  වන ළරසීවේ ඉතහභත් නි්දදිත ක්රිේඹහලිඹේ 

තභයි වේ ළඩ වනි්ද ක්රිේඹහත්භක කයරහ ිනවඵ්දව්ද. 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අවප් යවට් ගෘවසථ විදුලි 

ඳරිවබජජනඹ 5,000,401යි. ඒකක 0 - 30 දේහ රේ 11ේ -

සිඹඹ  22ේ-ඳරිවබජජනඹ කයනහ. ඒකක 31 සි  60 දේහ 

රේ 13ේ -සිඹඹ  26ේ- ඳරිවබජජනඹ කයනහ. ඒකක 61 සි  

90 දේහ රේ 12ේ -සිඹඹ  26ේ- ඳරිවබජජනඹ කයනහ. 

ඒකක 91 සි  120 දේහ රේ 6ේ -සිඹඹ  12ේ- ඳරිවබජජනඹ 

කයනහ. ඒකක 121 - 180 දේහ රේ 5ේ -සිඹඹ  11 ේ- 

ඳරිවබජජනඹ කයනහ. ඒකක 181 - 200 දේහ 40,000ේ -සිඹඹ  

1ේ- ඳරිවබජජනඹ කයනහ. ඒකක 201 - 300 දේහ 60,000ේ -

සිඹඹ  1ේ- ඳරිවබජජනඹ කයනහ. ඒකක 300  ඩහ විදුලිඹ 

ඳරිවබජජනඹ කයන ිළරි 29,000ේ -සිඹඹ  1ේ- ඉ්දනහ. ඒ 

කිඹ්දව්ද යවට් සිඹඹ  97ේභ විදුලිඹ ඳහරිවබජජනඹ කය්දව්ද 

ඒකක 1 සි  180 දේහ ඳභණයි.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වේ ක්රිේඹහත්භක වරහ 

ිනවඵන අහධහයණකේ ගළන ඵර්දන. ඒකක 30ේ ඳහරිවබජජනඹ 

කයන අඹ  සිඹඹ  53කි්ද ළඩි කයරහ ිනවඵනහ. ඒකක 60ේ 

ඳහරිවබජජනඹ කයන අඹ  සිඹඹ  47කි්ද ළඩි කයරහ ිනවඵනහ. 

ඒකක 90ේ ඳහරිවබජජනඹ කයන අඹ   සිඹඹ  54කි්ද ළ ඩි 

කයරහ ිනවඵනහ. ඒකක 91ේ ඳහරිවබජජනඹ කයන අඹ  සිඹඹ  

126කි්ද ළඩි කයරහ ිනවඵනහ.  ඒකක 90 ඉරහ 91  ළඩි වන 

වකො  සිඹඹ  91කි්ද ළඩි වනහ. වළඵළයි ඒකක 500ේ බහවිතහ 

කයන නි  ළඩි කයරහ ිනවඵ්දව්ද සිඹඹ  13.7කිනුයි. ඒකක 

900ේ ඳහ රිවබජජනඹ කයන අඹ  ළඩි කයරහ ිනවඵ්දව්ද සිඹඹ  

1.2කිනුයි. ඉින්ද නළත යේ භ  කිඹ්දන ිනවඵ්දව්ද වඳොඩි 

මිනිවහවේ ඵඩ  ගවරහ වරොකු මිනිවහ  වන රඵහ වදන සත්ර්ඹේ 

අද ක්රිේඹහත්භක කයරහ ිනවඵනහඹ කිඹන නකයි. වඳොඩි 

භනුසඹහවේ වඵල්ර මිරිකරහ භව නවු්ද  ප්ර ිනරහබ රඵහ  ජවේ වේ 

භවහ ්ලසචර්ඹත් සත්ර්ඹ මුළු ය  භ කයන භවහ අඳවහඹේ, 

නි්දදහේ වළටිඹ යි භහ දකි්දව්ද.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ජනතහවේ ඵඩ 

අල්රරහ කථහ කශහ  අද ක්රිේඹහත්භක ව්දව්ද වඳොඩි 

භනුසඹහවේ ඵඩ  ගවන යුගඹේ. ජනතහ ප්ර ලසනර ජ ාවේ ජ ඹළයි 

වඳ්දරහ ජනතහවේ වදත  කිණිසි ඳවය නල්ර කයන නි්දදිත, 

දුර්දහ්දත, අධභ ළඩි කිරීභේ වළටිඹ යි අඳ වේ ළඩි කිරීභ 

වඳු්ද්දව්ද. වේ අහධහයණඹ දිවහ අිළ තදුය ත් ඵරමු. ගරු 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඒකකඹක  මිර ගණනඹ කයන 

වි  ඒකක 1 සි  300 දේහ රුිළඹල් 5 ඉරහ රුිළඹල් 26 දේහ 

ළඩි කයනහ.  වළඵළයි ඒකක 301 සි  900 දේහ මිර ළඩි 

ව්දව්ද රුිළඹල් වඹකිනුයි. -රුිළඹල් 26 ඉරහ රුිළඹල් 32 

දේහ- නතළනි්ද කය්දව්දත් වඳොඩි මිනිවහවේ ඵඩ  ගවන නකයි. 

ඒකක 1 සි  300 දේහ රුිළඹල් 5 ඉරහ රුිළඹල් 26 දේහ භවහ 

ය ඝ්රේ ිළේභේ ඳනිනහ. වළඵළයි ඒකක 301 සි  900 දේහ ළඩි 

ව්දව්ද රුිළඹල් වඹකිනුයි. නඳභණේ වනොවයි, ඒකක 900්ද 

ඳසවේ වභොකේද ව්දව්ද? ඒකක 900්ද ඳසවේ 900ේ 

ඳහරිවබජජනඹ කශත්, 1,000ේ ඳහරිවබජජනඹ කශත්, 10,000ේ 

ඳහරිවබජජනඹ කශත් ඒකකඹක  අඹ කය්දව්ද රුිළඹල් 34යි. 

රුිළඹල් වදකක ළඩි කිරීභේ ඳභණයි. වේක හධහයණද? වේක 

යුේින වගතද? වේකද භහජ හධහයණත්ඹ කිඹරහ භහ 

අව්දන  කළභළිනයි.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, නඳභණේ වනොවයි, 

අිළ සථහය ගහසතු දිවහ ඵරමු. ඒකක 1 සි  30 දේහ සථහය 

ගහසතු රුිළඹල් 30යි.  ඒකක 31 සි  60 දේහ සථහය ගහසතු 

2283 2284 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

රුිළඹල් 60යි. ඒකක 61 සි  90 දේහ සථහය ගහසතු රුිළඹල් 

90යි. නමුත් ඒකක 90 ඳළනරහ ඒකක 91 සි  600 ත් රුිළඹල් 

315යි. ඒකක 700 ත් රුිළඹල් 315යි. ඒකක 800 ත් රුිළඹල් 

315යි. ඒකක 10,000 ත් රුිළඹල් 315යි. වභ්දන ්ලසචර්ඹත්         

ශ්රීT රාකහවේ ්ලසචර්ඹත්, යුේිනවගත මිර සත්ර්ඹ!  ාවේ ජ                

ශ්රීT රාකහ වේකද කිඹරහ භහ අව්දන කළභළිනයි. හධහයණත්වආ 

ප්ර ිනමර්ිනඹ වභඹද? හධහයණත්වආ ්ලසචර්ඹඹ වභඹද? 

ාවේ ජතහවආ භහිභඹ වේකද?  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඵර්දන, වේ විදුලි බිර 

ළඩි කිරීභත් භඟ වගදය විදුලි බිර ළඩි වනහ. බහණ්ඩ වහ 

වේහ ගහසතු ළඩි වනහ. ඒ හවේභ තත් ඳළත්තකි්ද 

කේකරුහවේ, වඳොඩි මිනිවහවේ වේක යප්ර හද සිඹල්රේභ 

කප්ඳහදු වනහ. වභ්දන වේ හවේ තත්ත්ඹේ තුශ අඳ  

වඵොවවොභ අරුභ පුදුභ කථහේ අව්දන රළවඵනහ. වේ කථහ 

විව ක අවප් ඳවිත්ර්හව්ධවි ්දනි්යච්ික භළිනනිඹත් කිඹනහ. තත් 

විව ක යත් අමුණුගභ ඇභිනතුභහත් කිඹනහ. ඒ වදවදනහභ 

කිඹනහ,  වේ ප්ර ිනලත ගළන කථහ කය්දන නඳහ ලු. ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි 

්දනි්යච්ික ඇභිනතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ අවප්ර ේල් 23ළනි දහ ප්ර කහල 

කය ිනවඵනහ, "විදුලි බිර ළඩි වීවේ ප්ර ිනලතඹ භත ඳදනේ කෆ 

වකජ ගළසීවභ්ද අර්බුදඹ  විඳුභේ රළවඵ්දව්ද නළවළ" කිඹරහ. ඒ 

හවේභ යත් අමුණුගභ ඇභිනතුභහත් ප්ර කහල කයනහ, "වේ 

ප්ර චහයක ාහඳහයඹ තුශ නක ඳහය භ ප්ර ිනලත ගළන කථහ කය්දව්ද 

වභොකද? ත ගළන කථහ කය්දව්ද නළවළ, ප්ර ිනලත ගළන කථහ 

කයනහ" කිඹරහ. වේ යත් අමුණුගභ ඇභිනතුභහ කිඹ්දව්ද. ඒ 

හවේභ නතුභහ කිඹනහ, "වන දසර වේ වගොල්වරජ කථහ 

කය්දව්ද මුදර ගළනයි, දළ්ද ප්ර ිනලතඹ ගළන කථහ කයනහ" 

කිඹරහ. නමුත් ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි ්දනි්යච්ික ඇභිනතුමිඹ ත්, ගරු 

යත් අමුණුගභ ඇභිනතුභහ ත් භහ වභ්දන වේ කහයණඹ වඳ්දහ 

වද්දන කළභළිනයි. ඔඵතුභහත්, ඔඵතුමිඹත් වේ ්ණ්ඩුවේ අඹ ළඹ 

ගළන කථහ කයන  වකො  ්ර්ථික ර්ධන වේගවආ සිඹඹ  වත, 

සිඹඹ  අ  ගළන වඵොවවොභ උජහරු  කථහ කයනහ. ඒ හවේභ 

යත් අමුණුගභ ඇභිනතුභහත් විවිධ ්ර්ථික විලසවල්ණ 

ක්රිේඹහත්භක කයන වකො  ප්ර ිනලත ගළන කථහ කය්දන  වඵොවවොභ 

උන්දදු වරහ ිනවඵනහ; උත්සුක වරහ ිනවඵනහ. ඒ නිහ 

විවලේවඹ්දභ ඳවිත්ර්හව්ධවි ්දනි්යච්ික භළිනනිඹ   භහ නක වදඹේ 

ප්ර කහල කය්දන ඕනෆ. ඔඵතුමිඹ නක නක කථහ කිඹන වකො  

කරුණහකයරහ "ඔහ වදනු ඳයව , තභ්ද ේභවතහි ිළහි හ සි " 

කිඹන ්ප්වතජඳව්ධලඹ වවො  භතක ිනඹහග්දන. ඒ කිඹ්දව්ද 

තභ්ද ිළවිතුරු ේභතඹක ඉවගන අනු්ද  උඳවදස රඵහ වද්දන 

කිඹන නකයි. අ්දන ඒ කහයණඹ භහ වේ අසථහවේ භතේ 

කයනහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අඳ දුටුහ වේ භවහ 

උ්ධවඝජණ, භවහ ජනතහ කළශඹිල්රේ ක්රිේඹහත්භක වන වකො  

්ණ්ඩු  වරොකු පීඩනඹේ ් ඵ. වළඵළයි, රාකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ බහඳිනතුභහ කිේහ, විදුලි බිර අඩු කය්දන පුළු්ද 

නකභ ර භඹ ඳළඹ 4ේ රයිට් කළපුවොත් විතයයි කිඹරහ. වේ 

ඵර්දන, භවේ අවත් දළ්ද ිනවඵනහ නතුභහ "රිවිය" පුත් ඳත   ජ 

ිනවඵන ඒ ේමුඛ හකච්ඡහ.  වළඵළයි, විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

බහඳිනතුභහ අවප්ර ේල් 28වනි දහ විදුලි බිර අඩු කය්දන  පුළු්ද 

ඳළඹ 4ේ රයිට් කළපුවොත් ඳභණයි කිඹරහ වේ ප්ර කහලඹ කයරහ මුළු 

රාකහ භ කිඹන වි , ගරු ජනහධිඳිනතුභහ භළයි ඳශමු ළනි දහ, -

ජහතා්දතය කේකරු දිනවආ- ්ලසචර්ඹත් ප්ර කහලඹේ කශහ. 

වභොකේද වේ ්ලසචර්ඹත් ප්ර කහලඹ? වේ ්ලසචර්ඹත් ප්ර කහලඹ 

තභයි ඒකක 60  අඩු සිඹලුභ ඳහරිවබජගිකයි්ද  ඒ ළඩි කිරීභ 

නතය කයනහ කිඹන නක. අඳ ඒ ගළන තුටු වනහ. ඒක වවො 

වදඹේ. වේ තී්දදු නිහ රේ 24ක  වනඹේ රළවඵනහ; 

සිඹඹ  48ක  වනඹේ රළවඵනහ. වළඵළයි, ඒකක 60 - 180ත් 

අතය  ඳරිවබජජනඹ කයන රේ 25ේ -සිඹඹ  49ේ- වමුලි්දභ 

අතය භා වනහ. වඵදුේහදඹ තුය්ද කශ  වේ යජඹ දළ්ද විදුලි 

වඵදුේහදඹ ක්රිේඹහත්භක කයරහ ිනවඵනහ. රේ 24ක  -සිඹඹ  

48ක - නක වළ්දදකි්ද වඵදරහ, තත් රේ 25ක  -සිඹඹ  

49ක - තත් වළ්දදකි්ද වඵදරහ ඒකක 60 - 180 ඳරිවබජජනඹ 

කයන අඹ  ඒකක භට් මි්ද කිසිභ වනඹේ රඵහ  ජරහ නළින 

විදුලිඵර වඵදුේහදඹ අද ක්රිේඹහත්භක කයරහ ිනවඵනහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

කිේහ ඒකක 60 - 180 අතය සිටින ඳහරිවබජගිකයි්දවේ ඉ්දධන 

ගළශපුේ ගහසතු සිඹඹ  25කි්ද අඩු කයනහ කිඹරහ. ඒ 

කිඹ්දව්ද සිඹඹ  40 සි  30 දේහ. නමුත් මිර ගණනඹ කයරහ 

වේක ක්රිේඹහත්භක න වි  වභොකේද සිදු ්දව්ද? මිර ගණනඹ 

කයරහ වේක ක්රිේඹහත්භක න වි  විදුලි බිර අඩු ්දව්ද සිඹඹ  

6ේ, 7ේ ළනි වොච්චේ ප්ර භහණඹකිනුයි. වේකයි ඇත්ත කථහ. 

නඳභණේ වනොවයි  ෆභ ඳහරිවබජගිකවඹකු භ ඒකක 6ේ 

වනොමිරවආ රඵහ වදනහ කිඹරහ නතුභහ ප්ර කහල කශහ. වභොකේද ඒ 

කිඹභන, වභොකේද ඒවේ වත්රුභ? රුිළඹල් 10,000ේ යහජා 

කප්ඳභකි්ද ජනතහවග්ද අයවගන, ලත 10ේ ්ඳසු ජනතහ  

රඵහ  ජභ වනොවයිද? වේක නල් සත්තය, අාක ගණිත, 

ාඛාහත්භක ජිල්භහට් නකේ ඳභණයි කිඹන නක භහ ප්ර කහල 

කය්දන  කළභළිනයි. ඒ හවේභ ජනහධිඳිනතුභහ ප්ර කහල කශහ, 

ඒකක 60 සි  61  ඹන වි , 90 සි  91  ඹන වි , 120 සි  121  

ඹන වි  සිඹඹ  100 ේණික ළඩි වීභ නිහ අඳවසුතහ  ඳත් 

න ජනතහ  වනඹේ රඵහ වද්දන  61, 91 ව 121 ත 

ඒකක 5ේ නවහ  තල්ලු කයයි කිඹරහ. නමුත් වේ ප්ර ලසනඹ  විඳුභ 

ඒක වනොවයි ගරු ඇභිනතුමිඹනි. වේ ප්ර ලසනඹ  විඳුභ තභයි 

2008  ජ වේේසඨහධිකයණඹ රඵහ දු්දන උඳවදස අනුගභනඹ කිරීභ. 

වභවතේ කල් වේ යවට් ක්රිේඹහත්භක වුණ ිළඹවය්ද ිළඹය ළඩි 

න කහණ්ඩ ර භඹ - Increasing Block Tariff ර භඹ- 2008  ජ 

ේපර්ණවඹ්දභ ඉත් කයරහ ඳහරිවබජජනඹ අනු තීයණඹ න 

කහණ්ඩ ර භඹ - Volume Differentiated Tariff ර භඹ - වගන 

නන වි  වේේසඨහධිකයණඹ නිවඹජගඹේ වනොවයි උඳවදේ රඵහ 

දු්දනහ. ඒ උඳවද අනු ිළඹවය්ද ිළඹය ළඩි න කහණ්ඩ 

ර භඹ තභයි හධහයණ ර භඹ. 

ඳරිවබජජනඹ අනු තීයණඹ න කහණ්ඩ ර භඹ 

ේපර්ණවඹ්දභ අහධහයණයි, නයි්ද ජනතහ  වරොකු 

අහධහයණඹේ  නහ, ඒ නිහ ඒ ර භඹ ඉත් කයරහ හධහයණ 

ිළඹවය්ද ිළඹය ර භඹ ක්රිේඹහත්භක කය්දන කිඹරහ 

වේේසඨහධිකයණඹ උඳවදේ දු්දනහ. වභොකේද වේ ර භවආ 

වත්රුභ? ඹේ කිසි පු්ධගරවඹකු ඒකක 90ේ ඳරිවබජජනඹ 

කයනහ නේ, ිළඹවය්ද ිළඹය ර භවආ ජ ඳශමුළනි ඒකක 30  

නක මිරකුත්, වදළනි ඒකක 30  ත මිරකුත්, තු්දළනි ඒකක 

30  ත මිරකුත් නිඹභ කයනහ. ඒක තභයි හධහයණ ිළඹවය්ද 

ිළඹය ර භඹ. නමුත් වේ යජඹ ඒ හධහයණ ර භඹ ඉත් කයරහ, 

නදහ -2008  ජ- වේේසඨහධිකයණඹ කය්දන නඳහඹ කිේ ව්ධ අවුරුදු 

ඳවක  ඳසවේ  අද 2013  ජ ක්රිේඹහත්භක කයනහ. ඒ අනු ඒකක 

90 භ අඹ කයනහ, නකභ මිර.  

ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවී ්දනි්යච්ික ඇභිනතුමිඹ නීිනඥරිඹේ. 

ඔඵතුමිඹ අවප්ර ේල් විසිතු්දළනිදහ වේ බහ  ඇවිල්රහ වේ අලුත් 

මිර සත්ර්ඹ වනුව්ද කථහ කයන වකො , 2008  ජ 

වේේසඨහධිකයණඹ රඵහ දු්ද ඒ උඳවද අනුගභනඹ කය්දන  

නීිනඥරිඹක වළටිඹ  ඔඵතුමිඹ අවඳොවවොත්වීභ ඇත්ත 

ලවඹ්දභ රජ්ජහ  කහයණහේ කිඹන නක භභ වේ අසථහවේ ජ 

ප්ර කහල කය සිටිනහ. විවලේවඹ්දභ භභ ඔඵතුමිඹ  භතේ 

කය්දන කළභළිනයි, වේ  ඳරිවබජජනඹ අනු තීයණඹ න කහණ්ඩ 

ර භඹ  - Volume Differentiated Tariff -  වරජකවආ වන කිසිභ 

ය ක ක්රිේඹහත්භක ්දව්ද නළවළ කිඹන කරුණ. අ්දන ඒ 

්ලසචර්ඹඹ නේ අිළ දිනරහ ිනවඵනහ. වරජකවආ කිසිභ ය ක 

ක්රිේඹහත්භක ්දව්ද නළින, 2008  ජ වේේසඨහධිකයණඹ අහධහයණයි 

කිඹරහ කිඹපු, ඳරිවබජජනඹ අනු තී්දදු න කහණ්ඩ ර භඹ 

2285 2286 

[ගරු  ජිත් වප්ර ේභදහ  භවතහ] 



2013  භළයි  09  

ඔඵතුභ්දරහ අද ක්රිේඹහත්භක කය්දන වදනහ. ්ලසචර්ඹත්                 

ශ්රීT රාකහේ බිහි කයනහඹළයි කිඹන, දහචහය ේඳ්දන ඹළයි 

කිඹන යජඹ  අද -2013  ජ- ඉතහභ  අහධහයණ අ්දදභ , අය රහචහය 

අ්දදභ  වේ යවට් ජනතහ ට් ්දන  ක්රිේඹහ කිරීභ නි්දදිත 

කහයණහේ.  ඔඵතුමිඹවේ දළන ගළනීභ  වේේසඨහධිකයණවආ 

උඳවද ඇතුශත් SCFR 113/2008 ව SCFR 82/2008 කිඹන 

වේ තී්දදු වදකභ භභ බහගත* කයනහ.  

අඩුභ තයමි්ද වේ තී්දදු වදක වරි කිඹරහ විදුලි බිර වහ  

ක්රිේඹහත්භක න වේ නි්දදිත සත්ර්වආ වනේ ඇින කය්දන  

ඔඵතුමිඹ ක යුතු කයයි කිඹන විලසහඹ අඳ තුශ ිනවඵනහ.  

අවප්ර ේල් 28 ළනිදහ විදුලි ඵර භණ්ඩරවආ බහඳිනතුභහ කිේහ, 

මිර අඩු කය්දන නේ දක  ඳළඹ වතයේ රයිට් කඳ්දන ඕනෆඹ 

කිඹරහ. ජනහධිඳිනතුභහ භළයි ඳශමුළනි දහ ඹේ කිසි ප්ර කහලඹේ 

කයරහ වඳොවයෝදදු භහරහේ දු්දනහ. අද වභොකේද වරහ 

ිනවඵ්දව්ද? භළයි වත්ළනි දහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ භවජන 

උඳවඹජගිතහ වකොමිභ  ගිහිල්රහ කිඹනහ, ''ඒකක 60  අඩුව්ද 

ඳරිවබජජනඹ කයන ජනතහවේ විදුලි බිර අඩු කයනහඹ කිඹරහ 

ජනහධිඳිනතුභහ කිේහ  නවවභ කය්දන ඵළවළ'' කිඹරහ. 

අනිහර්වඹ්දභ ඒකක 31ත්, 60ත් අතය මිර  සිඹඹ  33කි්ද 

ළඩි නහඹ කිඹනහ. ජනහධිඳිනතුභහවේ කීභ වනොතකහ, 

ජනහධිඳින නිවඹජගඹ ඳඹ  ඳෆ වගන දූවිලි තයේත් ගණ්ද 

ග්දව්ද නළින, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ භළයි 07ළනි දහ ගිහිල්රහ 

භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමිභ  කිඹනහ, "සිඹඹ  15ත්, 33ත් 

අතය ප්ර භහණඹකි්ද මිර ළඩි කයනහඹ" කිඹරහ. වකොවවොභද 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ තයභ!  වකොවවොභද විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

භහිභඹ!  විධහඹක ජනහධිඳිනයඹහ ජනතහ වනුව්ද වවජ 

හිතරහ රඵහ දු්ද නිවඹජගඹ, ඔඵතුමිඹවේ අභහතාහාලඹ ඹ වත් 

ිනවඵන විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ  ේපර්ණවඹ්දභ ඳළත්තක  විසි 

කයරහ, ඔවු්දවේ දූණඹ, වොයකභ, ාචහ,  වප්ර ජඩහ, මුහ, 

මුරහ  ්ද කය ග්දන   නළත යේ වඳොදු ජනතහ භත ඵය 

ඳළ වීභ භවහ නි්දදිත වදඹේ වළටිඹ යි භහ දකි්දව්ද ගරු 

ඇභිනතුමිඹනි.  

ඒ හවේභ වේ අසථහවේ  ජ ඳිනන ප්ර ධහන ගළ ලු දිවහ 

ඵර්දන භභ කළභළිනයි. වේ විදුලිඹ ජනනඹ, ේවප්ර ේණඹ, වඵදහ 

වළරීභ ඹන ක්රිේඹහලිඹ වද ඵළලීවේ ජ වේ යවට් විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ 

කයන ර භ වදකේ ිනවඵනහ. නකේ තභයි  පුනර්ජනනීඹ ර භඹ. 

අවනේ ර භඹ තභයි වඳොසිර ඉ්දධන බහවිතවඹ්ද විදුලිඹ ජනනඹ 

කයන ර භඹ. දළ්ද පුනර්ජනනීඹ ර භඹ භඟි්ද වේ යවට් විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ නහ, සිඹඹ  37ේ. වඳොසිර ඉ්දධන වයවහ සිඹඹ  

63ේ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ  නහ. පුනර්ජනනීඹ ර භවඹ්ද විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ කයනහඹ කිඹ්දව්ද, සුශා, ජී අඳද්රoා, ජරඹ, දය 

ඹනහදිඹ උඳවඹජගි කය ගනිමි්ද විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභයි 

වඳොසිර ඉ්දධන බහවිතවඹ්ද විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කයනහඹ 

කිඹ්දව්ද වතල්, ගල් අඟුරු ඹනහ ජ තහඳ ඵරහගහය වයවහ විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ කිරීභයි. දළ්ද ඵර්දන, අවප් යවට් විදුලි ඒකකඹේ 

නිසඳහදනඹ කය්දන  රුිළඹල් 17.03ේ ළඹ වනහ. ේවප්ර ේණ 

විඹදභ ිනවඵනහ, ඒකකඹක  ලත 77ේ.  වඵදහ වළරීවේ විඹදභ 

ිනවඵනහ, ඒකකඹක  රුිළඹල් 2.72ේ.  ඒ හවේභ වකටි කහලීන 

ණඹ වහ ඒකකඹක  ලත 32ේ ළඹ වනහ. නතවකො  විදුලි 

ඒකකඹක මිර රුිළඹල් 20.84යි.  

දළ්ද අවප් යවට් ිනවඵන ප්ර ධහන ගළ ලු වභොකේද? අවප් යවට් 

ිනවඵන ප්ර ධහන ගළ ලු වේකයි. අවප් යවට් ජරවඹ්ද උත්ඳහදනඹ 

න විදුලිඹ කිවරජ වොට් ඳළඹ ඒකකඹක මිර රුිළඹල් 3යි. 

වඳෞ්ධගලික, කුඩහ පුනර්ජනනීඹ ර භලි්ද උත්ඳහදනඹ න  

කිවරජ වොට් ඳළඹ ඒකකඹක මිර රුිළඹල් 18යි. ගල් අඟුරුලි්ද 

නිඳදන  කිවරජ වොට් ඳළඹ ඒකකඹක මිර රුිළඹල් 11යි.  

වළඵළයි, වතල් තහඳ ඵරහගහයලි්ද නිඳදන  කිවරජ වොට් ඳළඹ 

ඒකකඹක  ළඹ නහ, රුිළඹල් 28ේ. වේකයි ිනවඵන ප්ර ලසනඹ.  

නවවභ නේ වේක  විඳුභ වභොකේද? අිළ පුළු්ද තයේ 

පුනර්ජනනීඹ විදුලිඵර උත්ඳහදන ේවේත්ර්ඹ වකවයහි අධහනඹ 

වඹොමු කශ යුතුයි. ඒ වහ ජහිනක ළරළසභේ වද්දන  ඕනෆ.  

විවලේවඹ්ද ගල් අඟුරු ඵරහගහය ක්රිේඹහත්භක කය්දන , ජර 

විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කය්දන , සහබහවික ගෆස භඟි්ද විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ කය්දන , දය, ජී අඳද්රoා, සුශා උඳවඹජගි කය වගන 

විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කය්දන  අඳ ප්ර වේල ්දන ඕනෆඹ කිඹන නක 

භහ වේ අසථහවේ ජ ප්ර කහල කය්දන කළභළිනයි.  

අවප් ගරු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභිනතුභහ වේ ගරු බහවේ 

ඉ්දනහ දළේකහ. විදුලිඹ ිළිතඵ අර්බුදඹේ ඇින වභොවවොතක, ඒ  

හකච්ඡහක ජ නතුභහ ප්ර කහල කය ිනවඵනහ, අවප් යවට් වතල් 

ඵරහගහය භහෆිඹහේ නේත් ජහිනක ඳේඹ  නිර්භහණඹ කශ නිහ 

තභයි අද අිළ වේ ඵයඳතශ අර්බුදඹක , ානඹක  මුහුණ  ජ 

ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ. වතොයතුරු, කරුණු කහයණහ, දත්ත ඉදිරිඳත් 

කයමි්ද ගරු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභිනතුභහ ඉදිරිඳත් කශ ඒ තර්කඹ  

ළයදියි කිඹහ වඳ්ද්දන භහ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ.  

වේ යවට් වතල් ඵරහගහය භහෆිඹහ  උප්ඳළ්දන දුන සව්ද 

නේත් ජහිනක ඳේඹ ද, නවවභ නළත්නේ වේ භහෆිඹහ 

වඳජණඹ කය්දන , වේ භහෆිඹහ රැක ග්දන  ලේිනඹ රඵහ 

වද්දව්ද ්දධහන යජඹද කිඹන නක අිළ  වඳොඩ් ඩේ වවොඹරහ 

ඵරමු.  

වතල්ලි්ද  ක්රිේඹහත්භක න වඳෞ්ධගලික තහඳ විදුලි ඵරහගහය 

11ේ ිනවඵනහ. වේ නවකොශවව්ද නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ 

භවආ ්යේබ කය ිනවඵ්දව්ද, විදුලි ඵරහගහය 2යි. වභොනහද වේ 

වදක? Heladanavi ව ACE Power Embilipitiya. ්දධහන 

්ණ්ඩු කහරවආ 9ේ ්යේබ කය ිනවඵනහ: Lakdhanavi, 

Colombo Power (Pvt.) Limited, Asia Power, Ace Power 

Generation Matara Limited., Ace Power Generation Horana 

Limited, AES Kelanitissa (Pvt.) Limited, West Coast Power 

(Pvt.) Limited, Northern Power, Aggreko - Chunnakam. 

නතවකො , වතල්ලි්ද දුන වඳෞ්ධගලික තහඳ ඵරහගහය 11්ද 

9ේභ නේත් ජහිනක ඳේ යජඹක කහර කනුක  වනොන 

්දධහන  යහජා  කහර කහනුක ්යේබ  කය ිනබිඹ ජ, 

වකොවවොභද වේ විදුලි ඵර භහෆිඹහ නේත්  ජහිනක ඳේවආ 

නිර්භහණඹේ කිඹරහ කිඹ්දව්ද?   

නඳභණේ වනොවයි, ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි. 

වේ විදුලි  උත්ඳහදනවආ ජ යහජා වඳෞ්ධගලික හිමිකහරිත්වආ  

ඳත්නහ ගළ ලු ගළන 2007 භව ඵළාකු  හර්තහවේ ඇින  කරුණු 

කිහිඳඹේ ඉදිරිඳත් කය්දන භහ කළභිනයි. භව ඵළාකු කිඹ්දව්ද 

යජවආ නිර  උඳව්ධලකඹහ. 2007 භව ඵළාකු  හර්තහවේ වේ විධිඹ  

කිඹනහ.  

"විදුලි ඵරඹ මිර  ජ ගළනීවේ ගිවිසුේර ඌනතහ නිහ වකො ස 

හිමිකභ ප්ර හේධන ිළරිළවඹ්ද  සිඹඹ  30ේ ඳභණ න විදුලි ඵරඹ  

ඳඹන පු්ධගලික අාලවආ ්ඹතන ඉවත හසි අත් විඳින අතය,  

හභහනා ජනතහ  අහනවආ රාකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරවආ 

අධික ඳහඩුර ඵය දළරීභ  සිදු වේ."   

2287 2288 

————————— 
*  පුසතකහරවආ තඵහ ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

කවුද වභවවභ කිඹ්දව්ද? වභවවභ කිඹ්දව්ද 2007 භව 

ඵළාකු  හර්තහ . ඒ හවේභ, වේ විධිඹ ත් කිඹහ  ිනවඵනහ.  

"ඒ අනු විදුලිඵරඹ මිර ජ ගළනීවේ ගිවිසුේර ඳත්නහ 

අහසිදහඹක වකෝදව්ධසි නිළයදි කිරීභ තුිත්ද රාකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  දශ ලවඹ්ද රුිළඹල් බිලිඹන 6ේ ඳභණ  

හර්ෂික ඉිනරි කය ග්දන  පුළු්ද"  

වේක භහ වනොවයි කිඹ්දව්ද.  ඔඵතුභ්දරහ වේ ්ණ්ඩු  

භවආ  2007 භව ඵළාකු  හර්තහ  තභයි නවවභ කිඹ්දව්ද. ඒ 

හවේභ කිඹනහ, වභ්දන වභවවභ: 

"විදුලි ඵරඹ ඳඹන පු්ධගලික  ්ඹතන භඟ ඳිනන විදුලි 

ඵරඹ ළඳයී වේ ගිවිසුේර ඵයඳතශ ළයදි වවේතුව්ද  රාකහ 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ  අධික ඳහඩු විඳීභ  සිදු වී ඇින අතය, නඹ 

විදුලි බිර දළඩි වර ඉවශ  ඹහභ  ද වවේතු  වී ඇත." 

2007 භව ඵළාකු  හර්තහ  කිඹනහ, වේ  පු්ධගලික තහඳ 

ඵරහගහය  විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ භඟ ිනවඵන ගිවිසුේ ය   

හසිදහඹක න අ්දදභ  ා වලජධනඹ කය ක්රිේඹහත්භක කවශොත් 

යක  වකජටි 600ේ ඉිනරි කය්දන  පුළු්ද  කිඹරහ.   

2007 ර්වආභ වේක ක්රිේඹහත්භක කශහ නේ  ගරු 

ඇභිනතුමිඹනි, වකජටි 3600ක  ළඩි ප්ර භහණඹේ ඉිනරි කය 

ග්දන  ිනබුණහ. ඉින්ද, වේ  වඹජජනහ ක්රිේඹහත්භක වනොකයපු 

විදුලි ඝහතකඹහ කවුද කිඹරහ  භහ අව්දන කළභිනයි. 2007 භව 

ඵළාකු  හර්තහ , වේ ගිවිසුේ ාවලජධනඹ කය්දන   ඕනෆඹ  

කිඹරහ පුන පුනහභ කිඹ්ධ ජ, කවුද වේ විදුලි භහෆිඹහ රැක ගත්වත්? 

්දධහනඹ ද, නේත් ජහිනක ඳේඹ ද?  කවුද වේ විදුලි භහෆිඹහ 

සුයේහ කවශේ? කවුද වේ විදුලි භහෆිඹහ වඳජණඹ කවශේ?  කවුද 

වේ විදුලි භහෆිඹහ  රැකයණඹ, වන, යණ, ලේිනඹ ඹන වේ 

සිඹලු ේඳතේභ රඵහ දු්දව්ද?  

නඳභණේ වනොවයි  ගරු ඇභිනතුමිඹනි. සුශා ඵරවඹ්ද 

විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කය්දන  වේඵ්දවතො  මුහුව්ධ ඹේ කිසි  

ළඩ වනේ සථහඳනඹ කය්දන  උත්හව කයනවකො  විදුලි 

ඵර භණ්ඩරවආ විදුලි භහෆිඹහත්, ්දධහන ්ණ්ඩුවේ, වඳොදු ජන 

නේත් වඳයමුවණ් ්ලසචර්ඹත් විදුලි භහෆිඹහත් ඒක නතය 

කශහ. BPH International, Canada  ව Allenborough Energy 

Corporation, USA සහබහවික ගෆස විදුලි ඵරහගහයඹේ ය  තුශ 

ඉදි කය්දන  ාහඳෘින වඹජජනහේ ඉදිරිඳත් කශහ.  

2006 කළබිනට් අනුකහයක බහ ඒක අනුභත කශහ. 2006, 

2007, 2008 තහේණ ඇගයීේ කමිටු නිර්ව්ධල රඵහ ගත්තහ. 

වභගහවොට් 488ක ධහරිතහේ රඵහ  ජරහ ඒකකඹ රුිළඹල් 11 

ඵළගි්ද නිඳද්දන  වේ ළඩ වන ක්රිේඹහත්භක කයන වකො ත් 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ විදුලි භහෆිඹහත්, ්ණ්ඩුවේ ව්ධලඳහරන 

්දධහන විදුලි භහෆිඹහත් වේ ළදගත් වඹජජනහ අවක දළේභහ; 

ඳළත්තක  දළේභහ; වීසි කශහ. ඒ නිහ වඵොරු  නේත් ජහිනක 

ඳේඹ විදුලි භහෆිඹහ ක්රිේඹහත්භක කශහඹ; විදුලි භහෆිඹහ රැක 

ගත්තහඹ- 
 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Member, please wind up.  

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I have 30 minutes. 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You have been given only 25 minutes.  
 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

No, I have 30 minutes. The Hon. Wijeyadasa 

Rajapakshe has also given me five minutes.  
 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay.  
 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ නිහ විවලේවඹ්දභ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ අද ත් 

ක්රිේඹහත්භක න වේ දළවි වතල් භහෆිඹහ සුයකි්දන , ්යේහ 

කය්දන , වඳජණඹ කය්දන , රැකයණඹ -වණ, යණ, 

ලේිනඹ- රඵහ වදන වේ ්දධහන ්ණ්ඩු වමුලි්දභ ඊ  ග 

කිඹ්දන  ඕනෆ.  ඒ නිහ ඵළසිල් යහජඳේ භළිනතුභහ නේත් 

ජහිනක ඳේඹ  ඇඟිල්ර දිගු කය්දන  වඳය, විදුලි භහෆිඹහ ගළන 

කිඹරහ නේත් ජහිනක ඳේඹ  වදජහවයජඳණඹ කය්දන  වඳය 

කළඩඳත ඉදිරිිළ   ගිහිල්රහ තභ්දවේ ප්ර ිනරඳඹ දිවහ 

සුඳරීේහකහරී ඵරහ තභ්දවේ අඩු ඳහඩුකේ ගළන හිතරහ ඵරන 

නක වවොයි කිඹහ භහ වේ අසථහවේ වඹජජනහ කයනහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භවේ කථහ අ්ද 

කය්දන  ඹන වේ වභොවවොවත් භහ කිඹ්දන  කළභළිනයි,  දළ්ද 

්ණ්ඩු වවො  ඳ රහවගනයි ඉ්දව්ද කිඹන නක. 

විවලේවඹ්දභ විදුලිඵර ඇභිනතුමිඹ ප්ර මුඛ ්දධහන ්ණ්ඩු 

වකොට්ව ජරුහ හවේ වකො හවගන, වකො හවගන ගිහිල්රහ වවො  

ඳ රහවගන අද ළවල් ළල් නළින ඉ්දනහ; ළඩ ය්ධදහ වගන 

ඉ්දනහ. ගරු ඇභිනතුමිඹවග්ද භහ  ඉල්ලීභේ කයනහ වේහ 

අනු්දවේ කය ිළ   දභ්දන ඹ්දන නඳහ කිඹරහ. වේ ගකීභ බහය 

ග්දන. ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඇවභරිකහවේ වළරී 

නස.  ෲභ්ද කිඹරහ ජනහධිඳිනයඹකු හිටිඹහ.  නතුභහවේ වේඹ 

උඩ ගවරහ ිනබුණහ, "The buck stops here" කිඹරහ. වභොකේද 

ඒවේ වත්රුභ? "කවුරු වභොන ව්ධ කශත් අහනවආ ගකීභ 

නතය ව්දව්ද භවේ වේඹ උඩ. භභ වේක  ග කිඹ්දන  

ඕනෆ" කිඹන නකයි.  ඒ නිහ වේ විදුලිඵර ේවේත්ර්වආ දූණඹ, 

ාචහ, වවොයකභ තුය්ද කය්දන  ඇඳ කළඳ වුණු අය චේිළක 

යණක භළිනතුභහවේ ඇඟ ිළ  තභ්දවේ ළයදි ඳ රහ තභ්දවේ 

ප්ර ිනරඳඹ වගොඩ නඟහ ග්දනහ වනු  වේ ිනවඵන ප්ර ලසනඹ 

ිළිතඵ අවඵජධවඹ්ද යුේත ක යුතු කයන නක ළදගත් 

කිඹරහ භහ වඹජජනහ කයනහ.  

ඒ හවේභ ගරු ඇභිනතුමිඹනි,  ඔඵතුමිඹ ප්ර කහල කය 

ිනවඵනහ ඔේවතජඵර් භහවආ වභගහවොට් 300ේ 

වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයවඹ්ද අවප් විදුලි ඳ්ධධිනඹ  නකතු 

වනහ කිඹරහ.  ඊශඟ  රඵන වර් භහර්තු භහවආ තත් 

වභගහවොට් 300ේ නකතු වනහ;  නතවකො  විදුලි මිර අඩු 

කය්දන  පුළු්ද කිඹරහ ඔඵතුමිඹ කිඹහ ිනවඵනහ. භහ 

ඔඵතුමිඹවග්ද අවනහ, විදුලිඵර භණ්ඩරවආ දූණඹ, ාචහ, 

වවොයකභ, වප්ර ජඩහ නිහ ඇින වී ිනවඵන වේ ඵය  භහ 12ේ 

ජනතහ භත ඳ ්දව්ද නළින  ්ණ්ඩු වි දයහ වනොග්දව්ද 

ඇයි කිඹරහ. විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ   වනොවයොච්වචජවර්ද ත 

වභගහවොට් 600ේ නකතු වනහ නේ  ඒවේ හසිඹ ්ණ්ඩු 

ග්දන. දළ්ද වවොයකවේ, ාචහවේ, දූණවආ අහසිඹ ජනතහවේ 

2289 2290 

[ගරු  ජිත් වප්ර ේභදහ  භවතහ] 
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කයිළ  ඳ හ, ජනතහ තශහ වඳශහ, වඳොඩි කයරහ, මිරිකරහ 

ඳළත්තක  වීසි කයනහ වනු  ඔඵතුමිඹ  පුළු්ද වවො 

ධනහත්භක, ගුණහත්භක, වයහත්භක තී්දදුේ ය  වනුව්ද 

ග්දන වඳය  ඹ්දන. ඒ හවේභ භහ 12ේ වේ ඳහඩු යජඹ වි 

දයහ ග්දන. දළ්ද ඔඵතුමිඹ  අව්දන පුළු්ද, වකොවව්දද වේක  

ල්ලි කිඹරහ. භහ කිඹ්දනේ වකොවවේද ල්ලි ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ. 

ගරු ඇභිනතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ ද්දනහ ශ්රීT රාක්ද ගු්ද 
වේවආ  වකජටි 2050ක ඳහඩුේ ිනවඵන ඵ. වළඵළයි, වකජටි 
2050ක ඳහඩුේ ිනබුණහ  ඔඵතුමිඹභ ඉ්දන කළබිනට් භණ්ඩරඹ 
අනුභත කය ිනවඵනහ රුිළඹල් බිලිඹන  315ේ ළඹ කයරහ 
අලුින්ද ගු්ද ඹහනහ 10ේ ග්දන. ඳහඩු වකවේ වතත් යජවආ 

විඹදභ ක්රිේඹහත්භක වනහ. වභොනහ වවජ අභතය ප්ර ිනරහබඹේ, 
අභතය  වකොමිස මුදරේ, අභතය ්දවතජභේ රළවඵන නිහ 
වේහ  ක්රිේඹහත්භක නහද, නළ්ධද කිඹන නක භහ ද්දව්ද නළවළ. භහ 
ද්දනහ විදුලි බිර ළඩි වීවේ ඵය ්ණ්ඩු දයහ ගළනීභ තුිත්ද 
 වකොමිස හසිඹේ කහ ත් න්දව්ද නළවළ; ඳගහ හසිඹේ කහ ත් 
න්දව්ද නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ වේක වනොකයනහද කිඹන නක 
භ  ප්ර වවේලිකහේ.  ඇයි භහ 12ේ වේ ඵය තභ්දවේ කය  
අයවගන, ඉේ ඵේ නළින  ළඩි කයපු වේ විදුලි බිර අඩු 
කය්දන  ක යුතු කය්දව්ද නළත්වත්? විදුලි බිර අඩු කයනහ 

හවේභ වේ ක්රිේඹහත්භක න දූත ත මිර සත්ර්ඹ 2008 
වේේසඨහධිකයණඹ නඳහ කිඹහපු මිර සත්ර්ඹේ.  

නීිනඥරිඹේ වළටිඹ  ඔඵතුමිඹ ද්දනහ ්ණ්ඩුර භ 
ාසථහවේ 126 ළනි ාසථහවේ (3) ව (4) අනු ාසථහ 
ඹ වත් සුප්රි ේ උහවිඹ - වේේසඨහධිකයණඹ- රඵහ වදන නිවඹජග අිළ 
ිළිතඳදි්දන  ඕනෆඹ කිඹන නක. මලික අයිිනහසිකේ වඳත්ේ 
වදකේ වයවහ වේේසඨහධිකයණඹ වඹජජනහ කශ උඳව්ධලඹ 
අනුගභනඹ කය්දව්ද නළත්වත් ඇයි? වේහ දළන දළනත්  කිසිභ 
හිරිකිතඹකි්ද වතොය,  වදඳහයේ තු්ද ඳහයේ හිත්දව්ද නළින 
ජනතහ භත වේ හවේ ඵයේ  ඳ ්දව්ද ඇයි කිඹන නක භභ 
අව්දන කළභළිනයි.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member,  please wind up now. 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  විනහඩිඹේ වද්දන. 

විවලේවඹ්දභ  බුදු දනකි්ද භවේ කථහ අ්ද කය්දන 

භභ ඵරහඳහවයොත්තු වනහ. ගරු ඇභිනතුමිඹනි, ධේභඳදවආ 

වභවේ ව්ද වනහ:  

"සුජීා අහිරිවේන 

කහකසවර්න ධාසිනහ 

ඳේඛ්දදිනහ ඳගබ්වේන 

ාකිලිට්වඨේන ජීවිතා" 

වේ ගහථහවේ වත්රුභ වභොකේද? "කවුවඩකු වභ්ද ගහ 

කෆවභහි ශූය ව, ඳහඳවඹහි රළජ්ජහ බිඹ නළින, අනු්දවේ ගුණ භකන, 

වග්ද වග  දුන, කිලිටි දිවි ඳළළත්භේ ිනවඵන පු්ධගරඹහ  

ඹවින්ද ජීත් ව්දන පුළු්ද" කිඹන නකයි.  

ඉින්ද අනු්දවේ ගුණ භකන, කිලිටි ජීවිතඹේ ිනවඵන 

කවුවඩකු වභ්ද ගහ කන වේ යජඹ  ගහ කෆවේ ඵය ජනතහ 

භත ඳ රහ ඹවින්ද ජීත් ව්දන පුළු්ද. ඒක ඇත්ත. නමුත් 

වේ තා අතාඹේ කය්දන  ඔඵතුමිඹ ක යුතු කය්දන. 

නිර්භීත තී්දදුේ ග්දන. කළබිනට්ටු  වඹජජනහේ ඉදිරිඳත් 

කය්දන. වේ දූෂිත විදුලි මිර සත්ර්ඹ වහභ ඉල්රහ අස කය ග්දන. 

වේ විදුලි මිර ළඩි කිරීභ වහභ ඉල්රහ අස කය ග්දන. ඵයේ 

දය්දන  ිනවඵනහ නේ, ්ණ්ඩුේ වළටිඹ  ඒ ඵය දය්දන. 

ජනතහවග්ද ඳත් වුණු ්ණ්ඩුේ වළටිඹ  ජනතහ  

්ලසචර්ඹත් ශ්රීT රාකහේ වගොඩ නඟනහඹ කිඹරහ, අද අඳහඹේ ව 

රාකහේ වගොඩ නඟ්දන  ක යුතු කශ තමු්දනහ්දවේරහ 

දූණවආ, ාචහවේ, වවොයකවේ, ඵය තමු්දනහ්දවේරහවේ කය  

ග්දන. වේ යවට් සුවේ - රේ 200ේ- ව ජනතහවේ; 

ගේභහන 34,000ක ජිත් න, උඳ දිහඳින වකොට්ඨහ 335ක 

ජීත් න පුාික භනුාඹහවේ ඇඟ ිළ  වේ ඵය ඳ ්දව්ද නළතු 

ය  වනුව්ද වවො ළදළවළත් තී්දදුේ ඔඵතුමිඹ ග්දන.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sajith Premadasa, please wind up.   You have 

almost taken two more minutes. 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ විලසහ කයනහ, ඳචව්ධවිඹේ වනොවයි, ගි්දදය ව්ධවිඹේ 

වනොවයි, මුළු ය  භ විවහයභවහ ව්ධවිඹේ වළටිඹ  වේ ය  

වනුව්ද වවො උත්තරීතය තී්දදුේ ගනීවිඹ කිඹහ. ඒ වහ 

ඔඵතුමිඹ  ලේිනඹ ධධර්ඹඹ රළවබ්හ කිඹහ ප්ර හර්ථනහ කයමි්ද 

භවේ චන සල්ඳඹ අ්ද කයනහ.  
 

[අ.බහ. 2.28] 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ (යහජා ඳරිඳහරන 
වහ සව්ධල ක යුතු අභහතාතුභහ)  
(நளண்தைநழகு டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத் - தளது ழருயளக, 

உள்ளட்டலுயல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, විදුලි බිර ළඩි කිරීභ 

ේඵ්දධ අද විරු්ධධ ඳේඹ වගන ඹ්දව්ද ේපර්ණවඹ්දභ 

ව්ධලඳහරන ළඩ ිළිතවශේ. අිළ ඳළවළදිලි කිඹ්දන ඕනෆ විදුලි 

බිර ළඩි වුවණ් වේ අසථහවේ ජ විතයේ වනොන ඵ. 1980 

ඉරහ වනොවඹේ ය විදුලි බිර ළඩි වරහ ිනවඵනහ. ඒ හවේභ 

වේ විදුලි බිර ගළන හකච්ඡහ කයන වකො  වළභදහභ ජනතහ  

වත්වයන රුිළඹල් ලතලි්ද තභයි කථහ කවශේ.  ජිත් වප්ර ේභදහ 

භවත්භඹහ වේ ගළන විවේචනඹේ කශහ. ඇයි, රුිළඹල් ලතලි්ද 

කිඹ්දව්ද කිඹරහ නතුභහ ඇහුහ. නමුත් ඇත්ත ලවඹ්දභ රුිළඹල් 

ලතලි්ද කථහ කිරීභ තුිත්ද ළඩි න විදුලි බිර ගළන වේ යවට් 

ජනතහ  ඳළවළදිලි අවඵජධඹේ රළවඵනහ විතයේ වනොවයි, 

වභහි ඹථහ සරඳඹ වත්රුේ ග්දන පුළු්දකභ රළවඵනහ. ඒක 

විකෘින කයරහ, ව්ධලඳහරන ප්ර ලසනඹේ ඵ  ඳරිර්තනඹ කයරහ, 

්ණ්ඩු  විරු්ධධ ව්ධලඳහරන ප්ර හවඹේ වගොඩ නඟරහ ඉදිරිඳත් 

කය්දන අද විඳේඹ වේක වඹොදහ වගන ිනවඵනහඹ කිඹන නක 

ඳළවළදිලියි.  

නතුභහ ප්ර ිනලතලි්දභ කිඹන නිහ භභ කිඹ්දන කළභළිනයි, 

විදුලිඹ ගහසතු ළඩි කිරීභ ඳශමුය  2013 වේ ්ණ්ඩු ඹ වත් 

සි්ධධ වුණු වදඹේ වනොවයි කිඹරහ. මී  වඳයත්  1988 වජ්.්ර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඵරවආ සිටිඹ ජ විදුලිඹ ගහසතු සිඹඹ  45කි්ද 

ළඩි කශහ. ඊ  ඳසවේ රි්ද ය අඩු ගණ්දලි්ද විදුලිඹ ගහසතු 

ළඩි වරහ 2001 ර්වආ ජ නළතත් සිඹඹ  23කි්ද ළඩි වුණහ. ඒ 

අවප් ්ණ්ඩු කහරවආ. නළත 2002 ර්වආ නේත් ජහිනක 

ඳේ යජඹ සිඹඹ  31කි්ද විදුලිඹ ගහසතු ළඩි කශහ. [ඵහධහ 

කිරීභේ] 

2291 2292 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

භභ කිඹ්දන  ඕනෆ, ඹේ ඹේ ප්ර ලසන නිහ, විවලේවඹ්දභ 

විදුලිඵර ප්ර ලසනඹත් භඟ අත්ළල් ඵළවගන නළී  සිටින මරා 

ප්ර ලසන විඳීභ වහ වනොවඹේ ය විදුලි බිර ළඩි කයරහ ිනවඵන 

ඵ. අද  ඩහ විදුලිඹ බිර ළඩි වුණු අසථහ ිනවඵනහ. භභ මී  

කලි්ද තමු්දනහ්දවේරහ  කිේහ, 1988  ජ විදුලි බිර ළඩි කශ 

ප්ර ිනලතඹ සිඹඹ  45ේ ඵ. ළඩිභ ප්ර ිනලතඹකි්ද බිර ළඩි කවශේ 

නදහ නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩුයි. ඊශඟ  2002  ජ නඹ සිඹඹ  

31කි්ද ළඩි වුණහ. නදහ විලහර ළඩි වීභේ සි්ධධ වුණහ. විදුලි බිර 

ළඩි වීභ  වවේතු වුණු මලික කරුණු, ප්ර ිනඳත්ිනභඹ කරුණු 

වභොනහද කිඹරහ අිළ හකච්ඡහ කය්දන  ඕනෆ.  

ඇත්ත ලවඹ්දභ අිළ ද්දනහ, රේඳහන ජර විදුලි 

ඵරහගහයඹ වදරහ වේ ය   විදුලිඹ ජනනඹ කිරීවේ ළඩ ිළිතවශේ 

දිඹත් කවශේ 1950  ජ ඵ. ඊ  ඳසවේ රි්ද ය කළරණි ගඟ දිග  

ජර විදුලි ඵරහගහය වදරහ වේ යවට් නගයර , නගය ්්දන 

ප්ර ව්ධලර  ඳභණේ වභගහවොට් 190ක ඳභණ විදුලිඹ ප්ර භහණඹේ 

රඵහ  ජවේ ළඩ ිළිතවශේ ක්රිේඹහත්භක වුණහ. 

ඊශඟ  1970 අග බහගවආ ජ භවළලි ාහඳහයඹ ඹ වත් 

ඵරහගහය කිහිඳඹේ වදරහ වභගහවොට් 660ේ ජහිනක විදුලිඵර 

ඳ්ධධිනඹ  නකතු කශ ඵ අිළ ිළිතග්දනහ. ඒ නිහ වේ යවට් 

විදුලිඹ වනොදළකපු, විදුලිඹ බුේින වනොවිපු විලහර ජනකහඹක  

විදුලිඹ රඵහ ග්දන පුළු්දකභ රළබුණහ. නමුත් අිළ කිඹ්දන  

ඕනෆ, අින භවත් ඵහුතයඹේ විදුලි ඵරඹ බුේින වි්දව්ධ නළින ඵ. 

නදත් වඵොවවජ ප්ර ව්ධලර ශභයි ඳහඩේ කවශේ කුප්ිළ රහේපුවේ 

නිතවඹ්ද. නදහ සුළු නගයර, ඒ නගයර  ේඵ්දධ වරහ 

ිනවඵන ගේර , ඈත ිළටිය ප්ර ව්ධලර  විදුලිඹ රළබුවණ් නළවළ. 

භභ කිඹ්දන  ඕනෆ, විදුලි ඵරඹ ාහප්ත කිරීභ ්යේබ කවශේ 

1994 යජඹ ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසුයි කිඹන නක. නදහ, 1994 

ඵරඹ  ඳත් වුණු ්ණ්ඩු ඹ වත් ගේර ජනතහ  විදුලිඹ රඵහ 

 ජභ ්යේබ කශහ  ඳසවේ විදුලි ඵරඹ ේඵ්දධ අර්බුදඹේ ඇින 

වුණහ. ඒ අර්බුදඹ තභයි, ඒ වන වකො  ජනනඹ න විදුලිඹ 

ප්ර භහණඹ නභ අලාතහ්ද ඉස  කය්දන  ප්ර භහණත් වනොවීභ. 

අ්දන නතළන ජ තභයි වේ ප්ර ලසනඹ ්යේබ වුවණ්. ඒ නිහ 1996-

1997 වන වකො  දළවි වතල් ඵරහගහය කිහිඳඹේ ඇින කය්දන 

සි්ධධ වුණහ. අඳ  ඒවක්ද ඳළනරහ ඹ්දන පුළු්දකභේ නළවළ. 

අලා විදුලි ඵරඹ ජනනඹ කිරීභ වහ ඵරහගහය කිහිඳඹේ ඇින 

කශහ. 

වේ අසථහවේ අිළ තමු්දනහ්දවේරහ  තත් කහයණඹේ 

භතේ කය්දන ඕනෆ. වේ විදුලිඵර ප්ර ලසනඹ  විඳුභේ ිනබුණහ. ඒ 

විඳුභ විදුලිඵර ේවේත්ර්වආ ඉාජිව්දරු්ද විසි්ද ඉදිරිඳත් කයරහ 

ිනබුණහ. ඒ හවේභ වේ ේවේත්ර්ඹ ගළන දළනුභේ ිනවඵන උදවිඹ 

විසි්ද කයපු වඹජජනහ ක්රිේඹහත්භක කය්දන ිළඹය වනොවගන 

ඳළත්තක  දහරහ ඳරිය හිතකහමී්දවේ අහද ඳභණේ 

ිළිතඅයවගන ක යුතු කිරීභ නිහ තභයි අද වේ දළළ්දත විදුලිඵර 

අර්බුදඹ ඇින වරහ ිනවඵ්දව්ද. 

වනොවයොච්වචජවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ වේ යවට් විදුලිඵර 

ේවේත්ර්ඹ  ළදගත් කිඹරහ හකච්ඡහ වුවණ් 1982  ජයි. නදහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ Least Cost Generation Plan කිඹන අඩු විඹදභකි්ද 

විදුලි ඵරඹ නිඳදවීවේ ළරළසභ වදන වකො  වභභ ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයඹ ෆ ජවේ අලාතහ ඒ අඹ කිඹහ ඳෆහ. නමුත් ඒක  

අධහනඹ වඹොමු කවශේ නළවළ. ඳශමුව්ද ්රි කුණහභරවආ ඒක 

ිළහිටු්දන අදවස කශහ. නමුත් ඳරිය හිතකහමී්දවේ විවයජධඹ 

නිහ ඒක ප්ර ිනේවේඳ කශහ. ඊ  ඳසවේ 1989  ජ ඒක දකුවණ් 

වේවළල්වල් ඉදි කය්දන වඹජජනහ වුණහ. නමුත් ඒක කවශේ නළවළ. 

ඊශඟ  භභ කිඹ්දන  ඕනෆ, 1994 ච්දද්රිකකහ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළිනනිඹ ඵරඹ  ඳත් වරහ ඒක ක්රිේඹහත්භක කය්දන ක යුතු 

කයන වකො  අද අවප් ඳළත්වත් ඉ්දන, නදහ තමු්දනහ්දවේරහවේ 

ඳළත්වත් හි පු භ්දත්රීඊයවඹේ නදහ පුත්තරවේ ජ විවයජධතහේ 

නළඟුහ. දිගි්ද දිග භ විරු්ධධත්ඹ ප්ර කහල කයරහ ජීවිතඹේ ඳහ 

නළින වුණහ. අද ඒ භ්දත්රීඊතුභහ අද අවප් ඳළත්වත් ඉවගන 

වනොවයොච්වචජවල් ළඩ ක යුතුර  අත උසනහ. ඒ ගළන අිළ 

්දවතජ වනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] වභ්දන වේ විධිඹ  තභයි 

වේ ප්ර ලසනඹ නිර්භහණඹ වුවණ්. 

නදහ වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ වළදුහ නේ, ඳශමුළනි 

අදිඹය, වදළනි අදිඹය, තු්දළනි අදිඹය වේ න  වකො  අහන 

කශහ නේ වේ විධිවආ ප්ර ලසනඹේ ඇින ව්දව්ද නළවළ. භභ 

කිඹ්දන  ඕනෆ, 2001  ජ ඵරඹ  ඳත් වුණු නේත් ජහිනක ඳේ 

්ණ්ඩු වභොකද කවශේ කිඹරහ. ජිත් වප්ර ේභදහ භවත්භඹහ 

වභොනහ කිේත් නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු විලහර ලවඹ්ද 

ඩීල් ඵරහගහය ිළහිටුවීභ  දහඹක වුණහ. ඒ අඹ වේ ප්ර ලසනඹ 

විඳුවේ ඩීල් ඵරහගහය ිළහිටුරහ. භභ කිඹ්දනේ, ඒ ිළහි පු 

ඩීල් ඵරහගහය ප්ර භහණඹ ිළිතඵ.  

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

වදකයි. නඹේභ කවශේ වඳොදුජන නේත් වඳයමුණු ්ණ්ඩු. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Ace Power, Matara  [ඵහධහ කිරීේ] ඉ්දන භභ කිඹ්දනේ. 

Ace Power, Horana. [ඵහධහ කිරීේ]  ඊ ශඟ  දළවි වතල් ඵරහගහය 

තුනේ ිළහිව ේහ. [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ, නළවළ. 2002  ජ 

තමු්දනහ්දවේරහ අත්්ද කවශේ. තමු්දනහ්දවේරහ අත්්ද කවශේ  

2002  ජ. [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ,  තමු්දනහ්දවේරහ වකොච්චය කිේත් 

ළරැදියි.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අතාඹේ කිඹ්දව්ද. 1997 ඳ ්ද ගත්වත්. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අතා  වනොවයි. වේක අත්්ද කවශේ 2002  ජ.  ඊ ශඟ  

කිඹ්දන දළවි වතල් ඵරහගහය  තුනේ ිළහිටුරහ තමු්දනහ්දවේරහ 

විලහර වද්රoජහි ළඩේ කශහ. වභොකේද ඒ වද්රoජහි ළවඩ් ? ඩීල්ලි්ද 

ළඩ කයන AES ඵරහගහයඹ ඇින කශහ, 2002  ජ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Dayasiri Jayasekara. 
 

ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහතය 2002. 
 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

AES ඵරහගහයඹ ිළහිව ේවේ 2003. [ඵහධහ කිරීේ] වේ 2003 

තමු්දනහ්දවේ - [ඵහධහ කිරීේ] ඔවවොභ කථහ කයන වකො  භභ 

නක කහයණඹේ කිඹ්දනේ. ඊවආ වඳවර්දහ ප්ර කහලඹේ කයරහ 

ිනබුණහ - 

2293 2294 

[ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න  භවතහ] 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! What is the point of Order? 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වජාසඨ හි පු විදුලිඵර ඇභින ලවඹ්ද ඇයි වේ ඇභිනතුභහ 

වේ හවේ අසථහක වභවවභ අතා කිඹ්දව්ද? ච්දද්රිකකහවේ 

ඳහරනඹ ඹ වත්ඹ කිඹරහ 1998 - 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ravi Karunanayake, when you speak you can 

mention all this. Hon. Minister, you carry on. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඇත්ත ලවඹ්දභ 1993 - [ඵහධහ කිරීේ] They can reply. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You did not mention your point of Order. Hon. 

Dayasiri Jayasekara, what is the point of Order? 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ඔඵතුභහවග්ද ඉල්රනහ,  IPP හර්තහ ඔඵතුභහ 

කරුණහකයරහ ඳහර්ලිවේ්දතු  table කය්දන කිඹරහ.   

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ප්ර කහලඹේ භභ වේ කිඹ්දව්ද. I am quoting that. Sir, they 

can reply when they speak. ඊ ශඟ  භභ කිඹනහ,- [ඵහධහ 

කිරීේ] වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන. වභවවභයි ිනවඵ්දව්ද. "වේ 

වනොවයොච්වචජවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ 1993 දේහ ජඳ්ද යවට් 

්ධහය උඩ ඉදි කය්දන අිළ  ිනබුණු අසථහ අිළ නළින කශහ. වේ 

කහයණඹ ගළන ිනරේ සිඹමරහිළටිඹ භවත්භඹහ "රාකහ ජඳ" 

ඳත්තයඹ  2013 අවප්ර ේල් 28 ළනිදහ ප්ර කහලඹේ කයනහ. ඒ 

ප්ර කහලවඹ්ද නතුභහ වභ්දන වභවවභ කිඹනහ." -දඹහසිරි 

ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභහ, වඳොඩ් ඩේ හඩි ව්දන.- 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ කයදය කය්දව්ද නළවළ. වකයශිළටිඹ ගළන කිඹ්දන. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

වකයශිළටිවආ වභොකේද වුවණ්? තදුය ත් වභවවභ 
කිඹනහ. "අිළ  චීනඹ  ඹ්දන වුවණ් ඇයි? ජඳහනඹ අඳ  වේ 
ඵරහගහයඹ ණඹ   ජභ  කළභළත්ත දු්දනහ. ඔවු්ද 2002 න තුරු 
ඵරහ හිටිඹහ. අ ිළ විහද, වඳශඳහිත ඉය කය ඵරහගහයඹේ ිළහිටුහවි 
ඹයි ඵරහ හිටිඹහ. 2002්ද ඳසු වුත් ඔවු්ද කළභළත්වත්ද සිටිඹහ. 
2002 භහර්තු 31 ළනි දින නක  අගභළිනයඹහ ජඳ්ද තහනහඳින 
නි  කළහ මුදල් අලා නළින ඵත්, ඵරහගහයඹ ිළිතඵ හි පු 
ඉාජිව්දරු්ද වනොභඟ ඹළවීභේ කය ිනවඵන ඵත් ප්ර කහල කය 
ිනබුණහ. ඒ ිළිතඵ ප්ර ෘත්ින නිවේදනඹේ ද නිකුත් කශහ. ජඳ්ද 
යජඹ හිත් වේදනහ  ඳත් ව්දන ඇින. ය ේ අඳවසුතහ  ඳත් 
වනොකශ යුතු වුත් නඹ වකරුණහ."  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කවුද  නවවභ කිඹ්දව්ද? 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ිනරේ සිඹමරහිළටිඹ, an Engineer. "ජඳහනඹ ණඹ ්ඳසු 

ගත්තහ." [ඵහධහ කිරීභේ] තමු්දනහ්දවේරහ  ඳේ කිඹනහ නේ 

වරි. "2005  ජ ජඳහනඹ ඳශහවත්ත් ්වේ නළවළ. ජඳහනඹ  ණඹ 

නඳහ කයරහ ින වදකේ ඹන වකො  විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ  නිවඹජග 

කයමි්ද වහභ වතල් ඵරහගහය වදකේ ගළනීභ  මිර ගණ්ද 

කළවීභ  ිළඹය ගත්තහ. ඒ වදක අද ක්රිේඹහත්භක වනහ. ඒ 

වඳෞ්ධගලික ඵරහගහය කවුරු ගත්තහද කිඹරහ කිඹ්දන පුළු්ද. " 

ගරු නි වඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වේ ප්ර කහලවඹ්ද 

කිඹව්දව්ද AES කිඹන ඵරහගහයඹ ඇත්ත ලවඹ්දභ 

ඩීල්ලි්ද දුන ඵරහගහයඹේ ඵයි. ඒ වරහවේ වළටිඹ   

ඒකකඹේ රුිළඹල් 32ේ වුණහ. අද න  වකො  රුිළඹල් 40යි. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ වදපු වකයශිළටිවආ කීඹද? ඒකකඹේ රුිළඹල් 47යි. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ, නළවළ. නච්චය ඹ්දව්ද නළවළ. රුිළඹල් 21යි. ිළිතග්දන. 

ඉ්දන, ඉ්දන. [ඵහධහ කිරීභේ] භභ ඒක  උත්තය වද්දනේ. 

වේ විධිඹ  ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ වළ ජභ  දිවන්ද දින ්ඳස  

දභරහ  ඩීල්ලි්ද  විදුලිඹ නිඳදවීවේ  ළඩ ිළිතවශ ලේිනභත් 

කවශේ, ඵරගතු කවශේ නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩුඹ කිඹන  නක 

භභ වේ අසථහවේ ජ කිඹ්දන  ඕනෆ.    

ඒ විතයේ වනොවයි ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, 

AES ඵරහගහයඹ ගළන කථහ කයනවකො  තත් කහයණඹේ භතේ 

වනහ. වභතුභ්දරහ වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහය වආ ළයදි 

කිඹනහ. ඒක වරිඹ  නරිඹහවේ මිදි කෆවේ කථහ හවගයි. මිදි 

ක්දන ගිඹ නරිඹහ  මිදි කඩ්දන ඵළරි වුණහභ කිඹපු කථහ අිළ 

අවරහ ිනවඵනහ. ඒ නිහ වේ වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ 

නතුභ්දරහ  වද්දන ඵළරි වරහ 2005  ජ ඵරඹ  ඳත් වච්ච 

2295 2296 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

භහි්දද යහජඳේ ජනහධිඳිනතුභහවේ යජඹ ඹ  වත් අිළ ඒක 

වළදුහයි්ද ඳසු, ඒ ඵරහගහයවආ තහේණික අඩු ඳහඩුකේ 

ිනවඵනහඹ කිඹහ අද ඒ අඹ කිඹනහ. ඒ හවේභ ඵහර ඹ්දත්ර් සත්ර් 

වගනළල්රහ වි කයරහ වදපු ඵරහගහයඹේඹ කිඹනහ. ළඩ 

කයනහ  ඩහ ඒක වරහ ිනවඵනහඹ කිඹහ දඹහසිරි ජඹවේකය 

භ්දත්රීඊතුභහ කිේහ. ඒක තභයි අවප් ඳශමුළනි ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයඹ. ඒක අිළ චීනවඹ්ද ගත්තු ඵ ළඵෆේ. චීනඹ ඳභණයි 

අඳ   ඒ වහ මුදල් ්ධහය වද්දන 2005  ජ ඉදිරිඹ  ්වේ. අවප් 

ඳශමු ළනි ගල් අඟුරු ඵරහගහයවආ අඩු ඳහඩුකේ ඇින ව්දන 

හුඟහේ දුය  ඉඩ ිනවඵනහ. වේ නවකො  අවප් ඉාජිව්දරු්ද ඒ 

ගළන අවඵජධඹේ රඵහ වගන, තහේණික පුහුණුේ රඵහ වගන 

අද වවොඳි්ද ළඩ කය වගන ඹනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] දඹහසිරි 

භ්දත්රීඊතුභහ  ඳසු කථහ කය්දන  පුළු්ද. ඔඵතුභහ නිතය  කථහ 

කයනහ ව්ද. භභ වභතළන ජ නක  කහයණඹේ  කිඹ්දන ඕනෆ. අ ිළ 

වනොවයොච්වචජවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ ඉදි වනොකශහ නේ වේ 

නවකො  අවප් යවට් ද  ඳළඹ වතයේ, ඳවේ විදුලිඹ කඳ්දන 

සි්ධධ වනහ. අද අඳ  ගල් අඟුරු ඳහවිච්ික කයරහ රුිළඹල්  7.55ක  

ිළරිළඹේ ඇින විදුලි ඒකකඹේ නිඳද්දන පුළු්ද. විදුලිඹ 

නිඳදවීභ වහ අඳ  උඳවඹජගි කය ග්දන ිනවඵන රහබභ ප්ර බඹ 

ලවඹ්ද අිළ වඳුනහ වගන ිනවඵ්දව්ද ගල් අඟුරුයි. ඒක නිහ 

අඳ  වේ ප්ර ලසනඹ විහ ග්දන ිනවඵ්දව්ද වේ ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයවආ ඳශමුළනි වදළනි අදිඹය වදක ඉේභනි්ද ක්රිේඹහත්භක 

කයරහ ඊ ඳසු හේපර් ඵරහගහයඹත් ඉදි කිරීභ තුිතනුයි කිඹන නක 

භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ. වේවකදි  අයඹහ  වභඹහ  ඵළණරහ වදොස  

කිඹරහ; වවොයකේ කශහ, දූණ කශහ, ඒ නිහ වේ විදුලි බිර ළඩි 

කයනහඹ කීවභ්ද ප්ර වඹජජනඹේ ව්දව්ද නළවළ. භභ 

ඉසවල්රහ කිේහ හවේ වළභදහභ වේ විදුලි බිර ළඩි වරහ 

ිනවඵනහ. වකොයි යජඹේ හිටිඹත් විදුලි බිර ළඩි වරහ ිනවඵනහ. 

හධහයණ, යුේිනගරුක, ජනතහ  ඔ වයොත්තු වදන ්කහයඹ  

ළඩි කය්දව්ද වකොවවොභද කිඹන නක තභයි අද  අිළ කල්ඳනහ 

කශ යුතු ිනවඵ්දව්ද.  

වභතළනදි භභ ත කහයණඹේ කිඹ්දන ඕනෆ. ඉවශ 

වකොත්භවල් ඵරහගහයඹත් අවප් කහරවආ ජ ඇින වච්ච 

ඵරහගහයඹේ.  නහි ලකාතහ හර්තහ 1994  නවකො  අ්ද  

කයරහ ිනබුණහ. නමුත් 2001 සි  2004 දේහ ඵරවආ සිටි නේත්  

ජහිනක ඳේ යජඹ  ඒක ඉදි කය්දන ඵළරි වුණහ. ඒ අඹ වේක ඉදි 

කය්දන මුල් ගල් ිනඹ්දන අලා ිළඹය ග්දන වළදුත් ඒක  ඒ 

ප්ර ව්ධලවආ හි පු නේතයහ වකො ේ විරු්ධධ වීභ නිහ  ඒක අත් 

වළයරහ දළේභහ. භභ ද්දනහ, කරු ජඹසරිඹ හි පු ඇභිනතුභහ මුල් 

ගල් ිනඹ්දන උත්ඹකුත් ාවිධහනඹ කයරහ, ්යහධනහ ඳත්ර්ඹකුත් 

කස කය ිනබුණු ඵ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කවුද ඒක  විරු්ධධ වුවණ්? 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

තමු්දනහ්දවේරහවේ ්ණ්ඩුවේ  හි පු අඹ.  අවප් වනොවයි, 

තමු්දනහ්දවේරහත් නේක  නදහ ්ණ්ඩුවේ හි පු ඳේඹේ  ඒක  

විරු්ධධ වුණහ.  ්ණ්ඩුේ ලවඹ්ද තමු්දනහ්දවේරහ ඒක 

ඉසයව  වගන ඹ්දන  ඵළලුවේ නළවළ. ඒක වකුශහ ගත්තහ. අිළ 

තභයි 2006  ජ ඒක   මුල් ගල් ිනඹරහ සිඹලු ඵහධක භළඩඳත්හ, 

කිසිභ වල් වරවීභේ, අඩු ලවඹ්ද කිසිභ වකවනේ වඳොලිස 

අත්අඩාගු ත් ග්දව්ද නළින වේ ඵරහගහයඹ ්යේබ කවශේ.  

අද නවකො  නහි ක යුතු අ්ද කයරහ වභගහවොට් 150ක විදුලි  

ධහරිතහේ රඵහ ග්දන අඳ  පුළු්ද වරහ ිනවඵනහ. 

වකයශිළටිවආත් අිළ වේ විධිවආ ළඩ ිළිතවශේ වගන ඹනහ.  

2008 නවකො  අඳ  විලහර විදුලි අර්බුදක  මුහුණ ඳහ්දන සි්ධධ 

වුණහ. 2008  ජ විදුලි හිඟඹේ ඇින වරහ  විදුලිඹ කළපීභක  ඹ්දන 

සි්ධධ න නිහයි ඒ නවකො  වකයශිළටිඹ ඵරහගහයඹ ිළිතඵ 

ළරළසභ ක්රිේඹහත්භක කවශේ. ඒ ේඵ්දධවඹ්ද යජඹ  කිසිභ 

ගකීභේ නළවළ. ඒ වරහවේ  වළටිඹ  Lanka Transformers 

භහගභ  තභයි   විදුලිඵර භණ්ඩරවආ  අනුඵ්ධධ භහගභේ 

ලවඹ්ද වේ  ක යුත්ත කවශේ.   

ඒ නිහ භභ වභතළන ජ ඳළවළදිලි කය්දන  ඕනෆ, ඒක ්ධවිත් 

චක්රීාඹ ඵරහගහයඹේ ඵ. වේ ඵරහගහයඹ දළවි වතල්ලි්ද ්යේබ 

කය්දනයි අිළ ඵරහවඳොවයොත්තු වුවණ්. අද මුළු වරජකවආභ දළවි 

වතල්ර හිඟඹේ ිනවඵනහ. ඒ නිහ  දළවි වතල් වනු  අද 

ඩීල් ඳහවිච්ික කයරහ විදුලිඹ නිඳදවීභ භත විදුලි ඒකකඹක මිර 

ළඩි න ඵ භභ ිළිතග්දනහ. නමුත් අිළ නදහ ඵරහවඳොවයොත්තු 

වුවණ් දළවි වතල්ලි්ද ළඩ ්යේබ කයරහ, ඊ  ඳසු සහබහවික 

ගෆසලි්ද වේ ඵරහගහය ක්රිේඹහත්භක කය්දන. ඒ වහ අලා 

මලික ක යුතු දළ්ද කය වගන ඹනහ. ඉදිරි කහරවආ ජ වේ 

ඵරහගහය කීඳඹත් ්යේහ කය වගන අඳ  හේපර් ඵරහගහයවආ 

වදළනි ව තු්දළනි අදිඹය ක්රිේඹහත්භක කය ගත යුතු ිනවඵනහ. 

භභ වභතළන ජ වභඹ භතේ කය්දන  ඕනෆ. ඇත්ත ලවඹ්දභ 

නේත් ජහිනක ඳේවආ වේ ළඩ ිළිතවශ නිහ තභයි අඳ  ඵළරි 

වුවණ්, වේ යවට්  ඵරලේින ේවේත්ර්වආ විවලේවඹ්දභ විදුලිඵර 

ේවේත්ර්වආ ජනතහ  ඔවයොත්තු වදන මිරක  වේ විදුලි ඵරඹ 

රඵහ  ජවේ ළඩ ිළිතවශ ඉදිරිඹ   වගන ඹ්දන. විදුලිඵර හිඟඹත් 

නේකභ ඇින වච්ච වදඹේ තභයි වේ මරා අර්බුදඹ. විදුලිඵර 

හිඟඹත්, මරා අර්බුදඹත් වදකභ නක  නිනරහ වරිඹ  භහිළවරේ, 

ර්ඳවඹේ හවේ අද අවප් යවට් ව්ධවවආ වල් උයහ වඵොනහ 

කිඹන නක අිළ ිළිතග්දන  ඕනෆ. ඒක ශේ්දන  ඵළවළ. අිළ 

වනොවයොච්වචජවල්, ඒ හවේභ ඉවශ වකොත්භවල් ඵරහගහය ඉදි 

කිරීභ  ිළඹය වනොගත්තහ නේ තත්ත්ඹ මී ත් ඩහ බඹහනකයි. 

නවවභ ිළඹය වනොගත්තහ නේ අඳ  ත තත් ඩීල්ර  ඹ්දන 

සි්ධධ නහ; අඳ  ත තත් ළඩි මිර  ඉ්දධන අයවගන 

ඒහයි්ද විදුලිඹ නිඳද්දන  සි්ධධ නහ. නවවභ වුණහ නේ  වේ 

යවට් ්ර්ථිකඹ ත් විලහර අභිවඹජගඹේ නල්ර නහ. ඒ හවේභ 

වේ යවට් ජනතහ ත්  විදුලිඹ වහ දය්දන ඵළරි මිරේ වග්දන 

සි්ධධ නහ. ඒ නිහ වනොවඹේ වචජදනහ කයරහ, වනොවඹේ 

විධිවආ වදජ දර්ලනර  රේ කයරහ වේ ප්ර ලසනඹ  වි්දන 

ඵළවළ.  

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇභිනතුභහ, වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ විසි තහේ 

කළඩිරහ ිනවඵනහ.  
 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

Hon. Member, I did not disturb you. Please allow me 

to wind up my speech.  

වේ අසථහවේ ජ භභ කිඹ්දන  ඕනෆ,  ජනහධිඳිනතුභහ ඳසු ගිඹ 

භළයි දින කශ ප්ර කහලඹ ගළන අද උව්ධ කළබිනට් භණ්ඩරවආ ජ  අිළ 

හකච්ඡහ කශ ඵ. නතුභහ භළයි දින කශ ප්ර කහලඹ අනු 

ඳළවළදිලිභ විදුලි ගහසතු වනස කයන ඵ  නතළන ජ අිළ  

තී්දදුේ  ගත්තහ. ඒ කිඹ්දව්ද 01-60 දේහ විදුලි ඒකක 

ප්ර භහණඹේ ඳරිවබජජනඹ කයන ජනතහ   වනඹේ රළවඵනහ 

කිඹහ නතුභහ කශ ප්ර කහලඹ අනිහර්ඹවඹ්දභ ක්රිේඹහත්භක නහ 

කිඹන ප්ර කහලඹත් කයමි්ද භවේ චන කීඳඹ අ්ද  කයනහ.  

2297 2298 

[ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න  භවතහ] 



2013  භළයි  09  

[අ.බහ. 2.48] 

 
ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භ  කලි්ද කථහ කවශේ  

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න  අභහතාතුභහයි. නතුභහවේ 

කථහව්ද ඳසවේ භවේ කථහ කය්දන  රළබීභ ගළන භභ 

්දවතජ නහ. භවේ ශඟ ිනවඵනහ, 2006.07.17  විදුලිඵර වහ 

ඵරලේින අභහතාතුභහ "රාකහ ජඳ" පුත් ඳත  කයපු හකච්ඡහේ 

ඳශ වී ිනවඵන ඳත්තය ිළටුේ. නහි නතුභහ කිඹනහ, "විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ අ්දිනභ  ිළරිහිරහ. ඳහඩු දක  රුිළඹල් දරේ 

45යි" කිඹරහ. වභවවභ කිඹන ඇභිනතුභහවේ මුහුණුයයි, භ  

කලි්ද කථහ කශ ඇභිනතුභහවේ මුහුණුයයි නක භහනයි. භභ වේ 

ිළ්දතයඹත් වවො  ඵළලුහ,  වේ කථහ කය්දව්ද නතුභහභද කිඹරහ. 

වභොකද, භ  නතුභහ ඳළත්වත්ද වඳවනන නිහද ද්දව්ද  නළවළ 

නවවභ වඳනුවණ්.  දළ්ද ඵරන වකො  නේ වඳවනනහ, ඔඵතුභහභ 

තභයි වේක කිඹරහ ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ. 2006  ජ හි පු විදුලිඵර වහ 

ඵරලේින ඇභින ඩබ්ලිවි.ඩී.වජ්. වවනවියත්න. ඔඵතුභහ ව්දන 

ඇින වේ කිඹරහ ිනවඵ්දව්ද. නතුභහ කිඹරහ ිනවඵනහ, විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ අ්දිනභ භ ිළරිහිරහ, ඳහඩු දක  රුිළඹල් දරේ 

45යි - රුිළඹල් රේ 450යි-කිඹරහ. වේ නක දක ඳහඩු. ඒ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගළනභ තභයි වේ කිඹ්දව්ද. වේ අද අිළ කථහ 

කය්දව්ද ඒ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගළනභයි. වළඵළයි භභ කනගහටු 

නහ, ඔඵතුභහ ඒ ගළන චනඹේත් සිහිඳත් වනොකයපු නක 

ගළන.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, හභහනාවඹ්ද අවප්  

ජනප්ර හදඹ  අනු අවප්ර ේල් 01ළනි දහ තභයි පුාික පුාික වඵොරු කිඹන 

ද. නදහ  භවය වි  ඳත්තයරත් ළයදි ප්ර ෘත්ිනඹේ දහරහ 

ඳසවේ ඒක  නිළයදි කයනහ. ඒ අවප්ර ේල් 01ළනි දහ. වළඵළයි වේ 

අවුරු්ධව්ධ ඒ වඵොරු කිඹන දිනඹ භහරු වුණහ භළයි 01ළනි දහ . නදහ 

යවට් ඳශමුන පුයළසිඹහ වළටිඹ  ජනහධිඳිනතුභහභ 

 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දිනඹ භහරු කය වගන අවප්ර ේල් 01ළනි දහ වනුව්ද භළයි 01ළනි 

දහ ය භ යට් ්දන වරොකුභ වරොකු වඵොරුේ කිේහ. ඒක 

වඵොරුේ වරහ ිනවඵ්දව්ද, ඒක වඵොරුේ ඵ ඔප්පු කය්දව්ද 

වේ න වකො  විදුලිඵර භණ්ඩරඹභ - නහි බහඳිනයඹහ, විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ නිරධහරි්ද - ජනහධිඳිනයඹහ  

 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිේවේ වඵොරුේ කිඹරහ දළ්ද කිඹන නිහයි.  

ඒක  වවේතු වභොකේද? අද න වකො  ඒ වදනහයි කිඹන 

වප්ර ජඩහව්ද අඩු කයන ප්ර භහණඹත් අඩු කය ග්දන  ඵළරි තභයි 

ඉ්දව්ද. භහ වේ භහධාවේදි හිතතු්දවග්ද ඉල්ලීභේ කයනහ, 

වේක විදුලි බිවල් වනඹේ වළටිඹ  ව්ද කය්දන නඳහ කිඹරහ. 

"වනඹ" කිඹ්දව්ද වභොකේද? "වනඹ" කිඹරහ කිඹ්දව්ද, ඒක 

ඇත්ත භ ජනතහ  වනඹේ නහ නේ විතයයි. විදුලි බිර 

උඳරිභඹ  ළඩි කයරහ- 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the Hon. Member  is violating the Standing 

Orders. He is saying that the President 
 

[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වඵොරුේ කිේහ කිඹරහ. වභතළන නවවභ ප්ර කහල කය්දන ඵළවළ. 

It was only yesterday that the Hon. Speaker had a 

workshop for the Press or the media personnel. He cannot 

speak like that. He must withdraw that or that must be 

expunged.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged. Hon. Member, you carry on. 
 
ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වරි, භහ වභවවභ කිඹ්දනේ. ජනහධිඳිනතුභහ භළයි ඳශමුළනි දහ, 

අවප්ර ේල් ඳශමුළනි දහ කිඹහ හිතහ වගන කථහ කශහ. නතවකො  වරි 

ව්ද. නතවකො  - [ඵහධහ කිරීභේ] භ  වඳොඩි වරහයි 

ිනවඵ්දව්ද.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඇත්ත භ වේවක ජ 

"වනඹ" කිඹන චනඹ ඳහවිච්ික කය්දන නඳහ කිඹහ භහ 

ඉල්රනහ. වභොකද, වනඹේ ්දව්ද ිනබුණු විදුලි බිවර්ද ඹේ 

අඩු කිරීභේ කශහ නේ ඳභණයි. කහවේ වවජ වකවනකුවේ ිළටු ඳ 

හේකුවේ ිනබුණු රුිළඹල් 1000ේ ිළේ   වඳොකට් ගවරහ ඒ රුිළඹල් 

1000්ද රුිළඹල් 10ේ ඉසයවහ හේකු  හිනවහ වවී දහනහ 

නේ ඒක වනඹේ ්දව්ද නළවළ. දළ්ද වේ වේ නවවභ 

දළමිල්රකුත් නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඊශඟ  ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹ 

වේකයි. වේ භ්දත්රීඊතුභ්දරහ, ඇභිනතුභ්දරහ වළවභජභ කථහ 

කයනහ වේ විදුලි බිර ළඩි කය්දන සි්ධධ වුවණ් විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ වහ ඹන විඹදභ ළඩි නිහඹ කිඹහ. විඹදභ ළඩි වරහ 

ිනවඵ්දව්ද ඩීල් ඵරහගහය නිහ ; තහඳ ඵරහගහය නිහ ; ගල් අඟුරු 

ඵරහගහය නිහ. ප්ර ලසනඹ ිනවඵ්දව්ද අවප් යවට් තහඳ ඵරහගහය , ගල් 

අඟුරු ඵරහගහය, ඩීල් ඵරහගහයලි්ද විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීවේ 

අලාතහ -[ඵහධහ කිරීේ] ඔවවේ කෆ ගවනහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වේ විහදඹ යජවආ 

ළදගත්භ විහදඹේ. දළ්ද භහ ඵළලුවේ ඩිරහ්ද වඳවර්යහ ඇභිනතුභහ 

වනුව්ද  විලසහ බාග වඹජජනහ වගනහ අසථහවේ ජ නතුභහ  

වඹ වද්දන හි පු තයේත් ිළරිේ වේ විදුලි ඵර ප්ර ලසනඹ ගළන 

කථහ කයන වකො  ්ණ්ඩු ්යේහ කය්දන අද ඳහර්ලිවේ්දතුවේ 

නළින නක ගළනයි. පුදුභ ළඩේ ඒක. ඩිරහ්ද වඳවර්යහ 

ඇභිනතුභහවේ විලසහ බාග වඹජජනහ වගනහපු අසථහවේ හි පු 

තයේත් ිළරිේ අද වේ ්ණ්ඩුවේ විදුලිඵර අර්බුදඹ ගළන කථහ 

කයන අසථහවේ ජ නළවළ. වේක දළ්ද විදුලිඵර අර්බුදඹේ 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

වනොවයි. වේක දළ්ද ්ණ්ඩුවේ අර්බුදඹේ වරහ ිනවඵ්දව්ද. 

නවක්දභ වඳවනනහ අඩු තයවේ වභතළන  ඇවිල්රහ වේ  

්ණ්ඩුවේ අර්බුදඹ වනුව්ද වඳනී ඉ්දන වයිඹේ ඒ අඹ  නළවළ 

කිඹරහ. ඒකයි ඇත්ත. නළත්නේ වකජ? ඒ ිනබුණු යසනඹ දළ්ද වේ 

ඳහර්ලිවේ්දතුවේ නළවළ. කල්ඳනහ කය ඵර්දන. ඒ නිහ අඳ  

වඳවනනහ අර්බුදඹ ඇවිල්රහ ිනවඵ්දව්ද යවට් ජනතහවග්දභ 

විතයේ වනොන ඵ. ්ණ්ඩුවේ ඇභිනරු්දවේ ඳහ අප්ර හදඹේ 

ිනවඵනහ; කරකිරීභේ ිනවඵනහ. වේ විදුලි බිර වනුව්ද 

නතුභ්දරහ  වඳනී ඉ්දන ඵළවළ. ඒකයි ඇත්ත කහයණහ. අඳ  

ඇභිනරු වේඵ වුණහභ ඒ ගළන කිඹනහ. ඳහර්ලිවේ්දතු Lobby 

නවේ ජ වමු වුණහභ කිඹනහ, අඳ  ගභ  ඹ්දන ඵළවළ; වේ ගළන 

කථහ කය්දන ඵළවළ කිඹහ. විදුය විර භනහඹක භ්දත්රීඊතුභහ  භහ 

සතුින්දත නහ. ්ණ්ඩු ඳේවආ වුණත් නතුභහ ජනතහ 

වනුව්ද වකිත්ද කිේහ, වේක  ඵයඳතශ ප්ර ලසනඹේ; විදුලි බිර 

අඩු කය්දන ඕනෆ කිඹරහ. නතුභහ ්ණ්ඩු ඳේවආ වුණත් ඒ ව්ධ 

වකිත්ද කිේහ. වභතළන ඉ්දන ්ණ්ඩු ඳේවආ ඇභිනරු 

වගොඩේ නිතවආ ජ වඵොරු චණ්ඩිකේ කිඹනහ. අද වභතළන  

ඇවිල්රහ කථහ කය්දනත් ඉදිරිඳත් වරහ නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භහ කිඹ්දව්ද ඒකක 

90ක විදුලි අලාතහ වනුව්ද යවට් ජර විදුලිඹ ප්ර භහණත් 

ඵයි. ඒකක 90ක විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයන ඳහරිවබජගික ජනතහ 

වනුව්ද නේ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කය්දන යවට් ජර විදුලි 

නිසඳහදනඹ ප්ර භහණත්. ඔඵතුභ්දරහ කිඹනහ ඒ වහ ඒකකඹ  

ඹ්දව්ද රුිළඹල් 3යි කිඹරහ. නතළනි්ද නවහ  ඒකක 90  ඩහ 

ළඩිවඹ්ද ඳහරිවබජජනඹ කයන ඳහරිවබජගිකඹහ  තභයි ගල් අඟුරු, 

තහඳ, ඩීල් ඔේවකජභ අලා ්දව්ද. නතවකො  දළ්ද වභතළන 

ිනවඵන ප්ර ලසනඹ තභයි වේ දඬුභ වද්දව්ද, කෆ භකුණයි වනොකෆ 

භකුණයි වදවගො ල්වරජ භ කිඹන නක. වදවගොල්වරජභ තශහ වගන 

සිඹලුභ ජනතහ  වේ ඵය ඳ නහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඊශඟ  ප්ර ලසනඹ 

ිනවඵ්දව්ද, ඒ විදුලි ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ කය්දන දයන ඇත්ත 

විඹදභ ඇතුවශේ වකොච්චය නහසිනඹ, දූණඹ, ාචහ, වවොයකභ 

ිළරිරහ ිනවඵනහද කිඹන නකයි. ඒහ ඉව ව ගිහිල්රහ ිනවඵනහ. 

දළ්ද අඳ අවනහ, ජනහධිඳිනතුභහ  වේක දළනිරහ, නතුභහවේ 

ඳඬුපුල් ්නඹ යත්වරහ වවජ දළ්ද විදුලි බිර අඩු කය්දන 

වදනහ නේ, ඒ ඇතුවශේ ිනවඵන විදුලි භහෆිඹහ  වදන උත්තයඹ 

වභොකේද කිඹහ. ඔඵතුභ්දරහවේ ්ණ්ඩුවේභ ඇභිනරු කථහ 

කයන වේ විදුලි භහෆිඹහ  වදන උත්තයඹ වභොකේද?  

2010 ළප්තළේඵර් භහවආ 29න දහ ඳහඨලී චේිළක යණක 

හි පු විදුලිඵර වහ ඵරලේින ඇභිනතුභහ කිඹනහ, විදුලිඹ මිර  ජ 

ගත්තත්, නළතත් විදුලිඹ නිඳදන භහගේර  යක  රුිළඹල් 

වකජටි 1,500ක තෆේගේ වග්දන රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  

සි්ධධ වරහ ිනවඵනහඹ කිඹරහ. ගරු නි වඹජජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, ගරු ඇභිනතුමිඹනි, වභභ කරුණ  අධහනඹ වඹොමු 

කය්දන. වභභ ගිවිසුේ 2023 ර්ඹ දේහ ක්රිේඹහත්භක නහ. 

විදුලිඹ ගත්තත්, නළතත් වළභ අවුරු්ධව්ධභ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

කයන භහගේර  තමු්දනහ්දවේරහ, වේ යවට් ජනතහ රුිළඹල් 

වකජටි 1,100ේ වග්දන ඕනෆ. විදුලිඹ ගත්තත්, නළතත් වළභ 

අවුරු්ධව්ධභ රුිළඹල් වකජටි 1,100ේ වග්දන වනහ. වභඹ නක 

කහයණඹේ. 

ඒ විතයේ වනොවයි. භහෆිඹහවේ ප්ර ධහන ඳහර්ලසඹ ්ණ්ඩුයි. 

අිළ නවවභ කිඹ්දව්ද, තමු්දනහ්දවේරහ ගත්ත ළයදි ව්ධලඳහරන 

තී්දදුක ප්ර ිනපර වේ විදුලිඹ ඳහඩු ඇතුවශේ ිනවඵන නිහයි. නඹ 

තභයි රුිළඹර අප්ර භහණඹ කිරීභ. රුිළඹර අප්ර භහණඹ කිරීභ නිහ 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  න ඳහඩු කීඹද? ගරු ඇභිනතුමිඹවේ 

කථහවේ ජ ඒ ගළන ව්ද කවශේ නළවළ. ඔඵතුමිඹ නහි ජ  කහයණහ 

යහිෂඹේ කිඹරහ ිනබුණහ. රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  න ඳහඩු 

ඇතුවශේ, රුිළඹර අප්ර භහණඹ වීභ නිහ වුණු ඳහඩු රුිළඹල් 

බිලිඹන 33කුත් -රුිළඹල් වකජටි 3,300කුත්- ිනවඵනහ. ඒක 

ජනතහවේ ප්ර ලසනඹේ වනොවයි. ඒක දළවි වතල්, ඉ්දධන 

ේඵ්දධ ප්ර ලසනඹේ වනොවයි. තමු්දනහ්දවේරහ ළරැදි ගිවිසුේ 

ගවරහ, ජහතා්දතය මරා අයමුදවල් වකෝදව්ධසි භත රුිළඹර 

අප්ර භහණඹ කිරීභ නිහ වුණු ඳහඩු රුිළඹල් බිලිඹන 33යි.  

ඒ විතයේ වනොවයි. වේ විදුලිඹ මිර  ජ ග්දන 

තමු්දනහ්දවේරහ  හර්ෂික වග්දන වනහ, රුිළඹල් බිලිඹන 

1.1ේ. නතළනභ ිනවඵනහ, ඳහඩු ව රුිළඹල් බිලිඹන 59්ද, 

රුිළඹල් බිලිඹන 54ේභ.  

ගරු ඇභිනතුමිඹනි, ඊශඟ  භහ වේ කහයණඹත් ඔඵතුමි ඹවේ 

අධහනඹ  වඹොමු කයනහ. රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹ වත්, 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ අයිිනඹ හිත වදපු භහගේ 14ේ 

ිනවඵනහ. ඔඵතුමිඹ ඳසු ගිඹ දවේ ඳහර්ලිවේ්දතු  ඉදිරිඳත් 

කශ කථහවේ ඔඵතුමිඹ කිේවේ ඉ්ද භහගේ 4ේ ගළන විතයයි.  

2013  අවප්ර ේල් 23න දින වළ්දහඩ්  හර්තහවේ 1796න 

තීරුවේ ඔඵතුමිඹ වභවේ කිඹහ ිනවඵනහ: 

 "රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹ වත් ඳිනන අනුඵ්ධධිත භහගේර 

ක්රිේඹහකහරිත්වඹ්ද ජනිත න රහබඹ  රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසි්ද 

භහගේ 4ක ්යේබක ප්ර හේධනඹ ලවඹ්ද ්වඹජජනඹ කය ඇින මුදල් 

වනුව්ද රළවඵන රහබහාල ......"  

ඇභිනතුමිඹනි, භහගේ වතයේ වනොවයි, භහගේ 14ේ 

ිනවඵනහ. ඉිනරි භහගේ 10  වභොකද වුවණ්? අද ඒ ඉිනරි 

භහගේ 10 ඔඵතුමිඹ , ්ණ්ඩු  ග කිඹ්දව්ද නළවළ. භහ නඹ 

ඔප්පු කය්දනේ. භහ ශඟ ිනවඵනහ, වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහ  රළබුණු උත්තයඹේ. 2004  ජ LTL Projects වඳෞ්ධගලික 

භහගවේ යජඹ  ිනබුණු අයිිනඹ සිඹඹ  63යි. ඔඵතුමිඹ දළ්ද 

ගිහි්ද වොඹ්දන අයිිනඹ වකොඳභණද ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ. දළ්ද 

ඒවේ අයිිනඹේ නළවළ. රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ිනබුණු අයිිනඹ 

ඒ භහගේ ර හකහයවඹ්ද නළින කයරහ ිනවඵනහ. ඒ හවේභ 

2005  ජ වවශදනවි වඳෞ්ධගලික භහගවේ රාකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  ිනබුණු අයිිනඹ සිඹඹ  63යි. දළ්ද ිනවඵ්දව්ද සිඹඹ  

23යි. තත් භහගභේ ිනබුණහ, Lanka Transformers වඳෞ්ධගලික 

භහගභ කිඹරහ. නහි නභ වනස කශහ, LTL Transformers 
වඳෞ්ධගලික භහගභ කිඹරහ. රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

බහඳිනතුභහ ඳහර්ලිවේ්දතු  -වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක 

බහ - කිේහ, රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවඹ්ද ESOT නමි්ද 

වඳෞ්ධගලික භහගභේ වදහ ිනවඵනහ, නහි අධාේ භණ්ඩරවආ 

නේ ටික ඳහර්ලිවේ්දතු  වද්දන ඔහු  අයිිනඹේ නළවළයි කිඹරහ. 

ඉින්ද වභොකේද තත්ත්ඹ? අද ඔඵතුමිඹවේ අභහතාහාලඹ ඹ වත් 

ිනවඵන රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අයිින ්ඹතන රාකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ භ විකුණ්දන විදුලිඹ වදරහ ිනවඵනහ.  

වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහවේ බහඳින අවප් ඩිේ 

ගුණවේකය ඇභිනතුභහ වේ ගරු බහවේ ඉ්දනහ. වඳොදු ාහඳහය 

ිළිතඵ කහයක බහවේ ජ වේ ිළිතඵ හකච්ඡහ කශහ. අද රාකහවේ 

ඳහඩු රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් කය ිනවඵන ්ඹතනලි්ද ප්ර ධහනභ 

්ඹතනඹේ වරහ ිනවඵනහ, රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ. අනිේ 

ඒහ රාකහ ඛනිජ වතල් නීිනගත ාසථහ ව ගු්ද භහගේ. 

වේහ  කවුද ග කිඹ්දව්ද? වේ දඬුභ  රේ කයරහ ිනවඵන 

ජනතහ වභඹ  ග කිඹ්දන ඕනෆ නළවළ. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. 

භහගේ කිහිඳඹකභ ඉ්දව්ද නකභ අධාේ භණ්ඩරඹයි. වභොන 

නීිනඹේද, වභොන දහචහයඹේද ිනවඵ්දව්ද, නකභ අධාේ 

භණ්ඩරඹ  නක භහන භහගේ කිහිඳඹක ඉ්දන? ඒ අධාේ 

භණ්ඩරර නකභ නමි්ද වළ හු වභහයේ ඉ්දනහ. LTL 

Holdings නවේ ඉ්දනහ, විභරධර්භ අවබ්විර භ. ඔහුභ -

2301 2302 

[ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින  භවතහ] 
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විභරධර්භ අවබ්විර භ- LECO නවේත් ඉ්දනහ. Lanka Coal 

Company නවේත් ඉ්දනහ, විභරධර්භ අවබ්විර භ. Sri Lanka 

Engineering (Pvt.) Limited නවේත් ඉ්දනහ, විභරධර්භ 

අවබ්විර භ. වේ හවේ නකභ පු්ධගරඹ්ද ඒ වළභ භහගභකභ 

ඉ්දනහ. විසණු වදවිවඹජ හවගයි. රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඹ වත් ිනවඵන ්ඹතන වළභ නවේභ ඉ්දනහ, නකභ 

අධාේතුභ්දරහ.  වරි පුදුභ වදඹේ වභඹ. ඉින්ද වේහ ඳහඩු 

ව්දව්ද නළ්ධද, වේහ විනහල ්දව්ද නළ්ධද කිඹරහ කල්ඳනහ 

කයරහ ඵර්දන.   

භභ නක උදහවයණඹේ ඔඵතුභ්දරහ  කිඹ්දනේ. හේපර් 

ඵරහගහයඹ ේඵ්දධවඹ්ද ිනවඵනහ වවො කථහේ. භව 

වරොකු  දළ්ද කිඹනහ ව්ද, විදුලි ඵරඹ ඉ්දදිඹහ ත් වද්දන 

වදරහ ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ. තමු්දනහ්දවේරහ  NTPC කිඹන 

ඉ්දදිඹහනු භහගභත් නේක ගිවිසුේ අත්්ද කශහ. විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වේ  Joint Venture and Shareholder Agreement නක 

අත්්ද කශහ. භවේ ශඟ ඒ Agreement නක ිනවඵනහ. විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹයි, NTPC Limited ්ඹතනඹයි වේ ගිවිසුභ  අත්්ද 

කයරහ ිනවඵනහ. වේක  කළබිනට් භණ්ඩරවආ අනුභළිනඹේ 

ිනවඵනහද? වේ ගළන අධාේ භණ්ඩරඹ ද්දනහද? කවුද 

වේක  ේඵ්දධ වුවණ්? වේක  ේඵ්දධ වුවණ් විදුලිඵර වහ 

ඵරලේින අභහතාහාලවආ වල්කේ ෂර්ඩිනළ්දඩු භවත්භඹහයි, විදුලි 

ඵර ඉාජිව්දරු ාගභවආ ාහඳෘින අධාේ ඵ්දදුර ිනරකවේනයි. 

වභ්දන වේ වද්දනහ තභයි වේක  භළදිවත් වුවණ්. ඒ අඹ 2011 

ඔේවතජඵර් භහවආ ඉ්දදිඹහ  ගිහිල්රහ PPA - Power 

Purchasing Agreement නක ගළහුහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වේ ිනවඵ්දව්ද ඒ 

Agreement නක. හේපර් ඵරහගහයවආ විදුලිඹ මිර ජ ගළනීවේ 

ගිවිසුභත් අත්්ද කයරහ ිනවඵනහ. විදුලිඵර වහ ඵරලේින 

ඇභිනතුභහ වේ ගළන ද්දනහද? ඉ්දදිඹහ  ගිහිල්රහ විදුලිඹ මිර ජ 

ගළනීවේ ගිවිසුේ ගවන වකො  -PPA  ගවන වකො - අඩුභ තයමි්ද 

අභහතාහාලවආ වල්කේයඹහ තභ්ද  ඉවිත්ද ඉ්දන ප්ර ධහනිඹහ න 

ඇභිනයඹහවග්දත් වේ ගළන අනුභළිනඹේ අයවගන නළවළ.  

 

ගරු  ගහමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ (නජීවී 
ේඳත් ායේණ  අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ  த தசளய்சள - 

யசவயபளசழகள் யப் மணுகக அகநச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

භ්දත්රීඊතුභහ, ඔඹ අවත් ිනවඵන වකොශඹ ඇත්ත වකොශඹේද? 

 
ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ. ඇත්ත වකොශඹේ. වේක ඇත්ත වකොශඹේ. ඔඵතුභ්දරහ 

වඵොරු කිඹරහ හිතුහ  වේහ ඇත්ත වකොශ. වේහ ය    වාගරහ 

ගවපු ගිවිසුේ. වේහවආ වඵොරු නළවළ. වේහ වාගරහ ගවපු ගිවිසුේ. 

ප්ර ලසනඹ ිනවඵ්දව්ද වේ නිහ,- [ඵහධහ කිරීභේ]  ඔඵතුභ්දරහ  

අ්දිනභ  අව්දන ව්දව්ද, ''වේහ ඇත්තද භල්ලි?'' කිඹරහ 

තභයි. වන අව්දන වදඹේ නළවළ. 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sunil Handunnetti, please wind up now.   
 
ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භභ භවේ කථහ 

ඉේභනි්ද අ්ද කයනහ.   

ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹ ිනවඵ්දව්ද හේපර් ඵරහගහයඹ ේඵ්දධවඹ්ද. 

ඒ ේඵ්දධ ඵයඳතශ ගිවිසුභේ ගවරහ ිනවඵනහ. වේ වන 

වකො  විදුලිඹ මිර ජ ගළනීවේ ගිවිසුේ ඳහ ගවරහ ඉයයි. වළඵළයි, 

වේ ගිවිසුවේ  වේ විදුලි ඵර ාහඳෘිනඹ වනුව්ද ඹන මුළු 

ප්ර හේධන මුදර කීඹද කිඹරහ අවරහ ිනවඵන තළන  හිස තළනේ 

ිනවඵ්දව්ද. ඒක  වවේතු වභොකේද? වේ ප්ර හේධන විඹදේ 

ඉ්දදිඹහනු වකොේඳළනිවආ අලාතහ අනු ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  ළඩි 

කය්දන පුළු්දකභ ිනවඵනහ. වේ නිහ අවුරු්ධදක  වන 

ඳහඩු රුිළඹල් බිලිඹන 7.9ේ! වකජටි 793ේ  ඳහඩු වනහ. 

කහවග්දද වේහ අඹ කය ග්දව්ද? වේ යවට් ජනතහ වේහ  

්දදි වග්දන ඕනෆ නළවළ. 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ  නිඹමිත 

වේරහ ඉයයි.  

 
ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ අ්ද කයනහ. භ  විනහඩිඹේ  වද්දන.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

විනහඩිඹේ ළඩිපුය ගත්තහ. 

 
ගරු සුනිල් වඳු්දවනත්ින භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ නිහ වේ අඳයහධඹ  අහනවආ වේ ඳහර්ලිවේ්දතුත් යවට් 

ජනතහ ඉදිරිවආ ග කි යුතුයි කිඹන නක අධහයණඹ කයමි්ද 

භවේ අදවස දළේවීභ අ්ද කයනහ. වඵොවවොභ සතුිනයි.  
 

 
[අ.බහ. 3.04] 

 
ගරු වප්ර ේභරහල් ජඹවේකය භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලේින 
නිවඹජජා අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு ழமபநளல் ஜனமசகப - நழன்யலு, ளழசக்தழ ழபதழ 

அகநச்சர்)  

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power 

and Energy) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද බහ කල් තඵන 

අසථහවේ ජ ිනස අත්තනහඹක භළිනතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු 

වඹජජනහ ේඵ්දධවඹ්ද අදවස ප්ර කහල කිරීභ  අසථහ රඵහ 

 ජභ ිළිතඵ භභ  තුටු වනහ.  

වේ අසථහවේ ජ භභ මුලි්දභ ව්ද කය්දන ඕනෆ, අවප් 

සුනිල් වඳු්දවනත්ින භ්දත්රීඊතුභහ නතුභහවේ කථහ කවශේ,  ''ගණිකහ 

ෘත්ිනවආ ගිහිල්රහ ඳිනත රැක ග්දන ක යුතු කශහ හවේයි'' 

කිඹරහ. වභොකද,  භළයි 1ළනි දහ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ කයපු 

තා ප්ර කහලඹ අවප්ර ේල් 1ළනි දහ  කයන ප්ර කහලඹක  භහන 

කයරහ, භළයි 1ළනි දහ ජනහධිඳිනතුභහ වඵොරුේ කිේහඹ කිඹරහ 

නතුභහ  කිේහ. තමු්දනහ්දවේ  භතක ඇින 88-89 භීණ කහරවආ 

වේ යවට් විදුලිඵර ේවේත්ර්ඹ විනහල කයපු ්කහයඹ. ඳසු ගිඹ 

කහරවආ ට්රාහ්දසවෂජභර් විලහර ප්ර භහණඹේ ගිනි තළබුහ. අද වේ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩු විඳින තත්ත්ඹ  ඳත් වරහ 

ිනවඵ්දව්දත් තමු්දනහ්දවේරහ ඒ කයපු විනහලඹ නිහඹ කිඹන 

නක භභ භතේ කය්දන ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භභ ඔඵතුභහ නේක තර්ක කය්දන 

ඵරහවඳො වයොත්තු ව්දව්ද නළවළ. විවලේවඹ්දභ භභ වේ 

අසථහවේ ජ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ඉිනවහඹ ගළන චන කිහිඳඹේ 

ව්ද කය්දන කළභළිනයි.  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ්යේබවආ සි  

1994 දේහ, ඒ කිඹ්දව්ද අවප් ්ණ්ඩුේ ඵරඹ  නන තුරු 

නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ ඵරවආ සිටිඹ ජ ගෘවසථ ඳහරිවබජගික 

ාඛාහ සිටිවආ ද රේ 89,000ක ිළරිේ. ඒ හවේභ යජවආ 

ව වඳෞ්ධගලික ්ඹතනරත්, ්ගමික  සථහනරත් විදුලි 

ඳහරි වබජගිකඹ්ද හිටිවආ 176,000ක ඳභණ ිළරිේ. නමුත් වේ 

වකටි කහරඹ තුශ අඳ  පුළු්දකභේ රළබුණහ, ගෘවසථ 

ඳහරිවබජගික ාඛාහ 43 රේඹේ දේහ ර්ධනඹ කය්දන. ඒ 

හවේභ භහ ව්ද කශ අවනකුත් ඳහරිවබජගික ්ඹතන 

588,000ේ දේහ ර්ධනඹ කය්දන අඳ  පුළු්දකභ රළබුණහ. ඒ 

අනු වතය ගුණඹකි්ද ගෘවසථ ඳහරිවබජගිකඹ්ද ිළරි ළඩි වරහ 

ිනවඵනහ. විවහයසථහන, ්ගමික සි්ධධසථහන ව අවනකුත් වඳොදු 

අලාතහ්ද වහ විදුලිඹ රඵහ වද්දන අඳ ක යුතු කය 

ිනවඵනහ. ඒ හවේභ තු්ද ගුණඹකි්ද ඳභණ වේ යවට් 

කර්භහ්දතලහරහ ළඩි වරහ ිනවඵනහ. 

වේ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභ ගළනත් භභ තමු්දනහ්දවේරහ  

භතේ කය්දන  ඕනෆ. 1994  වඳය ිනබුවණ් තමු්දනහ්දවේරහවේ 

්ණ්ඩු. වේ කහරවආ ඳභණේ වනොවයි, 1980 ගණ්දරත් 

විටි්ද වි  විලහර ලවඹ්ද විදුලි බිර ඉවශ ගිහි්ද ිනවඵනහ. ඒ 

කහරවආ ජර විදුලි ඵරහගහයලි්ද සිඹඹ  80ේ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ 

කශත්, අද සිඹඹ  25ේ 30ේ අතය ප්ර භහණඹේ තභයි  උත්ඳහදනඹ 

කය්දව්ද.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ කහරවආ රාකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අවුරුදු 15ක  20ක  ඹේ ළරළසභේ කස 

කයරහ ිනබුණහ, ඉදිරි කහරවආ ළඩි න ජනගවණඹත් භඟ 

ඳහරිවබජගිකඹ්ද  අලා කයන විදුලි ඵරඹ රඵහ වද්දන නේ වේ 

වේ ඵරහගහය ඉදි කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ අනු, වජ්.්ර්. 

ජඹර්ධන යුගවආ ්යේබ කය්දන වඹජජනහ කයරහ, වප්ර ේභදහ 

යුගවආ ජ අ්ද කය්දන  ිනබුණ වකයශිළටිඹ ව 

වනොවයොච්වචජවල් විදුලි ඵරහගහය ඳහ ්යේබ කවශේ අවප් අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ඵරඹ  ්හ  ඳසවේ.    

අද වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ ිළිතඵ විලහර 

්්දවදජරනඹේ ිනවඵනහ. නමුත් වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ 

ඉදි  වනෝදන  අද තමු්දනහ්දවේරහත් ඉ්දව්ද අඳුවර් කිඹන 

කහයණඹ භභ භතේ කය්දන  ඕනෆ. ගරු නිවඹජජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, අද වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ නිහ තභයි 

ජහිනක ඳ්ධධිනඹ  වභගහවොට් 300ේ රඵහ ග්දව්ද. ඒ හවේභ 

2014 අවුරු්ධව්ධ භළද බහගඹ න වි  ඉිනරි වභගහවොට් 600ත් රඵහ 

වගන, වභගහවොට් 900ේ ඒ ඵරහගහයඹ වයවහ ජහිනක ඳ්ධධිනඹ  

නකතු කය්දන  ක යුතු කයනහ.  

ඒ විතයේ වනොවයි.  වනොවඹකුත් ප්ර ලසන ිනබිඹ ජ, ව්ධලඳහරන 

ලවඹ්ද හසි ඵරහවඳොවයොත්තුේ නළින අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

ඉවශ වකොත්භවල් ඵරහගහයඹ ්යේබ කයරහ වේ ය   අලා 

කයන විදුලි ඵරඹ වභගහවොට් 150ේ උත්ඳහදනඹ කිරීභ  ක යුතු 

කයරහ ිනවඵනහ. ඊ  අභතය අවප් යවට් විදුලි අලාතහ වඳුනහ 

වගන වේ න වි  වබ්රsජඩ් ර්දඩ්  ඵරහගහයඹ ්යේබ කය්දන  

ක යුතු කයරහ ිනවඵනහ. ඊ  අභතය ්රි කුණහභරවආ හේපර් 

ඵරහගහයඹ වභගහවොට් 500ක ධහරිතහේ ඇතු ්යේබ කය්දන  

ඵරහවඳොවයොත්තුව්ද සිටිනහ. වේ කහරඹ න වි  වභඳභණ 

ජනගවනඹ ළඩි වනහ, ඒ ජනගවනඹ  ඔවයොත්තු වදන විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ කිරීභ අවප් යුතුකභේඹ කිඹරහ නක  හිටිඹ යජඹ, 

නක  සිටි නහඹකවඹජ තී්දදු කයරහ, ඒ කහරවආ වේ අලාතහ 

ඉස  කශහ නේ අද වභළනි විදුලි අර්බුදඹේ ඳින්දව්ද නළවළයි 

කිඹන කහයණඹ භභ වේ අසථහවේ ජ භතේ කය්දන  ඕනෆ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වරජක වවශ වඳොවශේ 

වතල් මිර ඉවශ ඹෆභත් භඟ අඳ  ඵළරෑරුේ ප්ර ලසන යහිෂඹක  

මුහුණ වද්දන  සි්ධධ වුණහ. ඳසු ගිඹ ර්ඹ තුශ අඳ  අලා 

ර්හ වනොරළබීභ වවේතුව්ද අවප් ජරහල හිඳිරහ ජර විදුලි 

ඵරහගහයලි්ද රඵහ ග්දන  ිනබුණ විදුලිඹ සිඹඹ  10ේ දේහ 

අඩු ්දන  ඳ ්ද ගත්තහ. ඒ නිහ තභයි අද අඳ  ඉ්දධන 

ගළශපුේ ගහසතු අඹ කය්දන  සි්ධධ වුවණ්. අිළ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

වළටිඹ  වේ යවට් ජනතහ  අලා කයන විදුලිඹ  වනොකඩහ 

රඵහ වදනහ නේ, ඒ විදුලිඹ රඵහ වද්දන අඳ  ඉදිරි කහරඹ තුශ ජ 

ඹේ ළඩ ිළිතවශේ ක්රිේඹහත්භක කය්දන  සිද  සධ වනහ. නවවභ 

නළින විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩුයි කිඹරහ වරහ දහ්දන ඵළවළ. 

වේක ගකීභේ ිනවඵන ්ඹතනඹේ. අිළ යවට් ජනතහ  විදුලි 

ඵරඹ රඵහ වද්දන ඕනෆ. වේ අභහතාහාලඹ වයවහ 

අනිහර්ඹවඹ්දභ විදුලිඹ රඵහ වද්දන ඕනෆ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අවප් 2012                  

ාඛාහ වල්ඛන අනු විදුලි ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 

භසතඹේ ලවඹ්ද රුිළඹල් 21.50ේ ළඹ වරහ ිනවඵනහ. 

නමුත් අිළ විදුලි ඳහරිවබජගිකඹ්ද  විදුලි ඒකකඹේ රඵහ  ජරහ 

ිනවඵ්දව්ද රුිළඹල් 15.65 . ඒ අනු, විදුලි ඒකකඹේ 

වනුව්ද රුිළඹල් 5.85ක ඳහඩුේ වි වගන තභයි අද  අිළ වේ 

යවට් ජනතහ  විදුලිඹ රඵහ වද්දව්ද.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, දියුණු වමි්ද ඳිනන 

ය ේ  හවේභ,  අවප් ය  ්ලසචර්ඹත් ය ේ ඵ  ඳත් කය වගන 

ඹන ගභව්ද ජ,  විඳේවආ අඹ  විදුලි බිර ළඩි වුණහ කිඹරහ 

ජනතහ වනොභඟ ඹරහ,  වරොකු ළඩි වීභේ වුණහ කිඹරහ 

වඵොරු  වඳ්දනුේ කයරහ, වේ ්ණ්ඩු අඳවසුතහ  ඳත් 

කය්දන  ක යුතු කයනහ නේ, භභ හිතනහ ඒක නතුභ්දරහ 

දකින දල් ීමනඹේ කිඹරහ. වභොකද, වේ යජඹ අද විලහර 

ාර්ධන ගභනේ ක්රිේඹහ  නාහ වගන ඹනහ. ඒ ඹන 

වභොවවොවත් නේත් ජහිනක ඳේඹ, ජනතහ විමුේින වඳයමුණ 

හවේ ඳේ ්ණ්ඩු  භඩ ගව්දන  උත්හව කයනහ, කයනහ 

ඉයඹේ නළවළ. අද භවය භ්දත්රීඊරු  විදුලි බිර ගළන කථහ 

කයනවකො  කථහ කය්දව්ද ඒකක 30, 60 ඳහවිච්ික කයන අඹ 

ගළන වනොවයි. නතළනි්ද නවහ units වද තු්ද සිඹඹ ඳහවිච්ික කයන 

කයන ඇවභරික්ද තහනහඳින කහර්ඹහරඹ හවේ කහර්ඹහර ව 

පු්ධගරඹ්ද ගළන තභයි අද තමු්දනහ්දවේරහ කථහ කය්දව්ද. 

වභොකද, අද තමු්දනහ්දවේරහ ඒහයි්ද තභයි ඹළවඳ්දව්ද. 

විදුලි බිර  ාවලජධන වගන ්හ  ඳසුත් විදුලි ඵරඹ රඵහ 

 ජවේ ජ ඒකකඹක  අිළ රුිළඹල් 4.25ක අරහබඹේ නවවභ 

නළත්නේ ඳහඩුේ රඵනහ කිඹන කරුණත් වභහි ජ භභ 

විවලේවඹ්ද භතේ කය්දන ඕනෆ. භළයි ඳශමු ළනිදහ අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ කශ ප්ර කහලඹ තමු්දනහ්දවේරහ වවො  අවවගන 

ඉ්දන ඇින. අවප් යවට් දුප්ඳත් අහිාක ජනතහ ගළන හිතරහ විදුලි 

ඒකක 1-60 දේහ ඳහවිච්ික කයන අඹ  ඒ වනඹ ේපර්ණවඹ්ද 

රඵහ දු්දනහ. ඒ හවේභ ඒකක 60 දේහ ඳභණේ වනොවයි, 

ඒකක 180 දේහ ඳහවිච්ික කයන අඹ ද අද ඉ්දධන ගළශපුේ 

ගහසතු සිඹඹ  25ේ අඩු කයරහ ිනවඵනහ. ඉින්ද, වේහ තභයි 

විදුලි බිවල් අඩු කිරීේ. නදහ නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු කහරවආ 

විදුලි බිර විටි්ද වි  ළඩි කශහ වනු  විකල්ඳ ඵරහගහය ඉදි 

කශහ නේ, අද අවප් ය  විදුලිඹ අින්ද සඹාවඳජෂිත නහ කිඹන 

නක භභ ඳළවළදිලිභ භතේ කයනහ.  

ඒ නිහ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහවේත්, ගරු විදුලිඵර වහ 

ඵරලේින ඇභිනතුමිඹවේත්, අඳ සිඹලු වදනහවේත් 

ඵරහවඳොවයොත්තු ්දව්ද වේ යවට් සිටින දරු්දවේ 
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[ගරු  වප්ර ේභරහල් ජඹවේකය  භවතහ] 
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අධාහඳනඹ වහ අලා කයන විදුලි ඵරඹ රඵහ  ජභත්, ඒ හවේභ 

වේ යවට් කර්භහ්දතලහරහ ්යේබ කිරීභ  අලා විදුලි ඵරඹ රඵහ 

 ජභත්, ඳසු ගිඹ ය ිනවක කහරඹේ ිනසවේ ිනබුණු ලහඳඹ අ්ද 

කයරහ වේ ය  ාර්ධනඹේ කයහ වගන ඹන වභොවවොවත් ජ වේ 

යවට් ජනතහ  අලා කයන විදුලි ඵරඹ නවවභ නළත්නේ 

ඳහරිවබජගිකඹ්ද  අලා කයන විදුලි ඵරඹ වනොකඩහ රඵහ  

 ජභත් ඹ.  

අද ඉ්දදිඹහ, ඳහකිසතහනඹ හවේ ්සිඹහවේ ය ල් 

ගණනහක විදුලිඹ කප්ඳහදු කය්ධදි ඒ අින්ද අවප් ය  ඉදිරිවඹ්ද 

සිටිනහ. අිළ ඳළඹ 24භ වනොකඩහ විදුලිඹ රඵහ වද්දන ක යුතු 

කයරහ ිනවඵනහ.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Deputy Minister, please wind up now.  

 
ගරු වප්ර ේභරහල් ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு  ழமபநளல் ஜனமசகப) 

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

විදුලි බිර ඉවශ ගිඹහ කිඹරහ ඒ කරුණ අල්රහ වගන 

තමු්දනහ්දවේරහ ්ණ්ඩු  ගව්දන වදනහ නේ, ඒක 

තමු්දනහ්දවේරහ කයන වරොකු ළරැ්ධදේඹ කිඹන කරුණ භතේ 

කයමි්ද, භවේ කථහ වහ ේඵ්දධිත වල්ඛන කිහිඳඹේද වේ 

අසථහවේ ජ බහගත* කයනහ. 

භවේ කථහ ේපර්ණ කිරීභ  කහර වේරහ භදි නිහ කථහවේ 

ඉිනරි වකො  වළ්දහඩ්  හර්තහ  ඇතුශත්  කිරීභ වහ 

බහගත* කයමි්ද භවේ චන සල්ඳඹ අ්ද කයනහ. 

වඵොවවොභ සතුිනයි. 

 
*බහවේඹ භත තඵන රද කථහවේ ඉිනරි වකො : 
*சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட உகபனழன் ஞ்சழன குதழ:: 

*Rest of the speech tabled: 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භහ කලි්ද ව්ද කශ න 

විදුලි ඵරහගහයර නිසඳහදනඹ ජහිනක ඳ්ධධිනඹ  නකතු ව්ධදි, ත දුය ත් 

විදුලි ඵරඹ ිළිතඵ කිසිවකු ත් කථහ කය්දන  ඉඩ වනොරළවඵන ඵ භහ 

විලසහ කයනහ. 

අඳ  ඉරේකඹේ ිනවඵනහ. ඒ වේ ය  දියුණු කිරීවේ ළඵෆ 

වුභනහයි. ඒ වහ සුදුසු දරු ඳයපුයේ නිර්භහණඹ කිරීභ යුගවආ 

අලාතහ ඵ යජඹ වත්රුේ වගන ිනවඵනහ. ඒ හවේභ අවප් යවට් 

කර්භහ්දත ේවේත්ර්ඹ දියුණු කය්දන ඕනෆ. ඒ තුිත්ද රැකිඹහ අසථහ ළඩි 

කය්දන ඕනෆ. වේ සිඹලු ව්ධල් නේක අවප් ය  ඵරලේින 

වේ්දද්රoසථහනඹේ ඵ  ඳත් කිරීභ වහ අඳ සිඹලු වදනහ දහඹක විඹ යුතුයි 

කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe. 

You have 15 minutes.  

[අ.බහ. 3.13] 

 
ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, සතුිනයි. 
 

I would like to commence my speech by telling the 

Hon. Minister of Power and Energy that there is a saying: 

“Victory has many fathers, but defeat is an orphan”.  
"ජඹග්රාවණඹ වහ ිළඹරු ඕනෆ තයේ සිටිනහ. වළඵළයි 
ඳයහජඹ වළභ ිනසවේභ අජහතකයි." ඒ හවේ ප්ර ලසනඹේ තභයි 
වේ වන වකො  වේ ඳහර්ලිවේ්දතුවේ තර්ක වමි්ද 
ඳින්දව්ද. ්ණ්ඩු ඳහර්ලසවආ තර්කවඹ්ද කිඹන විධිඹ  වේ 
යවට් විදුලි ඵරඹ ිළිතඵ ඹේ ප්ර ගිනය ලී ළඩ වකො ේ 
වකරිරහ ිනවඵනහ නේ, ඒ ඔේවකජභ කයරහ ිනවඵ්දව්ද 
්ණ්ඩුව්ද. වේ යවට් විදුලි ඵරඹ ිළිතඵ ඹේ කිසි ිළරිීමභේ 
වරහ ිනවඵනහ නේ, ඒක කයරහ ිනවඵ්දව්ද විඳේඹ. ඒක 
තභයි තර්කඹ. ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, නමුත් වේ 
හවේ විහදඹක ජ භවජන නිවඹජජිතවඹජ විධිඹ  අඳ  ිනවඵන 
ගකීභ වේ හවේ වඵොශ තර්ක ඉදිරිඳත් කයන  නක 
වනොවයි. ඇත්ත භ වේ යවට් විදුලි ඵර අර්බුදඹේ ිනවඵනහ; 
විදුලි ඵරඹ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹේ ිනවඵනහ. විදුලි බිර ේඵ්දධ 
ජනතහ  අනලා ඵයේ ඳළ විරහ ිනවඵනහ. නවවභනේ ඒ 
විදුලි බිර ජනතහ භත ඳළ වීවේ හධහයණ ඳදනභේ 
ිනවඵනහද? නවවභ හධහයණ ඳදනභේ නළත්නේ ඒක  වදන 
විඳුභ කුභේද? ඒ වහ ග කි යුත්වත් කවුද? වේ කිඹන 
කහයණහ අිළ වේ අසථහවේ ජ හකච්ඡහ  බහජන කය්දන  
ඕනෆ.  

්සිඹහවේ ්ලසචර්ඹඹ ිළිතඵ අනහළකි කිඹ්දන  ්ණ්ඩු  

දුය ඈත වඳනුණහ  වේ යවට් ිනවඵන විදුලිඵර වහ ඵරලේින 

අභහතාහාලඹ ඹ වත් ිනවඵන විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වයවහ වේ යවට් 

ජනතහ  විලහර පීඩනඹේ, තර්ජනඹේ නනහ කිඹන නක 

්ණ්ඩු  වඳනිරහ නළවළ. ඒක තභයි ්ණ්ඩුවේ කශභනහකයණඹ 

ිළිතඵ දකි්දන ිනවඵන; භනි්දන ිනවඵන වවො මිේභ. වළඵළයි 

්ණ්ඩු  ඒක වත්රුේ ග්දන ඵළරි වුණහ  වේ ප්ර ලසනඹ කල් ඇින 

වත්රුේ ගත් වඵොවවජ අඹ වේ යවට් සිටිඹහ. අිළ වේ ිළිතඵ 

ඳරිය රනඹ කයරහ ිනවඵනහ; ගවේණඹ කයරහ ිනවඵනහ. ඒ 

නිහ වේ ගළන අිළ ද්දනහ. අිළ කල් ඇින ්ණ්ඩු  අනහළකි 

කිේහ, වේ විදුලි ඵර ප්ර ලසනඹ වේ යවට් ජනතහ  දයහ ග්දන ඵළරි 

ානඹ්ද ඵ  ඳත් නහ කිඹරහ.  

භභ තමු්දනහ්දවේරහ  භතේ කය්දන කළභළිනයි, 2007 

ජනහරි 12ළනිදහ වඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහවේ හර්තහ 

නහි බහඳිනයඹහ විධිඹ  භභ ඉදිරිඳත් කවශේ මී  අවුරුදු 6ක  

කලි්ද කිඹන නක. නදහ COPE නවේ අවප් නිරීේණර ිනබුණු 

කරුණු කීඳඹේ භභ වඳ්දහ වද්දනේ. අිළ ්ණ්ඩු  නදහ යතු 

light නකේ නළත්නේ, අදහනභේ ඇින ඵ වඳ්දහ වද්දන ගත් 

ිළඹය ගළන භභ කිඹ්දනේ.  

නභ හර්තහවේ කිඹනහ, "රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

අබා්දතය විගණක අාලඹ විසි්ද වවිතදයේ කයන රද ඉඩේ 

ගනුවදනුර  අදහශ වචජදනහ රළඵ සිටි නිවඹජජා 

හභහනාහධිකහරී (ිළරිස) නභ වචජදනහ ිනබිඹ ජත් 2006 ජලි 30 න 

දින සි   ක්රිේඹහත්භක න ඳරිදි වකයරිළටිඹ ඵරහගහයවආ ාහඳෘින 

කශභනහකරු වර රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසි්ද ඳත් කයනු 

රළඵ ිනවඵනහ." කිඹරහ. 

වේ හවේ අිනවිලහර, වකජටි ගණනක දූණඹක වඹදුණු 

නිවඹජජා හභහනාහධිකහරියඹකු තභයි වකයරිළටිඹ 

ඵරහගහයඹ  ඒ ක යුතු බහය ඳත් කය්දව්ද.  වකයරිළටිඹ 

ඵරහගහයඹ වදනවකො  විදුලිඵර භණ්ඩරඹත් නේක ගිවිසුභේ 
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————————— 
*  පුසතකහරවආ තඵහ ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

අත්්ද කයනහ, නක විදුලි ඒකකඹක  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

වගවිඹ යුතු ටිනහකභ  රුිළඹල් 11.50යි කිඹරහ. අද වේ නවකො  

 ් ණ්ඩු විදුලි ඒකකඹක  රුිළඹල් 28ක  ළඩි මුදල් ප්ර භහණඹේ 

වගනහ. ඒක ේපර්ණවඹ්දභ නභ ගිවිසුවභ්ද ිළ යි සිදු 

කය්දව්ද. වකයරිළටිඹ  ඵරහගහයඹ භඟ නභ ගිවිසුභ ඇින කය 

ග්දනවකො , වඳෞ්ධගලික අාලවඹ්ද ල්ලි අයවගන නඹ නිභ 

කය්දන  ක යුතු කශහ  අහනවආ සිදු වුවණ් වභොකේද? වේ 

යවට් ිනවඵන ාසථහිළත නීිනඹ මුළුභනි්දභ උල්රාඝනඹ 

කයමි්ද, වේහ බහයකහය අයමුදවර්ද - ETF නවක්ද - නභ ඳනවත් 

ප්ර ිනඳහදනර  ඳ වළනි රුිළඹල් මිලිඹන 5,000ේ අයවගන තභයි 

වේ ාහඳෘිනඹ ඳ ්දවගන ිනවඵ්දව්ද. රුිළඹල් මිලිඹන 5,500්ද 

අ්ද කයනහඹ කිඹපු ාහඳෘිනඹ අහනවආ රුිළඹල් මිලිඹන 

11,000ේ  දේහ ළඩි කයනහ. වේ සිඹලු තී්දදු තීයණ ග්දව්ද 

කවුද?  නදහ විඳේඹද වේ තී්දදු තීයණ ගත්වත්?  

නභ හර්තහවේ වේ විධිඹ  ව්ද වනහ.  

“භණ්ඩර 08ක සි  10ේ  දේහ වේඹ කය ඇින නිවඹජජා 

හභහනාහධිකහරියඹහ ඵයඳතශ වචජදනහර  ළරැදිකරු වී 

වේවඹ්ද වනයඳහ වළරීභ වහ නි ර්ව්ධල වී සිටින 

පු්ධගරවඹකි.”  

නිසි ිළඹය ගළනීභ වහ අධාේ භණ්ඩරඹ වත නකී නීින 

හර්තහ ඉදිරිඳත් වනොකය ඒහ ඟහ ගළනීභ ගළන ග කි යුතු 
විේහභ රත් හභහනාහධිකහරියඹහවේ නභ  අිළ වභහි  ව්ද කය 
ිනවඵනහ. ව ්දඩර් භණ්ඩර 08ක සි  10 දේහ ගණනහේ 
නිවඹජජනඹ කය්දන  නහි බහඳිනයඹහ විධිඹ  ඳත් කය 
ිනවඵ්දව්ද,  අිනවිලහර මුදල් දූණර වඹදිරහ, ඒ වචජදනහර  
රේවීභ විතයේ වනොවයි විභර්ලනලි්ද ඳසු  ළරැදිකරු ඵ ත් 
ඔප්පු වුණු පු්ධගරවඹේ. ළරැදිකරු ඵ  ඔප්පු වුණහ ත් ඳසු 
තභයි  වේ පු්ධගරඹහ ව ්දඩර් භණ්ඩරර  ඳත් කයවගන 

ිනවඵ්දව්ද.  

නභ හර්තහවේ තදුය ත් වභවවභ ව්ද  වනහ. 

 “නිවඹජජා කශභනහකරු කල්ව්ධයහ භවතහ ඳහයදෘලාබහඹ 

ේඵ්දධවඹ්ද දළඩි අභිවඹජගඹක  රේ ව ඊශඟ ව ්දඩර් 

භණ්ඩර බහඳින ලවඹ්ද ඳත් කිරීවේ ගකීභ යාජිත් 

වෂෝදවේකහ භවතහ විසි්ද දළරිඹ යුතුඹ. නවේ වුත්, වේ 

භහන වචජදනහ රළබු වේකඹ්ද වේවඹ්ද ඳව කිරීභ ව 

නඩු ඳළරීභ ඳභණේ වනො, ඇතළමු්ද ඵ්දධනහගහයගත වීද 

සිටිින”.  

නතවකො  වේ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නක  ඳහරනඹ කයපු 

හභහනාහධිකහරියඹහ, නිවඹජජා හභහනාහධිකහරිරු්ද සිදු කය 

ඇින වචජදනහර  භහන වචජදනහ කයපු වඵොවවජ උදවිඹ 

රැකිඹහලි්ද වනයඳහ ිනබුණහ. භවරු්ද දඬුේ නිඹභ වීභ නිහ  

සිය වගල්ර සියගත වරහ සිටිඹහ.  නතවකො  වභළනි 

තත්ත්ඹේ ිනවඵ්ධ ජ අිළ නදහ ව්ද කශහ, "ාසථහවේ වය භට් භ 

දශ ලවඹ්ද රුිළඹල් බිලිඹන 15 දේහ ඉවශ නළී භ  වවේතු වවආ 

අඹවඳත් කශභනහකයණඹ, අකහර්ඹේභතහ ව දූණඹ ඊ  ඵර 

ඳෆ ඵයඳතශ හධක ඵ කහයක බහවේ තීයණඹ වේ." කිඹරහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, මී  අවුරුදු වඹක    
කලි්ද බිලිඹන 15ේ වුණු නභ ඳහඩු අද නවකො  බිලිඹන 45 
ඉේභහ ගිහි්ද ිනවඵනහ. නදහ අිළ නිර්ව්ධල ඉදිරිඳත් කය 
ිනවඵනහ. වේ ඳහඩු වරහ ිනවඵ්දව්ද, වරජක වවශ වඳොවශේ 
වතල් මිර ඉවශ ගිඹ නිහ වනොවයි. වේ ය වට් ජර හිඟඹ 
නළත්නේ, ර්හඳතනඹ භදිකභ නිහ වනොවයි, වේ විදුලිඵර 
ේවේත්ර්වආ ිනවඵන ාචහ ව දූණඹ නිහයි කිඹරහ. නදහ භභ 
 COPE  නවේ  ජ වේ ිළිතඵ ඳරීේණ කයනවකො  ඉතහ ඉවිත්ද 
අඳ  ඵරඳෆේ ඇින වුණහ. වේ භවය ක යුතු ගළන අඳ  ප්ර ලසන 
කය්දන  නඳහ කිඹරහ කිේහ. දූණ ිළිතඵ වේ ඳහර්ලිවේ්දතු 
කහයක බහවේ ප්ර ලසන කිරීවේ  ජ නිරධහරි්ද අඳවසුතහ  ඳත් 

වනහ කිඹරහ කිේහ. නමුත් නදහ ්ණ්ඩු නවවභ කල්ඳනහ 
කශහ, නිරධහරි්ද අඳවසුතහ  ඳත්වයි කිඹරහ. නමුත් අද කවුද 
අඳවසුතහ  ඳත් වරහ ිනවඵ්දව්ද?  නිරධහරි්දද, ්ණ්ඩුද?   

 
ගරු භ්දත්රීඊයවඹේ 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் ஒருயர்) 

(An Hon. Member) 

ජනතහ. 
 

ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

දළ්ද ්ණ්ඩු අඳවසුතහ  ඳත්වරහ ිනවඵන ඵ ඇත්ත. ඒක 

ගළන අඳ  ප්ර ලසනඹකුත් නළවළ. ඒක ගළන අිළ දුේ ්දව්දත් නළවළ. 

වභොකද, ඒක ්ණ්ඩු වුභනහව්ද අඳවසුතහ  ඳත්වීභේ. 

නමුත් වේ යවට් දුගී දුප්ඳත් ජනතහ, විවලේවඹ්දභ විදුලි ඒකක 

90ේ, 180ේ හවේ කුඩහ ප්ර භහණඹ්ද ඳහවිච්ික කයන, නදිවනදහ 

අධාහඳන ක යුතුර  වගදය නක  ඵල්බ් නකේ විතයේ දභහවගන 

සිටින, නක රයිට් නකේ ඳත්තු කයවගන ළඩ ක යුතු කය ග්දනහ 

වේ යවට් දරු ඳවුල් ද රේ ගණනේ අද වේවක්ද පීඩහ  ඳත් 

වරහ ිනවඵනහ. ඒක නිහ අඳ  දුක ිනවඵ්දව්ද ඒක ිළිතඵයි.  

අිළ කනගහටු ්දව්ද ඒ ිළිතඵයි. ගරු වජජ්ද වවනවියත්න 

ඇභිනතුභහ කිේහ,  විඳේඹ වේක ව්ධලඳහරන ප්ර ලසනඹේ කය 

ග්දන නක වවො නළවළ කිඹරහ. ගරු නිවඹජජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, වේක ව්ධලඳහරන ප්ර ලසනඹේ. විඳේඹ විසි්ද 

වේක  ව්ධලඳහරන මුහුණුයේ වද්දන  ඕනෆ නළවළ.  

වේ යවට් ජනතහ ද්දනහ වභතළන ිනවඵ්දව්ද ව්ධලඳහරන 

ප්ර ලසනඹේ ඵ. කශභනහකයණඹේ වනොද්දනහ, දූණවඹ්ද ිළරුණු 

්ණ්ඩුක ඳරිඳහරනඹ තුශ ජනතහ  පීඩනඹ  රේ ව්දන  

සි්ධධ වනහ නේ ඒක ව්ධලඳහරන ප්ර ලසනඹේ.  ්ණ්ඩු ඳේඹ 

වකොවවොභද කිඹ්දව්ද ඒක ව්ධලඳහරන ප්ර ලසනඹේ කය ග්දන 

නඳහඹ කිඹරහ. තමු්දනහ්දවේරහ කිඹනහ නේ වේක ව්ධලඳහරන 

ප්ර ලසනඹේ වනොවයි කිඹරහ,  තමු්දනහ්දවේරහත් ඒ ගළන කථහ 

කය්දන නඳහ. නවවභ නේ තමු්දනහ්දවේරහ ත් ඒ ගළන ප්ර ලසනඹේ 

නළවළව්ද. ඒ නිහ වේ වඵොරු, පුහු තර්ක වගවනන නක නතය 

කය්දන ඕනෆ. වේ යවට් ජනතහ  අතාලාභ ජරඹ ව විදුලිඹ 

හධහයණ මිරක , මිනිසසු්ද  දය්දන පුළු්ද මිරක  රඵහ  ජවේ 

ගකීභ ප්ර ජහත්දත්ර්හ ජ ්ණ්ඩුේ වත අවප් යවට් ්ණ්ඩුර භ 

ාසථහව්ද ඳයපු ගකීභේ. නතවකො  ඒ ගකීභ ්ණ්ඩු 

ඉස  කය්දව්ද නළත්නේ ඒක ඵයඳතශ ව්ධලඳහරන ප්ර ලසනඹේඹ 

කිඹන කහයණඹ අිළ අභතක වනොකශ යුතුයි.  

අද වේ ිළිතඵ කථහ කයන වකො  ඇභිනරු ඇඟ වබ්යහ 
ග්දන වදනහ. වේක ්ර්ථික ඝහතකඹකුවේ ළඩේ කිඹරහ 
කිඹනහ. වේක භවහ බහණ්ඩහගහයවආ වල්කේවේ, නළත්නේ විභල් 
වීයාල ඇභිනතුභහ කිඹන විධිඹ  වේ යවට් ්ර්ථික ඝහතකඹහවේ 
වඹජජනහේ කිඹරහ අද ්ණ්ඩු වේ ඇභිනරු කරුණු ඉදිරිඳත් 

කයනහ. වේ යවට් ්ර්ථික ඝහතකයි්ද නේ වකනකු වනොවයි, 
ඉ්දව්ද. හුඟහේ ඉ්දනහ. ඹේ කිසි අභහතාහාලඹක වල්කේයඹකු 
්ර්ථික ඝහතකඹකු වනහ නේ ඒ වල්කේයඹහ ිනඹහවගන 
ඉ්දන ඇභිනයඹහත් ඒකහ්දත ලවඹ්දභ ්ර්ථික ඝහතකඹකු 
ලවඹ්ද රක්දන  ඕනෆ. වේ ්ර්ථික ඝහතන ගළන  ්ණ්ඩුවේ 
ඉ්දන භවය ඇභිනරු්ද  දළ්ද වත්රුණහ , මී  අවුරුදු 
ගණනක  කලි්ද අිළ වේහ වවිතදයවු කයන වකො  වේ ්ර්ථික 
ඝහතකයි්ද වනුව්ද වේ උදවිඹ වඳනී සිටිඹහ.  ගරු නිවඹජජා 
කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ වනුව්ද අධිකයණර නඩු ඳළරුහ. 

ඔඹ කිඹන ්ර්ථික ඝහතකඹහ තා ලවඹ්දභ වේ යවට් ්ර්ථික 
ඝහතකඹකු විධිඹ  නේ වකරුහ.  නවවභ කයරහ ඳළඹ 24ේ 
ඇතුශත භවහ බහණ්ඩහගහය වල්කේ තනතුවය්ද ඳ්දන්දන 
ඳශමුළනි තහ  වේේසඨහධිකයණවආ විනිලසචඹ භණ්ඩරඹේ 
විසි්ද නිවඹජගඹේ රඵහ දු්දනහ.  ජනතහ  කයපු හඳයහකර 
අඳයහධඹ වනුව්ද රේ ඳවේ ්දදි වග්දන කිඹරහ 
අධිකයණවඹ්ද නිවඹජගඹේ  ජරහ ඉත් කශහ. නළතත් 
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අගවිනිසුරුරු භහරු න තුරු ඉරහ, අධිකයණඹ  ඵරඳෆේ 
කයරහ, වේ යවට් අධිකයණවආ ිනබුණු සහකරනත්ඹ, ගරුත්ඹ 
ලත ඳවක  තක්දව්ද නළින වකවරරහ දහරහ, ඒ 
විනිලසචඹකහයරු දු්දනු තී්දදු වේ විනිලසචඹකහයරු රහ වනස 
කයරහ තභයි ඔඹ ්ර්ථික ඝහතකයි්ද නළත වගනළල්රහ  නළතත් 

වේ යවට් ්ර්ථිකඹ  ේපර්ණ ලවඹ්ද අහනඹ දේහ ඝහතනඹ 
වීභ ිළණි වේ ්ණ්ඩු ළඩ ිළිතවශ වගන ඹ්දව්ද. නමුත් 
නේත් ජහිනක ඳේඹ කිේහ නේ "අද ්ණ්ඩුවේ මුදල් 
අභහතාහාලඹ වභවවඹ ්දව්ද ්ර්ථික ඝහතකඹහ" කිඹරහ, නේත් 
ජහිනක ඳේඹ නළත්නේ විඳේඹ ධයවඹ්ද, වර ජධවඹ්ද කථහ 
කයනහ කිඹරහ තමු්දනහ්දවේරහ වචජදනහ කයනහ. වළඵළයි අද 
තමු්දනහ්දවේරහවේ කළබිනට් ඇභිනරු කිඹන වකො  
තමු්දනහ්දවේරහවේ ්ණ්ඩු වගන ඹ්දව්ද ්ර්ථික ඝහතකයි්ද 
විසි්ද, අද වේ යවට් මරා ප්ර ිනඳත්ින තීයණඹ කය්දව්ද වේ යවට් 

ඉ්දන ්ර්ථික ඝහතකයි්ද කිඹරහ, තමු්දනහ්දවේරහ  ලේිනඹේ, 
වඳෞරුත්ඹේ ිනවඵනහද වකෝදද වකිත්ද ිනඹහවගන ඇත්ත 
කථහ කය්දන.  ඒක තභයි ඇත්ත කථහ කිඹරහ කිඹ්දන. අඩු 
ගණව්ද නේ වකනකු නවවභ කිඹන වකො  ත වදවදනකුත් 
ඉ්දනහද ඒක  වවඹජගඹ රඵහ වද්දන. නවවභ නළවළ. 
වභොකේද ඒක  වවේතු? හුඟේ ය ර දූණඹ ගරහ වගන 
ගිහිල්රහ ිනවඵ්දව්ද ඳවශ සි  ඉවශ . අවප් යවට් ඉවශ සි  
ඳවශ  දූණඹ ගරහ වගන ගිහිල්රහ ිනවඵනහ. ඒක නිහ 
තමු්දනහ්දවේරහ ඒක ගළන කථහ කය්දව්ද නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි,  වරි පුදුභ හිවතන 
කහයණඹේ  සිාවර පුත් ඳතක ඳශ වී ිනවඵනහ භහ අද දළේකහ.  
අල්රස වවජ දූණ  වචජදනහ විභර්ලන වකොමි්ද බහවේ 

බහඳිනතුභහ කිඹරහ ිනවඵනහ, "වභච්චය කල් අල්රස වවජ දූණ 
වචජදනහ විභර්ලන වකොමි්ද බහව්ද ඇල්ලුවේ වහල් භළස්ද. 
-ඒ කිඹ්දව්ද අද න තුරු අල්රහ ිනවඵ්දව්ද වහල් භළස්ද-   
වළඵළයි දළ්ද වභජරුත් අල්රනහ" කිඹරහ. භභ අල්රස වවජ දූණ 
වචජදනහ විභර්ලන වකොමි්ද බහවේ බහඳිනතුභහ  අභිවඹජග 
කයනහ, පුළු්ද නේ නක වභජවයේ අල්ර්දනඹ කිඹරහ. නවවභ 
ලේිනඹේ නළවළ. ඔඹ වකොමි්ද බහර  ඉදිරිඳත් කයපු 
වකොභහරිසරහ  සහකරන, අාක තභ්දවේ යහජකහරිඹ ඉස  
කය්දන අසථහ වදනහ නේ වේ යවට් කිසිභ වවේතුේ ිනබුවණ් 
නළවළ දවවත්න ්ණ්ඩුර භ ාසථහ ාවලජධනඹ අරාගු 

කය්දන. දවවත්න ්ණ්ඩුර භ ාසථහ ාවලජධනඹ අරාගු 
වකරුවේ ඔඹ වකොමි්ද බහ වළභ නක භ තභ්ද කිඹන ඕනෆ 
වදඹේ කයහ ග්දන පුළු්ද වව්දචයිඹරහ ටිකේ වකොභහරිසරහ 
විධිඹ , බහඳිනරු විධිඹ  ඳත් කය ග්දන ඕනෆ නිහ.  ඒ නිහ 
අල්රස වවජ දූණ වචජදනහ විභර්ලන වකොමි්ද බහවේ 
බහඳිනතුභහ ඒ කිඹහපු කහයණඹ වරි විහිළුේ.  වේ යවට් දූණ 
ගළන ව්ද වරහ ිනවඵන "වකජප්" හර්තහ වේ යවට් 
ඳහර්ලිවේ්දතු ඉිනවහවආ ඳශමුළනි තහ  වේ භවහ බහවේ 
ඒකභිනක ේභත වුණු හර්තහේ.  

්ඹතන 16ක  වකජටි 30,000ක  ළඩි වේ යවට් 
භවජනතහවේ මුදල් වොයකේ කිරීේ,  දුණ කිරීේ ිළිතඵ 

ඳරීේණ ඳත්හ අල්රස වවජ දූණ වචජදනහ විභර්ලන 

වකොමි්ද බහ  හර්තහේ ඹ්දන ඹ කිඹහ භභ වඹජජනහේ 

ඉදිරිඳත් කශහ   ඳසවේ, වේ ගරු බහවේ නදහ කථහනහඹක සිටි 

වි.ජ.මු. වරොකු ඵණ්ඩහය භළිනතුභහ ඒක බහ  ඉදිරිඳත් කශ 

අසථහවේ නභ වඹජජනහ  වේ බහවේ භළින ඇභිනරු්ද සිඹලු 

වදනහවේභ - වදසිඹ විසිඳස වදනහවේ භ- නකඟත්ඹ ඇින 

ඒකභිනක ේභත කශහ. ඒ විධිඹ  ේභත කය, ඒ හර්තහවේ ඒ 

දූණර  අදහශ - ග කි යුතු- ව්ධලඳහරනඥඹ්ද  ව 

නිරධහරී්ද   විරු්ධධ නඩු භඟ  ඹ්දන ඹ, ඒ උදවිඹ  දඬුේ 

කය්දන ඹ කිඹහ  ඹළවහභ, අද නවතේ ඒ දූෂිත ගනුවදනු 16 

ිළිතඵ - ඒ නක කහයණඹේ ිළිතඵ වවජ- විභර්ලනඹේ 

කය්දන  අල්රස වවජ දූණ වචජදනහ විභර්ලන වකොමි්ද 

බහ  වයිඹේ නළවළ. නක කහයණඹේ ිළිතඵත් ඳරීේණඹේ 

ඳත්හ නළවළ. නක අඳයහධඹේ ිළිතඵ නඩුේ ඳයහ නළවළ. නදහ 

අඳ වේ හර්තහ වාග්දව්ද නළින ඉදිරිඳත් කශහ. 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, now wind up please. 
 
ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

භවේ කථහ අහන කය්දන යි ඹ්දව්ද ගරු නිවඹජජා 

කහයක බහඳිනතුභනි. වේ  හර්තහවේ නේ, ගේ ඇින ව්ධලඳහරන 

ඳේ වේදවඹ්ද වතොය, වභොන ඳේවආ හිටිඹත් නක 

ඇභිනයවඹේ විතයේ මිලිඹන 5074ේ වොයකේ කශහඹ කිඹහ 

වේ හර්තහ  ඉදිරිඳත් කය නභ හර්තහ අල්රස වවජ දූණ 

වචජදනහ විභර්ලන වකොමි්ද බහ   අඳ ඹහ ිනවඵනහ. ඔඹ 

වභජරු අල්ර්දන පුළු්දඹ කිඹන අල්රස වවජ දූණ වචජදනහ 

විභර්ලන වකොමි්ද බහ  අඩු ගණව්ද මිලිඹන 5074 වොයකේ 

කශ ඒ ව්ධලඳහරනඥඹහ  නවයහිත් නඩුේ ඳය්දන ඹ කිඹහ 

අඳ ඉල්රනහ. වේ ඳිනන ර භවේදඹ තුශ ඒ අභිවඹජගඹ ඒ අඹ  

බහය ග්දන  ඵළරි ඵ අඳ ද්දනහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අහන ලවඹ්ද භහ 

කිඹ්දව්ද වභඹයි. වේ ඵයඳතශ ානඹ  අඳ දළ්ද ඳත් වරහ 

ඉයයි. නභ නිහ වේ ිළිතඵ නකිවනකහ  වචජදනහ කය්දන  

කලි්ද,  2006 මිලිඹන 15 ේ ිනබුණු විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ඳහඩු 

අවුරුදු වඹේ ඹනවකො  බිලිඹන 45ක ඳහඩුේ දේහ ළඩි වුවණ් 

වකොවවොභ ද කිඹහ වොඹ්දන  ්ණ්ඩුවේ ගකීභේ ිනවඵනහ. 

ඒක කරුණහකය නිළයදි කය ග්දන. ඒ නිළයදි කිරීේර  

විඳේඹ ලවඹ්ද අඳ තමු්දනහ්දවේරහ  වවඹජගඹ වදනහඹ 

කිඹන කහයණඹ භතේ කයමි්ද භවේ කථහ අ්ද කයනහ.  

 

[අ.බහ. 3.28] 
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ (ක්රීාඩහ අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக -  யழக 

னளட்டுத்துக அகநச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වළභදහභ අලුත්කවඩ්  

උහවිවආ හවේ  ඳහර්ලිවේ්දතු  ඇවිත් විවිධ තර්ක ඉදිරිඳත් 

කයන  ගරු  විජඹදහ යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභහවේ  කථහව්ද  ඳසවේ  

භ  කථහ කය්දන  අසථහේ රළබීභ  ගළන  භහ ඉතහභත්  

්දවතජල වනහ. විඳේවආ සිඹලු වදනහවේ කථහර හයහාලඹ 

ගත්තහභ, අද විදුලි ඳහරිවබජගිකඹ්දවේ විදුලි ගහසතු 

ාවලජධනඹේ කිරීභ  ්ණ්ඩු ක යුතු කය්දව්ද යජවආ දූණ 

නිහ වහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ දූණ නිහඹ කිඹන නකයි 

තමු්දනහ්දවේරහ අධහනඹ  වඹොමු කශ කහයණඹ  වළටිඹ  වඳනී 

ඹ්දව්ද. භවේ මිත්ර් ගරු විජඹදහ යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභහ COPE  

නවේ බහඳින වළටිඹ  ඉ්දනවකො  භහත් නභ කමිටුවේ  හිටිඹහ.  

භහ වේ අභහතාහාලඹ ගළන ඔඵතුභහ  ඩහ වවො  ද්දනහ. භහත් 

වේ අභහතාහාලවආ නිවඹජජා අභහතායඹහ හිටිඹහ. නභ නිහ, 

ඔඵතුභහ හවේභ අඳ ත් වේ ිළිතඵ අවඵජධඹේ ිනවඵන නිහ, 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඇයි වේ වදඹ කය්දව්ද කිඹන නක ිළිතඵ 

යවට් ජනතහත්,වේ ඳහර්ලිවේ්දතුවේ ඔඵතුභ්දරහත් දළනුත් 

කිරීභ අවප් යුතුකභේ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි වභතුභ්දරහ කිඹ්දව්ද, 

වේ ්ණ්ඩු විදුලි ගහසතු ළඩි කය්දව්ද ාචහ, දූණ ිනබුණු 

නිහ ඒක වග්දන වේ වොයකේ කයන ල්ලි ටික 

ඳහරිවබජගිකඹ්දවේ ඇඟ  දහනහ කිඹහ යි.  වරි රසනයි. නදහ 

වේර ත්  නල්වර්දන  ඵළරි ඉ්දන තමු්දනහ්දවේරහ  , අය 

වභොනහත් කය ග්දන  ඵළරි ගරු ඩිරහ්ද වඳවර්යහ 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ඇභිනතුභහ  විරු්ධධ  විලසහබාග වඹජජනහේ වගනළල්රහ 

්ණ්ඩු උඩි්ද ිනබ්ඵහ හවේ,   වභොකේද අහු ව්දව්ද ඒවක්ද 

්ණ්ඩු  ගව්දන උත්හව කයනහ. ගරු විජඹදහ යහජඳේ 

භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ ද්දනහ, නේදවස නසිඹ අසගණ්දර වේ 

යවට්    සිඹඹ  75ේ විදුලිඵරඹ නිසඳහදනඹ කවශේ ජර විදුලිවඹ්ද 

ඵ. සිඹඹ  25යි ඩීල් ඵරහගහයලි්ද නිසඳහදනඹ කවශේ. වේක 

වේ විධිඹ  සි්ධධ වරහ අද සිඹඹ  75ේ විදුලිඵරඹ නිසඳහදනඹ 

කය්දව්ද ඩීල් විදුලිඵරහගහයලි්ද. ජරහශ්රිලත ඵරහගහයලි්ද 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කය්දව්ද සිඹඹ  25යි. ජරවඹ්ද විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කය්දන ඒකකඹක  මිර කීඹද ඹ්දව්ද කිඹහ ඔඵතුභහ 

ද්දනහ. ඩීල්ලි්ද විදුලිඹ ඒකකඹේ  නිසඳහදනඹ කය්දන ඹන 

මිරත් ඔඵතුභහ ද්දනහ.   

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි,  සිඹඹ  75ේ ජර විදුලිඵරහගහයලි්ද අඳ 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කශහ නේ, අද වනවකො  වේ මිර ත් අඳ  

විදුලිඹ වද්දන  ඕනෆ නළවළ. මී  ඩහ හුඟේ අඩුව්ද වද්දන  

පුළු්ද. වළඵළයි අද වනවකො  අඳ  සි්ධධ වරහ ිනවඵ්දව්ද 

සිඹඹ  75ේ  ඩීල් ්ශ්රිලත ඵරහගහයලි්ද  විදුලිඹ  නිසඳහදනඹ 

කය්දනයි.  

දළ්ද ඔඵතුභහ  භහ ඉතහභ වකටිවඹ්ද කිඹ්දනේ. වේ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ ඳහරිවබජගිකවඹජ මිලිඹන 5ේ ඉ්දනහ. ගරු විජඹදහ 

යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභනි,  වේ මිලිඹන ඳවව්ද මිලිඹන 3.7ක  - ඒ 

කිඹ්දව්ද ඒකක 90ක  අඩුව්ද ඳහවිච්ික කයන ඳහරිවබජගිකවඹජ 

මිලිඹන 3.7ේ ඉ්දනහ. ඒ කිඹ්දව්ද සිඹඹ  65ේ ඉ්දනහ.  

ඒ අඹවග්ද - unit 60-90 අතය ඳරිවබජජනඹ කයන අඹවග්ද- 

අිළ unit නකක  charge කය්දව්ද රුිළඹල් 7.50යි. ඒකක 30ේ 

ඳහවිච්ික කයන ඳහරිවබජගිකඹහවග්ද unit නකක  අඹ කය්දව්ද 

රුිළඹල් 3.00යි.  ඒකක 30-60 දේහ 4.70යි. ඒකක 60-90 දේහ 

රුිළඹල් 7.50යි. ඒ අනු unit  90 දේහ average ගත්තහභ අිළ unit  
නකක  අඹ කයන ගණන රුිළඹල් 5.00යි. ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, 

නිසඳහදිත විඹදභ කීඹද? රුිළඹල් 23.60යි 

න්දජිභ  වතල් ටික දභරහ start  කයරහ, දුරහ - [ඵහධහ කිරීේ] 

රුිළඹල් 23.60යි කිඹ්දව්ද රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විදුලිඹ 

ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ කයන මිර. විදුලිඹ ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ 

කයන cost නක. [ඵහධහ කිරීභේ] තමු්දනහ්දවේ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ බහඳිනද? Unit cost නක කීඹද? භසත ගණන. 

[ඵහධහ කිරීභේ] ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භභ වේ කථහ කය්දව්ද ජරඹ, 

ඩීල් වඹොදහ නිසඳහදනඹ කය්දන ළඹ න  ේපර්ණ ගණන. 

දළ්ද ඔඵතුභහ කිඹ්දව්ද රුිළඹල් 20.00යි කිඹරහ ව්ද. [ඵහධහ 

කිරීභේ] දඹහසිරි ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභහ, දළ්ද ඔඹ ව ලිවෂජ්ද 

නවක්ද භල් කඩන නක නත්රහ වඳොඩ් ඩේ වේක 

අවග්දනවකජ. [ඵහධහ කිරීභේ]ඉින්ද අවග්දන. භභ කිඹන නක 

අවග්දනවකජ. භභ ළයදියි කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹනහ ව්ද.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භල් වනොවයි.   

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වරි, වරි. භල් වනොවයි, ිළච්ච භල්. [ඵහධහ කිරීභේ] ිළච්ච භල් 

කිඹමු වකජ. දළ්ද ඔඵතුභහ කිඹනහ ව්ද රුිළඹල් 20.00යි කිඹරහ 

විඹදභ. ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අිළ විකුණ්දව්ද - [ඵහධහ කිරීභේ] 

නවවභ නේ ඔඵතුභහ කිඹ්දව්ද රුිළඹල් 12.00යි කිඹරහද? [ඵහධහ 

කිරීභේ] ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භහ ව්දන. රුිළඹල් 23.60යි 

වනොවයි, 21.50යි. භහ ව්දන, ඒක ඉල්රහ අස කය ග්දනහ. 

රුිළඹල් 21.50යි. රුිළඹල් 21.50  නිසඳහදනඹ කයන විදුලිඹ 

ඒකකඹේ සිඹඹ  65ේ ඳහරිවබජගිකඹ්ද  අිළ වද්දව්ද රුිළඹල් 

5.00ක යි. නතවකො  තමු්දනහ්දවේ කිඹ්දව්ද වේක වවොයකභ 

කිඹරහද? වේක  කිඹ්දව්ද වවොයකභද? ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ්දහඹභ කීඹද? [ඵහධහ කිරීභේ] වඳොඩ් ඩේ 

ඉ්දන, වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන. ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභනි, 

ඔඵතුභහ ඉින්ද "සිඹල්ර දත්" ව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] ඔඵතුභහ හිතහ 

වගන ඉ්දව්ද COPE නවේ කෆගවරහ, ඳහර්ලිවේ්දතුවේ කෆගවරහ 

"සිඹල්ර දත්" කිඹරහ ව්ද. ඔඵතුභහ ද්දන වකවවල්භරේ නළවළ. 

ඔඵතුභහ කෆගවරහ නිකේ වීයඹහ ව්දන ඹනහ. වඳොඩ් ඩේ 

ඉග්දන.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

්දහඹභ රුිළඹල් බිලිඹන 183යි. ගරු විජඹදහ යහජඳේ 

භ්දත්රීඊතුභනි, ඒ රුිළඹල් බිලිඹන 183්ද රුිළඹල් බිලිඹන 144ේ 

වතල්ර  විතයේ ඹනහ. අවප් විදුලි ඵරහගහයර වතල් බිර 

විතයේ රුිළඹල් බිලිඹන 144යි. වඳෞ්ධගලික ඵරහගහයර  

රුිළඹල් බිලිඹන 19ේ අිළ වගනහ. විකල්ඳ ඵරලේින 

ඵරහගහයර  රුිළඹල් බිලිඹන 13ේ වගනහ. නකතු රුිළඹල් 

බිලිඹන 170යි. ළටුප්ර  ඹනහ රුිළඹල් බිලිඹන 17ේ. බහණ්ඩ 

මිර  ජ ග්දන රුිළඹල් බිලිඹන 7ේ ඹනහ. ඒවක්ද සිඹඹ  50ේ 

වකොමි්ද ගළහුහ කිඹරහ අිළ හිතමු. හභහනාවඹ්ද වකොමි්ද 

ග්දව්ද සිඹඹ  10ේ 15ේ ව්ද. අිළ හිතමු සිඹඹ  50ේ 

වකොමි්ද ගළහුහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ගරු විජඹදහ 

යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ භවග්ද අව්දව්ද - [ඵහධහ 

කිරීභේ] නළවළ, නළවළ. හභහනාවඹ්ද නීිනඥවඹජ ග්දව්ද සිඹඹ  

80යි. ව ්දඩර්ර ජ ග්දව්ද සිඹඹ  10යි. භභ ඔඵතුභහ  average 

නක කිේවේ. හභහනාවඹ්ද කථහ ත් කිඹනහ ව්ද. 

හභහනාවඹ්ද ඔඵතුභහ file නකේ ගත්තහභ ඳහර්ලිවේ්දතුවේ 

කථහ කය්දන කිඹරහ සිඹඹ  15ේ ග්දනහ. ඹේ ඹේ 

ව ්දඩර්ර  කථහ කය්දන සිඹඹ  15ේ ග්දනහ. ගරු 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි,  ගණ්ද වදරහ ඵළලුහභ වේ 

වරහ ිනවඵ්දව්ද දූණඹේ ද, ාචහේ ද  කිඹ්දන. නළවළ. ගරු 

භ්දත්රීඊතුභනි, වත්රුේ ග්දන වේක  මලික වවේතු වභොකේද 

කිඹරහ. අද අඳ  වේ වචජදනහ නල්ර වරහ ිනවඵ්දව්ද ්ණ්ඩු 

ජනතහ  වන  ජපු නිහයි. අද ඵර්දන, තුය  වනහධහය 

වදනහ; ඩීල් වනහධහය වදනහ; ප්ර හවන වනහධහය වදනහ; 

වෞඛා වනහධහය වදනහ; අධාහඳන වනහධහය වදනහ; 

කෘෂිකර්භ වනහධහය වදනහ. වේ ්ණ්ඩු ජනතහ  සිඹලු 

වනහධහය වදන ්ණ්ඩුේ. තමු්දනහ්දවේ කිඹ්දන අිළ 

වනහධහය වද්දව්ද නළත්වත් වභොනහ ද කිඹරහ. විදුලිඹ 

ඳහරිවබජගිකඹ්දවග්ද සිඹඹ  75ක  වේ ්ණ්ඩු වනහධහය 

වදනහ. ඳශමුළනි unit නක ඳහවිච්ික කයන ඇවභරිකහනු 

තහනහඳිනතුභහ ත් අිළ වේ  concession නක වදනහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි,  වභතළන ිනවඵ්දව්ද 

වන වභොකේත් වනොවයි. වේ ඳහඩු  ග කිඹ්දන ඕනෆ අිළ 

වනොවයි. වේ ඳහඩු  ග කිඹ්දන ඕනෆ නේත් ජහිනක ඳේඹ. 

ඇයි? විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වේ අදහනභ 1980  ජ දළේකහ. 1980  ජ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වේ අදහනභ දළන වගන ජර 

විදුලිඵරහගහයලි්ද අයි්ද වරහ ඩීල් ඵරහගහය නනහ කිඹන නක  

වඳුනහ ගත්තහ. ඒක නිහ තභයි රාකහවේ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹේ 

වද්දන කිඹරහ ඒ  අඹ වඹජජනහ කවශේ. 1988  ජ වජ්.්ර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඒක වද්දන සිඹලු ක යුතු කශහ. 1980 

ඉරහ තමු්දනහ්දවේරහවේ ්ණ්ඩු කහරවආ වේ ඵරහගහයඹ 

වළදුවේ නළවළ. වකොත්භවල් ඵරහගහයඹ වද්දන කරු ජඹසරිඹ 

භවත්භඹහ මුල් ගර ිනඹ්දන දිනත් වඹොදහ ගත්තහ. යනිල් විර භසිාව 

භවත්තඹහ ඊ  ඳසුදහ ඒක කල් දළේභහ.  

වකොත්භවල් ඵරහගහයඹ වදන නක කල් දළේභහ. 

තමු්දනහ්දවේරහවේ ව්ධලඳහරන තී්දදු අනු ඒ ඵරහගහය වදන 

නක කල් දළම නිහ තභයි වේ යවට් ජනතහ  වේ ඵය ඳ ්දන 
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වරහ ිනවඵ්දව්ද. නහි ේපර්ණ ගකීභ නේත් ජහිනක ඳේඹ 

බහය ග්දන ඕනෆ. 1980  ජ තමු්දනහ්දවේරහ වනොවයොච්වචජවල් 

ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ වළදුහ නේ, ඉවශ වකොත්භවල් ජර විදුලි 

ඵරහගහයඹ නිඹමිත වරහ  වළදුහ නේ ඳහඩු වභතයේ විලහර 

්දව්ද නළවළ ගරු විජඹදහ යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභහ. තමු්දනහ්දවේ 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ වේඹ කශ ඹේ ඹේ පු්ධගරඹ්ද ගළන කිේහ.  

ව ්දඩර් ගළන කිේහ. භභ ඒහ ිළිතග්දනහ. භභත් ඔඵතුභහත් 

නේක සිඹඹ  සිඹඹේ නකඟයි. භභත් නිවඹජජා ඇභින කහරවආ 

ඔඹ නේ කිඹපු වදවදනහ භහරු කය්දන කිඹරහ කිේහ. කළබිනට් 

භණ්ඩරඹ ඔඹ කිඹපු භනුසඹහ ්ඳසු යත්නපුයඹ  දභ්දන ගිඹහභ 

භභ තභයි කළබිනට් භණ්ඩරවආ ජ ඒක  විරු්ධධ වුවණ්. භභත් 

ඔඵතුභහ නේක නකඟයි ගරු විජඹදහ යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභනි. 

කළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉල්ලීභේ ්හ ඔහු  යත්නපුයවආ ඳත්වීභේ 

වද්දන කිඹරහ. භභ තභයි නදහ කළබිනට් භණ්ඩරවආ ජ ඒක  

විරු්ධධ වුවණ්. අිළ ළරැ්ධද ළරැ්ධද වර ිළිතග්දනහ. වළඵළයි ගරු 

විජඹදහ යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභනි, ඒ භනුසඹහ ව ්දඩර් නකක 

ඉවගන කශහ කිඹන වදයි්ද ළඩිභ වුවණොත් රුිළඹල් මිලිඹන 

වතයේ වවජ ඳවේ ගවරහ ඇින. වළඵළයි වභහි ඳහඩු රුිළඹල් 

බිලිඹන 61යි. වේක වත්රුේ ග්දන. ගිඹ අවුරු්ධව්ධ ඳහඩු රුිළඹල් 

බිලිඹන 61යි. වේක වත්රුේ ග්දන තමු්දනහ්දවේරහ. රුිළඹල් 

බිලිඹන 61ේ ඳහඩු ්දව්ද වන වභොකත් හි්දදහ වනොවයි. වේ 

යවට් විදුලිඹ ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ කය්දව්ද රුිළඹල් 21.50 යි. 

නයි්ද සිඹඹ  75ේ විකුණ්දව්ද රුිළඹල් 5 යි. වදවි 

වහමුදුරුව්ද, වේක වත්රුේ ග්දන! වේක තභයි ඳහඩු. වභහි 

ිනවඵ්දව්ද දූණඹ වනොවයි. වභහි ිනවඵ්දව්ද 

අකහර්ඹේභතහ වනොවයි. වභහි ිනවඵ්දව්ද ඳළළින ්ණ්ඩු 

නිඹභ වරහ  නිඹභ තී්දදු වනොගළනීභයි.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භභ කිඹ්දව්ද නළවළ 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ සිඹඹ  සිඹඹේ ිළරිසිදුයි කිඹරහ. භභ 

කිඹ්දව්ද නළවළ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ දූණඹ නළවළ 

කිඹරහ. භභත් නිවඹජජා ඇභිනයඹහ විධිඹ  ඔඹ ේඵ්දධවඹ්ද 

විලහර වඬේ නඟපු වකවනේ. භභ කිඹනහ රාකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ දූණ අර මිකතහ ිනවඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි ඒ දූණ 

අර මිකතහ කිඹ්දව්ද වරිඹ  හගයඹ  වඳොල් වරල්රේ දළේභහ 

හවේ වදඹේ. ගරු විජඹදහ යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභනි, රාකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ දූණ අර මිකතහ ගත්තහභ නඹ වේ ඳහඩුව්ද 

දලභ 0005ේ. වේක වනොවයි ප්ර ලසනඹ. තමු්දනහ්දවේරහ 

්ණ්ඩු  ඇඟිල්ර දිගු කය්දන වදනහ. අිළ ඳහයල් වද්දන 

ඕනෆ; අිළ රයිට් වද්දන ඕනෆ; අිළ  තුය වද්දන ඕනෆ; අිළ 

භෘ්ධධිඹ වද්දන ඕනෆ; අිළ වඳොවවොය වද්දන ඕනෆ. දළ්ද 

ඔඵතුභ්දරහ කිඹ්දව්ද අිළ බිලිඹන ගණ්ද ඳහඩු කය වගන විදුලිඹ 

වද්දනත් ඕනෆ කිඹරහද? ්ණ්ඩු වේ වරහවේ උත්හව කශහ 

රුිළඹල් 5ේ වේ වඵොවවොභ අඩු   ජපු විදුලිඹ ඒකකඹ 

රුිළඹරකි්ද වදකකි්ද ළඩි කය්දන. ඵර්දන ගරු විජඹදහ 

යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභනි, ඒකක 30 දේහ ඳහවිච්ික කයන අඹ  unit 

නකක  අඹ කය්දව්ද රුිළඹල් 3යි; නළනි විදුලිඹ 

ඳහරිවබජගිකවඹජ ඉ්දනහ මිලිඹන 1.1ේ. බිර න්දව්ද රුිළඹල් 

300යි. භවරු සිගයට් නකේ වඵෝදන කීඹේ ළඹ කයනහද? 

රුිළඹල් 14යි. දක  සිගයට් නකේ ඵළගි්ද අඩු කවශොත් රයිට් 

බිර වග්දන පුළු්ද ව්ද. නතවකො  රුිළඹල් 450යි ව්ද. 

දක  සිගයට් නකේ ඵළගි්ද අඩු කවශොත් තභ්දවේ වගදය 

විදුලිඹ බිර වග්දන පුළු්ද. මිලිඹන 1.1ක  රයිට් බිර විධිඹ  

න්දව්ද රුිළඹල් 300ත් 400ත් අතය ප්ර භහණඹේ. ඉිනරි මිලිඹන 

1.3  බිර විධිඹ  න්දව්ද රුිළඹල් 400ත් 500ත් අතය ප්ර භහණඹේ. 

ඊශඟ මිලිඹන 1.3  බිර විධිඹ  න්දව්ද රුිළඹල් 800ත් 1,000ත් 

අතය ප්ර භහණඹේ. ගරු භ්දත්රීඊතුභහ, වේ යවට් විදුලිඹ 

ඳහරිවබජගිකඹ්දවග්ද සිඹඹ  75ක  විදුලිඹ බිර විධිඹ  න්දව්ද 

රුිළඹල් 1,000  ඩහ අඩු මුදරේ. අිනගරු භහි්දද යහජඳේ 

ජනහධිඳිනතුභහ වළභ දහභ දුේ විඳින මිනිසු්ද ගළන සිතුහ; වළභ දහභ 

හභහනා ජනතහ ගළන සිතුහ. ඒ නිහ තභයි අඳ වේ වනහධහයඹ 

දු්දව්ද. තමු්දනහ්දවේරහ ද්දනහ වේ වනහධහයඹ වදනහත් 

නේකභ ්ණ්ඩු ලේිනභත් වනහ කිඹරහ. වේ වනහධහයඹ 

ගළන කිඹරහ ්ණ්ඩු  හ ඉ්දන ජනතහ ඉත් කය්දනයි 

තමු්දනහ්දවේරහ වේ උත්හව කය්දව්ද. විජඹදහ යහජඳේ 

භ්දත්රීඊතුභහ, අය අලුත්කවඩ්  උහවිවආ දභන තර්ක, දණ්ඩ නීින 

ාග්රාවවඹ්ද, අයවක්ද වේවක්ද දභන තර්ක වේක  වගවන්දන 

නඳහ. ඔඵතුභහවේ තර්කඹ ළරැදියි.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභිනතුභනි, - 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔේ, වභොකේද ඔඵතුභහ කිඹ්දව්ද? ඔඹ ක්ද වදක  ගවරහ 

ිනවඵන ඹර් වදක ගරහ ග්දන වකජ. වරිඹ  නිකේ වේරයි්ද 

ගවරහ හවගයි ඳහර්ලිවේ්දතුවේ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභ්දරහ කිඹන විධිඹ  භවජන 

උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ දළ්ද න ගහසතු ේභත කයරහද 

ිනවඵ්දව්ද? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තභ නළවළ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නවවභ නේ ඒක approve කිඹරහ නරහ ිනවඵ්දව්ද කවුද?  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කවුද නරහ ිනවඵ්දව්ද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Message නකේ ිනවඵනහ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ඒ කහරවආ සි්දදු කිඹන වකො  ඔඵතුභහ  message 

කීඹේ ්හද? ඒ කහරවආ ඔඵතුභහ සි්දදු කිඹන වකො  ඔඵතුභහ  

messages180,000ේ ්හ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වේ කථහ අව්දන වකජ. ඔඵතුභ්දරහවේ අලුත් ාවලජධනඹ 

අනු ඒකක 01 ඉරහ 30 දේහ විදුලි ඳරිවබජජනඹ  අදහශ 

ගහසතු කීඹකි්ද ළඩි වනහද? ඒකක 30 ඉරහ 60 දේහ 

ගහසතු කීඹකි්ද ළඩි වනහද? 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ ඔඵතුභහ  ඒ ගළන කිඹ්දනේ. ළඩ ඵරන විදුලිඵර ඇභින 

දළ්ද ඉග්දන. දළ්ද ්ඳසු කව්ද අය වදක ගවග්දන.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you have two more minutes.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නි වඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භහ ඉේභනි්ද කථහ 

අ්ද කය්දනේ. ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භහ ඔඵතුභහ  කිඹ්දන ඕනෆ 

විදුලිඹ ඒකකර මිර ළඩි කිරීභ ිළිතඵ ත න කල් අ්ද 

තීයණඹේ වගන නළවළ කිඹන නක. වේ න කල් නළනි තීයණඹේ 

වගන නළත.   

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක කිේහ නේ ඇින.      

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහත් නේක වේ 

ිළිතඵ හකච්ඡහ කය්ධ ජ වේ ිළිතඵ නතුභහවේ අධහනඹත් වඹොමු 

කශහ. වේ යවට් ඳහරිවබජගිකඹ්ද , දුේ විඳින ජනතහ  

අහධහයණඹේ වනොන විධිඹ  විදුලිඹ බිර ාවලජධනඹ කය්දන 

අිළ ක යුතු කයනහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අහන ලවඹ්ද අිළ 

විඳේඹ  කිඹනහ, කරුණහකය අතාඹ කිඹ්දන නඳහ කිඹරහ.    

තමු්දනහ්දවේරහ අතාඹ කිඹරහ තභයි අවුරුදු 19ේ ිනසවේ 

විඳේවආ ඉ්දව්ද. තමු්දනහ්දවේරහ නළින වරහ ඉ්දව්ද. 

තමු්දනහ්දවේරහ අතාඹ කිඹන නිහ තභයි 

තමු්දනහ්දවේරහවේ නහඹකඹහ  ඳහවර් වකිත්ද ඹ්දන ඵළරි. ඒ 

නිහ අතාඹ කිඹ්දන නඳහ. ය   ඇත්ත කිඹ්දන. ඳහඩු 

ිනවඵ්දව්ද දූණ, ාචහ නිහ වනොවයි.  

විජඹදහ යහජඳේ භවත්භඹහ අල්රස වහ දූණ වචජදනහ 

විභර්ලන වකොමිභ ගළන කිේහ. වභජරු අල්ර්දන කිඹරහ කිේහ. 

අිළ වේවේ වභජරු අල්රමු. දූණ ගනුවදනු ිනවඵනහ නේ අිළ 

වභජරු අල්රමු. ඒක ප්ර ලසනඹේ නළවළ. වළඵළයි, වේ ගනුවදනුවේ 

වභජරු නළවළ. ඳ රහග්දන නඳහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

ප්ර ලසනඹ අයවගන ඵළලුවොත් ඒවේ ිනවඵ්දව්ද ඒකකඹක 

නිසඳහදන මිරයි, ඒකකඹ විකුණන මිරයි අතය වන ඳහඩු 

බිලිඹන ගණනේ න නකයි. වේකයි ප්ර ලසනඹ. වේ යවට් ජනතහ 

වේක වත්රුේ ග්දන ඕනෆ. අිළ ඳහයල් වද්දන ඕනෆ; තුය 

වද්දන ඕනෆ. ඒ හවේ සිඹලුභ වනහධහය වදන ගභ්ද අවනේ 

වළභ වදඹේභ වද්දන අඳ ත් පුළු්දකභේ නළවළ. ්ණ්ඩු 

ඳත්හවගන ඹ්දනත් ඕනෆ. ගරු විජඹදහ යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභනි, 

නවවභ නළත්නේ අඳ  කය්දන ිනවඵ්දව්ද වේක වේ විධිඹ භ 

ිනඹරහ නීිනඥඹ්දවේ ්දහඹවභ්ද ්දහඹේ ඵදු වර සිඹඹ  50ක 

tax නකේ ගවන නකයි. නවවභ කවශොත් විජඹදහ යහජඳේ 

භවත්භඹහ  භහඹක  රුිළඹල් වකජටි 5ේ වග්දන සි්ධධ 

වනහ. 

ගරු විජඹදහ යහජඳේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

භභ දළනුත් tax වගනහ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ දළ්ද වගේහ  ඇත්ත ්දහඹභ වඳ්ද්දවනත් 

නළවළව්ද; කථහ කයන ඇත්ත නඩු ගණන වඳ්ද්දවනත් 

නළවළව්ද.  [ඵහධහ කිරීභේ] 

සිඹලු නඩු ටික වඳොවත්  ව්ද කයනහද? සිඹලු ්දහඹභ 

 ව්ද කයනහද? [ඵහධහ කිරීභේ] ඔඹ ඵර්දනවකජ, 

ඳහර්ලිවේ්දතුවේ ජ අතාඹ කිඹනහව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වවොයි, භභ අ්ද කය්දනේ. ගරු නිවඹජජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, අහන ලවඹ්ද කිඹ්දන  ඕනෆ විජඹදහ 

යහජඳේ භ්දත්රීඊතුභහවේ නක නඩුක  අඹ කයන ගහසතු 

හභහනාවඹ්ද රුිළඹල් මිලිඹන 10යි. නතවකො  දක  නඩු 

10ේ කථහ කවශොත්, දවඹ ළඩි කිරීභ දවඹ 100යි. ඒ කිඹ්දව්ද 

රුිළඹල් මිලිඹන 100යි. ඒක 30්ද ළඩි කවශොත් ඔඵතුභහවේ 

්දහඹභ කීඹද? වගන tax නක කීඹද? ගරු නිවඹජජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, ඒ නිහ අහන ලවඹ්ද අිළ විඳේවඹ්ද 

ඉල්ලීභේ කයනහ අතාඹ කිඹ්දන නඳහ කිඹරහ. ජනතහ  අිළ 

ඵය වදනහ වනොවයි, වේක විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ිනවඵන ඳහඩු 

අභ කය ගළනීභ වහ, යජඹ  ිනවඵන ඵය අභ කය ගළනීභ 

වහ කයන ළඩ ිළිතවශේ කිඹන නක භතේ කයමි්ද භහ නිවඬ 

වනහ. වඵොවවොභ සතුිනයි. 

 
 

[ழ.. 3.41] 

 
ගරු සීනිතේබි වඹජවවේසය්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு சவழத்தம்ழ மனளமகஸ்யபன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கம, நழன் 

கட்டண அதழகளழப்தைச் சம்ந்தநள இந்த ஒத்தழகயப்தைப் 

ழமபபகண ததளடர்ழல் ஒருசழ யளர்த்கதகள் கூ யழரும்தை 

கழன்மன். இங்ககனழல் நழன்சளப சக, தற்மளலினக் 

கூட்டுத்தளம் நற்ரம் நழலழன் னளர் மளன் ழரயங்கள் 

நழகவும் ஷ்டத்தழல் இனங்குகழன். இந்ழரயங்கள் 

அபசுக்குப் தருஞ் சுகநனளக இருப்துடன் நளழனநளக 

அல்து நளற்ல் யருநளநளக ஒவ்மயளர் ஆண்டும் 

பளநள ழதழகனமம் அபசழடநழருந்து தற்ர யருகழன். 

இதளல் இந்ளட்டு்க்கு முக்கழனத்துயம் யளய்ந்த கன 

அழயழருத்தழத் தழட்டங்கள் தகடப்டுயதுடன் நக்கழன் யளழப் 

ணமும் வீணடிக்கப்டுகழது. அமதமயகனழல், ளட்டின் 

உள்ளட்டு, தயழளட்டுக் கடன் சுகநகளும் அதழகளழக் 

கழன். இந்த ழககந இரதழனழல் நக்களுக்குப் தரும் 

சுகநனளக நளரயதுடன் அயர்கது யளழ்க்ககத் தபத்தழலும் 

வீழ்ச்சழகன ற்டுத்துகழன்து. அது நளத்தழபநன்ழ, நக்கக 

யரகந ழககநக்குக்கூட இட்டுச்தசல்கழன்து.  

2317 2318 
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ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! What is the point of Order, Hon. 

Mahindananda Aluthgamage? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sorry to disturb you, Hon. Member.  

දඹහසිරි ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභනි, විදුලිඹ ඒකක 60 දේහ කිසිදු 

ළඩි වීභේ කය්දව්ද නළවළ, ඳයණ ගණනභයි.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on. - [Interruption.] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ වරිඹ  ද්දව්ද නළතු කිඹ්දන නඳහ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Member is now speaking. Do 

not disturb him. - [Interruption-] Hon. Dayasiri 

Jayasekara and Hon. Mahindananda Aluthgamage, please 

allow the Hon. Member to speak. Hon. Yoheswaran, you 

carry on.  

 
ගරු සීනිතේබි වඹජවවේසය්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு சவழத்தம்ழ மனளமகஸ்யபன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன்ர நழன்சளபம் ன்து நக்கழன் அடிப்கடத் மதகய 

கழல் ஒன்ளகமய இருக்கழன்து. இவ்யளள ழகனழல் 

மநலும் நழன்சளபக் கட்டணத்கத அதழகளழப்ததெடளக நக்கழன் 

யளழ்க்ககத்தபத்கத நழக மநளசநள ழககநக்கு இட்டுச் 

தசல்லும் தசனற்ளட்டிக அபசு ததளடபக்கூடளது  ளன் 

மகட்டுக்தகளள்கழன்மன். இந்த நழன்சளபக் கட்டண 

அதழகளழப்தைக்கள களபணம் னளது? ஒழுங்கள ல் 

ழருயளகநழன்கந, தழட்டநழடலின்கந, சவபள ழதழப் னன் 

ளடின்கந, வண்டகள அழயழருத்தழ சளர்ள தழட்டநழட 

லின்கந ன்மய அதற்கள களபணங்களகும். கடந்த சழ 

யருடங்களுக்கு முன்ர் உகச் சந்கதனழல் நசகு ண்தணய் 

யழக குகயகடந்ததளழுதும் வதழநன்ம் ளழதளருள் 

யழககனக் குகக்க உத்தபயழட்டதளழுதும் யழக 

குகக்களத அமத அபசளங்கம்தளன், தற்தளழுது நழன்கட்டண 

அதழகளழப்க மநற்தகளண்டிருக்கழன்து. இன்ர அபசளங்கம் 

நது ளட்டிம நழன்சளபம் யமங்கும் தழட்டத்கத தர வீதம் 

அமுல்டுத்துகழன் அமதமபம், இந்த நழன் கட்டண 

அதழகளழப்க மநற்தகளண்டு நக்கழன் யளழ்க்ககத்தபத்கத 

தர வீதம் கவழ்ழகக்குக் தகளண்டுதசல்த் தவர்நளழத் 

தழருக்கழன்து. இன்ர இங்ககனழன் சக்தழ யத்துகனழல் 

தரும் தருக்கடினள ழக உருயளகழனழருக்கழன்து. 

அமதமபம், இத்துககனப் தளரத்தயகபனழல் இன்ர மசகய 

யமங்குயதழலும் தசவு தசய்யது ததளடர்ழலும் சழக்கநற் 

தன்கந களணப்டுயகத ளங்கள் உணர்கழன்மளம்.  

நழன்சளபக் கட்டண அதழகளழப்ளது அழயழருத்தழனகடந்து 

யருகழன் ளடளகக் கருதப்டுகழன் நது ளட்டில் ளளழன 

தளக்கத்கத ற்டுத்தும் ன்கத னளரும் நரக்க முடினளது. 

இந்த அதழகளழப்ளது ளட்டின் தளருளதளப யர்ச்சழக்குத் 

தகடனளகமய களணப்டும். இன்ர நழன்சளபநளது நக்கழன் 

அன்ளட மதகயமடன் இன்ழனகநனளத அத்தழனளயசழனப் 

ண்டநளகக் கருதப்டுகழன்து. ஆகமய, நழன்கட்டண 

அதழகளழப்ளது ளட்டின் ஒட்டுதநளத்தப் தளருளதளபத்தழலும் 

தளக்கத்கத ற்டுத்தும். இன்ர சளதளபண குடிநக்களும் நழன் 

யழசழழககப் னன்டுத்துகழன் ஒரு ழக உருயளகழ 

இருக்கழன்து. யழன நக்கள் தரும்ளலும் குடிகசக் ககத் 

ததளமழகமன ம்ழ யளழ்கழன்ளர்கள். இந்தத் ததளமழகப் 

தரும்ளலும் நழன்சளபத்தழன்மூமந அயர்கள் மநற்தகளள்கழன் 

ளர்கள். ஆளல், இவ்யளர நழன்சளபக் கட்டணத்கத 

அதழகளழப்தளல் அந்த நக்கள் ளளழன ழபச்சழககன 

தழர்தகளள் மயண்டினழருக்கும். இந்த யககனழம அயர்கது 

யளழ்யளதளபமும் ளதழக்கப்டும். ஒட்டுதநளத்தநளக இந்த 

நழன்சளபக் கட்டண அதழகளழப்தை சக துககழலும் நக்களுக்குப் 

ளதழப்க ற்டுத்துயதளகமய அகநமம். ததளமழற்ரகனழன் 

உள்வட்டுச் தசயழம் அதழகளழக்கப்டுயதன்மூம் அயற்ழன் 

உற்த்தழ யழக அதழகளழக்கும். அமதமபம் இந்தத் ததளமழக 

ம்ழ யளழ்கழன் அந்த நக்கழன் யளழ்யளதளபம் யரகநக் 

மகளட்டின்கவழ் தசல்யதற்கும் இது யமழயகுக்கும்.  

தளதுயளக இங்ககனழல் நழன்சளபத்துக்கள மகள்யழ 

சபளசளழனளக ஆண்டுக்கு 7 - 8 சதவீதம்  அதழகளழத்து யருகழன்து. 

இதற்குக் களபணம் நழன் ளயகனளர்கழன் ண்ணழக்கக 

அதழகளழத்தகநனளகும். இதக ழயர்த்தழ தசய்யதற்கு 

அண்ணயளக தர 'தநகள யளட்' நழன்சளபத்கத உற்த்தழ 

தசய்னக்கூடின யககனழல் தைதழன முகககப் னன்டுத்த 

மயண்டும். தநளத்த நழன்சளப தகர்யழல் சுநளர் 40 வீதம் வீட்டுப் 

ளயகக்கும் நழகுதழ 60 வீதம் ககத்ததளமழல் நற்ரம் யணழக 

ழரயங்கழன் தசனற்ளடுகளுக்கும் னன்டுத்தப் 

டுகழன்து.  

கடந்தகள மத்த சூமலிளல் ளதழக்கப்ட்ட யடக்கு, 

கழமக்கு நளகளணங்கழலுள் நக்கள் தற்மளது நவள்குடிமனழக் 

தகளண்டிருக்கழன் ழகனழல் அபசளங்கநளது, 'கழமக்கழன் 

உதனம்', 'யடக்கழன் யசந்தம்' மளன் தழட்டங்கழதெடளக 

அப்குதழக்கு நழன்சளபம் யமங்குயதளக ளடகநளடிக்தகளண்டு 

நழன் கட்டணத்கத அதழகளழக்கழன்து. இதளல் அந்த நக்கள் 

தரும் ளதழப்தைக்கு உள்ளகும் ழக உருயளகும். தற்மளது 

ற்ட்டிருக்கழன் நழன்சளப தருக்கடிகனக் குகப்தற்கு 

அபசளங்கம் சழ அணுகுமுகககக் ககனள மயண்டி 

மள்து.  களற்ளக, சூளழன ஒழ ன்யற்ழன் மூம் 

நழன்சளபத்கத உற்த்தழ தசய்யதற்கு அபசளங்கம் யழகபயளக 

டயடிக்கககக டுக்கமயண்டும். ளன் அழந்தயகப, 

களற்ளக மூம் நழன்சளபம் உற்த்தழ தசய்யதற்கு அம்ளந் 

மதளட்கட முதல் தைத்தளகய யகபனள ககபமனளபப்குதழமம் 

கற்ழட்டி குடள முதல் தைத்தம் யகபனள குதழமம் 

உகந்தகயனளகத் மதர்ந்ததடுக்கப்ட்டுள்து. அம்ளந் 

மதளட்கடனழல் தளருத்தநற் யழநள ழகனத்கத 

ஆபம்ழத்தகத யழடுத்து, களற்ளககழன்மூம் நழன்சளப 

உற்த்தழகன ஆபம்ழத்தழருந்தளல், இன்ர ற்ட்டிருக்கும் 

நழன்சளபத் தட்டுப்ளட்கட ஓபவுக்மகதம் ழயர்த்தழ தசய்து, 

நழன்கட்டண அதழகளழப்கமம் குகத்தழருக்களம்.  
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ගරු පී. ිළඹවේන භවතහ 
(நளண்தைநழகு தள. ழனமச)  

(The Hon. P. Piyasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! What is the point of Order, Hon. 

Member? 

 
ගරු පී. ිළඹවේන භවතහ 
(நளண்தைநழகு தள. ழனமச)  

(The Hon. P. Piyasena) 
தகபய உரப்ழர் அம்ளந்மதளட்கடனழல் தளருத்தநற் 

யழநள ழகனம் அகநக்கப்ட்டிருக்கழன்து ன்ர 

கூரகழன்ளர். அயர் அதற்குச் சளழனள களபணத்கதக் 

கூமயண்டும்.  

 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on. You have only one more minute. 
 

ගරු සීනිතේබි වඹජවවේසය්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு சவழத்தம்ழ மனளமகஸ்யபன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கம, சற்ரச் 

சழந்தழத்துப் ளருங்கள்! உண்கநனழல் இந்த நழன்கட்டண 

அதழகளழப்ளல் கல்யழத் துகக்கும் ளதழப்தை ற்டளம். இன்ர 

கல்யழத் துகனழல் வீ முகனழல் தகயல் ததளமழல்தட்ம் 

சளர்ந்த ளடங்களும் உட்தைகுத்தப்ட்டிருப்தளல், ளடசளக 

கழல் வீ கற்ழத்தல் முககள்மூம் நளணயர்களுக்குக் 

கற்ழக்க மயண்டினழருக்கழன்து. இவ்யளள ஒரு சூமலில் நழன் 

கட்டண அதழகளழப்ளது கல்யழத் துகனழலும் ஆபளய்ச்சழத் 

துகனழலும் ளளழனததளரு வீழ்ச்சழகன ற்டுத்தக்கூடும். 

மய, நழன் கட்டண அதழகளழப்ழன்மூம், இந்த ளடளது 

யரகநனழல் நட்டுநல், அழயழன்கநனழலும்கூட, ஆசழனளயழம 

ஆச்சளழனநழக்க ஒரு ளடளக நழழரும் ழக ற்டக்கூடும் 

ன்தகக் கூழக்தகளண்டு, து உகபகன ழகவு 

தசய்கழன்மன்.  

 

 
[අ.බහ. 3.50] 

 
ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගරු වඹජවවේසය්ද 

භ්දත්රීඊතුභහ ඒ විධිඹ  කථහ කයන නක ිළිතඵ ඇත්ත භ අිළ 

කනගහටු වනහ. ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, උතුරු 

නළ වඟනහිය ප්ර ව්ධල නිවඹජජනඹ කයන භවජන නිවඹජජිතඹකු 

වළටිඹ  ඔඵතුභහ ද්දනහ, ඒ ප්ර ව්ධල ත්ර්සතහදවඹ්ද වබ්යහ 

ගත්තහ  ඳසවේ  දළ්ද  ිනවඵන තත්ත්ඹ. ඒ ිනස අවුරුදු කහරඹ 

තුශ ජ ට්රාහ්දසවෂජභය විනහල කයරහ, විදුලි කණු ේපර්ණවඹ්දභ 

විනහල කයරහ විදුලි ඳ්ධධිනඹ  කය්දන පුළු්ද වළභ වහනිඹේභ 

කයරහයි ිනබුවණ්. නළ වඟනහිය ඳශහත මුදහවගන, උතුරු ඳශහත 

මුදහවගන තමු්දනහ්දවේරහ නිවඹජජනඹ කයන ප්ර ව්ධලර 

අහිාක ජනතහ  විදුලිඹ රඵහ දු්දව්ද අවුරු්ධදේ විදුලි බිර අඹ 

කය්දව්ද නළතුයි කිඹන නක අභතක කය්දන නඳහ. අවුරු්ධදේභ 

විදුලි බිර අඹ කවශේ නළවළ ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි. ඒ 

ප්ර ව්ධලර ජනතහ ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත් න වතේ අවුරු්ධදක 

කහරඹේ විදුලි බිර අඹ කය්දව්ද නළතු තභයි  විදුලිඹ රඵහ 

දු්දව්ද. 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

ඳහඩු අභ කය ගළනීභ වහ,  2002 නේත් ජහිනක ඳේ 

්ණ්ඩු වේ ඳහර්ලිවේ්දතුවේ ේභත කශ ඳනතකි්ද ඇින කශ 

භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමිභත්, විදුලිඵර භණ්ඩරඹත් 

ඒකහඵ්ධධ වරහ වඹජජනහ කශ විදුලි ගහසතු ිළිතඵ අහන 

තීයණඹක  න්දව්ද නළින, ඒ ගළන හකච්ඡහ  ඵඳු්ද වරහ 

ිනවඵන වරහේ වේ. ගරු භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ 

ඇභිනතුභහ කිේහ හවේ, නල්වර්දන ළවල් ළල් නළතු ඉ්දන 

විඳේඹ අද විදුලි බිර ේඵ්දධ ජනතහ  විලහර බිල්වරේ 

භහ ඳහ්දන උත්හව කයනහ. 

විදුලි බිර ළඩි කිරීභ නිහ ේපර්ණවඹ්ද අවප් ්ර්ථිකඹ 

කඩහවගන ළව නහ, ාර්ධනඹ ේපර්ණවඹ්දභ අඩහශ 

වනහ, ජන ජීවිතඹ  විලහර ලවඹ්ද වහනිඹේ වනහඹ 

කිඹනහ. වළඵළයි වඹජජනහ කය ිනවඵන වේ ළඩි වන ප්ර භහණඹ 

දිවහ ඵළලුහභ වඳවනනහ, ඉතහ වොච්චේ මුදරකි්ද තභයි ළඩි 

ව්දව්ද කිඹරහ.  ජිත් වප්ර ේභදහ භ්දත්රීඊතුභහ  කථහ කය්ධ ජ 

කිේහ, වඳොඩි මිනිවහවග්ද අයවගන වරොකු වකනහ  වදනහ 

කිඹරහ. නමුත් ඔහුවේ කථහ අ්ද කය්ධ ජ කිේහ, වරොකු 

වකනහවග්ද අයවගන ්ඳසු වඳොඩි වකනහ   වදනහ  කිඹරහ. 

වේහ වතය බීරි කථහ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 

2011 අවුරු්ධව්ධ බිලිඹන 11ේ ඳහඩු රළබුහ. ඒ හවේභ 2012 

අවුරු්ධද න වකො  විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ  බිලිඹන 61ේ ඳහඩු 

රළබුහ. ඳළවළදිලිභ අිළ ද්දනහ, වේ ඳහඩු  වවේතු විලහර 

ජනන විඹදභේ දය්දන සිදු වරහ ිනවඵන නකයි. අවප් යවට් විදුලි 

ඳරිවබජජනඹ ළඩි වුණහ. 1994 අවුරු්ධද න වකො  වේ යවට් 

ජහිනක විදුලිඵර අලාතහ ිනබුවණ් වභගහවො ට් 1,800යි. වළඵළයි 

වේ න වකො  වභගහවොට් 3,140ක අලාතහේ ිනවඵනහ, 

ජහිනක ලවඹ්ද විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ කයන සිඹලු වදනහ  විදුලිඹ 

රඵහ වද්දන. ඒ නිහ  ඉ්දධනලි්ද, දළවි වතල් බහවිතවඹ්ද 

විදුලිඹ ජනනඹ කය්දන සි්ධධ වරහ ිනවඵනහ. ඒ හවේභ 

වඳෞ්ධගලික අාලලි්ද අධික මිරක  විදුලිඹ ග්දන ඕනෆ වරහ 

ිනවඵනහ. ්සිඹහනු කරහඳවආ ය ල් ගණනහක විදුලිඹ 

කළපුත්,   ඉ්දදිඹහවේත් වළභ දකභ විදුලිඹ කළපුත්,                     

ශ්රීT රාකහවේ  විදුලිඹ කඳ්දව්ද නළින, යවට් ජනතහ අඳුවර් 

ිනඹ්දව්ද නළින අිළ ඹහ යුතුයි කිඹන සථහයවආත් ඉවගන 

ක යුතු කයන නිහත්, වළවභජ භ විදුලිඹ රඵහ වද්දන  ක යුතු 

කයන නිහත්  අද වේ ජනන විඹදභ සිඹඹ  80 දේහ ළඩි වරහ 

ිනවඵනහ.  

විදුලිඵර වහ ඵරලේින අභහතාහාලවආ වභොන ඇභිනයඹහ 

හිටිඹත් අනිහර්ඹවඹ්දභ  වේ තත්ත්ඹ  මුහුණ වද්දන ඕනෆ.  

ර්තභහන ඇභිනතුමිඹ -ඳවිත්ර්හව්ධවී ්දනි්යච්ික භළිනනිඹ- වේ 

්ඹතනඹ ඵහය ගත්ත නිහ විදුලි බිර ළඩි කය්දන සි්ධධ වුණහඹ 

කිඹන පුහු තර්ක  ඵාවකොවරොත් විඳේඹ ජනතහ  ඉදිරිඳත් 

කයන අසථහ අිළ දළේකහ. අිළ  වඵොවවොභ ඳළවළදිලි කිඹ්දන 

ඕනෆ, ඳවිත්ර්හ ඇභිනතුමිඹ වනොවයි කවුරු අභහතාහාලඹ ඵහය 

ගත්තත්, කවුරු විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  නහඹකත්ඹ දු්දනත්, වේ 

ඳහඩු නළින කය ගළනීභ වහ ඳළවළදිලි විකල්ඳ ළඩ ිළිතවශක  

ඹහ යුතු ිනවඵන ඵ. ඒ හවේභ අිළ කිඹ්දන ඕනෆ, වේ තත්ත්ඹ 

අිළ ජහිනක ලවඹ්ද කල්ඳනහ කය ඵර්දන ඕනෆ ඵ. ව්ධලඳහරන 

වකජණලි්ද ඵරරහ, ව්ධලඳහරන ඳේ වළටිඹ  ඵරරහ අිළ වේ 

ගළන හකච්ඡහ කයනහ නේ,  භහ හිතන වළටිඹ  ඒක ඳදනේ 

වියහිතයි. වළඵළයි ව්ධලඳහරන ලවඹ්ද කිඹ්දන නනහ නේ අිළත් 

කිඹ්දන සදහනේ.  නේත් ජහිනක ඳේවආ  ජිත් වප්ර ේභදහ 

භ්දත්රීඊතුභහ අද වේ බහ  වඵොරු වගොඩේ කිේහ. ගරු නිවඹජජා 
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කහයක බහඳිනතුභනි, භභ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි ගකීවභ්ද 

කිඹනහ, නතුභහ ඒ ඉදිරිඳත් කයපු ාඛාහ වල්ඛන සිඹඹ  80ේ  

වඵොරු කිඹරහ. වළඵළයි, නතුභහ  කිඹපු කවිවආ අහන ඳද වදක 

නතුභහ කිේවේ නළවළ. 

"ඔහ වදනු ඳය ව  -තභහ ේභවතහි ිළහි හ සි " කිඹන ඳද 

වදක කිේත් අනිේ ඳද වදක  කිේවේ නළවළ. "දුසිරිත් දන්ද වදන - 

ඔහ ළ්ධද්ද කිඹන ඵණ ළනි" කිඹන ඳද වදක නතුභහ කිේවේ 

නළවළ. අිළ ජිත් වප්ර ේභදහ භ්දත්රීඊතුභහ  ඒක කිඹ්දන කළභළිනයි.  

තමු්දනහ්දවේරහ අභතක කය්දන නඳහ, 1982 තභයි රාකහවේ 

ඳශමුළනි -  

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, සථහය නිවඹජගර  

අනුකර, භභ නක කහයණඹේ ඔඵතුභහවේ අධහනඹ වඹොමු 

කයනහ. ඔඵතුභහ ඕනෆ නේ භව වල්කේතුභහවග්ද අව්දන. You 

cannot impute improper motives to any Member. That is in 

the Standing Orders. He called me a liar  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

and he said that I had presented wrong facts. So, I 

respectfully request you - 
 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged from  Hansard. Hon. Shantha Bandara, 

you carry on with your speech. 

 
ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි,  විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

ඉාජිව්දරු්ද 1982  ජ තභයි කිේවේ හේපර් තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ  

ඉදි කය්දන ඕනෆ කිඹරහ. ඒ වරහවේ තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ ඉදි 

කය්දන නේත් ජහිනක ඳේඹ ක යුතු කවශේ නළවළ. ඒකයි අිළ 

කිඹ්දව්ද නඹහරහ වේ ඳේ අද අිළ  වග්දන සිදු වරහ 

ිනවඵනහඹ කිඹරහ. ඊ ශඟ , දකුවණ් භහළල්වල් තහඳ විදුලි 

ඵරහගහයඹේ ්යේබ කය්දන ගිඹහ.  නමුත්  තමු්දනහ්දවේවේ 

ිළඹහණ්ද -වප්ර ේභදහ භළිනතුභහ- නදහ නඹ වකුශහ ගත්තහ. ඒ  තහඳ 

විදුලි ඵරහගහයඹ නදහ දකුවණ් ඉදි කවශේ නළවළ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කවුද නදහ විරු්ධධ වුවණ්? 

ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

නදහ ඒක ඉදි කශහ නේ අද අඳ  වේ තත්ත්ඹ  මුවණ වද්දන 

ව්දව්ද නළවළ.   

 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කවුද නදහ විරු්ධධ වුවණ්? 
 

ගරු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு சளந்த ண்டளப) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

නදහ කණ්ඩහඹභේ විරු්ධධ වුණහ. කවුරු විරු්ධධ වුණත්,- [ඵහධහ 

කිරීභේ]  විරු්ධධ වුවණ් බී.යි. තුඩහ වේ භවත්භඹහ. දකුණු ඳශහත් 

බහවේ විඳේ නහඹක ලවඹ්ද හි පු බී.යි. තුඩහ වේ භවත්භඹහ 

තභයි නදහ  විරු්ධධ වුවණ්. ඳශහත් බහක විඳේ නහඹකයඹකු 

විරු්ධධ වුණහඹ කිඹරහ වේ හවේ ජහිනක ළඩ ිළිතවශේ ඳස  

ග්දන නහඹකවඹජ ඉ්දනහද?  නවවභ කයරහ ය ේ ඉසයව  

වගනඹ්දන ඵළවළ. ඒක  වවොභ උදහවයණඹ තභයි අිනගරු 

ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳේ ජනහධිඳිනතුභහ. වනොවයොච්වචජවල් 

තහඳ  ඵරහගහයඹ ඉදිකය්දන ඹනවකො  භවය අඹ  කිේහ, 

"වකුශහ ගනිේ" කිඹරහ. වකුශහ ගත්තහද? භවය අඹ ්ගමික 

ලවඹ්ද ්හ. ඒත් වකුශහ ගත්වත් නළවළ. භවය අඹ ව්ධලඳහරන 

ලවඹ්ද ්හ. ඒත් වකුශහ ගත්වත් නළවළ. තමු්දනහ්දවේරහ 

අභතක කය්දන නඳහ, නවවභ වනොකශහ නේ අද  

තමු්දනහ්දවේරහ  ඳළඹ වතේ අඳුවර් ඉ්දන වන ඵ. 

වනොවයොච්වචජවල් තහඳ ඵරහගහයඹ වදන අභිවඹජගඹ  මුහුණ  ජරහ, 

අිනගරු භහි්දද යහජඳේ ජනහධිඳිනතුභහවේ නහඹකත්වඹ්ද ඒක 

්යේබ කයපු නිහ තභයි අද වේ කරහඳවආ අඳුවර් ඉ්දව්ද නළින 

ය ේ ඵ  ශ්රීT රාකහ ඳත් වරහ ිනවඵ්දව්ද. ව්ධලඳහරනභඹ 

ලවඹ්ද අඳ  ගවනහ නේ අිළත්  ඒහ කිඹ්දන  කළභළිනයි. 

අභතක කය්දන නඳහ, තමු්දනහ්දවේරහ 1979  ජ සිඹඹ  76කි්ද 

විදුලි බිර ළඩි කශහ. 1980  ජ සිඹඹ  100කි්ද ළඩි කශහ. වේහ 

අතා නේ කිඹ්දන. ගකීවභ්ද යුතුයි අිළ වේහ කිඹ්දව්ද. 

1980  ජ නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු විදුලි මිර සිඹඹ  100කි්ද 

ළඩි කශහ. ඒ හවේභ 1981  ජ සිඹඹ  67කි්ද ළඩි කශහ. [ඵහධහ 

කිරීභේ]  භ්දත්රීඊකේ, ඇභිනකේ දභරහ තභයි අිළ වේහ  ඇවිල්රහ 

ඉ්දව්ද. අිළ ඒක ඵරහ ග්දනේ. තමු්දනහ්දවේ හඩි ව්දන. 

1979  ජ, 1980  ජ, 1981  ජ  සිඹඹ  67කි්ද, 1982  ජ සිඹඹ  50කි්ද 

ළඩි කශහ. තමු්දනහ්දවේරහවේ 2002 - 2004 කහරවආ  ඳළින 

නේත්  ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු තභයි ඊ  ඳසු  ළඩිඹ්දභ විදුලි 

මිර ළඩි කවශේ. 2001  ජ  සිඹඹ  21යි, 2002  ජ සිඹඹ  32යි.  දළ්ද 

අිළ ළඩි කයරහ ිනවඵ්දව්ද වකොච්චයේද? සිඹඹ  18කි්ද ළඩි 

කය්දන තභයි අිළ දළ්ද වඹජජනහ කයරහ ිනවඵ්දව්ද. වේ 

නවකො  අිළ වඹජජනහ කයරහ ිනවඵව්දව්ද සිඹඹ  18කි්ද ළඩි 

කය්දනයි. වන විලහර ප්ර භහණඹේ රඵහ වදන ගභ්ද තභයි ඒකත් 

වඹජජනහ කය ිනවඵ්දව්ද.  

අවප් කහරවආ ජ  විතයේ වනොවයි,1981  ජත් වේ යවට් විදුලිඹ 

කප්ඳහදු කය ිනවඵනහ. 1983, 1984, 1987, 1992, 1994, 1996, 

2001, 2002  කිඹන වේ වළභ අවුරු්ධදකභ විදුලිඹ කඳහ ිනවඵනහ. 

ඒ නිහ තමු්දනහ්දවේරහ ඒහ අභතක කය්දන නඳහ. ව්ධලඳහරන 

ලවඹ්ද වේහ ගළන කථහ කය්දන නනහ නේ අිළ ව්ධලඳහරන 

ලවඹ්ද කථහ කයමු.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අිළ වේ වභොන ව්ධ කථහ 

කශත් අනිහර්ඹවඹ්දභ අඳ  වේ ප්ර ලසනඹ  මුහුණ වද්දන සි්ධධ 

වනහ.  

සුනිල් වඳු්දවනත්ින භ්දත්රීඊතුභහ කිේහ, භළයි ඳශමු ළනි දහ 

වඵොරු කිඹන දිනඹ කිඹරහ. භළයි ඳශමු ළනි දහ වනො වයි, අද  භළයි  

න ළනි දහ වඵොරු කිඹන දිනඹ ඵ  ඳත් කශහ, වේ 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

ඳහර්ලිවේ්දතු. ඇයි ඒ? නතුභහ කිඹපු වඵොරුර  භභ නක 

උදහවයණඹේ කිඹ්දනේ. Lanka Transformers Limited  

කිඹ්දව්ද විදුලිඵර භණ්ඩරවආ  ිනවඵන ්ඹතන වතවය්ද 

නකේ. ඒවක්ද සිඹඹ  63ේ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තු නළවළ 

කිඹරහ නතුභහ කිේහ. අිළ ගකීවභ්ද කිඹනහ, ඒක ේපර්ණ 

අතාඹේ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  නහි සිඹඹ  63ක වකො ස 

ිනවඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] සුනිල් වඳු්දවනත්ින භ්දත්රීඊතුභහ තභයි 

කිේවේ. භභ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි  නතුභහ  කිඹනහ, භහි්දද 

යහජඳේ ජනහධිඳිනතුභහ වඵොරු කිඹරහ නළවළ කිඹරහ. නිදවසි්ද 

ඳසු වේ යවට් බිහි වච්ච නහඹකඹ්ද භළිනයණඹක  ඉදිරිඳත් 

වනවකො   ජපු වඳොවයෝදදු දිවහ ඵළලුහභ,  නතුභහ තභයි භහි්දද 

ික්දතනවඹ්ද ජනතහ  දු්දනු වඳොවයෝදදු  සිඹඹ  සිඹඹක  

්්දන ප්ර භහණඹේ ඉටු කයපු  නකභ නහඹකඹහ.  ඒ අ්දදභ  

වඳොවයෝදදු ඉටු කයපු ්සිඹහනු කරහඳවආ සිටින නකභ 

නහඹකඹහත් නතුභහයි.  නතුභහ වේ යවට් ඳළින  යු්ධධඹ අ්ද 

කයනහඹ කිේහ; යු්ධධඹ අ්ද කශහ. වේඵ්දවතො  යහඹ 

වදනහඹ කිේහ;  යහඹ වළදුහ.  භත්තර ගු්ද වතොටුවඳොශ 

වදනහඹ කිේහ; ගු්ද වතොටුවඳොශ වළදුහ. ජහතා්දතය ක්රීාඩහාගන 

වදනහඹ කිේහ; ජහතා්දතය ක්රීාඩහාගන වළදුහ. 

තමු්දනහ්දවේරහ  සිහිනඹේ වරහ ිනබුණු අධිවේගී භහර්ගඹ  

වදනහඹ කිේහ; අධිවේගී භහර්ගඹ වළදුහ. තමු්දනහ්දවේරහ 

ඒහ  ඊර්ාහව්ද කථහකය්දන නඳහ. ඕහ  කිඹරහ තභයි  

විඳේඹ දසි්ද ද  ඵාවකොවරොත් වරහ  භළිනයණලි්ද 

ඳයහජඹ  ඳත් වවී ්ඳස  ඹ්දව්ද. ඒ නිහ අිළ ඹථහර්ථඹ කථහ 

කය්දන ඕනෆ. ජහිනක විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ ලේිනභත් කිරීභ වහ, 

ඳහඩු අභ කය ගළනීභ වහ අිළ වභොකේද කශ  යුත්වත්?  

ඉ්දධන බහවිතවඹ්ද විදුලිඹ  නිසඳහදනඹ  කයන නක  අඩු කය්දන 

ඕනෆ.  

ඒ හවේභ දළවිවතල් බහවිතවඹ්ද විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයන 

නක අඩු කය්දන ඕනෆ. ඒ හවේභ වඳෞ්ධගලික අාලවඹ්ද අධික 

මිර  විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ අඩු කය්දන ඕනෆ. නවවභ නේ 

වකොවවොභද වේක කය්දව්ද? අිළ තහඳ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ  

ඹ්දන ඕනෆ. නදහ නේත් ජහිනක ඳේඹ  කය්දන ඵළරි වුණු 

හේපර් විදුලි ඵරහගහයවආ ළඩ ක යුතු අිළ වහභ ්යේබ කශ 

යුතු ිනවඵනහ. ඒ නිහ අවප් අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ, අද වේ 

විඹ බහය ක යුතු කයන අවප් යවට් දේ ව්ධලඳහරනඥරිඹේ 

වළටිඹ ත්, නිවඹජජා අභහතාරිඹේ, අභහතාරිඹේ වළටිඹ ත්,  

කළබිනට් අභහතාරිඹේ වළටිඹ ත් ෆභ ේවේත්ර්ඹකභ හවේ 

විලහර ළඩ වකො ේ කයපු නහයිකහේ -[ඵහධහ කිරීේ]  ඇයි 

වභොකද?  තමු්දනහ්දවේරහ  අිළ කිඹ්දන ඕනෆ, අද භහතවල් 

ඇ කටු වගොඩ ගත්තහ හවේ වනොවයි, සරිඹක්දවද ඇ කටු 

වගොඩ ගත්වත් ඳවිත්ර්හ ්දනි්යච්ික භළිනනිඹ. තමු්දනහ්දවේරහ 

අභතක කය්දන නඳහ. අද වේ නිකේ භහතවල් ඳහුරු ගහනහ. අද 

භහතවල් ඳහුරු ගහනහ හවේ වනොවයි. ඒ විධිඹ  නිර්භීත 

ව්ධලඳහරනඹ  ඇවිල්රහ අද නතුමිඹ ක යුතු කය වගන ඹනහ. ඒ 

නිහ තමු්දනහ්දවේරහ  අිළ කිඹ්දව්ද නතුමිඹවේ නහඹකත්ඹ 

තුශ ඊශඟ  අිළ වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයවආ වදන අදිඹය  

වභගහවොට් 300,  තු්දන අදිඹය වභගහවොට් 300  නිඳදරහ ඒ 

වභගහවොට් ප්ර භහණඹ  ජහිනක විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ  නකතු කිරීභත් 

නේක ඉ්දධන ගළශපුේ ගහසතු අඩු කයරහ අඳ  වනඹේ රඵහ 

වද්දන පුළු්ද ඵයි. 

අහන ලවඹ්ද කිඹනහ ගරු නිවඹජජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහවේ විවලේ අධහනඹ වේ 

වකවයහි වඹොමු වරහ ිනවඵන ඵ. තහභත් ඳළවළදිලි තී්දදුේ 

ගත්ත නළින ව්ධක  තභයි තමු්දනහ්දවේරහ ජනතහ  බිල්වරේ 

භ්දන වද්දව්ද. නවවභ ජනතහ බඹ කශත්, අවප්  යවට් 

ජනතහ බු්ධධිභත් ජනතහේ වවයි්ද බඹ ව්දව්ද නළවළයි කිඹන 

නක තමු්දනහ්දවේරහ  භතේ කයමි්ද භභ නිවඬ නහ.  

[අ.බහ. 4.03] 

 
ගරු ඉයහ්ද විර භයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද විදුලි බිර ගළන කථහ 

කයන අසථහවේ ජ මුලි්දභ වේ ගහසතු ගළන භභ චනඹේ 

කිඹ්දන ඕනෆ, අවනේ අඹ අවනේ කරුණු කථහ කශහ.  

භ  ප්ර ථභවඹ්ද කථහ කශ භහි්දදහන්දද ඇභිනතුභහ කිේහ, 

වේ යජඹ වළභ නකක භ වන වදනහ කිඹරහ. ඒක ඇත්ත. ඒක 

ඇත්ත ව්දනත් ඕනෆ. වභොකද, භහි්දද ික්දතනවආත් 

ිනවඵ්දව්ද වන  ජරහ අිළ වේ යජඹ වගන ඹනහ කිඹරහ. නවේ 

වන  ජභ  තභයි වේ ජනතහ ඡ්දදඹ දු්දව්ද. අද ඒ වනඹ 

නළින කිරීභ ිළිතඵයි වේ ප්ර ලසනඹ ඇින වරහ ිනවඵ්දව්ද. වේ 

විදුලි බිර ළඩි වනහද, අඩු නහද, වභොනහද ව්දව්ද කිඹන 

නක තභ ඳළවළදිලි නළවළ. වභොකද, භවජන උඳවඹජගිතහ 

වකොමි්ද බහ නදහ අනුභත කවශේ විලහර ළඩි වීභේ. ඇත්ත භ 

වභොකේද වුවණ්? ඉසවල්රහ  විදුලි බිර ළඩි කයනහයි කිේහ.   

භ  භතේ වනහ, වේක වරිඹ  අලුත් අවුරු්ධද  භහඹේ 

විතය ිනඹරහ කඩකහයඹහ මිර ඉවශ  ඹළවීභ හවේ.  මිර ඉවශ  

ඹරහ අලුත් අවුරු්ධද ශා වන වකො  මිර ඳවශ  දහරහ “sale”   

කිඹරහ board  නකේ දහරහ අිළ  ඒ sale   නක  වඹොමු කයනහ. 

ඉින්ද අිළ අේභරහ, අේකරහ නේක sale   නක  ්හභ අඳ  

හිවතනහ, අඳ  වරොකු වනඹේ රළවඵනහ කිඹරහ. ඊ  ඳසවේ 

අලුත් අවුරු්ධද  හරිඹේ ග්දන, යභේ ග්දන අලා ිනබුණහ 

නේ නකේ වනු  වදකේ ග්දන ඵරහවඳොවයොත්තුව්ද කඩ 

හප්පු   ඹනහ.  ඔවවොභ වදඹේ තභයි විදුලි බිර ගළන සිදු 

වුවණ්. විලහර ළඩි වීභේ භහඹක  උඩ ජ වඹජජනහ කයරහ, භළයි 

ඳශමුන දහ ජනහධිඳිනතුභහ භළයි දින රැිතඹ බහවිත කයරහ කිේහ, 

"අිළ වේ විදුලි ගහසතු අඩු කය්දන ඹනහ" කිඹරහ. ඒවේ ප්ර ිනපර 

නන වතේ තභයි අිළ තහභත් ඵරහවගන සිටි්දව්ද, වභොකේද වේ 

අහන වඹජජනහ කිඹරහ.  

ඒ විතයේ වනොවයි, විදුලි ගහසතු ළඩි කයන වකො  නක 

block  නකකි්ද  තත් block  නකක , increasing block tariff  

නවක්ද volume-differentiated tariff  නකක  ගිඹහ. ඒ 

කිඹ්දව්ද ඉසය ඒකක  0-30 න වතේ ඳරිවබජජනඹ කශහ නේ 

ඒක  රුිළඹල් 3ත්,  ඒකක 30-60  ඳරිවබජජනඹ කශහ නේ 

රුිළඹල් 4.70ත් අනු තභයි ගණනඹ කවශේ. දළ්ද අහන ඒකකඹ 

ඵරරහ -ඒ වගොල්ර්දවේ  අඹ කිරීභ රුිළඹල් වඹේ වවජ වතේ 

ව්දන පුළු්ද.- මුළු නකභ ඒ ගණනි්ද  ළඩි කයරහ විලහර ළඩි 

වීභේ විදුලි බිර  ඇින කයනහ. වභවවභ විදුලි බිර  විලහර 

වනේ ඇින කය්දව්ද වේ යජඹ   වේ ඳහඩු ිළරිභවග්දන ඵළරි 

නිහයි.  

ිනරේ සිඹමරහිළටිඹ ්චහර්ඹතුභහ ව්ද කශහ, විදුලි  මී යඹ 

කිඹන තළනළත්තහ මී යඹ කිඹ්දන  ඵළරි වරහේත් උව්ධ  

න්දව්ද නළින ව  ්වොත් විදුලි බිවල් රුිළඹල් 2,500ක 

වනේ නක භහඹක  ිනවඵ්දන පුළු්ද කිඹරහ. ඒක වඳවර්දහ 

ඳත්තයවආ ිනබුණහ.   

යහජා ඳහර්ලසවඹ්ද ්චහර්ඹ ිනරේ සිඹමරහිළටිඹ නළත 

නළත ඒ ගළන කිඹපු නිහ ඔහු කිඹපු තත් වකො කුත් භහ 

වේක  නකතු කය්දන  කළභළිනයි.  

ඒ විතයේ වනොවයි අඳ   වඳවනනහ දළ්ද වභතළන වරොකු 

ප්ර ලසනඹේ ිනවඵන ඵ. භව ජනතහ භවජන උඳවඹජගීතහ 

වකොමි්ද බහ  ගිඹහ. වභොකද, ඳත්තයලි්ද දළනුත් කශහ ඒ 

2325 2326 

[ගරු  ලහ්දත ඵණ්ඩහය  භවතහ] 
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වඹජජනහ  ප්ර ිනචහය දේ්දන ඕනෆ නේ ඳළමිවණ්දන කිඹරහ. 

ලිඛිත ප්ර ිනචහය 200ේ විතය ිනබුණහ. ඒ හවේභ හිකක 70 

වදවනකු ඉදිරිඳත් වරහ වඹජජනහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ භව 

ජනඹහවේ වඹජජනහ, වි්ධතු්දවේ වඹජජනහ, විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ 

කයන ජනතහවේ වඹජජනහ, ව්ධලඳහරනඥඹ්දවේ වඹජජනහ 

වනොතකහ භවජන උඳවඹජගීතහ වකොමි්ද බහ රාකහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවඹ්ද දු්දනු වඹජජනහ අනුභත කශහ. ඒක අනුභත කයරහ 

ඊ  ඳසවේ භළයි ඳශමු ළනිදහ ජනහධිඳිනතුභහ ඒ වඹජජනහ 

ප්ර ිනේවේඳ කයරහ තත් වඹජජනහේ ඉදිරිඳත් කයනහ. දළ්ද 

ඵර්දන වභතළන සිදු වුණු ව්ධ. භවජන උඳවඹජගීතහ වකොමි්ද 

බහ ිනවඵ්දව්ද අකරේණඹ කිරීභ යි. ඒහ සහකරන 

අකරේණඹ  ිනවඵන බහ්ද. වභොනහද දළ්ද වේවක්ද  වරහ 

ිනවඵ්දව්ද. ව්ධලඳහරනීකයණඹේ වරහ ිනවඵනහ. ඇයි, ඒ 

වකොමි්ද බහවේ වඹජජනහ ප්ර ිනේවේඳ කයරහ ජනහධිඳිනතුභහ 

ඉදිරිඳත් වරහ අලුත් වඹජජනහේ කයනහ. සහධිනත්ඹ 

නළතත් නළින වරහ ිනවඵනහ කිඹරහ ව්ද කය්දන ඕනළ. ඊ  

ළඩිඹ වවොයි වි්ධතු්ද , විලසවිදාහරර අඹ  භහධා වයවහ 

කිේහ නේ, ඉදිරිඳත් කයන වඹජජනහ ජනහධිඳිනතුභහ  ගිහිල්රහ 

ඉදිරිඳත් කය්දන කිඹරහ. වභොකද, වේ හවේ වඵොරු  භවජන 

උඳවඹජගීතහ වකොමි්ද බහ ිනඹ්දව්ද නළතු. ඒ වකොමි්ද 

බහර ළඩ කයන වි්ධතු්ද දළන ග්දන  ඕනෆ, ඔඵතුභ්දරහ 

නිහ තභයි වකොමි්ද බහර සහකරනත්ඹ නළින වරහ 

ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ.  ඔඵතුභ්දරහ  රජ්ජහේ ිනවඵනහ නේ 

ඉල්රහ අස ්දන ඕනෆ. ඒ තනතුරුලි්ද ඉල්රහ අස්දන  ඕනෆ. 

නතවකො  තභයි අඳ  සහකරනත්ඹ ඇින කය්දන පුළු්ද 

්දව්ද.  

අඳ  වඳවනනහ විදුලි බිවල් අඩු කිරීභේ සිදු වුවණ් නළින ඵ. 

ළඩි කිරීභේ ඳභණයි සිදු වරහ ිනවඵ්දව්ද. අවප්ර ේල් 20ළනිදහ 

බිර, භළයි 20ළනිදහ බිරත් නේක ළඳුහ  ඳසවේ අිළ තර්ක 

කයමු විදුලි බිර අඩු වුණහද ළඩි වුණහද කිඹරහ. ළඩිවීභේ ඳභණයි 

ිනවඵ්දව්ද. වේ "වනඹ" කිඹන චනඹ ළයදියි. නඹ නිළයදියි 

වර සිතහ අර්ථ කථනඹ කය්දන  නඳහ. ඳහරිවබජගිකඹහ 

ඵර්දව්ද භ  ඉසය රළබුණු බිරයි, ඊශඟ  රළවඵන බිරයි අතවර් 

වනේ ිනවඵනහද, ඒවේ අඩු ළඩි වීභේ ිනවඵනහද කිඹරහයි. 

අවනේ තර්කලි්ද කිසිභ ළඩේ නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භහ ද්දනහ විධිඹ  

2009්ද ඳසවේ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ හර්ෂික හර්තහ 

ඳහර්ලිවේ්දතු   ඉදිරිඳත් කයරහ නළවළ. ඒ විතයේ වනොවයි. 

2007, 2008, 2009 වහ 2010 ඉදිරිඳත් වුණු හර්තහර 

qual i f i ca t ion  නකේ ිනවඵනහ. ඒ හර්තහ තුශ 

විගණකහධිඳිනතුභහවේ  ව්ද ිනවඵනහ. ඒ විතයේ  වනොවයි. 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ විගණන කමිටුවේ රැසවීේ 2011 ජ 6ේ 

ිනබුණහ. 2012 ජ 4ේ ිනබුණහ. ඒවක්දභ වඳවනනහ ඒ අඹ  වේක 

වරිඹ  කශභනහකයණඹ කය ග්දන  ඵළවළ කිඹරහ. රාකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ අරහබඹ ඳසු ගිඹ අවුරු්ධව්ධ විතයේ රුිළඹල් 

බිලිඹන 60ක  කිට්ටු ව්දන ඹනහ. අිළ වඳොවවොය වනහධහයඹ  

වද්දව්ද රුිළඹල් බිලිඹන 27යි. නමුත් වදගුණඹක  ළඩි 

අරහබඹේ ිනවඵනහ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ. ඉින්ද වභළනි 

අරහබ ිනවඵන වකො , වභළනි දුළරිඹේ ිනවඵන වකො  වේ 

විගණන- 

 
 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon.Udith Lokubandara to take the Chair? 

ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛනිජ වතල් කර්භහ්දත  
අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள - தற்மளலினக் 

ககத்ததளமழல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

I propose that the Hon.Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ මරහනවඹ්ද ඉත් 
වුවඹ්ද, ගරු උදිත් වරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன்ழகு, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்ர அகமய,   நளண்தைநழகு உதழத் தளக்குண்டளப 

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ කථහ කය්දන. 

 
ගරු ඉයහ්ද විර භයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

සතුිනයි මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි. 

වභළනි විලහර අරහබ ිනවඵන වකො  විගණන කමිටු රැසවීේ 

වභඳභණ අඩු ප්ර භහණඹේ ඳළළත්වීභ ගළන විලහර ප්ර ලසනඹේ 

ිනවඵනහ. 

ඊශඟ  භහ කිඹ්දන  කළභළිනයි විවලේවඹ්දභ වඳෞ්ධගලික 

විදුලි ළඳයුේ ාහඳහය ගළන. නළනි ාහඳහය 11ේ ිනවඵනහ.  

ඒ හවේභ PPAs - Power Purchase Agreements - අත්්ද 

කයරහ ිනවඵනහ. භහ වේ කිඹන ව්ධ ළරැදි නේ, ඇභිනතුමිඹ කථහ 

කයන වකො  නඹ නිළරැදි කය්දන  පුළු්ද. 2002 - 2004 යජඹ 

කහරවආ ජ, නනේ 2003 ර් වආ ළප්තළේඵර් භහවආ 05න දහ 

වවශ දනවි ඵරහගහයඹ ේඵ්දධවඹනුත්, 2003 ළප්තළේඵර් 

භහවආ ජ ඇඹිලිිළටිඹ ඒස ඵරහගහයඹ ේඵ්දධවඹනුත් Power 

Purchase Agreements අත්්ද කයරහ ිනවඵනහ. අනිේ වළභ  

PPA නකේභ අත්්ද කයරහ ිනවඵ්දව්ද, භහි්දද යහජඳේ 

ජනහධිඳිනතුභහවේ කහරවආ ජ වවජ ච්දද්රිකකහ කුභහයතුාග හි පු 

ජනහධිඳිනනිඹවේ කහරවආ ජයි. දළ්ද නේ නේ අඹ නළඟි රහ කිේහ, 

නේත් ජහිනක ඳේඹ කහරවආ අත්්ද කයපු ඒහ කිඹරහ. අිළ 

ඒහ වදිසිවඹ්ද අත්්ද කශ ඵ ිළිතග්දනහ. වභොකද, ඍණ 

්ර්ථිකඹේ ිනබුණු අඳුරු යුගඹකයි 2001  ජ අිළ යජඹ බහය ගත්වත්. 

ඒ යජඹ බහය ගත්තහ  ඳසවේ අඳ  වදිසිවඹ්ද ක්රිේඹහත්භක 

ව්දන  වුණහ.  

2007 ශ්රීT රාකහ භව ඵළාකු හර්ෂික හර්තහව්ද වකො ේ 

කිඹ්දන  භහ කළභළිනයි. වේ 2007 ශ්රීT රාකහ භව ඵළාකු හර්ෂික 

හර්තහ ඒ යජඹ කහරවආ ජ ිනබුණු හර්තහයි. විදුලිඹ 

උත්ඳහදනවආ ජ යහජා, වඳෞ්ධගලික වවුල්කහරිත්ඹ ිළිතඵ 

 ව්ද ඒ  හර්තහවේ ිනවඵනහ. ඒවක්ද වකටි  ව්ද කිහිඳඹේ 

භහ උපු හ වගන ිනවඵනහ. වභඹ ව්ද ්දව්ද නභ හර්තහවේ 

68න ිළටුවේයි. 2007 ශ්රීT රාකහ භව ඵළාකු හර්ෂික හර්තහවේ 

68න ිළටුවේ වභවේ ව්ද නහ: 

2327 2328 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

"ඳභහ වීවේ ගහසතු අඹ කිරීභේ භගි්ද වගවීේ ඳභහ කිරීභ වනුව්ද දඩ 

අඹකයනු රළවබ්"  

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අරහබ ඇින වීභ ිළිතඵත්, 

වඳෞ්ධගලික අාලඹ  රහබ ඇින වීභ ිළිතඵත් තභයි වේ හර්තහවේ 

ව්ද ්දව්ද. නභ ිළටුවේභ තදුය ත් වභවේද ව්ද නහ: 

"ඳත්නහ විදුලිඵරඹ මිර  ජ ගළනීවේ ගිවිසුේර ඳිනන දුර්රතහ 

වවේතුවකො  වගන විදුලිඵරඹ ඳඹන වඳෞ්ධගලික අාලවආ ්ඹතන 

විනක කයන රද රහබ ප්ර ිනලතඹ  ඩහ ඉවශ රහබ, රඵහ ග්දව්ද, භව 

ජනතහ  නහි ඵය ඳ මිනි."  

නඹ අවප් හර්තහේ වනොවයි; විඳේවආ හර්තහේ 

වනොවයි; ශ්රීT රාකහ භව ඵළාකුවේ හර්ෂික හර්තහයි.  කබ්යහල් 

හර්තහ ව්දන ප්ර ථභවඹ්ද ිනබුණු ශ්රීT රාකහ භව ඵළාකුවේ 

හර්ෂික හර්තහව්ද තභයි භහ දළ්ද කිඹ්දව්ද.  

ඒ විතයේ වනොවයි. නභ ිළටුවේභ තදුය ත් වභවේ ව්ද 

කයනහ: 

"වකවේ වුද, - 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩි 2ේ ිනවඵනහ. 

 
ගරු ඉයහ්ද විර භයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
"වකවේ වුද, ඳිනන යහජා - වඳෞ්ධගලික ගිවිසුේ ඹ වත් සිඹලුභ 
ත්කේර හිමිකහරිත්ඹ විදුලිඵරඹ ඳඹන වඳෞ්ධගලික අාලවආ 

්ඹතනර  රඵහව්ධ."  

යදේ සි්ධධ වරහ ිනබුණහ නේ නඹ වරිගස්දන අසථහේ 

ිනබුණහ. ශ්රීT රාකහ භව ඵළාකුව්ද වභඹ වඳ්දහ දු්දනහ. නමුත් 

ඒක කය්දන රෆසින වුවණ් නළවළ. වේ ර භඹ භ ත-ත PPAs 

අත්්ද කය වගන ගිඹහ. ඒහ නිළරැදි කිරීවභ්ද ඳභණේ රුිළඹල් 

බිලිඹන 6ක -අද මුදල්ලි්ද රුිළඹල් බිලිඹන 12ේ වවජ 13ේ- 

මුදරේ වබ්යහ ග්දන ිනබුණහඹ කිඹරහ වේ හර්තහවේභ ව්ද 

කයරහ ිනවඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අද දින ළඩිදුය කථහ කය්දන 

වරහ නළින නිහ භහ ව්ද කයනහ, ඳභණයි. රාකහ විදුලි 

ඵරඹ අඩුව්දභ ඳරිවබජජනඹ කයන ඳහරිවබජගිකඹහ න නමුත් 

අනිකුත් ෆභ අාලඹකි්දභ හවේ දකුණු ්සිඹහවේ ඉවශභ 

භට් වේ මිරේ ිනවඵන විදුලි ඵරඹ ිනවඵ්දව්ද රාකහවේයි. 

නඳභණේ වනොවයි. වකයරිළටිඹ -වසට්වකජසට්- ඵරහගහයඹ 

භඟ අත්්ද කය ිනවඵන වේ PPA නක බහගත කය්දන කිඹරහ 

භහ ඔඵතුභ්දරහ  අභි වඹජගඹේ කයනහ. වේ ඳශහවත් විතයේ 

වනොවයි, වරජකවආභ ළඩිභ මුදර  ග්දන විදුලි ඵරඹ 

ිනවඵ්දව්ද රාකහවේ කිඹරහ භහ අභිවඹජග කයනහ. පුළු්ද නේ 

ඒක නවවභ වනොවයි කිඹරහ තර්කවඹ්ද වඳ්ද්දන. වේ හවේ 

දූණඹ නිහත්, කශභනහකහරිත්වආ ළරැදි නිහත් අද 

ඳහරිවබජගිකඹහ අයණ වරහ, ඒ අඹ  විදුලිඹ වහ ළඩි මුදරේ 

වග්දන  සි්ධධ වරහ ිනවඵනහ. යජඹ ඵළඳී සිටිනහ, විදුලිඹ 

ඳඹ්දන. වභොකද, නකභ ්ඹතනඹකි්ද විදුලිඹ ග්දන ිනවඵන 

නිහ. භවජන උඳ වඹජගිතහ වකොමි්ද බහත්, විඳේඹත් ඵළඳී 

සිටි්දන  ඕනෆ, ඳහරිවබජගිකඹහ ්යේහ කය්දන.  

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ  නිඹමිත කහරඹ අහනයි. 

ඔඵතුභහවේ කථහ අ්ද කය්දන. 

 
ගරු ඉයහ්ද විර භයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භහ අ්ද කයනහ, මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි. ත නක 

වදඹේ වභහි ජ හකච්ඡහ කය්දන ඵළරි වුණහ. රාකහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ  හමහික භහගේ, නවවභ නළත්නේ වවජදය භහගේ, 

අනුභහගේ 16ේ ිනවඵනහ. වේ භහගේ 16 ගළනත්, නහි ිනවඵන 

අර මිකතහ්ද ගළනත් අිළ වොඹහ ඵර්දන  ඕනෆ. භ  කහරඹ 

රඵහ  ජභ ිළිතඵ ඔඵතුභහ  වඵො වවොභ සතුිනයි.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුිනයි, ගරු භ්දත්රීඊතුභනි. ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන 

ඹහඳහ අභහතාතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 15ක කහරඹේ ිනවඵනහ.  

 
[අ.බහ. 4.17] 

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛනිජ වතල් කර්භහ්දත  
අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள - தற்மளலினக் 

ககத்ததளமழல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අිළ ඉතහභත්භ ළදගත්  

හකච්ඡහකයි අද දින නිඹළ ලිරහ ඉ්දව්ද. විදුලි ඵරවආ ඉිනවහඹ 

ගළන කථහ කයනහ නේ භ  භතකයි, අිළ ඵරඹ  ්පු 1994 

අවුරු්ධව්ධ මුළු රාකහවේ විදුලි ඵරඹ ිනබුවණ් සිඹඹ  34ේ, 36ේ 

හවේ ප්ර භහණඹේ ඵ. නමුත් අද වන වකො  සිඹඹ  90, භවය 

තළ්දර සිඹඹ  95 භවය තළ්දර සිඹඹ  97 ඉේභපු විදුලි 

ඵර ප්ර භහණඹේ අිළ ගේර ජනතහ  රඵහ  ජරහ ිනවඵනහ. 

වභයි්ද ළඩි පුයභ ප්ර ිනරහබ රඵ්දව්ද ගේර ඉ්දන හභහනා 

ජනතහයි. භ  කලි්ද කථහ කයපු භ්දත්රීඊතුභහ තහඳ විදුලි ඵරහගහය 

ගළන ප්ර ලසන භතු වකරුහ. නමුත් ඔඵතුභහ කිේවේ නළවළ, ඹේ 

විධිඹකි්ද ඒහ වනොගත්තහ නේ වකොවව්දද අිළ විදුලි ඵරඹ 

වද්දව්ද කිඹරහ. වදන නකයි, ග්දන නකයි කිඹන වදකේ 

වභතළන ිනවඵනහ. වේ ිළිතඵ මලික ප්ර ිනඳත්ින වළදුවේත් නේත් 

ජහිනක ඳේඹ 1993 ර්වආ ජ. 1993 ර්වආ තභයි IMF 

්ඹතනඹ ත්, වරජක ඵළාකු ත් කිේවේ, වභතළ්ද ඳ ්ද අිළ 

විදුලි ඵරඹ රඵහ ගළනීභ වහ ජනනඹ කිරීවේ භධාසථහන යජඹ 

විසි්ද ිළහිටු්දව්ද නළවළ කිඹරහ. ඒ තී්දදු ගත්වත් නදහ. නදහ 

ඉරහ තභයි වේ තහඳ විදුලි ඵරහගහය නිර්භහණඹ වුවණ්. භභ වේක 

ළරැදියි කිඹරහ කිඹනහ වනොවයි. නමුත් වළභ යජඹක භ ඇින 

වුණු ප්ර ලසනඹ වභඹයි. ඉල්ලුභේ ිනබුණහ. ඉල්ලුභ දිඹ යුතු ිනබුණහ. 

ඒ රඵහ වදන භහර්ගඹ වතජයහ ගළනීභ වහ න කහර්ඹඹ  ඕනෆභ 

යජඹේ මුහුණ වදමි්ද ඉ්දනහ. ඔඵතුභ්දරහ ද්දනහ, අවප් යවට් 

භෆත බහගවආ ඇින වුණු විලහරභ වඳයිතඹ ඇින කවශේ අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ඵ. අවුරුදු 10ක , 16ක  ළඩි කහරඹේ රාකහවේ 

ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹේ ගළන කථහ කය කය හිටිඹහ. කවුරුත් 

ඒක  ඉදිරිඳත් වුවණ් නළවළ. වඵොවවජ වදවනේ ඒ ප්ර ලසනඹ භඟ 

වළරිඹහ. ගරු කරු ජඹසරිඹ භළිනතුභහ 2001 ්ණ්ඩුවේ විදුලිඵර වහ 

ඵරලේින ඇභිනයඹහ වුණු වේරහවේ වකොත්භවල් ඵරහගහයඹ -

ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹත් අත වළරිඹහ.- කය්දන දු්දව්ද නළවළ. ඊ 

ශඟ  වකොත්භවල් ඵරහගහයඹ වද්දන සිඹලුභ කහඩ්  ඳහ ගවරහ 

අ්දිනභ දවේ ඒක අරාගු වකරුහ. වව  උත්ඹ ිනබුණහ නේ 
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අද අරාගු වකරුහ. වේක තභයි නේත් ජහිනක ඳේවආ 

ඉිනවහඹ. භභ හිතනහ, රාකහවේ විදුලි ඵරඹ වදන වකො  

ජනනඹ ගළන කථහ වනොකය ඉ්දන ඵළවළ කිඹරහ. ඕනෆභ වදඹේ 

වදන වකො  ජනනඹ ගළන කථහ කය්දන ඕනෆ.  

 
ගරු සුජී වේනසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுஜவய மசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භවළලිඹ ගළන වභොකේද කිඹ්දව්ද? 

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භවළලිඹ වවොයි. අිළ නයකයි කිඹ්දව්ද නළවළ ව්ද. භවළලි 

ාහඳහයඹත් තමු්දනහ්දවේරහ වගනහපු වවො ාහඳහයඹේ. නමුත් 

භතක ිනඹහ ග්දන ඉල්ලුභ පුළුල් වන වකො  ඒක  අලා ජනන 

ර භවේදඹ ිළිතඵ ළදගත්භ තී්දදුේ වේ දලක වදක වවජ දලක 

තුන ඇතුවශේ ගත්වත් අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ඵ. ඒ තභයි 

වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයවආ නිසඳහදනඹ ්යේබ කිරීභ. 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳන අ්දදභ  වේ අවුරු්ධව්ධ අ්දිනභ වන 

වකො  නහි වදක ව තුන කිඹන අාල වදකභ ක්රිේඹහත්භක වුවණොත් 

තත් වභගහවොට් 600ේ අවප් විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ  නකතු වනහ. 

ඊ ශඟ  අිළ ඉදිරිඳත් කයරහ ිනවඵන හේපර් ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයඹත් නේක අවප් විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ  තත් වභගහ වොට් 

500ේ නකතු වනහ. භභ වේක ඉතහභත් ඳටු ව්ධලඳහරන 

තර්කඹක  වගවන්දන වද්දව්ද නළවළ. කවුරු ළයදි, කවුරු වරි 

කිඹරහ වවොඹනහ  ඩහ භ  වුභනහ කය්දව්ද වේ ජනන 

ර භවේදඹ ිළිතඵ තමු්දනහ්දවේ රහ වේ අධහනඹ  වඹොමු 

කය්දනයි.  
 

ගරු සුජී වේනසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுஜவய மசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ඳහඨලී චේිළක යණක ඇභිනතුභහ ඕක අත්්ද කය්දන 

ඵළවළ කිේ ව්දද? 

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒක නවවභ නළවළ. නවවභ නකේ නළවළ. භභ ඒක ගළන 

ද්දව්දත් නළවළ. නවවභ වදඹේ ව්දන ඵළවළ ව්ද. ඒ කහරවආ 

කථහ වකරුවේත් වභගහවොට් 900ේ ගළන. අද අිළ කථහ 

කය්දව්දත් වභගහවොට් 900ේ ගළන. ඒ නිහ ඒ තර්කඹ භ  

ිළිතග්දන ඵළවළ. අද තමු්දනහ්දවේරහ හුඟ වදවනකු මිරේ ගළන 

නල්ලිරහ ඉ්දනහ. ඒක තමු්දනහ්දවේරහවේ ව්ධලඳහරන  ්ද 

ඳහඨඹේ. වඵොවවොභ කහරඹක  ඳසවේ  ්ද ඳහඨඹේ නළින 

ිළඳහවඹ්ද වඳළුණු තමු්දනහ්දවේරහ   ්ද ඳහඨඹේ රළබිරහ 
ිනවඵනහ. ඒ  ්ද ඳහඨඹ අයවගන ව්ධලඳහරන ලවඹ්ද කථහ 

කයන නක විතයේ ඇත්ත වනොවයි. ඇත්ත කථහ ිනවඵ්දව්ද, 

අිළ ජනනඹ වකොවවොභද කය්දන ඕනෆ කිඹන නක තුශයි. අිළ අද 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තභ්දවේ ජනනවඹ්ද විලහර ප්ර භහණඹේ 

කය්දව්ද තහඳ විදුලිවඹ්ද. අිළ ඒක ිළිතග්දන ඕනෆ. ඒ නිහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අරහබ රඵනහ විතයේ වනොවයි, විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ නිහ රාකහ ඛනිජ වතල් ාසථහත් අරහබ රඵනහ. ඒ 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ-  [ඵහධහ කිරීභේ] ඉ්දන භභ කිඹන කල්. භභ 

ද්දනහ, ඔඵතුභහ කිඹ්දන වද්දව්ද වභොකේද කිඹරහ. භභ ඒ 

ගළන කථහ කය්දනේ. භභ තමු්දනහ්දවේරහ  කිඹ්දව්ද, වේ 

අාලඹ කශභනහකයණඹ කිරීවේ ජ අිළ කල්ඳනහ කය්දන ඕනෆ නක 

විදුලි ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ කය්දන ඹන විඹදභ වකොච්චයද 

කිඹරහ.  

ඒ විදුලි ඵර නිසඳහදනවආ ජ හභහනා ජනතහ  වනඹේ 

වමි්ද ඒ වහ අලා කයන මුදර රඵහ ග්දව්ද වකොවවොභද 

කිඹන තර්කවආ තභයි අද අිළ ඉ්දව්ද. වේක තභයි වේ විදුලි ඵර 

ගහසතු ාවලජධනවආ ප්ර ධහන අයමුණ. විවලේවඹ්දභ භභ 

කිඹ්දන  කළභළිනයි-  
 

ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඵතුභහ කිඹන කථහ ඇත්ත. 2007 අවප් භව ඵළාකු හර්තහ 

ඳළවළදිලිභ කිඹහ ිනවඵනහ, වඳෞ්ධගලික විදුලිඹ ජනනඹ කිරීවේ 

්ඹතන භඟ ඇින කය ගත්ත ගිවිසුභ ේපර්ණවඹ්දභ 

ාවලජධනඹ කවශොත් යක  රුිළඹල් වකජටි 600ේ ඉිනරි 

කය්දන  පුළු්ද කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහවග්ද අව්දව්ද වභඹයි. 

2007ත් අද දත් අතය ය 6ක කහර කහනු තුශ රුිළඹල් 

වකජටි 3,600ේ ඉිනරි කය ග්දන  ිනබුණ අසථහක, ඇයි 

ඔඵතුභ්දරහවේ යජඹ භව ඵළාකු හර්තහ ිළිතඳළ්ධව්ධ නළත්වත්? 

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

වේ ගළන ඔඵතුභහ ද්දනහ ව්ද. ඔඵතුභහ ඵවඵේ වනොවයි 

ව්ද. ඔඵතුභහ දේ භ්දත්රීඊයවඹේ ව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] ඒක  

තභයි භභ වේ උත්තය වද්දන ඹ්දව්ද. ඔඵතුභහ ද්දනහ 

ගිවිසුභේ ඇින කය ගත්තහ  ඳසු ඒ ගිවිසුභ ිළිතඵ 

වදඳහර්ලසවආ නකඟතහේ ිනවඵ්දන  ඕනෆ ඵ. වභළනි 

අසථහක වදඳහර්ලසවආ නකඟතහේ නිර්භහණඹ කය ගළනීභ  

ිනවඵන අසීරුතහ තමු්දනහ්දවේ වත්රුේ ග්දන  ඕනෆ ව්ද. 

තමු්දනහ්දවේරහ  අිළ වේහ කශත් ළයදියි, වනොකශත් ළයදියි. 

භවේ තර්කඹ වඵොවවොභ යර වදඹේ. අිළ වකටි කහරඹේ තුශ 

දළළ්දත විදුලි ඵර ප්ර භහණඹේ ය   රඵහ දු්දනහ  ඳසු, ඒ වහ 

අලා කයන ජනන ක්රිේඹහභහර්ගඹ වභොකේද කිඹන කහයණඹ ගළන 

තර්කඹේ තභයි අද ිනවඵ්දව්ද. භභ කථහ කය්දව්ද ගණ්ද 

වනොවයි. ළඩි මුදරේ විඹදේ කයරහ විදුලිඹ ජනනඹ කවශොත් 

කහ ත් ළඩි මුදරේ වග්දන  වනහ. ඒක තභයි ඇත්ත 

කථහ. අිළ කශ යුත්වත් තමු්දනහ්දවේරහ කිඹන භව ඵළාකු 

හර්තහ ගළන කථහ කිරීභත්, අිළ නකිවනකහ  භඩ ගහ 

ගළනීභත් වනොවයි.  නක යභ විලහර ප්ර භහණඹක  විදුලිඹ රඵහ 

දු්දනහභ ව විදුලිඹ රඵහ  ජවේ ර භවේදඹේ ඇින වුණහභ අවප් 

විදුලි ජනන භහර්ගඹ වනස කශ යුත්වත් වකවේද කිඹන 

කහයණඹ තභයි අිළ කථහ කශ යුත්වත්.  භභ තමු්දනහ්දවේරහ  

කිඹ්දන  කළභළිනයි, අිළ තභත් වේ යවට් ඉතහභ දුප්ඳත් 

ජනතහ  ඳභණේ වනොවයි, භධාභ ඳහ්දිනක ජනතහ ත්,  භභ 

හිත්දව්ද වේ විදුලි ගහසතු ාවලජධනඹ කශහ  ඳසුත් - ත 

අ්ද නළවළ කිඹරහ කිේහ - දළළ්දත විදුලි ඵර වනහධහයඹේ 

රඵහ  ජරහ ිනවඵනහඹ කිඹහ. ඒක භතක ිනඹහ ග්දන.  නක 

ඒකකඹේ වනුව්ද කවුරුත් රුිළඹල් 23ේ වග්දව්ද නළවළ. 

ඒක තභයි ඇත්ත කථහ්දතයඹ.  අිළ වභොන විධිඹ  ාවලජධනඹ 

කශත් රාකහවේ විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ කයන කිසිභ  වකවනේ නක 

ඒකකඹේ වනුව්ද රුිළඹල් 23ක විදුලි ගහසතුේ  වග්දව්ද 

නළවළ. ඒ නිහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අිනලඹ අරහබ රඵනහ. 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වචජදනහ කය්දන  පුළු්ද. භවය තළ්දර 

අසීමිත විඹදේ ිනවඵ්දන  පුළු්ද. භභ ඒහ නළවළයි කිඹ්දව්ද 

නළවළ. නමුත් ඒ නිහභ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වචජදනහ කය්දනත් 

ඵළවළ; විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වේක වේ විධිඹ භ කය වගන ඹ්දන 

කිඹරහ කිඹ්දන කහ ත් අයිිනඹකුත් නළවළ. වභොකද, ඒක 

කය්දන  ඵළරි ළඩේ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අවප් ය  හුරු පුරුදුයි 

වනහධහයර . භභ ද්දනහ, වළවභජභ ඒක  කළභළිනයි. විදුලි 

ඵරඹ ඉල්රන වි  තමු්දනහ්දවේරහ සිඹලු වදනහභත් කිඹ්දව්ද 

විදුලි ඵරඹ වද්දන කිඹරහ. නමුත් අිළ දළ්ද විදුලි ජනන ක්රිේඹහ 

භහර්ගඹේ ගළන කල්ඳනහ කය්දන  ඕනෆ. ඒ අනු විදුලි ජනන 

ක්රිේඹහ භහර්ගඹ ිළිතඵ දළළ්දත ිළඹයේ ඉදිරිඹ  තළබුවේ අවප් 

2331 2332 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහයි. භභ හිතන වළටිඹ  ඒක තභයි රාකහවේ 

සිදු වුණු ළදගත්භ ක්රිේඹහලිඹ. අිළ ක යුතු කශ යුත්වත් ඒ දිලහ 

ඵරහ වගනයි. ඒ දිලහ ඵර්දව්ද නළින අඳ  අවනේ තළනක  

ඹ්දන ඵළවළ. ඇත්ත භ අඳ  ළඹ න විදුලිඹ ප්ර භහණඹ අඩුව්ද 

ිනඹහ ග්දන වුභනහ වුණහ නේ, ජනනඹ ව විඹදභ භහන කය 

ග්දන ඕනෆ වුණහ නේ අිළ අනිහර්ඹවඹ්දභ විදුලි ඵරඹ ඳළඹ 6ේ 

වනොවයි ඊ  ළඩි කහරඹේ කඳහ වරි්දන  ඕනෆ. ්සිඹහවේ 

අවනේ ය ල් ගළන ඵළලුත් -ඉ්දදිඹහ දිවහ ඵළලුත් 

ඵාේරහව්ධලඹ දිවහ ඵළලුත් භූ හනඹ දිවහ ඵළලුත්- අද ඒ අඹ විදුලි 

ඵරඹ කප්ඳහදු කයනහ. වභොකද, අද දියුණු න වළභ ය ේභ විදුලි 

ඵරඹ අඩු මිර  රඵහ  ජභ ිළිතඵ විලහර ගළ ලුක  මුහුණ  ජ 

සිටිනහ.  විදුලි ඵරඹ ජනනඹ කයන ය ල් දිවහ ඵළලුත්, අවප් 

භ්දත්රීඊතුභහ කිේහ හවේ අඩු මුදරක  විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ  ඒ 

ය ර ත් පුළු්දකභේ නළවළ. වළභ ය ේභ උත්හව කය්දව්ද 

ඳහරිවබජගිකඹහ  අඩු මුදරක  විදුලිඹ රඵහ වද්දනයි. අද ිනවඵන 

තත්ත්ඹ අනු වේක  ිනවඵන විඳුභ වභොකේද? ගල් අඟුරු 

ඵරහගහය කීඹේ ඉදි කය්දනද? අද වරජකවආභ වේ ගල් අඟුරු 

ඵරහගහය ිළිතඵ තර්කඹේ ිනවඵනහ. අද ඉ්දදිඹහ හවේ 

ය ර ගල් අඟුරු ඵරහගහය විලහර ප්ර භහණඹේ ිනවඵනහ. 

චීනවආත් දළළ්දත ප්ර භහණඹේ ිනවඵනහ. ඒක මිහිකත උණුසුභ  

ඵරඳහනහ කිඹරහ තර්කඹකුත් ිනවඵනහ. අිළ අද රාකහවේ ගල් 

අඟුරු ඵරහගහය  වදකයි වද්දව්ද. අවප් ඊශඟ ිළඹය වභොකේද 

කිඹන කහයණඹ ගළන දළ්ද විදුලිඵර භණ්ඩරඹ හකච්ඡහ කයනහ, 

අිළ LNG වේ්දන ඕනෆද,  නවවභ නළත්නේ වනත් ප්ර බඹේ 

වේ්දන ඕනෆද කිඹරහ. 

ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භ්දත්රීඊතුභනි, සුශා ව අනිකුත් ඵරඹ්ද 

උඳවඹජගි කයවගන විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ ගළන 

තමු්දනහ්දවේ කිේහ. නමුත් වේහ නිහ ඒකහකහරි විදුලි 

ජනනඹේ සිදු ්දව්ද නළවළ. ඒහයි්ද විදුලි ජනනඹ සිදු ්දව්ද 

ඹේ කිසි ප්ර භහණඹක යි. ඒ නේකභ අනිේ ඳළත්වත්ද ඒක  

ඔවයොත්තු වද්දන පුළු්ද තත් සථහය විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹේ 

ිනවඵ්දන ඕනෆ. ඒ නිහ පුනර්ජනනීඹ ඵරවඹ්ද ඳභණේ 

වරජකවආ කිසිභ ය ේ තභ්දවේ විදුලිඵර ප්ර භහණඹ 

ේපර්ණවඹ්ද රඵහ ග්දව්ද නළවළ. ඒකහකහරි  ඳළඹ 24ේ පුයහ 

නඹ රඵහ ග්දව්දත් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභේ] ගරු සුජී වේනසිාව 

භ්දත්රීඊතුභනි, ඒවේ technicalities  භභ ද්දව්ද නළවළ ව්ද. ඒක 

තමු්දනහ්දවේ අවප් විදුලිඵර ඇභිනතුමිඹවග්ද අව්දන. භභ කථහ 

කය්දව්ද හභහනා ව්ධල් ගළනයි.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, විවලේවඹ්දභ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඉතහභ ඉවශ මුදරේ  ඛනිජ වතල් ාසථහ  වග්දන 

ිනවඵනහ. ඒක  භභ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වදොස කිඹ්දව්ද 

නළවළ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ත් ප්ර ලසන ිනවඵනහ. ඒ නිහ අඳ 

පුළු්ද තයේ වේ වදඳහර්ලසඹභ නකතු කයවගන වේක වි්දන 

ඕනෆඹ කිඹන අදවක  ඇවිත් ඉ්දනහ.  

යජඹේ ඹේ තී්දදු ග්දව්ද ය ක අනහගත ඳළළත්භ 

වනුවනුයි.  ය ක අනහගත ඳළළත්භේ නළින යජඹේ කදහත් 

තී්දදු ග්දව්ද නළවළ. අද අඳ වේ අයවගන ිනවඵ්දව්දත් නළනි 

ඳළළත්භක  අලා තීයණඹේ. තමු්දනහ්දවේරහ වභොන හවේ 

කථහ කිේත් වේ කහයණහත් ිළිතග්දන වනහ.  

භභ දළේකහ අවප් ගඹ්දත කරුණහිනරක භ්දත්රීඊතුභහ කහරඹක  

ඳසවේ  ිළටු ිළවය්දන ලිඹහ ිනවඵන ්කහයඹ. භභ නතුභහ ත් 

කිේහ, ඔඵතුභහ වඵොවවොභ තදඵර වර ලිඹනහ කිඹරහ. ඒවේ 

යදේ භභ දකි්දව්ද නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ, ඒවේ කිසි 

යදේ නළවළ ගඹ්දත කරුණහිනරක භ්දත්රීඊතුභනි. ඔඵතුභහ නවවභ 

වනොකවශොත් තභයි යද.  මුළු යවට්භ ජනතහ  විදුලි ඵරඹ රඵහ 

 ජවේ ජ අඳ වන මිරක  රඵහ වද්දන ඕනෆ. දයහ ග්දන පුළු්ද 

මිරක  රඵහ වද්දනත් ඕනෆ. ඒ හවේභ භතක ිනඹහ ග්දන විදුලිඹ 

ජනනඹ වහ ඹන විඹදභ ඒකකඹක  රුිළඹල් 23ේ ඵ. ඒ 

ඒකකඹ අඳ තභත් රාකහවේ කිසිභ වකවනකුවග්ද අඹ 

කය්දව්ද නළවළ. වේක තභයි විදුලිඵර ේවේත්ර්වආ ිනවඵන 

විවලේත්ඹ. ඒ නිහ ඒහ කථහ කය්දව්ද නළින නිකේභ නිකේ 

ල්ඳල්  කථහ කිරීවභ්ද වේ යවට් බු්ධධිභත් ජනතහ  ඹේ කිසි 

භතඹේ වද්දන තමු්දනහ්දවේරහ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ නේ 

භහ හිත්දව්ද නළවළ ඒ භතඹ ඔඵරහ  වද්දන පුළු්ද වයි 

කිඹරහ. ඒ කහයණහ අනුයි අඳ වේ වද  ඵර්දන ඕනෆ.  

ඵරලේිනඹ ිළිතඵ වරජකවආ අර්බුදඹේ ිනවඵනහ. 

වදනු අඳ කල්ඳනහ කය්දන ඕනෆ වේ ඵරලේිනඹ  

අයිළරිභළ සවභ්ද ඳහවිච්ික කය්දව්ද වකොවවොභද කිඹරහ. භභ ගරු 

ඇභිනතුමිඹ ත් වඹජජනහ කශහ අද අිළ LED bulb ළනි නකක  

භහරු ව්දන ඕනෆඹ කිඹරහ. අද ඒක ඵහුර ලවඹ්ද ඳහවිච්ික 

වනහ. ඒ ඵල්බ් නක ටිකේ ගණ්ද. නමුත් නළනි උඳහඹ 

භහර්ගඹක ත් වේ ය  භහරු ව්දන ඕනෆ. ගරු ඇභිනතුමිඹත් 

ේඵ්දධ වරහ ඒ වහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹේ ඉදිරි ිළඹයේ 

ගනියි කිඹරහ භහ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ. ඒ නිහ වළභ 

අාලඹකභ ඉ්දන යවට් ජනතහවග්ද භහ ඉල්රහ සිටි්දන කළභළිනයි 

ඵරලේිනඹ අයිළරිභළ සවභ්ද ඳහවිච්ික කය්දන කිඹරහ. වේ 

ඵරලේිනඹ වළභ දහභ නක භහන විධිඹ  න්දව්ද නළවළ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, නඹ අයිළරිභළසවභ්ද ඳහවිච්ික 

කිරීභ ගළනත් අඳ ඒ ජනතහ  අධහයණඹ කය්දන ඕනෆ.  

 
ගරු ්ර්. වඹජගයහජ්ද භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர். மனளகபளஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

LED bulb නකේ රුිළඹල් 2,000ේ වනහ.  

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ව්දන පුළු්ද. නමුත් විදුලි ඒකක ගණන අඩු වනහ ව්ද. 

LED bulb නකේ රුිළඹල් 2,000ේ තභයි. තමු්දනහ්දවේ 

හිතනහද ඒක ත් කවුරු වරි වනහධහයඹේ වදයි කිඹරහ. නවවභ 

කථහ කය්දන නඳහ. තමු්දනහ්දවේ කථහ කයන විධිඹ ළරැදියි. 

නළනි භහර්ගඹක  භහරු ව්දන. [ඵහධහ කිරීභේ] රුිළඹල් 2,000යි 

කිේහ  ඳළඹ 10,000ේ ඒ ඵල්බ් නක ඇතුවශේ ිනවඵනහ.  

වඹජගයහජ්ද භ්දත්රීඊතුභනි, තමු්දනහ්දවේ ලිගඹ ඳහගහ ග්දන 

නඳහ. භභ කිේවේ නළනි ඹේ ර භවේදඹේ වකවයහි විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වඹොමු ව්දන ඕනෆඹ කිඹරහයි. භ  රුිළඹල් 2,000ේ 

 ජරහ ඒ ඵල්බ් නකේ ග්දන පුළු්ද. භභ ද්දනහ ඒක හභහනා 

මිනිවවකු  ග්දන ඵළවළ කිඹරහ. ඒ හභහනා මිනිවහවේ කථහයි 

භභ කථහ කවශේ. භභ ගළන වනොවයි. භ  කහවග්දත් වනහධහය 

අලා නළවළ. භවේ ජීවිත කහරවආ ජ භභ කදහත් වනහධහය 

ඵරහවඳොවයොත්තු වනහද? භ  ඕනෆ නළවළ. භභ කථහ කය්දව්ද 

හභහනා ජනතහ ගළනයි. අඳ අයිළරිභළසභ ගළනත් කල්ඳනහ 

කය්දන ඕනෆ. අයිළරිභළසවභ්ද විදුලිඹ බහවිත කය්දන කිඹරහ 

ජනතහ  කිඹ්දනත් ඕනෆ. ඒ කහයණහ භභ භතේ කවශේ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, විදුලි බිර ළඩි වීභ ඳභණේ 

ඳදනේ කයවගන ඳටු තර්කර  ඹ්දව්ද නළින, ඳේ විඳේ 

වළභ වදනහභ මී  ඩහ පුළුල් තරඹක  ගභ්ද කය්දන ඕනෆඹ 

කිඹන අදවයි භභ කිඹ්දව්ද. වභ්දන  වේ වනසකභ ඇින කය 

ගළනීභ වහ අඳ ත ඉදිරිඹ  ගභනේ ඹනහ. ඒ වහ ජනන 

භහර්ග කීඳඹේ අඳ ඇින ක ය ිනවඵනහ. ඒහ අඩු මිර ජනන භහර්ග.  

ජනහධිඳිනතුභහ ඹේ කිසි වඳොවයෝදදුේ  ජරහ ිනවඵනහ. ඔඵතුභහ 

කිේහ හවේ ඒක ව්ධලඳහරනීකයණඹ නහඹ කිඹන නක භභ 

ිළිතග්දව්ද නළවළ. වරජකවආ නවවභ ව්ධලඳහරනීකයණ කථහේ 

නළවළ ව්ද.  

2333 2334 

[ගරු  අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ  භවතහ] 
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මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹේ ිනවඵනහ.  

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නවවනේ ඇවභරිකහනු වකොාග්රාස නක ඵජට් නක වදරහ ඔඵහභහ  

වගනහහ  ඳසවේ ඔඵහභහ ඒක  විරු්ධධ වන වකො ත් 

ව්ධලඳහරනඹ තභයි. ජනහධිඳිනයඹහ ඳත් කය්දව්ද යවට් ජනතහ 

නිහ ජනතහවේ ඳළත්වත්ද ඒක ඵරන නක නතුභහවේ යුතුකභේ.  

[ඵහධහ කිරීභේ] ගරු ඉයහ්ද විර භයත්න භ්දත්රීඊතුභනි, 

තමු්දනහ්දවේවේ තර්කඹ වවොයි. ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයන 

තර්කඹ යුවයජඳවආත් නළින, භවය වි  අඟවරු වරජකවආ ිනවඵන 

තර්කඹේ ්දන පුළු්ද.  

අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ නවවභ වඹජජනහේ කශහ. ඒ 

වඹජජනහ වනදහයී වඹජජනහේ. ඒ වඹජජනහ වයවහ වභහි 

ිනවඵන භවය ගිනකත්ඹ්ද අඩු වනහ. ඒ අඩු වීවභ්ද 

වනඹේ ඇින වනහ. ඒක තභයි ඵරහවඳොවයොත්තු ්දව්ද.  ඒ 

නිහ වේ ිළිතඵ අඳ පුළුල් හකච්ඡහේ කය්දව්ද නළින, 

ඔඵතුභ්දරහ ඉතහභ ඳටු තර්කර  ඹ්දන නඳහ කිඹන ඉල්ලීභ 

කයමි්ද භවේ චන සල්ඳඹ අ්ද කයනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුිනයි, ගරු ඇභිනතුභනි. ඊශඟ  ගරු යවි 

කරුණහනහඹක භ්දත්රීඊතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 17ේ ිනවඵනහ. 

 

[අ.බහ. 4.32] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වඵොවවොභ සතුිනයි.  

වේ අසථහවේ ජ අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනතුභහ  ඳසු භ  

කථහ කය්දන රළබීභ භහ බහගාඹේ විධිඹ  රකනහ. වභොකද 

ගරු අග්රා විනිලසචඹකහයතුමිඹ ඳළඹ 24ේ ඇතුශත නශහ දභහ 

වභතළන  ඇවිල්රහ ඔඹ කථහ කයන නහඩගේ වවොයි ඒ අඹ භ 

කථහ කයරහ කිඹන නක. වභතළන ඔඵතුභහ දළ්ද වතල්-  

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භභ ඔඵතුභහ නේක තර්ක කය්දන ඹ්දව්ද නළවළ ව්ද? 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තර්ක කය්දන ඵළවළ ව්ද, ඇභිනතුභනි. [ඵහධහ කිරීභේ] 

භභ ඒක නිකේ කිේවේ. තර්කහනුකර කරුණු ඉදිරිඳත් කයපු 

අවප් භ්දත්රීඊයවඹකු   ඔඹ හවේ අභිවඹජග කයන වකො  අඳ  

කිඹ්දන පුළු්ද නකභ ව්ධ තභයි, යප්ර හද රළබුවණ් ඳළඹ 24්ද 

ඉත් කයරහ ඔඹ තළන  ් නිහඹ කිඹන නකයි.  

වතල් මිර ළඩි වීභ නිහ තභයි ඔඵතුභහවේ දකුණු ඳළත්වත් 

සිටින ඳවිත්ර්හ ඇභිනතුමිඹ  ඔඹ ප්ර ලසනඹ ඇින වරහ ිනවඵ්දව්ද. 

ඔඵතුභහ වතල් මිර කෘ්රි භ ලවඹ්ද ළඩි කශහ. වරජක වශ 

වඳොවශේ වතල් මිර අඩු න වකො  අවප් යවට් වතල් මිර ළඩි 

කශහ. නවවභ කෘ්රි භ ලවඹ්ද වතල් මිර ළඩි කයපු නිහ විදුලි 

බිර ළඩි කිරීවේ අලාතහත් ඔඵතුභ්දරහ ඇින කශහ. ඇයි වේක 

වුවණ්? ජහතා්දතය මරා අයමුදවර්ද කිේහ, ඔඵතුභ්දරහ  ණඹ 

වද්දව්ද නළවළ කිඹරහ. ණඹ වද්දන ඵළරි වුණහභ තභයි 

ඔඵතුභ්දරහ ඳත්තු ්දව්ද? ඳත්තු වුණහ  ඳසවේ දළ්ද ඵරනහ 

වේ ප්ර ලසනඹ ඇින වරහ ිනවඵ්දව්ද වකොවවේද කිඹරහ. දළ්ද 

විදුලිඹ, තුය ව ඛනිජ වතල් තභයි ප්ර ලසනඹ ඇින කයරහ 

ිනවඵ්දව්ද. ඒ නිහ වතල් මිර ළඩි කශහ. වතල් මිර ළඩි කශහභ 

ඊ  ළඩිඹ වරොකු යකුවේ තභයි විදුලි බිර. දළ්ද ඒ 

ේඵ්දධවඹ්ද තභයි ප්ර ලසනඹ ඇින වරහ ිනවඵ්දව්ද. දළ්ද 

වභතළන ඳවිත්ර්හ ඇභිනතුමිඹ කිඹන නකද වරි, නළත්නේ විදුලිඵර 

වහ ඵරලේින හි පු ඇභිනතුභහ න චේිළක යණක ඇභිනතුභහ 

කිඹන ව්ධද වරි? නමුත් වභතළන ඊ  ළඩිඹ ප්ර ලසනඹේ ිනවඵනහ.  

වේ යවට් ්ර්ථිකඹ අවුරුදු ගණනහේ ිනසවේ කහ දභහ ය    

වනහධහය වදනහ කිඹරහ වඳ්දහ ිනවඵන ්ණ්ඩුවේ ්ර්ථිකඹ 

කඩහ ළටුණහ  ඳසවේ දළ්ද තභයි ප්ර ලසනඹ ඳත්තු වරහ 

ිනවඵ්දව්ද. දළ්ද ඔඵතුභ්දරහ වතල් මිර ළඩි කවශේ නළත්නේ 

විදුලි බිර ළඩි කය්දන අලාතහේ නළවළ. ඒක ිළිතග්දනහද, 

නළ්ධද? වතල් මිර ළඩි කවශේ ඇයි? වරජක වශ වඳොවශේ වතල් 

මිර අඩු වන වකො  අවප් යවට් වතල් මිර ළඩි කයරහ 

ිනවඵ්දව්ද කෘ්රි භ ලවඹ්ද ව්දද? 

 
ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භභ තමු්දනහ්දවේ  ඒක  ිළිතතුයේ වද්දනේ. 

තමු්දනහ්දවේ කිඹන ව්ධ ළයදියි. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භ  වරහ නළවළ. මරහනවඹ්ද භ  ළඩිපුය වරහ 

වදනහ නේ, භභ ඔඵතුභහ  ඉඩ වද්දනේ. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ කථහ කය වගන ඹ්දන. ගරු භ්දත්රීඊතුභහවේ 

කථහ  ඵහධහ කය්දන නඳහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නේත් ජහිනක ඳේවආ ්ණ්ඩුේ වව  ඵරඹ   ්වොත් 
අිළ වතල් රුිළඹල් 89  විකුණනහ කිඹරහ භභ කිඹනහ. වවජි්ද 
සදු නිහ විදුලි බිර  කයරහ ිනවඵන වේ ාචහව්ද ව 
අකහර්ඹේභතහව්ද නකතු වරහ ිනවඵන ඳහඩු ජනතහවග්ද 
අඹ කයන නකයි ප්ර ලසනඹ. නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩුේ වව  
ඵරඹ  ්වොත් විදුලි බිර සිඹඹ  43.5කි්ද අඩු කයනහ කිඹන 
නකත් අිළ වේ අසථහවේ ජ ග කීභකි්ද කිඹනහ. දළ්ද                 
ඳවිත්ර්හ ඇභිනතුමිඹ ඔඹ ව්ධල්ර  කිඹ්දව්ද වභොකේද? 
තමු්දනහ්දවේරහවේ වවජි්ද සදු වනුව්ද අිළ උහවි ගිඹහ. 
තමු්දනහ්දවේරහවේභ ්ණ්ඩු තභයි වේක කය්දන නඳහ 
කිේවේ. අිළ නදහ ඒ වනුව්ද උහවි ගිහිල්රහ හර්ථක 
තත්ත්ඹේ ඇින වුණහ නේ, අද වවජි්ද සදු  වේ රුිළඹල් වකජටි 
8,900 වග්දන අලාතහේ නළවළ. ඒක කය්දන නඳහ කිේවේ 
කවුද? තමු්දනහ්දවේරහවේභ කළබිනට් නවේ සිටින ඇභිනරු 
ටිකයි,  තමු්දනහ්දවේරහවේභ ජනහධිඳිනයි ඒක කය්දන නඳහ 
කිේවේ. ඒක නළළත්වහ නේ අද වේ ප්ර ලසනඹ ඇින ්දව්ද නළවළ.  

තමු්දනහ්දවේරහවේ ්ණ්ඩු ඳහ්ද රුිළඹල් 3.50  වදනහ 

කිේහ. දළ්ද ඒක වද්දව්දත් නළවළ. ප්ර හවන වනහධහයඹේ 

2335 2336 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

වදනහ කිේහ. දළ්ද ඒකත් නළවළ. කරයඹ්ද  භහළු අල්ර්දන 

ඹනවකො  ඉ්දධන වනහධහයඹේ වදනහ කිේහ. වකජ ඒක? 

ඇ්දතනි භළරුණහ  ඳසවේ ඒකත් නළවළ. අද අධාහඳනඹ  රළවඵන 

වන වභොනහද? අද අහිාක අේභරහ, තහත්තරහ තභ්දවේ කරය 

වඵජට්ටු ටික විකුණනහ. වඳොල් වගඩි  වවොයකේ කයරහ ඒවක්ද 

අධාහඳන ක යුතුර  විඹදේ කය්දන වදනහ. අධාහඳනඹ  

වදන වනහධහය ේපර්ණවඹ්ද නළින වරහ ිනවඵනහ. අද 

ධභත්රීඊඳහර සිරිවේන ඇභිනතුභහ  විරු්ධධ කයන 

කුභ්දත්ර්ණවඹ්ද නිදවස වෞඛාඹත් නළින වරහ ිනවඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඒ හවේභ තභයි වඳොවවොය 
වනහධහයඹ. භභ ඳත්තයඹක සියසතරඹේ දළේකහ. ඒ අනු 
වඳොවශෝදනරුව්ද තභයි වඳොවවොය වනහධහයඹ කඳ්දන ඳ ්ද 
අයවගන ිනවඵ්දව්ද. ්වඹත් ධභත්රීඊඳහර සිරිවේන ඇභිනතුභහ  
ඳවයේ ගවනහ. වභවතේ ිනබුණු වඳොවවොය වනහධහයඹත් දළ්ද 

නළින වරහ ිනවඵ්දව්ද. විදුලි බිර ව තුය බිර අඩු කයනහ 
කිඹපු ්ණ්ඩුභ අද ඒහ ළඩි කයරහ ිනවඵනහ. වභඹ ජනතහ  
දයහ ග්දන ඵළරි තත්ත්ඹේ. ්ණ්ඩු ්ඩේඵයවඹ්ද කිඹනහ, 
2012  ජ ඒක පු්ධගර ්දහඹභ ඇවභරිකහනු වඩොරර් 2,900යි කිඹරහ. 
ඔඵතුභ්දරහ කිඹනහ  ව්ද, විදුලි බිර ළඩි වරහ ිනවඵ්දව්ද 
වඩොරර් 3යි, 4යි කිඹරහ. නවවභ නේ භහඹක  වඩොරර් 295ක 
්දහඹභේ රඵහ ග්දනහ ඳවුරක  වඩොරර් තුනේ වග්දන ඵළරිද? 
වේවක්ද වඳවන්දව්ද ඒක පු්ධගර ්දහඹවේ වඵොරුයි. ඒ 
විතයේ වනොවයි, වඩොරර් තුනකි්ද -රුිළඹල් 350කි්ද- වනොවයි, 

රුිළඹල් 450කි්ද, 500කි්ද විදුලි බිර ළඩි කයරහ ිනවඵන නක 
තභයි වභතළන අඳ  වඳවන්දන ිනවඵ්දව්ද.  

ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභිනතුභනි, වේ අසථහවේ ජ අඳ  
කිඹ්දන පුළු්ද නකභ ව්ධ වභඹයි.  වගදයක  වවොරු ටිකේ 
ඳළනරහ ඒ වගදරි්ද ඵඩු ටිකේ වවොයකේ කය වගන ඹනහ. ඒ ඹන 
ගභන ඒ ඵඩුලි්ද නකේ, වදකේ ළව නහ. වේ වවොයහවේ 

ඳසව්ද ඒ වගදය ්යේහ කයන කට්ටිඹ නනහ. ඒ අඹ දුවගන 
නනවකො  වභ්දන වවොයහ ඒ ඵඩුලි්ද නකේ, වදකේ වදනහ. 
නවවභ වද්දව්ද අඩුව්දභ ටිනහකභ ිනවඵන ඵඩු ටිකේ. නවවභ 
දු්දනහ  ඳසවේ ඒ වවොයහ ඳසවේ දුන කට්ටිඹ හිතනහ, අව්ද! 
වභ්දන අඳ  ඹභේ වේඵ වුණහ කිඹරහ. නමුත් වගදය ගිඹහ  ඳසු 
තභයි වත්වය්දව්ද, වභ්දන වභච්චය වොයකභේ ඇින වරහ 
ිනවඵනහ කිඹරහ.  වභ්දන වේ හවේ තභයි  ජනහධිඳිනත්,  

 

[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇභින භණ්ඩරඹත් අද වළසිවය්දව්ද.  වේවක  ජ අය "වගදය ගිඹහ  
ඳසු" කිඹන නවක්ද අදවස කය්දව්ද,  භළයි 20ළනි දහයි. 
වභොකද, බිර න්දව්ද අ්දන නදහ යි. නදහ තභයි දළන ග්දව්ද, 
කළබිනට් භණ්ඩරවආ ජනහධිඳින තභයි වේ ළඩි කිරීභ අනුභත 
කවශේ කිඹරහ. ඔඵතුභ්දරහ අත් වළ  අ ේ උසරහ තභයි වේක  
අනුභළිනඹ දු්දව්ද. නමුත් භළයි 01ළනි දහ ජනහධිඳිනතුභහ කිඹනහ, 
"අව්ද! භභ ද්දව්ද නළවළ,  වභොකේද වුවණ්" කිඹරහ. නදහ කිේහ, 
විදුලි බිර අඩු කයනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභේ] වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන 
වකජ.  

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවී ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ  
நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi -  

වේක කළබිනට් නක  ඹ්දව්ද නළවළ. ඔඵතුභහ ද්දව්ද නළ්ධද? 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

්, කළබිනට් නක  ඹ්දව්ද නළවළ? භභ ද්දව්ද නළවළ ව්ද. 

වභොකද, අිළ  හි පු කළබිනට් නක ගළන අිළ ද්දනහ.  අිළ කළබිනට් 

භණ්ඩරවආ  හි පු කහරවආ  වළභ නකේභ ළඩි කවශේ ඒ තුිතනුයි. 

නතවකො  වේ කළබිනට් නවේ  ජ ළඩි කවශේ නළවළ? මුදල් 

අභහතාහාලඹ වේක අනුභත කය්දව්ද නළ්ධද? [ඵහධහ කිරීභේ] ්, 

ර්වග්ද අවරහ ළවඩ්  කය්දන.  වේක "Kitchen" Cabinet නක. 

[ඵහධහ කිරීභේ] ්, "Kitchen" Cabinet නවේ ඔඵතුභහ නළවළ ව්ද. 

වේක භහය කළබිනට් භණ්ඩරඹේ ව්ද. වේ හවේ දළළ්දත 

ප්ර ලසනඹේ ගළන කළබිනට් භණ්ඩරවආ හකච්ඡහ කය්දව්ද 

නළත්නේ, නවවනේ වභොක ද කළබිනට් භණ්ඩරඹේ?  

 
ගරු රේසභ්ද කිරිඇල්ර  භවතහ 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Then, it is illegal. 
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද උව්ධ ඳළළින කළබිනට් භණ්ඩර රැසවීවේ  ජ හසුව්ධ 

නහනහඹේකහය  කෆ ගළහුවේ නළ්ධද? ඵළසිල් යහජඳේ  ඒක  

උත්තය දු්දව්ද නළ්ධද? ඔඵතුභ්දරහ  කළබිනට් භණ්ඩරවආ වේහ 

ගළන කථහ කවශේ නළත්නේ, වභොක ද නතුභහ කෆ ගළහුවේ? නිකේ 

අතා ප්ර කහල කය්දන නඳහ. අද උව්ධ වභොකේද සිදු වුවණ්? අද 

උව්ධ හසුව්ධ නහනහඹේකහය  වේ ේඵ්දධවඹ්ද කථහ කශහ. 

නතුභහ  "ඇයි වේක කවශේ නළත්වත්?"  කිඹරහ ප්ර ලසන කශහභ, "වේ 

නිකේ  ්ර්ථිකඹ ගළන කථහ කය්දව්ද නළින හඩි ව්දන" 

කිඹරහ ඵළසිල් යහජඳේ  කිේවේ නළ්ධද? [ඵහධහ කිරීභේ] නවවනේ 

වභොනහද වේ කථහ කය්දව්ද?  වේ ගළන කළබිනට් භණ්ඩරවආ 

කථහ කය්දව්ද නළත්නේ, වභොනහද නවවනේ කළබිනට් 

භණ්ඩරවආ  කථහ කය්දව්ද? කළබිනට් භණ්ඩරවආ ඕඳහදූඳද කථහ 

කය්දව්ද? ඒ නිහ තභයි වේ ය  වේ හවේ අගහධඹක  ළටිරහ 

ිනවඵ්දව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] නවවනේ ඒක තභයි අය airbus 

නවකත් -[ඵහධහ කිරීභේ] අව්ද! අිළ ද්දව්ද නළවළ ව්ද. ඔඹ හවේ 

වවොරු ටිකේ නේක අිළ කදහත් ගනුවදනු කයරහ නළවළ ව්ද. 

අවප් යජඹ කහරවආ වළභ වදඹේභ හකච්ඡහ කවශේ කළබිනට් 

භණ්ඩරවආ  ජයි.  වේ හවේ වන ඳළත්තකි්ද ගිහිල්රහ "Kitchen" 

Cabinet නවේ කථහ කය්දව්ද නළවළ. ඒ හවේභ තභයි  වේ 

අසථහවේ  ජ - 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අ්දන පුත්තරවභ්ද ඳනිනහ, වහදවඹේ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අසර් භ්දත්රීඊතුභහ, වභොකේද ඔඵතුභහවේ  රීින ප්ර ලසනඹ? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භඩකරිඹහ  
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹන  ව්ධල්ර  උත්තයඹේ වද්දන ඕනෆ, මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීඊතුභනි. කළබිනට් නක  වනොකිඹහ තභයි  - [ඵහධහ කිරීභේ]  

2337 2338 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක  භවතහ] 
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මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීඊතුභහ කථහ කය්දන. [ඵහධහ 

කිරීභේ] 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
භව වවොයහ,  භව වවොයහ.  
 

[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අසර් භ්දත්රීඊතුභහ, ්දසු්ද ව්දන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහි්දද යහජඳේ  2013 අවප්ර ේල් 23ළනි දහ "වඩ් ලි මියර්" 

ඳත්ර්ඹ  වභවවභ කිඹනහ, I quote:  
 
“Power hike to thwart economic collapse: MR”  

කවුද වේ ්ර්ථිකඹ කඩහ ළව නහ කිඹරහ ඉසවල්රහභ 

කිේවේ?  භහි්දද යහජඳේ.  භහි්දද යහජඳේ කිඹරහ කිඹ්දව්ද 

කවුද? ජනහධිඳින.   නතුභහභ කිඹරහ ිනවඵනහ, ්ර්ථික ප්ර ලසනඹේ 

ිනවඵනහ කිඹරහ.  [ඵහධහ කිරීභේ] ඉින්ද ඔඵතුභහ වකොවවොභද 

නළවළ කිඹරහ කිඹ්දව්ද? නවවභ කිේහ  ඳසු, වභතළන 

ප්ර ලසනඹේ ිනවඵන නිහ තභයි වේක ළඩි කයරහ ිනවඵ්දව්ද.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You should know how to address the Head of State.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ වේ අසථහවේ  ජ නක වදඹේ භතේ කය්දන  කළභළිනයි.  

්ර්ථික ඝහතකවඹේ සිටිනහ කිඹරහ විභල් වීයාල කිඹරහ 

ිනවඵනහ.  නතුභහ  භහි්දද යහජඳේ  කිඹ්දන ඵළරි ව්ධ පී.බී. 

ජඹසු්දදය  කිඹනහ.  වේක ළඩි කවශේ කවුද?  පී.බී ජඹසු්දදයයි, 

ඵළසිල් යහජඳේයි නකතු වරහ තභයි වේක ළඩි කය්දන  ඕනෆ 

යි කිඹරහ කිේවේ. වළඵළයි, ්ර්ථිකඹ කඩහ ළටුණහ  ඳසු ඒ කයන 

ව්ධ ළරැදි නළවළ. නමුත් වභඹ ජනතහ ිළ  ඳ න නක තභයි 

ිනවඵන ප්ර ලසනඹ. වවජි්ද සදු ඔඵතුභ්දරහ අනුභත කයරහ, නයි්ද 

සිදු වුණු අඳයහධඹ අද ජනතහවේ කය භත තඵරහ ිනවඵනහ.  ඒ 

නිහ අිළ විභල් වීයාල  කිඹ්දව්ද වේකයි.  නතුභහ කිඹනහ, 

පී.බී. ජඹසු්දදය අස කය්දන  ඕනෆ යි කිඹරහ. වේ හවේ 

පු්ධගරඹකු තභ්ද  මිනිත්තු ඳවකි්ද අස කය්දන ඵළරි නේ, 

තභ්ද කළබිනට් භණ්ඩරවආ ඇභිනයඹකු වීවේ ටිනහකභේ 

නළවළ ව්ද. තභ්ද අග්රා විනිලසචඹකහයරිඹ ඳළඹ 24්ද ඉත් කශහ. 

නවවභ නේ ඇයි වේ  පී.බී. ජඹසු්දදය හවේ පු්ධගරඹකු තභ්ද  

මිනිත්තු 24කි්ද ඉත් කය්දන ඵළරි? ඉින්ද භහ වේ අසථහවේ  ජ 

කිඹ්දව්ද, තභ්දරහ පී.බී. ජඹසු්දදයවේ ඇඟ උඩ ිනඹරහ, 

ජනතහවේ ඵය ළඩි කිරීභ තභයි වේ කය්දන ඹ්දව්ද කිඹන 

නකයි. භහ විභල් වීයාල  කිඹ්දව්ද, කරුණහකය තභ්ද කථහ 

කයන ව්ධ ක්රිේඹහ  නා්දන කිඹරහයි.  නතවකො  තභයි අඳ  

කිඹ්දන පුළු්ද, "ඔ්දන කිඹන ව්ධ කයන භනුාවඹේ" කිඹරහ.  

ඒ විතයේ වනොවයි,  දළ්ද වේ ඇභිනරු්ද අලුත් 

ාකල්ඳඹේ ඉදිරිඳත් කයරහ ිනවඵනහ වේ ඔේවකොභ නේත් 

ජහිනක ඳේ යජඹ කහරවආ ඇින වුණු ව්ධල් කිඹරහ.  භහ වේ 

අසථහවේ  ජ 1985 ඉරහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ිනවඵන රහබඹ 

ඇතුශත් වභභ වල්ඛනඹ බහගත* කයනහ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රීඊතුභනි,  ඔඵතුභහවේ අයඹ ඳරිදි වභඹ වළ්දහඩ්  හර්තහ  

ඇතුශත් කයන වර භහ ඉල්රනහ.  

වේ අසථහවේ  ජ භහ වඳ්ද්දන කළභළිනයි, කදහ ඉරහද වේ 

රහබඹ නළින වුවණ් කිඹරහ.  වේ වල්ඛනවආ ඇතුශත් කරුණු භහ 

කිඹ්දනේ. 1985  ජ  රහබඹ රුිළඹල් මිලිඹන 1,301යි.  1986  ජ 

රහබඹ රුිළඹල් මිලිඹන 1, 285යි.  1987  ජ රහබඹ රුිළඹල් මිලිඹන 

1,254යි.  1988  ජ රහබඹ රුිළඹල් මිලිඹන 1,135යි.  1989  ජ රහබඹ 

රුිළඹල් මිලිඹන  907යි. 1990  ජ රහබඹ රුිළඹල් මිලිඹන  1,653යි.  

වේ  කථහ කය්දව්ද රහබඹ ගළනයි. ශු්ධධ රහබඹ ගළනයි.  

ණඹර  ිනවඵන වඳොලී ප්ර භහණඹ ඔේවකොභ නකතු කයරහ , 

ේඹ වීභත් - amortization -  නකතු කයරහ තභයි වේ ශු්ධධ 

රහබඹේ ඇින වරහ ිනවඵ්දව්ද. 1992  ජ  රුිළඹල් වකජටි 275 යි. 

1993  ජ  රුිළඹල් වකජටි 1264යි. නේත් ජහිනක ඳේඹ 1994  

අවගජසතු භහවආ 27 න දහ තභයි වේ ය  තමු්දනහ්දවේරහ  

බහය දු්දව්ද. ඒ ර්වආ රුිළඹල් වකජටි 3809යි. 1995  ජ  රුිළඹල් 

වකජටි  4997යි. ඔ්දන ඊ  ඳසවේ අරහබඹ ඳ ්ද ග්දනහ.  

1996  ජ රුිළඹල් වකජටි 95.5යි. 1998  ජ  අරහබඹ  රුිළඹල් 

වකජටි 1990යි. 1997  ජ අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 2153යි. 1999  ජ  

අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 4234යි. 2000  ජ අරහබඹ 6723 යි. 2001  ජ 

අරහබඹ 9236යි.  

ඔ්දන ්ඳසු  නේත් ජහිනක ඳේඹ තහකහලික ය  බහය 

ග්දනහ. ඳළඹ 8ේ රයිට් නළින ිනබුණු  ඒ යුගඹ අිළ දස  100්ද 

නළින කශහ. වභ්දන ඊ  ඳසවේ ්වඹත් අරහබඹ අඩු වනහ. 

2003  ජ අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 3750යි. 2004 ර්වආ නේත් 

ජහිනක ඳේඹ ඳ්දනරහ නළත ශ්රීT රාකහ නිදවස ඳේඹ ඵරඹ  

නනහ. ඒ ර්වආ අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 15,706යි. 2005  ජ 

අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි  6852යි. 2006  ජ අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 

12,800යි. 2007  ජ අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 15,800යි. 2008  ජ 

අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 28,300යි. 2009  ජ අරහබඹ රුිළඹල් 

වකජටි 38,800යි. 2010  ජ අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 45,800 යි. 

2011  ජ අරහබඹ රුිළඹල් වකජටි 95,800 යි. 2012  ජ අරහබඹ 

රුිළඹල් වකජටි 89,800යි. වේ ඔේවකොභ අරහබඹ. නේත් ජහිනක 

ඳේ යජඹ රහබඹේ ඇින වේ ්ඹතනඹ වගන ගිහි්ද 

ඔඵතුභ්දරහ  බහය දු්දනහ  ඳසවේ තභයි  ඔඵතුභ්දරහ වේ 

්ඹතනඹ කහරහ දභරහ නළින කවශේ. අද කළබිනට් භණ්ඩරවආ 67 

වදවනේ ඉ්දනහ. වේ ටික කිඹ්දන අවප් ගරු පී. දඹහයත්න 

ඇභිනතුභහ   ඵළරි වුණහ ද?  නතුභහ  නේත් ජහිනක ඳේවආ හි පු 

වජාසඨ ඇභිනයවඹේ. අඩු ගණව්ද නතුභහවේ වජාසඨත්වආ 

වළටිඹ  කිඹ්දන ිනබුණහව්ද, "නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ 

වභවවභ තභයි කවශේ" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහ ඳේඹ 

භහරු කශහ  කභේ නළවළ. ඒත් කරුණහකය ඔඵතුභහවේ ්ත්භ 

වගෞයඹ විකුණ්දන නඳහ. භහ ද්දනහ, ඔඵතුභහ නිවඬ සිටින 

පු්ධගරඹකු ්දන  පුළු්ද. නමුත් අඩු ගණව්ද, ''නේත් ජහිනක 

ඳේ යජඹ ඒ ළවඩ්  වරිඹ  කශහ'' කිඹරහ කිඹ්දන ිනබුණහ ව්දද? 

ඒක කිේහ නේ ප්ර ලසනඹේ නළවළ ව්ද. නභ නිහ වේ ගළන භහ වේ 

අසථහවේ ජ  මී  ඩහ කිඹ්දන   ඕනෆ ද?   
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————————— 
*  පුසතකහරවආ තඵහ ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

ඊ  ඳසවේ වභොනහද කිඹ්දව්ද? [ඵහධහ කිරීේ] ඊ  ඳසවේ 

කිේහ, අිළ වේ ්ඹතනඹ වඳෞ්ධගලීකයණඹ  වඹොමු කශහ කිඹරහ. 

ඉසවල්රහභ ඒක  කවශේ 1998  ජ. ඒක ඳ ්ද ගත්වත් ච්දද්රිකකහ 

කුභහයතුාග. ඇග්රිළවකජ ්ඹතනවආ අ්දිනභ ගිවිසුභ අත්්ද  කවශේ 

1999  ජ. නදහ රුිළඹල් 48  විදුලි ඒකකඹේ ගත්වත්. ඇයි ඒක 

වනස කවශේ නළත්වත්? වවිතදයේ කය්දන  ඕනෆ, කහ  වකොයි 

ඇභිනයඹහ   කීඹේ වගේහද කිඹරහ. වේහ තභයි කිඹ්දන 

ිනවඵ්දව්ද. තමු්දනහ්දවේරහවේ ිනවඵන අදේතහ, ාචහ -

වදතු්ද වදවනකුවේ ිනවඵන ාචහ- නළින කය්දන. නේත් 

ජහිනක ඳේඹ  ඵළණරහ කදහත් ජනතහ  වනඹේ වද්දන 

ඵළරි  අසථහේ තභයි අද උදහ වරහ ිනවඵ්දව්ද. වේ  ළඩි කශ 

විදුලි බිර අනිහර්ඹවඹ්දභ 20 න දහ වනවකො  අඩු කයනහද 

නළ්ධද කිඹරහ නේත් ජහිනක ඳේඹ අවන ප්ර ලසනඹ  අද  

වඹවභහය වන වකො  වේ ඳහර්ලිවේ්දතුවේ ජ  ගරු ඇභිනතුමිඹනි, 

ඔඵතුමිඹ උත්තය වද්දන අලායි.  

ඒ විතයේ වනොවයි,  හමහික ගකීභේ ඇින, "ඔේ, අඳ   

ප්ර ලසනඹේ ිනවඵනහ. අඳ  විදුලි බිර ළඩි කය්දන අලාතහේ 

ිනවඵනහ" ඹළයි කිඹ්දව්ද නළින, නදහ ගරු වජජ්ද අභයතුාග 

භ්දත්රීඊතුභහ අවපු  ප්ර ලසනඹ   ජපු උත්තයඹ වභොකේ ද? "හි පු ඇභින 

කශ ව්ධ තභයි භහ ක්රිේඹහත්භක කය්දව්ද'' කිේහ. ඳළඹ බහගඹේ 

ඹ්දන ඉසවල්රහ චේිළක යණක ඇභිනතුභහ කිේහ, "වේ 

වභොනහද කිඹ්දව්ද, භවේ කහරවආ වභවවභ වදඹේ ිනබුවණ් 

නළවළ. භහ ඒක නළළත්වහ "කිඹරහ. ඉින්ද, කවුද ඇත්ත කිඹ්දව්ද 

කිඹන ප්ර ලසනඹ දළ්ද ිනවඵනහ. ඒ නිහ දළ්ද විලසහබාග 

වඹජජනහකුත් ඉදිරිඳත් කය ිනවඵනහ.  

අඳ  කිඹ්දන පුළු්ද නකභ ව්ධ වේකයි. වේ යවට් විදුලිඵර 

ඹටිතර ඳවසුකභ වයවහ ඇින වී ිනවඵන ප්ර ලසනඹ තුිත්ද යවට්  

ාර්ධනවආ ිනවඵන තයගකහරි තත්ත්ඹ ේපර්ණවඹ්දභ නළින 

කය ිනවඵ්දව්ද.  

ඒ විතයේ  වනොවයි, භහ ත වදඹේ වඳ්ද්දනේ.  

SriLankan Airlines ්ඹතනඹ අලුවත්ද aircrafts  ගඹේ ග්දන 

ඹනහ. ගු්ද ඹහනහ 13ේ ග්දන ඹනහ. ඇභිනරු 67 

වදවනකුවග්ද වතය ඳස වදනයි දළ්ද වේ බහවේ ඉ්දව්ද. සුභහන 

තුනක  ඉසවල්රහ වේ  SriLankan Airlines ්ඹතනඹ   ගු්ද 

ඹහනහ 13ේ ග්දන ඕනෆඹ කිඹරහ කළබිනට් ඳ්රි කහේ වගනහහද 

නළ්ධද? ඔඵතුභ්දරහ කිඹරහ ිනවඵනහ, කළබිනට්  භණ්ඩරවආ 

අනුභළිනඹ  ජරහ ිනවඵනහ කිඹරහ. ගු්ද වේඹ බහය ඇභින කිඹරහ 

ිනවඵනහ, ඒක ඉදිරිඳත් කශහ   අනුභළිනඹ දු්දව්ද නළවළ කිඹරහ. 

අලා නේ වේක  SriLankan Airlines  ්ඹතනවආ Board of 

Directorsරහවග්ද approval  නක ග්දන  පුළු්ද ද කිඹරහ 

අවරහ ිනවඵනහ.  කළබිනට් භණ්ඩරවඹ්ද අයඹ ග්දව්ද 

නළින, SriLankan Airlines නවේ Board of Directors රහවග්ද 

අය ග්දන තත්ත්ඹේ ඇින කය ිනවඵනහද නළ්ධද කිඹන නක 

ගරු ඇභිනතුභහ  කිඹ්දන පුළු්ද ව්දද?  

“The Sunday Times” of  28th April, 2013 states, 

“Government approves Rs. 315 billion deal with Airbus”. 

When you say, "Government", it means the Cabinet.  But, 

there is no approval given by the Cabinet.  The Hon. 

Ministers who are present in the House today can vouch 

for that.  It happened three weeks ago.  When we asked 

the Hon. Minister of Civil Aviation about this he said, 

“Higher authorities told me that the Board of Directors of 

SriLankan Airlines can give the approval.  Therefore, the 

Cabinet does not need to give approval for this”.  What 

are these ultra vires acts that are taking place?  

වේක  තභයි වකො වශේ වරහ ළවඩ්  කයනහ කිඹ්දව්ද. අද 

ඇරිවජනහ කහ්දතහයඹ  ගිවඹොත් lease කය්දන පුළු්ද අවස 

ඹහනහ ඕනෆ තයේ ිනවඵනහ. ඒ නිහ අඳ  ඒහ වකජටි 31,500ක  

ග්දන අලාද? වේ වගොල්ර්ද කිඹනහ, අඳ  ල්ලි නළින නිහ 

වේහ විකුණරහ lease back කයනහ  කිඹරහ. වේහ අයවගන 

්වඹත් lease back කය්දව්ද වභොක ද?  

වභ්දන වේ හවේ ක්රිේඹහලිඹේ තභයි අද ය  පුයහභ 

ිනවඵ්දව්ද. අද  කහනුේ වද්දන ඵළරි භට් භක ඉවගන,  අවස 
ඹහනහ ගළනීභ, අහිාක ජනතහ  විදුලි බිර ළඩි කිරීභ ළනි වළභ 
ව්ධභ තුිත්ද අලි ඵඵහයි, වවොරු වතිතව වනොවයි, වවොරු වළ වත් 
වදනහභ අද කය්දව්ද නකභ වල්රභ.  අහිාක ජනතහ ිළටි්ද 
ිනඹරහ වවොයකේ කයරහ වේ ්ණ්ඩු කය්දව්ද වභොකේද?  ේ 
අින්ද  රුිළඹල් 10ේ හේකු  දහරහ, කිඹ්දව්ද නළින අවනේ 
අින්ද රුිළඹල් 90ේ වවොයකේ කයන නකයි ශ්රීT රාකහ නිදවස 

ඳේවආ යහජඳේ ්ණ්ඩු අද කය්දව්ද. ඒ නිහ වේ 
ඇභිනරු්ද  තභ්දවේ ගභ  ඹ්දන ඵළරි අසථහේ ඇින වරහ 
ිනවඵන අසථහක අිළ කහරුණික කිඹ්දව්ද, නිලසලබ්ද 
ඉ්දව්ද නළින යවට් ්ර්ථිකඹ වබ්යහ ග්දන ක යුතු කය්දන 
කිඹරයි. වේක තුිත්ද තභයි ය  ඉදිරිඹ  වගන ඹ්දන පුළු්ද 
්දව්ද. නේත් ජහිනක ඳේඹ  ඵළණරහ ඡ්දද දින්දන 
ාහඳෘිනඹේ කය්දන ඕනෆ නළවළ. තභ්දවේ ්ත්භ වගෞයඹ 
්යේහ කයවගන, ය   උදහ වරහ ිනවඵන වේ ්ර්ථික 
වවණඹ  උත්තයඹේ වවීභ  අලායි ව්දද? විදුලි බිර ළඩි 

කය්දන ඕනෆ නේ ඇයි,  ගත්තු තී්දදු බඹ නළින ක්රිේඹහත්භක 
කය්දව්ද නළත්වත්? 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහවේ කථහ දළ්ද අ්ද කය්දන. 

වරහ ඉයයි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ත මිනිත්තු වදකේ වද්දන 
පුළු්දද? ඔඵතුභහවේ තහත්තහ නේ දු්දනහ. ඒ නිහ පුතහ  මිනිත්තු 
වතයේ විතය ව්ධවි. [ඵහධහ කිරීභේ] දළ්ද ඔඵතුභ්දරහ නක 
වරහක  කිඹනහ, "අවප් නහඹකතුභහ ෘජු තී්දදු ග්දනහ" 
කිඹරහ. නමුත්  වකජ, වේවක ජ නවවභ වුණහද? තුත්ිනරි ගවේ 
හවේ ළටුණහව්ද. සුභහන වදක තුනක  ඉසවල්රහ කිේහ, විදුලි 
බිර ළඩි කයනහ කිඹරහ. කළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඊ  අනුභළිනඹ 
දු්දනහ. නමුත් ඊ  ඳසවේ ඒක වවො නළවළ කිඹරහ භළයි දිනවආ ජ 
ඒ තීයණඹ වනස වනහ. භළයි දිනවආ ජ ඒ තීයණඹ වනස 
වුණහ  ඳසවේ  භහි්දදහන්දද අලුත්ගභවේ ඇභිනතුභහ ත නකේ 
කිඹනහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භ  SMS නකේ ්හ, 
භවජන උඳවඹජගීතහ වකොමිභ - Public Utilities Commission - 
වේක අනුභත කශහඹ, වේක  අය  ජරහ ිනවඵනහ කිඹරහ. 
වභොක ද වේ  භවජන උඳවඹජගීතහ වකොමිභ  ිනවඵ්දව්ද? වේ 
කහයණහ ජනතහත් නේක හකච්ඡහ කයරහ ජනතහ  දයහ ග්දන 
පුළු්ද තත්ත්ඹේද ිනවඵ්දව්ද කිඹන නක ඵර්දන. නභ 
වකොමිවේ බහඳින, වකොසතහ භළිනතුභහ බඹ නළින කිඹනහ, 
"අිළ ජනතහත් නේක හකච්ඡහ කවශේ නළවළ" කිඹරහ. නවවනේ 
කහ නේකද හකච්ඡහ කවශේ? ඵළසිල් යහජඳේ නේකද?              
ඳවිත්ර්හ ්දනි්යච්ික ඇභිනතුමිඹ  නේකද?  නළත්නේ පී.බී. 
ජඹසු්දදය නේකද? ඉින්ද  යජවඹ්දභ වේ හවේ වනොභඟ ඹන 
වකොමි්ද බහ ඳත් කයරහ ජනතහ  ඵයේ දභන නක 
නත්්දන, වේ ාචහ නත්්දන කිඹන නක අිළ භතේ 
කයනහ. ඒ හවේභ නේත් ජහිනක ඳේඹ ඵරඹ  ් ඳසු  වතල් 
මිර රුිළඹල් 89  අඩු කයනහ හවේභ විදුලි බිර සිඹඹ  43.5කි්ද 
අඩු කය වේ ාචහ, දූණඹ නතය කිරීභ  ක යුතු කයනහ කිඹන 
නක නළතත් භතේ කයමි්ද භවේ කථහ අ්ද කයනහ. 
වඵොවවොභ සතුිනයි. 

2341 2342 

[ගරු  යවි කරුණහනහඹක  භවතහ] 
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මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුිනයි. මීශඟ  ගරු ගහමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද 
වොයිහ ඇභිනතුභහ.  ඔඵතුභහ  විනහඩි 12ක කහරඹේ ිනවඵනහ.     

 

[අ.බහ. 4.50] 

 
ගරු  ගහමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ (නජීවී 
ේඳත් ායේණ  අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ  த தசளய்சள - 

யசவயபளசழகள் யப் மணுகக அகநச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, 1988, 1989 භභ විඳේවආ 

ඉ්දන කහරවආ  ජනහධිඳින වප්ර ේභදහ භළිනතුභහ  "ශ්රීTභත්" කිඹරහ 

ඳහර්ලිවේ්දතුවේ කථහ කය්දන වුණහ භ  භතකයි. අිළ ඒක  

විරු්ධධ වුණහ. නමුත් අද වේ ඳහර්ලිවේ්දතුවේ ඇතළේ අඹ කථහ 

කය්දව්ද, "භහි්දද යහජඳේ", "ඵළසිල්", "තභහ" කිඹරහ. සිාවර 

බහහ ිළිතඵ දළනුභ-  [ඵහධහ කිරීේ]  තමු්දනහ්දවේ කථහ 

කය්දව්ද කවට් වයළු වගඩිඹේ දහවගන. තමු්දනහ්දවේ කථහ 

කයන නක වත්වය්දව්ද නළවළ. තමු්දනහ්දවේවේ කවට් වයළු 

වගඩිඹේ. [ඵහධහ කිරීේ] වයළු වගඩි වනොවයි, පුත්තරේ වවොරි 

දභනහ ඔඹ විධිඹ  කථහ කශහභ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු සුජී වේනසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுஜவய மசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු සුජී වේනසිාව භ්දත්රීඊතුභනි, වභොකේද point of Order 

නක?   
 
ගරු සුජී වේනසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுஜவய மசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, දළ්ද රළබුණු- [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ, point of Order  නක ඉදිරිඳත් කය්දන. 

 
ගරු සුජී වේනසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுஜவய மசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භත්තර ගු්ද වතොටුවඳොශ  

Air Arabia නක විතයයි ්වේ. දළ්ද රළබුණු හර්තහේ අනු, 

ඊවආ වළ්දදෆවේ ඒකත් නත්තරහ ිනවඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒක point of Order නකේ වනොවයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ඒ කථහලි්ද ළඩේ නළවළ, බරුවජ. හඩි වඹ්ද. 
 

[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ඵහධහ කිරීේ] 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභිනතුභහ කථහ කයවගන ඹ්දන.  

 
ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, 1988, 1989 කහරවආ - [ඵහධහ 

කිරීේ] 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභහ, point of Order නක 

ඉදිරිඳත් කය්දන. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, වේඵ්දවතො  යහවආ 

වේට්ටුත් ඉබි ඹතුරු  දහරහ වරහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කරුණහකය, ඳහර්ලිවේ්දතු විහිළුේ ඵ  ඳත් කය ග්දන 

නඳහ.[ඵහධහ කිරීේ] ගරු ඇභිනතුභහ කථහ කය්දන. 

 

ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි   [ඵහධහ කිරීේ] තමු්දනහ්දවේ 
 

[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භවේ කථහ කිරීවේ අයිිනඹ ්යේහ කය්දන ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීේ]  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, 1988, 1989 කහරවආ නේත් 

ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු වේ ය  කෆහ. නදහ යවි කරුණහනහඹක 

භවත්තඹරහවේ නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ වභොනහද කවශේ? 

වප්ර ේභදහ යුගවආ ්ඹතන 28ේ රළයිසතුගත කයරහ ප්ර ිනයූේවගත 

කය්දන, වේ යවට් යහජා ්ඹතන විකුණහවගන ක්දන  -[ඵහධහ 

කිරීේ] වගදය ඹනහ, වවරජ. වභතළන වඵොරු  බුය්දව්ද  
 

[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වඳොඩ් ඩේ අවවගන ඉ්දන. [ඵහධහ කිරීේ]  

2343 2344 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කරුණහකය, විඳේවආ ගරු භ්දත්රීඊතුභ්දරහ විනීත 

වළසිවය්දන. දළ්ද ඉ ග්දන.[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භහ ඔඵතුභහ  ඉතහ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, වේ විෘත ්ර්ථික නාහඹ වගනහවේ නේත් ජහිනක 

ඳේ යජඹ ඵ.  

නේත් ජහිනක ඳේඹ තභයි වේ විෘත ්ර්ථික නාහඹ 

වගනහවේ. ඉල්ලුභ  ළඳයුභ. ඉල්ලුභ ළඩි වරහ ළඳයුභ අඩු 

වන වකො  මිර ළඩි වනහ. වළඵළයි වේ, - 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇය වොයිහ. 

 
ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

භභ කිඹ්දව්ද තමුවේ  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සි්දදු කිේහ , කරුණහකයරහ තමුවේ  
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වරිඹ  කථහ කය්දන ඉවගන ග්දනහ 
 
[මරහනවආ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වරිද? 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු කයරහ කථහ කය්දන.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, - [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  කිඹනහ 

නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ කහරවආ අඳ  වේ යවට්- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කරුණහකයරහ නතුභහ  කථහ කය වගන ඹ්දන ඉඩ වද්දන.  

ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

නේත් ජහිනක ඳේඹ නක ඳළත්තකි්ද රයිට් දභන වකො  

ජනතහ විමුේින වඳයමුණ කිඹනහ, රයිට් නි්දන කිඹරහ. ජනතහ 

විමුේින වඳයමුණ රයිට් නි්දන කිඹන වකො  යන්දපී නවක්ද 

කිඹනහ රයිට් දභ්දන කිඹරහ. අ්දන ඒ යුගවආ තභයි - ඒ 

වප්ර ේභදහ යුගවආ තභයි- වේ යවට් විදුලි බිර සිඹඹ  100ේ ළඩි 

වුවණ්. ඒ කහරවආ විදුලි බිර සිඹඹ  100ේ ළඩි වුණහ. ඒ නිහ 

භභ ඔඵතුභහ  කිඹ්දව්ද අවප් යජඹ වේ සිඹලුභ වනහධහය 

වදනහ.වේ යවට් රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ 

කයන ඳවුල් 47,87,668ේ සිටිනහ. වේ ාඛාහව්ද සිඹඹ  95ේ 

විදුලිඹ ඒකකඹේ වහ නිඹමිත මිර වග්දව්ද නළවළ. විදුලි 

ඒකකඹේ වහ නිඹමිත මිර වග්දව්ද සිඹඹ  4.3යි. අඩු මිර  

විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ කයන ඳවුල් 45,78,873ේ සිටිනහ.  

නතවකො  වේ විධිඹ  විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ කයමි්ද, විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ භසත ඳහඩු ගළන විඳේඹ කථහ කයනහ. විදුලිඹ 

ඳරිවබජජනඹ කයන ජනතහ රඵන වනහධහයඹ  ්දදි 

වග්දව්ද විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ වනොකයන, වභොනයහගර 

දිස්රි ේකවආ ඈත නිළ  ගේභහනර ඉ්දන දුප්ඳත් මිනිසසු.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඵර්දන ඒ වනහධහය 

රුිළඹල් මිලිඹනලි්ද. ගෘවසථ විදුලිඹ ළඳයීභ වනුව්ද යජඹ  

රුිළඹල් මිලිඹන 29,845ක  වනහධහයඹේ වදනහ. යහජා 

්ඹතන දවහ වනහධහයඹ රුිළඹල් මිලිඹන 1,382ේ. ාචහයක 

අාලඹ වහ වනහධහයඹ රුිළඹල් මිලිඹන 1,248ේ. කර්භහ්දත 

අාලඹ වහ රුිළඹල් මිලිඹන 24,684ක වනහධහයඹේ වදනහ. ඒ 

හවේභ ්ගමික සථහනර  රුිළඹල් මිලිඹන 902ක 

වනහධහයඹේ වදනහ. ඒ හවේභ වීථි රහේපුර ත් 

වනහධහයඹේ වදනහ. වේ ය  අඳුවර් වනොතඵහ  භසත ය භ 

්වරජකත් කය්දන; වේ ය  ඒකහවරජක කය්දන වීථි රහේපු 

වහ රුිළඹල් මිලිඹන1,126ක වනහධහයඹේ වදනහ. නතවකො  

වනහධහය වනුව්ද ළඹ කයන මුළු මුදර රුිළඹල් මිලිඹන 

59,187ේ.  

නතවකො   විදුලිඹ  නිසඳහදන විඹදභ ගණනඹ කය ඒ අනු මිර 

නිඹභ කය ිනවඵනහ.  ඹේකිසි බහණ්ඩඹේ නිසඳහදනඹ කයරහ 

ප්ර හවනඹ කිරීවභ්ද ඳසු ඒ බහණ්ඩවආ මිර ගණ්ද ිළිතඵ 

කිසිභ වළී භේ නළවළ. ඒ හවේභ  ඒ නිසඳහදනඹ කයන විදුලිඹ 

කිවරජ මී ර් රේ ගණනේ විදුලි රැවළ්ද ඇදරහ ප්ර හවනඹ 

කය්දන ඕනෆ. ඒහ නඩත්තු කය්දන ඕනෆ. වභොනයහගර 

දිස්රි ේකවආ ජනතහවග්ද සිඹඹ  22ක  ඳභණයි විදුලිඹ 

ිනබුවණ්.  ඒ සිඹඹ  22 අද සිඹඹ  80ක භට් භ  ළඩිවරහ 

ිනවඵනහ. අවප් දුසකය ප්ර ව්ධලර ජනතහ ත් විදුලිඹ රඵහ  ජ 

ිනවඵනහ. නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ කහරවආ වේ ඳහරිවබජගික 

බහණ්ඩඹ ිනබුවණ් ධනඳිනඹ්දවේ- වරොකු මිනිසසු්දවේ - 

සුවඛජඳවබජගී බහණ්ඩඹේ වළටිඹ යි. අද වභඹ මුළු භවත් යවට්භ 

වඳොදු ජනතහවේ ඳහරිවබජගික බහණ්ඩඹේ ඵ  ඳත් වරහ 

ිනවඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, නේත් ජහිනක ඳේ 

්ණ්ඩුේ ්වොත් ඵදු අඹ කය්දව්ද නළ්ධද කිඹරහ අිළ අවනහ. 

තමු්දනහ්දවේරහ ඵදු අඹ කය්දව්ද නළ්ධද?  [ඵහධහ කිරීභේ] 

තමු්දනහ්දවේරහත් ඵදු අඹ කයනහ.[ඵහධහ කිරීභේ] 

යන්දපී ්ණ්ඩු කහරවආ තමු්දනහ්දවේරහ ඵදු අඹ කයරහ 

ඳළවළදිලිභ කවශේ නහගරික ජනතහ  ඳවසුකේ ඳඹපු නක 

විතයයි. නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු කහරවආ හරි භහර්ග අත් 

වළරිඹහ; විදුලිඹ අත් වළරිඹහ; භහර්ග අත් වළරිඹහ; ඒ හවේභ ඳළින 

ඵළේභ, ඳහය, ඳ්දර, ළ, අමුණ කිඹන වේ වළභ වදඹේභ අත් 

වළරිඹහ. නවවභ අත් වළයරහ ඒ ඵය හභහනා ජනතහ භත 

ඳළව ේහ. අද "භහි්දද ික්දතන" ඹ වත් ඒ ෆභ වදඹක භ ්ධහය 
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රඵහ වදනහ. භසත ජනතහ  අලා ඹටිතර ඳවසුකේ දියුණු 

කයරහ ිනවඵනහ. ඒ ඹටිතර ඳවසුකේ අතය බහණ්ඩ වහ වේහ 

ඳභණේ වනො ්දනිවේදන ඳවසුකේද ිනවඵනහ. වේ ්දි 

ලවඹ්ද ෆභ අාලඹක භ අදහශ, ග්රාහමීඹ ජනතහ  අලා 

ඳවසුකේ රඵහ  ජරහ ිනවඵනහ. වේ ඳවසුකේ රඵහ  ජවේ ජ දයන 

ිළරිළඹ, දයන විලහර විඹදභ ්යණඹ කය ග්දන ඕනෆ. කිසිභ 

වකනකු තභ්දවේ හේකුව්ද වගනළල්රහ වේ යවට් ්ණ්ඩු 

කවශේ නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භවත්භඹහ කථහ කශහ. නතුභහ කථහ කයමි්ද කිේවේ වභොකේද? 

නතුභහවේ කහරවආ වතො ඇතුළු ්ඹතන විනහල කයපු වළටි අිළ 

ද්දනහ. නදහ අඳ විඳේවආ ඉ්දන වකො  අඳ  භතකයි නතුභහ 

කයපු ව්ධල්. වතො ාහඳහයඹ කිඹ්දව්ද වේ යවට් ඳහරිවබජගික 

ජනතහවේ මිර නිඹභ කයන ්ඹතනඹයි. අද නතුභහ ගු්ද 

වතොටුවඳොශ ගළන කථහ කයනහ; ගු්ද ඹහනහ ගළන කථහ කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භවහ ඳරිභහණ ාහඳහය ඳභණේ 

වනොවයි, වේ යවට් ජනතහවේ නදිවනදහ ඳරිවබජජනඹ  අලා 

දෆ, නදිවනදහ අලාතහ්ද  වුභනහ දෆ, ධදනික දිවි වඳවත 

වගන ඹ්දන අලා දෆ ඳඹහ ගනිමි්ද ජීන ය හ කස කය 

ග්දන ිනබුණු වතො ්ඹතනඹ ේපර්ණවඹ්ද විනහල කශහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භහ කිඹ්දනේ වේ යජඹ විදුලි 

ඵරහගහය නවීකයණඹ කිරීභ  කයන විඹදේ ප්ර භහණ. ඳළරැණි 

රේඳහන වහ රුිළඹල් මිලිඹන 1,065ේ, ඉවශ වකොත්භවල් 

වහ රුිළඹල් මිලිඹන 4,800ේ, භනශ ළ ාහඳෘිනඹ වහ 

රුිළඹල් මිලිඹන 1,000ේ වභය අඹ ළවඹ්ද ව්ද කයරහ 

ිනවඵනහ. නවවභ නේ භසත විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ භඟි්ද ජනතහ  

වේහේ රඵහ  ජවේ ගකීභ යජඹේ වළටිඹ  අඳ  ිනවඵනහ. 

යජඹේ වළටිඹ  අඳ  ඒ ගකීභ ිනවඵන නිහ තභයි ගරු 

ඳවිත්ර්හව්ධවී ්දනි්යච්ික ඇභිනතුමිඹ ඹේකිසි මිර ාවලජධනඹේ 

ඉදිරිඳත් කවශේ. නතුමිඹ ඉදිරිඳත් කයපු මිර ාවලජධනඹ අද න 

කල් තීයණඹ වරහ නළවළ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, දළ්ද 

විඳේඹ  නල්වර්දන ළල් නළිනයි ඉ්දව්ද. අතීහයඹ  අමුඩඹ 

ගළහුහ හවේ දළ්ද අමුඩඹ ගවරහ ිනවඵ්දව්ද ළ   ිනඹරහයි. දළ්ද 

ඉසයව  ඹ්දනත් ඵළවළ; ඳස  ඹ්දනත් ඵළවළ. ගවපු තළනභ 

ඉ්දව්ද ඒකයි. ළ   ිනඹරහයි අමුඩඹ ගවරහ ිනවඵ්දව්ද. 

විඳේඹ  ඉසයව  ඹ්දනත් ඵළවළ, ඳස  ඹ්දනත් ඵළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභේ] ඒ නිහ අිළ විඳේඹ  කිඹනහ- [ඵහධහ කිරීභේ]  
 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුිනයි ගරු ඇභිනතුභහ. දළ්ද කථහ අ්ද 

කය්දන. 

 
ගරු  ගහමිණී විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு களநழழ யழஜழத் யழஜனமுழ த தசளய்சள) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අිළ විඳේඹ  කහයණඹේ 

කිඹනහ.  ඒ අඹ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ වේ යවට් ජනතහ 

ඳහය  ඵස්දන. ඒ අඹ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ වේ ්ණ්ඩු 

වඳයර්දන. ඒ අඹ ඵරහවඳොවයොත්තු වනහ ්ණ්ඩු 

අඳවසුතහ  ඳත් කය්දන, වේ ්ණ්ඩු -යජඹ- ව භව ජනතහ 

අතය ිනවඵන ේඵ්දධතහ දුර්ර කය්දන. වළඵළයි නවවභ 

කය්දන ඵළවළ. වේහවඹ්ද විඳේඹ තතත් දුර්ර වරහ කෆලි 

කෆලිර  කළඩිරහ ඹනහ. වේක වරිඹ  යු්ධධ  ළාකිඹක  ගල් 

ගවනහ හවගයි. ගල් ගවවගන ගවවගන ඹනවකො  ඒ අඹ  වසු 

වරහ ිනවඵ්දව්ද ඵලු සුරු. ඵලු සුරු තභයි වසු වරහ 

ිනවඵ්දව්ද. ඒහවඹනුත් ගවනහ. නහි මුරත් නකයි, භළදත් නකයි, 

අගත් නකයි. නකභ ගේ ිනවඵ්දව්ද. වඵොවවොභ සතුිනයි.  

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  ගරු යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භ්දත්රීඊතුභහ. ගරු 

භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ  විනහඩි 15ේ ිනවඵනහ.  

 
[අ.බහ. 5.02] 

 
ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අවප් හිතත් ගරු විජිත් 

විජඹමුණි ද වොයිහ ඇභිනතුභහ කථහ කශහ  ඳසුයි භ  කථහ 

කය්දන අසථහ රළබුවණ්. වේ යවට් විදුලි බිර ේඵ්දධ 

විලහර අර්බුදඹේ ිනවඵන වරහවේ, ඒ හවේභ වේ යවට් 

ජනතහවේ විදුලි බිර සිඹඹ  50කි්ද, 60කි්ද, 70කි්ද ළඩි න 

වරහවේ ඒවේ ළරැ්ධද ිනවඵ්දව්ද නේත් ජහිනක ඳේවආ 

කිඹරහ කිඹ්දන යජවආ ඇභිනරුත්, භ්දත්රීඊරුත් විලහර 

ප්ර ඹත්නඹේ දළරුහ. අවප් හිතත් පී. දඹහයත්න ඇභිනතුභහ නදහ 

නේත් ජහිනක ඳේ යජවආ විදුලිඵර ඇභිනයඹහ විධිඹ  අවුරුදු 

10ේ විතය වේඹ කශහ. වේ කථහ අවන වකො  නතුභහ කල්ඳනහ 

කයනහ ඇින, ඇයි වේ ්ණ්ඩුවේ භ්දත්රීඊරු භහ භච්චරඹ  

රේ කය්දව්ද කිඹරහ. ඒ අඹ දළ්ද කථහ කයපු විධිඹ  විදුලි බිර 

සිඹඹ  50කි්ද, 60කි්ද විතය ළඩි වනහ. 2012  ජ විතයේ 

අරහබඹ රුිළඹල් බිලිඹන 61යි. යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීඊතුභහ 

කිේහ, 1994 නේත් ජහිනක ඳේඹ ්දධහනඹ  ්ණ්ඩු බහය 

වදන වකො  විදුලිඵර භණ්ඩරවආ හර්ෂික රහබඹ විතයේ රුිළඹල් 

මිලිඹන 4,000ක  කිට්ටු කයරහ ිනබුණු ඵ. 1994  ජ ්ණ්ඩු බහය 

වදන වකො  විදුලිඵර භණ්ඩරවආ සථහය ගිණුේර රුිළඹල් 

මිලිඹන 10,000ක  ළඩිඹ ල්ලි ිනබුණහ. භවළලිවඹ්ද 

ය්දවදණිගර, විේව ජරිඹහ, ය්ද ළවේ, වකොත්භවල් විදුලි ඵරහගහය 

වදරහ ඒහ  ණඹ වගන ගභ්ද තභයි විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඒ 

සිඹල්ර කවශේ. වකොවවොභද දළ්ද ඒහ ඳහඩු රඵ්දව්ද? 

නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ විසි්ද විලහර වර විදුලි බිර ළඩි 

කශහ කිඹරහ ්ණ්ඩුවේ භ්දත්රීඊරු කථහ කශහ. 1982 විදුලිඹ 

ඒකකඹක විකුණුේ මිවරහි හභහනාඹ රුිළඹල් 1යි ලත 49යි. 

1994 වන වකො  ළඩි වරහ ිනවඵ්දව්ද රුිළඹල් 3.56 දේහ 

විතයයි. 
 

ගරු සුජී වේනසිාව භවතහ 
(நளண்தைநழகு சுஜவய மசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අ්දන ළඩ. 

 
ගරු ටී. යාජිත් ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

1977 විදුලිඹ ඒකකඹේ කීඹද? 

 
ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඔඵතුභහ හඩි ව්දන. 1977 figures නළවළ, 1982 ඉරහ 

figures විතයයි ිනවඵ්දව්ද. සිඹඹ  100කි්දත් ළඩි වරහ 

නළවළ. නමුත් තමු්දනහ්දවේරහ ඒ රුිළඹල් 3.56 1994 ඉරහ අද 

වන වකො  වඹ ගුණඹකි්ද, ඒ කිඹ්දව්ද රුිළඹල් 21.50 

වනකල් ළඩි කයරහ ිනවඵනහ. නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ 

අවුරුදු 17 භ ළඩි කයරහ ිනවඵ්දව්ද වදගුණඹයි. නේත් ජහිනක 

ඳේ යජඹ කහරවආ ිනබුණු විදුලි බිර තමු්දනහ්දවේරහවේ අවුරුදු 

19 ඇතුශත වඹ ගුණඹකි්ද ළඩි කයරහ ිනවඵනහ. ඊ  ඳසවේ 

තමු්දනහ්දවේරහ නේත් ජහිනක ඳේඹ  ළයදි කිඹ්දන නනහ. 

2347 2348 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

1970 දලකඹ වන වකො  මුළු රාකහවේභ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

වභගහවොට් 268යි. ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ වභගහවොට් 192යි. 

අවප් කහරඹ ්යේබවආ වභගහවොට් 192ේ ිනබුණු ජර විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ 1994 වන වකො  වභගහවොට් 1,137 දේහ ළඩි 

කය්දන අඳ  පුළු්දකභ රළබුණහ. විේව ජරිඹහ, වකොත්භවල්, 

ය්දවදණිගර, ය්ද ළවේ, භනර ළ, ඒ සිඹල්වල් ළඩ අ්ද 

කයරහ ජනතහ  රුිළඹල් 3.76 විදුලිඹ ඒකකඹේ වද්දන අඳ  

පුළු්දකභ රළබුණහ. තමු්දනහ්දවේරහවේ කහරවආ ඇයි මිර ළඩි 

වුවණ්? 

වේ යවට් ගල් අඟුරු විදුලි ඵරහගහය ්යේබ කය්දන ඕනෆ 

කිඹරහ නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ තීයණඹ කශහ. නමුත් අිළ 

අවුරුදු 17ේ තුශ විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ  වභගහවොට් 800ේ විතය 

නකතු කශහ. තමු්දනහ්දවේරහවේ අවුරුදු 19ක කහරවආ ගල් අඟුරු 

විදුලි ඵරහගහය වද්දව්ද නළතු 1997  ජ තහඳ විදුලි ඵරහගහය 

වද්දන ඳ ්ද ගත්තහ. ඒක නිහ තභයි අද විදුලි බිර ළඩි වරහ 

ිනවඵ්දව්ද. 1997  ජ වඳෞ්ධගලික භහගේ 9ක  ඒහ බහය  ජරහ 

තමු්දනහ්දවේරහ අද ඒ වඳෞ්ධගලික භහගේලි්ද විදුලිඹ 

ඒකකඹේ රුිළඹල් 30 , 35 , 40  වේභ රුිළඹල් 45 ත් 

ග්දනහ. අලාතහ වභගහවොට් 2,100යි. නේත් ජහිනක ඳේ 

යජඹ කහරවආ මුල් ටික කවශේත්, රේඳහන ්ශ්රිලත ළඩිවඹ්ද 

විදුලි ඵරහගහය වළදුවේත් නේත් ජහිනක ඳේ යජවආ හි පු 

නහඹකවඹේ න ර් වජජ්ද වකොතරහර වේ යවට් ළඩ ඇභින 

විධිඹ යි. 

වේ වභගහවොට් 2,100  තමු්දනහ්දවේරහ  වේ අවුරුදු 

දවනඹ භ නේකහු කය්දන පුළු්දකභ රළබුවණ් ඉවශ 

වකොත්භවල් වභගහවොට් 150 විතයයි. හි පු විදුලිඵර ඇභින 

දඹහයත්න ඇභිනතුභහ වේ ගරු බහවේ ඉ්දනහ. නතුභහ භ  ඩහ 

වවොඳි්ද වේ ිළිතඵ ද්දනහ.  

 
ගරු ටී. යාජිත් ද වොයිහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

වනො වයොච්වචජවල්? 

 
ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

වනොවයොච්වචජවල් ජර විදුලි ඵරවඹ්ද වනොවයි ව්ද 

ක්රිේඹහත්භක ව්දව්ද. වේහ වඳොඩි ඒහ. වේහ වභගහවොට් 15, 

වභගහවොට් 20, වභගහවොට් 50 ඒහ. භභ අව්දව්ද වේකයි. අිළ  

ජර විදුලි ඒකකඹේ රුිළඹල් තුන  නිඳදන වකො , ්ණ්ඩුවේභ 

ඇභිනරු  කිේහ අද විදුලි ඵර ඒකකඹක හභහනා   විඹදභ 

රුිළඹල් 23යි කිඹරහ. තමු්දනහ්දවේරහ ග්දන වළභ විදුලි 

ඒකකඹක භ තමු්දනහ්දවේරහවේ ්ණ්ඩු රුිළඹල් 40ේ 

වගනහ.යන්දපී ්ණ්ඩුවේ රුිළඹල් තුනයි, තමු්දනහ්දවේරහවේ 

්ණ්ඩුවේ රුිළඹල් 40යි නේකහු කයරහ තභයි හභහනා ගණන 

රුිළඹල්  21.50ේ ව්දව්ද. වේ ්ණ්ඩු වේහ  ග කිඹ්දන 

ඕනෆ. අවුරුදු 19ේ ිනසවේ තමු්දනහ්දවේරහයි ්ණ්ඩු කවශේ. අවප් 

අවුරුදු වදක ගළන කථහ කයරහ ළඩේ නළවළ. අවප් අවුරුදු වදක 

නන වකො  වේ යවට් විදුලිඹ දු්දව්ද ඳළඹ ගණනේ විතයයි. 

යත්ත්වත් ඇභිනතුභහ වේ කහරවආ විදුලිඹ දු්දව්ද නේවකජ ඳළඹ 

වදොශවයි, ඳළඹ වඹයි නළත්නේ ඳළඹ දවඹයි. තමු්දනහ්දවේරහ 

වේක  ග කිඹ්දන ඕනෆ. අද රුිළඹල් 15ේ, රුිළඹල් 16ේ, 

රුිළඹල් 18ේ, රුිළඹල් 20ේ විදුලි ඳහරිවබජගිකඹහ වේ වහ 

වගනහ. ගල් අඟුරු විදුලි ඵරහගහය 1994 ඉරහ අවුරුදු  වදකේ, 

තුනේ ඇතුශත වරිඹ  වළදුහ නේ අද විදුලි ඒකකඹේ රුිළඹල් 

8ක , නළත්නේ 9ක  වද්දන ිනබුණහ. තමු්දනහ්දවේරහ ළරැ්ධද 

කයරහ අවප් ිළ  ඳයනහ.  

ඒ විතයේ වනොවයි. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඉදිරිඳත් කය ිනවඵන 

හර්තහව්ද ඳළවළදිලි වඳවනනහ, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩු 

රඵ්දන ඳ ්ද අයවගන ිනවඵ්දව්ද 1997 ර්වආ සි  ඵ. 

නවවභ ඳහඩු රළබු වේ  තහඳ විදුලි ඵරහගහය වදපු නිහයි.  අවප් 

භහි්දදහන්දද අලුත්ගභ වේ ඇභිනතුභහ කිේහ වභහි සිඹඹ  70ක 

දූණ නළවළ කිඹහ. සිඹඹ  70ේ විඹදේ කය්දව්ද විදුලිඵර 

භණ්ඩරවඹ්ද.වේවේ වතල් අදින නවකනුත් ගවනහ. 

වකෝදත්ර්හත් වදන නවකනුත් ගවනහ. සිඹඹ  70ේ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවඹ්ද වකෝදත්ර්හත් වද්ධ ජ යජවආ ව ්දඩර් ඳටිඳහටිඹ 

නළවළ. වේහ  ඩීල් අදි්ධ ජ ඛනිජ වතල් ාසථහවේ ඩීල් අදිනහ 

හවේ තු්ද ගුණඹක ප්ර හවන ගහසතු වගනහ. වේහ ිනබුණහ, 

2007 භව ඵළාකු හර්තහවේ. අිළ අවනහ, ඳහයදෘලාබහඹ ඵරන, 

විනිවිදබහඹ ඵරන ්ණ්ඩු අවුරුදු වඹේ ගත වුණත් වේ 

වවොයකේ නළළත්තුහද කිඹරහ. වේ වවොයකේ නළළත්තුහද? 

වේහ ්ණ්ඩුවේභ භව ඵළාකු හර්තහවේ ිනවඵන ඒහ. භවය 

වඳෞ්ධගලික භහගේලි්ද රුිළඹල් 45ක යි විදුලිඹ ඒකකඹේ 

ගත්වත්. අිළ අවනහ වේහවආ වකොමිස ඹ්දව්ද කහ ද කිඹරහ. 

තහඳ විදුලි ඵරහගහය, දළවි වතල්, ඩීල් ඳහවිච්ික කයරහ වරිඹ  

නිසඳහදනඹ කශත් රුිළඹල් 25ක  අඩු ගණනකුයි ඹ්දව්ද. අිළ 

අවනහ වකොමිස නළත්නේ රුිළඹල් 45  වද්දව්ද ඇයි කිඹරහ. 

1997  ජ වේහ  අත්්ද කවශේ අවුරුදු 15 , අවුරුදු 20  හවේ 

කහර සීභහ්දර යි. ඊවආ වඳවර්දහ ්ඳසු වේහවආ කහරඹ දිේ 

කශහ. ඇයි දිේ කවශේ, වභච්චය අරහබඹේ රඵ්ධ ජ? වේ ්ණ්ඩුවේ 

අකහර්ඹේභතහ, ළරැදි කශභනහකයණඹ, දූණඹ, ාචහ නිහ 

අ ද වේ යවට් ජනතහ යි ්දදි වග්දන වරහ ිනවඵ්දව්ද. 

වේක  තමු්දනහ්දවේරහ ේපර්ණවඹ්ද ග කිඹ්දන ඕනෆ.  

භභ වභතළන  ජ කිේහ, 1982  ජ විදුලිඹ ඒකකඹ රුිළඹල් 

1.49යි, 1994  ජ  විදුලිඹ ඒකකඹ රුිළඹල් 3.56යි කිඹරහ. අද විදුලිඹ 

ඒකකඹ රුිළඹල් 21.50යි. තමු්දනහ්දවේරහ  අවුරුදු 19 කහරඹ 

තුශ වරිඹ  නක ගල් අඟුරු විදුලි ඵරහගහයඹේ වදහ ග්දන ඵළරි 

වුණහ. වදපු වනොවයොච්වචජවල්ත් කළවඩනහ, වදනහ; කළවඩනහ 

වදනහ. නහි නිඳද්දව්ද වභගහවොට් 300යි. ඒක කයච්චරඹේ 

වරහ. අවප් ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න ඇභිනතුභහ කිේහ, 

දළ්ද වේක අලුත් නකේ, ඒ නිහ  කළවඩනහඹ කිඹරහ. නවවනේ 

අලුත් කහර් නවවභත් කළවඩනහ ඇින ව්දද?  

භභ  කිඹ්දව්ද තමු්දනහ්දවේරහ වකොමිස අයවගන ඳයණ 

ඵඩු වගනළල්රහ විදුලි ඵරහගහය වදනහ කිඹරහයි. ඊ  ඳසු ත 

වභගහවොට් 600ක නකේ වදනහඹ  කිඹනහ.  

 
 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ කහරවආ ජර විදුලිඹ  ිනබුණහ. භනරළ ජර විදුලි 

ඵරහගහයඹ වළදුහ  ඳසවේ වේ යවට් ජර විදුලි ඵරහගහය වද්දන 

වන තළ්ද ිනබු වණ් නළවළ. නකයි ිනබුවණ්. ඒ තභයි ඉවශ 

වකොත්භවල්. නතවකො  අඳ  තහඳ ඵරඹ  ඹ්දන සි්ධධ වුණහ. 

1998  ජ  තහඳ ඵරහගහය බිහි කවශේ දළවි වතල්ලි්ද. දළවි 

වතල්ලි්ද දුපු ඒ ඵරහගහයලි්ද ඒ වරහවේ ඒකකඹක  

රුිළඹල් 12ේ, 13ේ හවේ මුදරේ තභයි අඹ කවශේ. රුිළඹල් විසි 

ගණනක  කදහත් ගත්වත් නළවළ. ඊ  ඳසු නේත් ජහිනක ඳේ  

්ණ්ඩු ්හ.   
 

 
ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

දළ්ද කීඹ ද ග්දව්ද?  

2349 2350 

[ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය  භවතහ] 
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ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන. කරු ජඹසරිඹ භවත්භඹහ AES විදුලි 

ඵරහගහය වගනහහ.  

 
ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඇභිනතුභනි, භභ ඉඩ වද්දව්ද නළවළ. ඔඵතුභහ ඳසු කිඹ්දන. 
භ  සීභහහිත කහරඹේ තභයි රළ බී ිනවඵ්දව්ද. කරුණහකය භ  
අසථහ වද්දන. වඳෞ්ධගලික  විදුලි ඵරහගහය සිඹඹ  90ේභ වදහ 
ිනවඵ්දව්ද ්දධහන ්ණ්ඩුවනුයි. තමු්දනහ්දවේරහ ළරැ්ධද 
කයරහ ත අතා ප්ර කහල කය්දනත් නඳහඹ කිඹහ භභ 
ඇභිනතුභහවග්ද ඉල්රහ සිටිනහ. ගරු ඇභිනතුභනි, අිළ 

තමු්දනහ්දවේ  වඵොවවොභ රකනහ. නමුත් කරුණහකයරහ වේ 
ළවඩ්  කය්දන නඳහඹ කිඹහ අිළ තමු්දනහ්දවේවග්ද ඉල්රනහ. 
වභගහවොට් 550ේ ග්දනහ, වඳෞ්ධගලික විදුලි ඵරහගහයලි්ද. 
ඒහ  තභයි විදුලි බිවර්ද තුවන්ද වදකේභ ඹ්දව්ද. භභ 
අව්දව්ද වේ වභොන ගළහිල්රේද? අිළ  අද රුිළඹල් 3,000ක විදුලි 
බිරේ වගේවොත් රුිළඹල් 2,000ේභ ඹ්දව්ද වඳෞ්ධගලික විදුලි 
භහගේර යි. හේකු  කීඹේ ඹනහද කිඹහ අිළ ද්දව්ද නළවළ. 
ඒ විතයේ වනොවයි. වඳෞ්ධගලික විදුලි ඵරහගහයර යේණ  

හරිකඹ  විතයේ CEB නක ඵය ගණනේ වගනහ. ඒවේ 
ප්ර ිනරහබඹ වඳෞ්ධගලික භහගේර  මි ්ණ්ඩු  වනොවයි. 
නවවභයි විදුලි බිර ළඩි වරහ ිනවඵ්දව්ද. අද වභොකේද 
්ණ්ඩු  වරහ ිනවඵ්දව්ද?  අද ්ණ්ඩු වේක ව්දන ඹනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹේ 

ිනවඵනහ. දළ්ද ඔඵතුභහවේ කථහ අ්ද කය්දන.  

 
ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ජනහධිඳිනතුභහ කිඹනහ,  විදුලිඹ බිර අඩු  කයනහඹ කිඹහ. 

වභොකද, අිළ ළඩි කයපු ඒහද අඩු කය්දව්ද?  ්ණ්ඩුභ ළඩි 

කයරහ ්ණ්ඩුභ අඩු කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භ  ත විනහඩි වදකේ ඕනෆ. 

වභොකද, භවේ කහරඹ ගත්තහ. ්දධහන ්ණ්ඩුව්ද විදුලිඹ බිර 

ළඩි කයපු නිහ අද භවය වගල්ර ය තකයණඹ - fridge නක - 

off කයරහයි ිනවඵ්දව්ද. භවය වගල්ර iron නක ඳළත්තකි්ද 

ිනඹරහ. භවය වගල්ර rice cooker න ක ළඩ  ග්දව්ද නළවළ. 

භභ හිත්දව්ද වව  අනි්ධදහ නවකො  - [ඵහධහ කිරීභේ] 

තමු්දනහ්දවේ  වගඹේ නළින නිහ ප්ර ලසනඹේ නළවළ. 

තමු්දනහ්දවේ ක  වවගන ඉ්දන. වව  අනි්ධදහ නවකො  විදුලි 

බිර ්හභ වේ යවට් විදුලි උඳකයණ වකෞතුක බහණ්ඩ කය්දන 

වේවි. ජනහධිඳිනතුභහ කිේහ, වේ විදුලි බිර වනස  කයනහඹ 

කිඹහ. විදුලි බිවල් ිනවඵන තත් ළරැ්ධදේ තභයි  විදුලි ඒකේ 60ේ 

නවකො  - 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

වඵොවවොභ සතුිනයි, ගරු භ්දත්රීඊතුභනි. 
 

ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

භ  නිඹමිත  වරහ ඉයද?              

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඉයයි. භ  කය්දන වදඹේ නළවළ. 

  
ගරු ්ර්.නේ. යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(நளண்தைநழகு ஆர்.ம். பஞ்ஜழத்  நத்துந ண்டளப) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ත විනහඩිඹේ වද්දන. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඵළවළ, තත් කහරඹ වද්දන අභහරුයි.  මී ශඟ  ගරු පී. 

දඹහයත්න ඇභිනතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.16] 

 
ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ (්වහය සුයේෂිතතහ අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு தே.  தனளபத் - உணவுப் ளதுகளப்தை அகநச்சர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අද ඉතහ ළදගත් ප්ර ලසනඹේ 

ගළන කථහ කයන අසථහේ. විදුලිඹ මිර ළඩි කිරීභ ිළිතඵ වේ 

අසථහවේ ජ විරු්ධධ ඳේඹ වගනහ වඹජජනහ  ිළිතතුරු 

ලවඹ්ද  වනොවඹකුත් අදවස ඳශ වුණහ.  වේ යවට් ජනතහ   ජර්ඝ 

කහරඹේ ිනසවේ විදුලිඹ රඵහ දු්දනහ. 1950 නවකො  වකොශම 

අඹ  විතයේ රළබුණු විදුලිඹ අද වේ යවට් ජීත් වන ඳවුල්ලි්ද 

සිඹඹ  90ක  ඳභණ රඵහ වද්දන  ක යුතු කය ිනවඵනහ. වේ 

්කහයඹ  විදුලිඹ රඵහ  ජභ වහ වනොවඹකුත් ර භ වඹොදහ වගන 

ිනවඵනහ. අිළ මුලි්දභ ්යේබ කවශේ රේඳහන ළනි  ජර විදුලි 

වඹජජනහ ර භයි. ඒ කහරඹ තුශ ජ  විදුලි ඵරහගහය ෆවවන 

ප්ර භහණඹේ දිග භ ඇින කශහ.  

ඕනෆභ ය ක ජර විදුලි ඵරහගහය ඇින කශ වළකි ප්ර භහණවආ 

සීභහේ ිනවඵනහ. ඒ සීභහ  ්හ  ඳසවේ අිළ විකල්ඳ වොඹහ 

වගන ඹනහ. වේ වළභ ය ක භ  ඒක සි්ධධ වරහ ිනවඵනහ. අද 

භවහ බ්රිතතහනාඹ හවේ ය ර ජර විදුලිඹ ඇත්වත්භ නළවළ. වළභ 

වරහවේභ මුළු ය  භ විදුලිඹ රඵහ වද්දව්ද තහඳ ඵරහගහයලි්ද;  

නේවකජ ගල් අඟුරුලි්ද ළඩ කයන ඹ්දත්ර්ලි්ද නළත්නේ 

නාසටික ඵරවඹ්ද නළත්නේ ඩීල් ඹ්දත්ර්ලි්ද විදුලිඹ ජනනඹ 

කිරීවභ්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, අිළ අවප් යවට් ිනවඵන 

ජරවඹ්ද රඵහ ගත වළකි උඳරිභ ප්ර භහණඹ  කිට්ටු ්දන ජර 

විදුලිඹ රඵහ වගන ිනවඵනහ. ප්ර ධහන වඳවශේ විදුලි ඵරහගහය  

වදනහ නේ අඳ  තත් ඉතුරු වරහ ිනවඵ්දව්ද උභහ ඔඹ ව 

වබ්රsජඩ් ර්දඩ් ස ඳභණයි. ඊ  නවහ  ඹ්දන පුළු්දකභේ නළවළ.  

ේපර්ණවඹ්ද ජර විදුලිඹ ිනවඵන ඒ අසථහවේ ජත් ඩීල් 

විදුලි ඵරහගහය කීඳඹේ ඇින කය්දන ඕනෆයි කිඹරහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ කිඹහ සිටිඹහ. ඒක  වවේතුේ ිනවඵනහ. ඩීල් විදුලි 

ඵරහගහය ඇින කය්දව්ද වභොක ද? යවට් ව්ධලගුණඹ වනස න 

වකො , ර්හඳතනඹ අඩු න වකො  භවය  අසථහර ජ 

වකොතයේ ජර විදුලිඹ ිනවඵන ය ක වුණත් ඒහවආ විදුලි හිඟඹේ 

ඇින න වකො  විදුලි ඵරහගහයර  වනත් ්කහයවඹ්ද විදුලිඹ 

රඵහ ග්දන ර භ වොඹහ ග්දන  වනහ. භ  භතකයි, ඒ නිහ 

තභයි මුලි්දභ පුගසක්දව්ධ විදුලි ඵරහගහය වදකේ නදහ ්යේබ 

කවශේ. නවේ කවශේ විදුලිවආ හිඟඹේ නිහ වනොවයි, වදිසි 

අසථහක විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ වහයි.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භභ විදුලිඵර අභහතායඹහ  

වළටිඹ  අවුරුදු ගණනහේ සිටිඹහ. භ  භතකයි, 1987  ජ ඳශමුන 

2351 2352 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

තහ  ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹේ ඇින කිරීභ ිළිතඵ වඹජජනහ 

ඉදිරිඳත් වුණහ. ඒ අසථහවේ ජ විදුලිඹ ඉල්ලීභ සිඹඹ  8කි්ද ඳභණ  

ළඩි වී වගන ගිඹහ. විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ඉාජිව්දරුරු දළේකහ,  

ර්ඹක   සිඹඹ  8කි්ද විදුලි ඉල්ලුභ ළඩි න වි  අනහගතවආ 

අඳ  විලහර විදුලි හිඟඹේ ඇින න නේතයහ අසථහේ නනහ 

කිඹරහ. 1987  ජ අිළ කිේහ, 1996  ජ ඵයඳතශ විදුලි හිඟඹේ ඇින 

නහ, ඳළඹ ඳව, වඹ විදුලිඹ කඳහ වළරීේ කය්දන  සි්ධධ වයි 

කිඹරහ. ඒක ඳළවළදිලිභ කිේහ. ඒ වරහවේ භභ විදුලිඵර ඇභින 

විධිඹ යි ක යුතු කවශේ. වේ වඹජජනහ ඳහර්ලිවේ්දතු  ඇවිත් ඒ 

ගළන හකච්ඡහ කයන අසථහවේ ජ වදඳළත්වත්දභ භවහ ඵයඳතශ 

විවයජධඹේ ්හ. වභළනි තහඳ විදුලි ඵරහගහය ඇින වුවණොත් 

නවවභ වේ යවට් විලහර ඳරිය වහනිඹේ සි්ධධ නහ; අවප් වත් 

තුර  විලහර වහනිඹේ වයි කිඹරහ කිේහ. වනොවඹකුත් ව්ධල් 

නදහ ඳත්තයර ලියුහ. වළභ තළනභ විලහර ප්ර චහයඹේ වගන ගිඹහ. ඒ 

වුණත් 1987  ජ ්රි කුණහභරවආ තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ ඇින කය්දන 

ළඩ ක යුතු අිළ ්යේබ කශහ. ්යේබ කශහ කිඹ්දව්ද අිළ 

ලකාතහ හර්තහ කස කශහ.  භ  භතකයි,  'බ්රළේ ඇ්දඩ්  වීච්' 

කිඹරහ සවිට්ර්ර්දතවආ භහගභේ ලකාතහ හර්තහ කස කශ 

ඵ.  1989 න වකො  ළරසුේ කස කයරහ,  ව ්දඩර් කළරහ 

ඒ ක යුතු කයන තත්ත්ඹක  ඇවිල්රහ ිනබුණහ.  නමුත් වභොන 

වවේතුේ නිහ වවජ  වඵොවවජ වදනහ වභඹ  විරු්ධධ වුණහ.  ඳසු 

වභඹ කවශේ නළවළ. නවවභභ ඉදිරිඹ  ගිඹහ. 1989්ද ඳසවේ 1992  

ඳභණ න වි  භවේ කහරවආ ්යේබ කශ භනශ ළ 

ාහඳෘිනවඹ්ද විදුලිඹ ජනනඹ කය්දන පුළු්ද වුණහ. ඒත් නේකභ 

අභතය පුගසක්දව්ධ විදුලි ඵරහගහය වදකත් ඇින කශ නිහ  ත 

අවුරුදු වදක තුනේ විදුලිඹ කළපීභේ වනොභළින ක යුතු කයවගන  

ඹ්දන  පුළු්ද වුණහ.  

ඊ  ඳසු 1994 සි  හුඟේ දුය  විදුලිඹ හිඟඹේ ඇින ්දන 

ඳ ්ද ගත්තහ. විදුලිඹ කඳහ වළරීභ සිදු වුණහ. නමුත් වභොන වවේතුේ 

නිහ වවජ නදහ ඳළළින ජනහධිඳිනනිඹවේ යජඹත් තහඳ විදුලි 

ඵරහගහයඹේ නළත්නේ ගල් අඟුරු විදුලි ඵරහගහයඹේ ඇින කිරීභ 

වහ ිළඹයේ ගත්වත් නළවළ. ඒ වඹජජනහල් වකොයි 

අසථහකත් හකච්ඡහ කවශේ නළවළ. ඊ  ඳසු විදුලිඹ කඳහ 

වළරීභ සි්ධධ වුණහ. නදහ යජඹ  සි්ධධ වුණහ, කලි්ද භළින ඇභිනරු 

කිේහ හවේ විදුලිඹ ඳඹ්දන  වභොන ර භඹකි්ද වවජ විදුලිඹ 

රඵහ ග්දන  ර භ වොඹහ ග්දන . ඒ නිහ තභයි ඩීල් විදුලි 

ඵරහගහය ගණනහේ ඒ කහරඹ තුශ ජ ඇින කවශේ.  

මුලි්දභ රාකහ ට්රාහ්දසවෂජභර්ස භහගභ ඇින කයරහ 

වභගහවොට් 20ක විතය විදුලිඹේ නිසඳහදනඹ කයන විලහර විදුලි 

ඵරහගහය වදකේ ඇින කශහ භ  භතකයි. Asia Power කිඹරහ ත 

භහගභේ, Colombo Power කිඹරහ තත් භහගභේ -

වඵජට්ටුක වි කයපු විදුලි ඵරහගහයඹේ- ඇින කශහ. ඒ විධිඹ  

විදුලි ඵරහගහය 7, 8ේ ඇින කය්දන සිදු වුණහ. නමුත් ඒ කහරවආ 

්රි කුණහභර ප්ර ව්ධලඹ ගළන හිත්දන පුළු්දකභේ ිනබුවණ් නළවළ.  

ඒ න වකො  ්රි කුණහභර  ප්ර ව්ධලවආ ඳළළින ත්ර්සතහදඹ නිහ ඒ  

සිඹල්රභ අත වළය දහරහ වනත් විකල්ඳඹේ වවේහ. විකල්ඳ 

සථහනඹේ වොඹහ ග්දනහ නකත් ඳවසු ක යුත්තේ වනොවයි. 

විදුලි ඵරහගහයඹේ වද්දන කලි්ද හුඟේ ඳර්වආණ කය්දන 

ිනවඵනහ. ඒ සථහනඹ ිළිතඵ, ිනවඵන ඳවසුකේ ිළිතඵ, ඒ 

හවේභ ගල් අඟුරු වගොඩ ඵෆභ ිළිතඵ ඳර්වආණ කය්දන 

ිනවඵනහ. ඒ හවේ ප්ර ලසන යහිෂඹේ ිනබුණහ. අහනවආ ජ වොඹහ 

ගත්තහ වනොවයොච්වචජවල් වභඹ කය්දන පුළු්ද කිඹරහ. 

වනොවයොච්වචජවල් කය්දන පුළු්ද කිඹරහ වොඹහ ගත්ත 

වරහවත් වනොවඹකුත් අදවස ප්ර කහල කශහ.  ගල් අඟුරු නළව්ද 

ිළ ත  ග්දව්ද වකොයි විධිඹ ද කිඹන ඒ හවේ අදවස ප්ර කහල කය 

කය ප්ර භහද කිරීභ තභයි දිග භ සි්ධධ වුවණ්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, 1989  ජ හවේ ඒ විදුලි 

ඵරහගහයඹ වද්දන අඳ  ජඳහනවඹ්ද වඩොරර් මිලිඹන 30,000ක -

රුිළඹල් බිලිඹන 30ේ 35ේ ඳභණ- ්ධහයඹේ, නළත්නේ විලහර 

ණඹේ රඵහ වද්දන ඉදිරිඳත් වරහ හිටිඹහ භ  භතකයි.  නළනි 

විලහර මුදරේ අඳ  රඵහ වද්දන ජඳහනවඹ්ද කළභළින වරහ 

ිනබුණහ. ඒ මුදර අඳ  රඵහ වද්දන ජඳහනවඹ්ද කළභළින වරහ 

ිනවඵ්ධදි නදහ ඳළළින නේත් ජහිනක ඳේ යජඹත්, ඊ  ඳසවේ 

ඳත් වුණු ගරු ජනහධිඳිනතුමිඹවේ යජඹත් ඒක බහය ගත්වත් 

නළවළ. වභොන වවේතුේ නිහද කිඹහ භහ ද්දව්ද නළවළ, දිගි්ද 

දිග භ ඒක ඇද වගන ගිඹහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ඒ කහරවආ හුඟ 

වදවනකුවග්ද වනොවයොච්වචජවල් ගළන විවයජධඹ ඳශ ව්දන 

ඳ ්ද ගත්තහ භ  භතකයි. දළ්ද අවප් ඳළත්වත් ඉ්දනහ භවය 

භ්දත්රීඊතුභ්දරහත්, විඳේඹ ඳළත්වත් ඉ්දන භවය 

භ්දත්රීඊතුභ්දරහත්, ඒ ඳළත්වත් ඉරහ වේ ඳළත්ත  ්පු අඹයි, වේ 

ඳළත්වත් ඉරහ ඒ ඳළත්ත  ගිඹ අඹයි කිඹන සිඹල්වරජභ  

වනොවයොච්වචජවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ ගළන වේ 

ඳහර්ලිවේ්දතුවේ ජ කථහ කශහ භ  භතකයි. අේකය 150ක විතය 

රසන ඉඩභ, කෘෂි කර්භහ්දතඹ  ව්ද කය්දන පුළු්ද 

ඉඩභේ, අඳයහව්ධ විදුලි ඵරහගහයඹේ ඇින කය්දන ඹ්දව්ද කිඹරහ 

වනොවඹකුත් අඹ කිේහ. [ඵහධහ කිරීභේ]  නමුත් භභත් ඒ 

අසථහවේ ජ ඒ සථහනඹ  ගිහිල්රහ ඵළලුහ. තල් ගස වදක තුනේ 

වළවය්දන, තණ වකොශ වළවය්දන වන කිසිේ ිනබුවණ් නළවළ. 

ඒක කෘෂි කහර්මික ඉඩභේ කිඹරහ කිඹ්දන පුළු්දකභේ නළවළ. 

ඒ සථහනඹ විදුලි ඵරහගහයඹේ ඇින කය්දන සුදුසුකේ ිනවඵන 

සථහනඹේ ඵ අඳ  ඳළවළදිලි වඳනුණහ. ඉින්ද භ  භතකයි, ඒ 

අසථහවේ ජඳහනවඹ්ද රළවඵ්දන ිනවඵන මුදර අිළ බහය ගත්වත් 

නළවළ.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

හි පු ජනහධිඳිනතුමිඹත්-[ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභ්දරහවේ 

වරොේකි. 

 
ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. தனளபத்) 

(The Hon.  P. Dayaratna) 

භහ ද්දනහ තයමි්ද 2002 භහර්තු භහවආ -[ඵහධහ කිරීේ] 

වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන. කහවේ වරොේකහ වවජ කභේ නළවළ. ඒක සි්ධධ 

වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] වඳොඩ් ඩේ අව ග්දන වකජ.  

2002 භහර්තු භහවආ 31ළනි දහ අිළ ජඳ්ද තහනහඳින 

කළරහ කිේහ,  විදුලි ඵරහගහයඹ වද්දන වඩොරර් මිලිඹන 

30,000ේ වද්දන ගිඹ නක ගළන තමු්දනහ්දවේරහ  වඵොවවොභ 

සතුිනයි; නමුත් අඳ  ඒක අලා ව්දව්ද  නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීේ] භහ හිතනහ අිළ නඳහඹ කිේ නිහ ඒ ගළන ජඳ්ද යජඹත් 

ළඩි කළභළත්වත්ද හිටිවආ නළවළ කිඹරහ. ඒක නතළනි්ද අ්ද 

වුණහ. ඊ  ඳසවේ විදුලි ඵරහගහය තළනීභ නදහ යජඹ ත්- 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ? 

 
ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு தே. தனளபத்) 

(The Hon.  P. Dayaratna) 

වනොවයොච්වචජවල් නක කශහ. [ඵහධහ කිරීභේ]  

ඊ  අවුරු්ධදක , වදකක  ඳසවේ විදුලි හිඟඹ තත් ඇින 

වුණහ. ඒ යජවඹනුත් වේ යජවඹනුත් දිග භ ඩීල් විදුලි ඵරහගහය 

ඇින කශහ. ඒ වභොකද, වේ යවට් ජනතහ  වනොකඩහ විදුලිඹ 

2353 2354 

[ගරු පී. දඹහයත්න  භවතහ] 
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ඳඹ්දන අලා ිනබුණහ. ඳළඹ 24ේ වනොකඩහ විදුලිඹ 

රඵනහඹ කිඹන නක වරොකු යප්ර හදඹේ. ඒක වරොකු luxury 

නකේ. 

නවවභ ය ල් අවර ඳවශ නළවළ. ඉ්දදිඹහවේ වළභ 

ප්ර හ්දතඹකභ වළභ දහභ විදුලිඹ කළපීේ සි්ධධ නහ. ඉ්දදිඹහවේ 

ඳභණේ වනොවයි, අනිේ SAARC ය ල් වළභ නවේභ ඳළඹ 4ේ, 

ඳළඹ 5ේ විදුලිඹ කඳනහ. නමුත්  ශ්රීT රාකහවේ අද නක ඳළඹේත් 

විදුලිඹ කඳ්දව්ද නළවළ. විලහර මුදරේ විඹදේ කයරහ තභයි 

නවවභ විදුලිඹ වනොකඳහ විදුලිඹ රඵහ වද්දන  පුළු්ද වරහ 

ිනවඵ්දව්ද. නභ නිහ විදුලිඹ ළඳයීවේ මිර දිවන්ද දින ළඩි 

වුණහ. නභ නිහ තභයි විදුලිඹ ඒකකඹේ රුිළඹල් 25ක , රුිළඹල් 

30ක  මිර  ජ ග්දන  සි්ධධ වුවණ්. වකොවවොභ වුණත් අිළ නක 

යදේ කශහ කිඹරහ භහ හිතනහ. විදුලි ඒකකඹක මිර දිග භ 

ටිවක්ද ටික ළඩි කය්දන  ිනබුණහ. නවේ කශහ නේ වේ විදුලි බිර 

ළඩි කිරීභ shock නකේ ්දව්ද නළවළ. ඒ ්කහයඹ  ළඩි කශහ 

නේ ජනතහ  වභතයේ අඳවසු තත්ත්ඹේ ඇින ්දව්ද නළවළ. 

අඩු ්දහඹේ රඵන, ඉතහ භ සුළු ප්ර භහණඹේ විදුලිඹ ඳරිවබජජනඹ 

කයන ජනතහ සිඹඹ  75ේ ඉ්දනහ. යුනිට් 1 සි  90 දේහත්, 

යුනිට් 1 සි  60 දේහත් ඳහවිච්ික කයන අඹ මිලිඹන වදකවභහයේ 

ඳභණ -විදුලිඹ ඳහරිවබජගිකඹ්දවග්ද සිඹඹ  50ේ ඳභණ-   

ඉ්දනහ. වේ හවේ විලහර ිළරික  විදුලිඹ ඳඹනහඹ කිඹන 

නක ඳවසු ළඩේ වනොවයි. ඒ වහ විලහර මුදරේ විඹදේ 

කය්දන සි්ධධ නහ. ඒ හවේ දිගි්ද දිග භ වතල් මිර ළඩි වුණහ; 

රුිළඹවල් අගඹ අඩු වුණහ. වේ වවේතු නිහ, විදුලි මිර ළඩි න 

වකො  අඹ කිරීභත් ළඩි කය්දන  සි්ධධ න ඵ අඳ කහ ත් 

වත්රුේ ග්දන පුළු්ද වදඹේ. 

වභ්දන වේ හවේ අසථහක විදුලිඹ ායේණඹ කිරීභ 

ිළිතඵ වඵොවවජ දුය  අවප් අධහනඹ වඹොමු කය්දන ඕනෆ. වළභ 

තළනභ විදුලිඹ නහසිනඹ අිළ දකිනහ. භවය අඹ විවලේඹ්ද වීථි 

රහේපු ිළිතඵ කථහ කයනහ. නගයඹක වීථි රහේපු ිනවඵනහ. 

නමුත් ිළටිය ප්ර ව්ධලර වීථි රහේපු නළවළ. නගයවආ වීථි රහේපු  

යහත්රීඊ වවජ ඳහ්දදය වවජ වකොයි වරහවේ වවජ ඹේ කිසි ඳළඹ 

ගණනේ ඳහවිච්ික කයරහ ඊ  ඳසවේ නිහ දභ්දන  පුළු්ද නේ, 

විලහර මුදරේ ඉිනරි කය ග්දන පුළු්ද.   වේ ය  තුශ විදුලිඹ 

ජනනඹ කිරීභ වහ විලහර මුදරේ විඹදේ නහ. වතල් වේ ය   

වග්දහ පුච්චහ දභන නකයි අිළ කය්දව්ද. ජහිනඹේ ලවඹ්ද අිළ 

වළභ වකනකු භ යුතුකභේ ිනවඵනහ, විදුලිඹ පුළු්ද තයේ 

අඩුව්ද ඳහවිච්ික කයරහ නඹ ඉිනරි කය්දන .  

වේ යවට් ජනතහ වනුව්ද වේ විධිඹ  ඳළඹ විසිවතවර්භ 

විදුලිඹ රඵහ වද්දන  ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ ඉදි කයන රද විදුලි 

ඵරහගහය ඇත්ත ලවඹ්දභ අලා වුණහ. අද විදුලි ඒකකඹක මිර 

ිළිතඵ ඵරන වකො  ප්ර ලසනඹේ ඇින වරහ ිනවඵනහ. මුර 

කහණ්ඩඹ ඹේ කිසි මුදරක  වදනහ. ඊශඟ කහණ්ඩඹ ග්දන වකො  

මුල් කහණ්ඩවආ අඹ ත් -ඒ ඒකක 30 ත්-  අලුත් මිර වග්දන 

සිදු න නිහ තභයි විලහර අඳවසුේ වරහ ිනවඵ්දව්ද. වළඵළයි 

වභහි ජ අිළ වත්රුේ ග්දන ඕනෆ, ළඩිවඹ්ද ඳරිවබජජනඹ කයන 

ඳහරිවබජගිකඹ්ද  වළභ ඒකකඹක භ නක වහ භහන ගණනේ 

වග්දන සිදු න ඵ. භහ හිතන වළටිඹ  විදුලි ඒකක වත් අ  

සිඹඹේ ඳහේිකික කයන වකවනේ ඒකකඹ  රුිළඹල් 35ේ 

වගනහ. ඒකක 1 සි  900 දේහ ඳහවිච්ික කයනහ නේ, ඒ ඒකක 

900 භ නක වහ භහන මුදරේ ඒ පු්ධගරඹහ වගනහ. නභ නිහ 

විදුලිඹ ඒකකඹේ ජනනඹ කිරීභ වහ ඹන ේපර්ණ විඹදභ 

ඔහුවග්ද අඹ කය ග්දනහඹ කිඹරහ අඳ  කිඹ්දන  පුළු්ද. ඒ  

අනු ඵරනවකො  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳළත්වත්ද හධහයණඹේ 

වරහ ිනවඵනහ, ළඩිපුය ඳරිවබජජනඹ කයන අඹවග්ද ළඩිපුය 

අඹ කය ගළනීභ  ක යුතු කිරීභ නිහ.   

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, වේ නිහ භවය වි  කුඩහ 

කර්භහ්දතකරු්ද  අඳවසුේ ්දන  ඉඩ ිනවඵනහ. නඹ අඩු 

ඳහඩුේ වළටිඹ  අඳ  වඳවනනහ. නභ නිහ තභයි අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ වේ ිළිතඵ නළත වොඹහ ඵර්දන  භවජන 

උඳවඹජගිතහ වකොමිභ  උඳවදස  ජරහ ිනවඵ්දව්ද. ඒ නිහ තභයි 

දළ්ද නභ වකොමිභ ඒ ිළිතඵ තදුය ත් වොඹහ ඵරහ වනඹේ 

රඵහ  ජභ වහ ක යුතු කය්දව්ද.  

ඳසු ගිඹ කහරවආ අවප් ගරු ඇභිනතුමිඹ ත්, ඒ හවේභ හි පු 

ඇභිනතුභහ ත් වනොවඹකුත්-වනොවඹකුත් වචජදනහ නල්ර වුණහ.  
භභ හිතන වළටිඹ , ඒ අඹ  වේක  ග කිඹ්දන  පුළු්දකභේ 

නළවළ. වේක  ජර්ඝ කහරඹේ ිනසවේ ඇින වේචච ප්ර ලසනඹේ. ඒ ඒ 

අසථහර ජ ඵරවආ හි පු භළින ඇභිනරු කවුරුත් ඉාජිව්දරු 

භවත්රු්දවේ උඳවදස අනු ඒ කශ යුතු ව්ධ කශහ නේ, භභ 

හිතනහ වේ තත්ත්ඹ අඳ  උදහ ව්දව්ද නළවළ කිඹරහ.  

අද වේ ිනවඵන තත්ත්ඹ ඉේභනි්දභ භඟ වයහ ගළනීභ  

තත් විදුලි ඵරහගහය කිහිඳඹේ වේ යවට් ඇින  වනහ. චීනවඹ්ද 

අඳ  අධහය රළබුණහ. ්ධහය කිඹ්දව්ද, ණඹ රළබුණහ. වනත් 

ය ල් ඒ වහ ඉදිරිඳත් වුවණ් නළවළ. ඒ නිහ අිළ ඒ ණඹ රඵහ 

ගත්තහ. ඒ හවේ අසථහර ඹේ කිසි අඩු ඳහඩු ඇින වනහ. අවප් 

කහර්මිකඹ්ද පුහුණු කයරහ ගත්තහ  ඳසවේ,  ටික දේ ඹන 

වකො  ඒ විදුලි ඵරහගහය වරිඹ  නඩත්තු කය්දන පුළු්ද වේවි 

කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ.     භ  නිඹමිත කහරඹ අ්ද නිහ 

භවේ කථහ අ්ද කයනහ. සතුිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මී ශඟ  ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 

25ේ ිනවඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.34] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භභ ්දවතජ වනහ වේ 

වේරහවේ කථහ කය්දන රළබීභ ගළන. භභ ඉසවල්රහභ කිඹ්දන 

කළභිනයි, අවප් හි පු විදුලිඵර වහ ඵරලේින ඇභිනතුවභේ වරොකු 

අතාේ වේ බහ  ප්ර කහල කශ ඵ. භභ ඉසවල්රහභ ඒක 

නිළරැදි කයරහ ඉ්දන ඕනෆ. නතුභහ කිේහ, AES Kelanitissa 

කිඹන විදුලි ඵරහගහයඹ නේත් ජහිනක ඳේ යජඹ කහරවආ වළදුහ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ තභයි නවවභ කිේවේ. ඔඵතුභහ කිේවේ වේ විදුලිඹ 

වරොකු ගණනක  ගත්තහ කිඹරහව්ද.  වේ විදුලිඹ ග්දන ගිවිසුභ - 

Power Purchase Agreement නක- අත්්ද  කවශේ කදහද? ඒ 

Power Purchase Agreement නක අත්්ද කවශේ 2000.05.06 

ළනි දහ. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ, නළවළ. 2000.05.06 ළනි දහ. භහ 

ශඟ ඒ  ඔේවකජභ විසතය ටික ිනවඵනහ. කරඵර ව්දන නඳහ. 

[ඵහධහ කිරීභේ]නළවළ, නළවළ. AES Kelanitissa ගළන තභයි 

ඔඵතුභහ කිේවේ. [ඵහධහ කිරීභේ] වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන. ඔඵතුභහ ඒ 

ළයදි ව්ධ කිේහ ව්ද. ඊ ශඟ  ඒ ළඩ ්යේබ කයරහ ළඩ 

කයවගන ගිවආ - date of commission - 2003.10.10ළනි දහ. 

ඔඵතුභ්දරහ ්යේබ කයරහ  ළඩ කයවගන ගිඹ නකේ ගළන තභයි 

නේත් ජහිනක ඳේඹ  වචජදනහ කය්දව්ද. වළඵළයි, නතවකො  

ඔඵතුභ්දරහ Power Purchase Agreement නක අත්්ද කයරහ 

ඉයයි. විදුලිඹ මිර ජ ගළනීවේ ළඩ ිළිතවශ  ඔඵතුභ්දරහ 

අත්්ද කයරහ ඉයයි. ඉින්ද අිළ වභොකද ඒක  කය්දව්ද? අිළ 

වභොනහ කය්දනද ඒක ? අඳ  ිනවඵ්දව්ද ඔඵතුභ්දරහ ඳ ්ද 

ගත්ත ළවඩ්  මුල් ගර ිනඹරහ විෘත කය්දනයි. වේක ඔඵතුභ්දරහ 

ඳ ්ද ගත්තු නකේ. ඒ නිහ බහ වනොභඟ ඹ්දන නඳහ. 

කළරණිිනස ඵරහගහයවආ  විදුලි ඒකකඹක ගණන රුිළඹල් 60 

වුණහ නේ, ඒ 60 වීවේ ගකීභ ග්දන ඕනෆ, ච්දද්රිකකහ 

2355 2356 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයණතුාග භළිනනිඹවේ ්ණ්ඩුයි. ඒක භතක 

ිනඹහ ග්දන. ඒ ඳශමුළනි නක.  

වදළනි නක වේකයි. වේ අර්බුදඹ ඉසවල්රහභ ඳ ්ද ග්දව්ද 

වන වකොවව්දත් වනොවයි, වතල් ාසථහව්ද.  වේ 

ඇභිනතුමිඹ  වභතළන  ඹ්දන සි්ධධ වුවණ් ඒකයි. 

2012.12.31ළනි දහ වන වකො  කළරණිිනස විදුලි ඵරහගහයඹ -

වේහ වඳෞ්ධගලික විදුලි ඵරහගහය- වතල් ාසථහ  වග්දන 

ිනවඵනහ, මිලිඹන 8,073ේ. කළරණිිනස විදුලි ඵරහගහයඹ 

මිලිඹන 8,073ේ වග්දන ිනවඵනහ. West Coast Power Plant 

නක, මිලිඹන 5,605ේ වග්දන ිනවඵනහ.  

භභ ත ඉදිරිවආ ජ ඒ ගළන කථහ කය්දනේ. ඵළසිල් යහජඳේ 

භළිනතුභහ කිඹරහ ිනවඵනහ, වේක hundred per cent ්ණ්ඩුවේ 

නකේ කිඹරහ. භභ කිඹ්දනේ ඒක hundred per cent ්ණ්ඩුවේ 

නේ ඒවේ බහඳින වකොවවේද ඉ්දව්ද කිඹරහ.  

ඊ ශඟ , West Coast Power Plant නක මිලිඹන 5,605ේ 

වග්දන ිනවඵනහ. Asia Power කිඹන වඳෞ්ධගලික 

වකොේඳළනිඹ මිලිඹන 1,087ේ වග්දන ිනවඵනහ. වවශදනවි 

නක වග්දන ිනවඵනහ, මිලිඹන 580ේ. ඇඹිලිිළටිඹ Ace Power  

නක වග්දන ිනවඵනහ, මිලිඹන 1,085ේ. වවොයණ Ace Power 

නක වග්දන ිනවඵනහ, මිලිඹන 231ේ. භහතය Ace Power  නක 

මිලිඹන 98.88ේ වග්දන ිනවඵනහ. Colombo Power නක 

මිලිඹන 152.72ේ වග්දන ිනවඵනහ. Northern Power නක 

මිලිඹන 256.31ේ වග්දන ිනවඵනහ. ඒ අනු වේ භහගේ  

වග්දන ිනවඵන භසත ගණන මිලිඹන 17,281ේ. වඳෞ්ධගලික 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයපු ්ඹතන ාසථහව්ද ගත්තහ ව වතල් 

වහ වග්දන ිනවඵන මුදර මිලිඹන 17,281ේ. වේක තභයි 

අර්බුදඹ. දළ්ද ඔඵතුභ්දරහ  ඒ ල්ලි වගහ ග්දන විධිර භඹේ 

වවොඹහ ග්දන ඵළරුයි ඉ්දව්ද.  ඒ විධිර භඹ වවොඹහ ග්දන ඵළරි 

තළන වභොකද කය්දව්ද? ඒ නිහ ගරු අනුය ප්රි ඹදර්ලන ඹහඳහ 

අභහතායඹහ කය්දව්ද දළවි වතල් ලී යඹේ රුිළඹල් 65 ඉරහ 

90  ළඩි කයන නකයි. වකයශිළටිඹ ඵරහගහයඹ ඳහවිච්ික කයන 

වතල් ලී යඹේ රුිළඹල් 70 ඉරහ 100  ළඩි කයනහ. වේ 

වවේතුව්ද ඵරහගහයර නිසඳහදනඹ ළඩි කය්දන විධිර භඹේ 

නළින විදුලි ඒකකඹේ කලි්ද මිර  වද්දන අභහරු ව්දදහ තභයි 

දළ්ද ඒ  ඵය අවප් අහිාක දුප්ඳත් මිනිසු්දවේ ඔළු උඩ  දහරහ 

ිනවඵ්දව්ද. 

වේක vicious circle නකේ. වභඹ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

ප්ර ලසනඹේ විතයේභ  වනොවයි. වේක තනිකයභ ්ණ්ඩුවේ 

භහෆිඹහවේ ළඩ ිළිතවශ. යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීඊතුභහ කිේහ 

හවේ,  තමු්දනහ්දවේරහවේ  අකහර්ඹේභ, ළරැදි, ාචහ වගත 

වවොය ගිවිසුේ නිහ hedging ගනුවදනුවේ ජ වකජටි 8,000ක  

ළඩිඹ අඳ  වග්දන සි්ධධ වුණහ. ඉ්ද ඳසු ඒක වතල් ාසථහ  

්හ. වතල් ාසථහව්ද ඒක ජර විදුලිඹ  ්හ. වේක ඊශඟ  

අනිේ ඳළත්ත  කළයවකනහ. ඒ කිඹ්දව්ද ජරඹ . ජර බිරත් ළඩි 

කයරහ තභයි තමු්දනහ්දවේරහ නතය කය්දව්ද. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඊ  ඳසු භතු වුණු ප්ර ලසනඹ 

වභොකේද?  තමු්දනහ්දවේරහ විදුලි බිර ළඩි කශහ. ඒ විදුලිඵර 

භණ්ඩරවආ වඹජජනහ. වේ ගළන දිගි්ද දිග භ කථහ කශහ. ගරු 

විදුලිඵර වහ ඵරලේින ඇභිනතුමිඹවග්ද භභ වේ කහයණඹ අව්දන 

කළභළිනයි. නතුමිඹ භෆතක ජ වේ ඇභිනකභ  ඳත් වු වණ් විදුලි බිර 

ළඩි කය්දන වනොවයි. නමුත් නතුමිඹ  අ්දිනභ  සි්ධධ වුණහ 

ර්රහවේ විදුලිඵර වඹජජනහ වගනළල්රහ නතුමිඹවේ කය භත 

ඳ හග්දන. ඒක තභයි දළ්ද වරහ ිනවඵ්දව්ද. නතවකො  

වකයරිළටිවඹ්ද වවොයකේ කයපු ඒහ, වනොවයොච්වචජවල් තහඳ 

ඵරහගහයර වවොයකේ කයපු ඒහ, ඒහවආ මිර ළඩි වීේ, 

හේපර්ර ගවපු ඒහ  වකොච්චය ිනවඵනහද?  ගරු ඇභිනතුමිඹනි, 

ඔඵතුමිඹ  භභ කිඹහ වද්දනේ. කරුණහකයරහ වේහ ගළන ත 

ඵර්දන. ඔඵතුමිඹ භව්දසි වනහ වකොවවොභ වරි වේක වදහ 

ග්දන. කරුණහකයරහ වේ වවොරු්දවග්ද ඔඵතුමිඹත් ්යේහ 

්දන. අනහගතවආ ජ ඔඵතුමිඹ ත් වවොවයේ කිඹන නභ ගහහ 

ග්දන විධිඹ  ක යුතු කය්දන නඳහ කිඹරහ ඳශමුව්දභ භභ 

වගෞයවඹ්ද ඉල්රහ සිටිනහ.  

අද කිසිභ ප්ර ලසනඹේ නළවළ.  ඇත්ත ලවඹ්දභ විදුලි බිර ළඩි 

කය්දන වුභනහේ නළවළ. 2014 වන වකො , ඔේවතජඵර් 

භහවආ නනහ තමු්දනහ්දවේරහවේ ඊශඟ වභගහවොට් 600. 

වනොවයොච්වචජවර්ද ඉතුරු වභගහවොට් 600 නනහ. ඒ ප්ර භහණ 

නන වකො  ඇත්ත ලවඹ්දභ වේ වගන ඹන ජර විදුලිඹ 

ප්ර භහණවඹ්දභ ගිහි්ද ළවඩ්  අ්ද කයවගන ඹ්දන ිනබුණහ. ඒක 

භහ හිතන වළටිඹ  අද වභතළන නිරධහරි්දවේ භළදිරිඹ  ඇවිත් 

ඉ්දන වල්කේතුභ්දරහ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි ද්දනහ. නමුත් 

කය්දන වදඹේ නළිනකභ , ්ණ්ඩුවේ හියවීභ වකොයි තයේද 

කිඹනහ නේ, ඔේවතජඵර් භහවආ නන විදුලිඹ ප්ර භහණඹත් අත 

ඇයරහ තභයි තමු්දනහ්දවේරහ දළ්ද වේ ළවඩ්   ඵළසවේ.  

විදුලි බිර ළඩි කිරීවේ වඹජජනහ වගනහහභ භවජන 

උඳවඹජගිතහ වකොමි්ද බහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වග්දරහ 

කරුණු විභසුහ. වකොමිභ ඒ අඹවග්ද ඇහුහ, අවුරු්ධදක  

ඔඵතුභ්දරහ  ජර විදුලිඹ ගිගහවොට් ඳළඹ වකොයි තයේ ප්ර භහණඹේ 

නිසඳහදනඹ කය්දන පුළු්දද කිඹරහ.  විදුලිඵර භණ්ඩරඹ කිේහ 

ගිගහවොට් 2,828යි කිඹරහ. නමුත් වකොමිභ වඳ්දහ දු්දනහ 

නළවළ, ඔඵතුභ්දරහ  පුළු්ද 2013  ගිගහ වොට් 3,681ේ දළ්ද වේ 

ිනවඵන ජර ප්ර භහණවඹ්ද නිසඳහදනඹ කය්දන කිඹරහ. 

අනහගතවආ ත ළසවොත් ඒ නන ජර  ප්ර භහණඹ අත ඇයරහ භභ 

වේ කථහ කය්දව්ද. නතවකො  වේ ළරැදි වතොයතුරු කවුද 

දු්දව්ද? විදුලිඵර භණ්ඩරඹ. ඒ අඹ වඳ්දනුහ 2013 ජනහරි 

භහඹ  ඳභණේ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ගිගහවොට් ඳළඹ 248ේ 

ඳභණයි  වද්දන පුළු්ද කිඹරහ. නමුත් භවජන උඳවඹජගිතහ 

වකොමිභ කිේහ, නළවළ, 248ේ වනොවයි, 541ේ දේහ වද්දන 

පුළු්ද කිඹරහ. නහි ගණන කීඹද? රුිළඹල් මිලිඹන 15,000යි. වේ 

වන විතයේ රුිළඹල් මිලිඹන 15,000ේ.  කහවේ වරි 

වඳෞ්ධගලික ඵරහගහයඹකි්ද විදුලිඹ ග්දන තභයි  වේ ළඩ ිළිතවශ 

කස කවශේ. විදුලිඵර භණ්ඩරවආ භසත වේකඹ්ද වවොරු 

වනොවයි. නමුත් නතළන ඉ්දන තු්ද වතය වදවනකුවේ, වේ 

අභහතාහාලර ඉ්දන කීඳ වදවනකුවේ ප්ර ලසන නිහ අද මුළු ය  භ 

දුේ විඳි්දන වරහ  ිනවඵනහ.  

 විදුලි බිර ළඩි කශහ  ඳසවේ ජනහධිඳිනතුභහ වභොකේද 

කිේවේ? වභ්දන නතුභහ කිඹපු ව්ධ.  "ඒකක 1 සි  60 දේහ 

විදුලිඹ ගහසතු ළඩි වීභේ නළවළ, 180 දේහ වනඹේ - ජනඳින 

භළයි රැලිවආ ජ ඳයි." නතුභහ කිේහ අනිහර්ඹවඹ්දභ ඒකක 60 

වන තුරු ත ඳවේත් ළඩි කය්දව්ද නළවළ, නමුත් ඒකක 90 

සි  91 දේහ ළඩි වන වකො  රුිළඹල් 1,165ේ ළඩි වනහ. ඒ 

නිහ භභ ත විදුලි ඒකක 5ේ දු්දන අලා කයන ක යුත්ත 

කයනහඹ කිඹරහ. වේ චර ඹ වදපු නිරධහරිඹහ තභයි වේක  

ේපර්ණවඹ්ද ග කිඹ්දන ඕනෆ. ගරු විදුලිඵර වහ ඵරලේින 

ඇභිනතුමිඹනි, භභ නඹ ඔඵතුමිඹ  වඳ්ද්දනේ. වේ ඵර්දන, 

වේ චර ඹ අනු ඵරන වකො  වප්නහ වේක නක තළනක සි  

තත් තළනක  ඉතහභ ඉවිත්ද ඳනින ළඩ ිළිතවශේ ඵ.  

ඔඵතුභහ ද්දනහ වේ වඹජජනහ 2008  ජ වගනහහභ කට්ටිඹේ 

වේක  විරු්ධධ උහවි ගිඹ ඵ. උහවිවඹ්ද තී්දදු කශහ 

අනහගතවආත් වේ ර භඹ අනුගභනඹ කය්දන නඳහ, හභහනා 

විධිඹ  ළඩි වරහ ඹන ර භවේදඹ අනුගභනඹ කය්දන කිඹරහ. 

වේවක්ද තභයි තමු්දනහ්දවේරහ  වේ අර්බුදඹ ඇින වරහ 

2357 2358 

[ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය  භවතහ] 
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ිනවඵ්දව්ද. වවේතු වභොකේද? නක ඳහය  වඳොඩි වඳොඩි විධිඹ  

වභවව්ද ඳ ්ද අයවගන  ඒකක 90 සි  91  නන වි  නක 

ඒකකඹක  නක ඳහය  රුිළඹල් 1,165ක  ඳනින ළඩ ිළිතවශේ 

වළදුවේ කවුද? භ  භතක වළටිඹ  ඵ්දදුර විතහනවේද කවුද භභ 

ද්දව්ද නළවළ, නවවභ AGM වකවනේ වරි DGM වකවනේ වරි 

ඉ්දනහ. නඹහවේ වවොය සත්තයර  තභයි තමු්දනහ්දවේරහ අහු 

වරහ ිනවඵ්දව්ද. භහ ද්දව්ද නළවළ නතුභහ වභොකක  වේක 

වකරුහද කිඹරහ. වේ ළඩ ිළිතවශභ අයවගන අපරු  විදුලි 

ඵරඹ ළඩි කය්දන පුළු්ද. වභච්චය දරුණු ළඩේ ව්දව්ද 

නළවළ. අඳ රයිට් දවඹේ ඳත්තු  කයන නක රයිට් අ ේ කයරහ 

රයිට් වදකේ අඩු කශත්, වේ ඹන ර භඹ  හසිඹේ වේඵ ්දව්ද 

නළවළ. නමුත් අවනේ ර භඹ , 2008  ජ වේේසඨහධිකයණඹ අනුභත 

කශ ර භඹ  ගිඹහ නේ වරි. වභොකේද ඒ වදරහ ිනබුණ ර භඹ? 

අඩුව්ද විදුලිඹ ඳහවිච්ික කවශොත් අඩු විදුලි බිරේ, ළඩිවඹ්ද 

විදුලිඹ ඳහවිච්ික කවශොත් ළඩි විදුලි බිරේ. අද වභොකේද වරහ 

ිනවඵ්දව්ද? තමු්දනහ්දවේරහ භතක ිනඹහ ග්දන, අද වේ ර භඹ 

තුශ ළඩි ළඩිවඹ්ද විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයන ඳහරිවබජගිකයි්ද  වන 

රඵහ වදන ළඩ ිළිතවශේ තභයි වදරහ ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ. අිළ 

වළදුවේ ඒක වනොවයි; අඳ  වුභනහ කවශේ ඒක වනොවයි. අිළ  

වුභනහ වුවණ්, අිළ කිේවේ ඒක වනොවයි.  

දළ්ද  දඹහයත්න භවත්භඹහ කිඹ්දව්ද වභොකේද? අිළ විදුලිඹ 

ඳරිවබජජනඹ කිරීවේ ජ හධහයණ විධිඹ  කය්දන ඕනෆ කිඹරහ. 

ඔේ. හභහනාවඹ්ද රාකහවේ නක පු්ධගරවඹේ භහඹක  විදුලි 

ඒකක 12යි ඳහවිච්ික කය්දව්ද. හභහනාවඹ්ද 4 වදවනකු සිටින 

ඳවුරේ විදුලි ඒකක 50යි  වළභ භහඹකභ ඳහවිච්ික කය්දව්ද. 

නවවභයි අිළ වේ ගණ්ද වදරහ ිනවඵ්දව්ද. අිළ වේ ඳහවිච්ික 

කය්දව්ද අඳ  ඳහවිච්ික කය්දන  පුළු්ද අඩුභ විදුලි ඒකක 

ප්ර භහණඹයි. වරජකවආ අවනේ ය ල් දිවහ ඵර්දන.  

ඉ්දදිඹහ හවේ ය ල් වද ඵර්දන. ඒ ය ර නේ 

පු්ධගරඹකු භහඹක  විදුලි ඒකක 80ේ 90ේ ඳහවිච්ික කයනහ. 

වේක තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. නතවකො  අිළ තත් ඳවශ  

ඹ්දව්ද වකොවහ ද? රයිට් off කයරහ වගදය  වරහ නිදහ ග්දනද 

කිඹ්දව්ද? වභතළන යි තමු්දනහ්දවේරහ අිළ තල්ලු කයරහ 

ිනවඵ්දව්ද. ඒ නිහ භභ කිඹ්දන  කළභළිනයි, වේක  නක නක 

්ණ්ඩුර  වවජ අවනේ පු්ධගරඹ්ද  ඵළණරහ ළඩේ නළවළ. 

ඵණි්දන  ඕනෆ වේක වදපු නිරධහරිඹහ . භතක ිනඹහ ග්දන. 

වභතළනි්ද තභයි ප්ර ලසනඹ ඳ ්ද ග්දව්ද. ඒ නිහ කරුණහකයරහ 

වේ ර භඹ අයි්ද කයරහ වේ ළඩ ිළිතවශ  අභතය වනත් 

ර භඹේ ඳහවිච්ික කය්දන. .  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඊ ශඟ  වේක ඹ වත් 

වභොකේද වුවණ්? දළ්ද ඔඵතුභ්දරහ වේ ර භඹ ඹ වත් විදුලි බිර 

ළඩි කශහ. වභොකේද ළඩි කශ ර භඹ? වේක  ේඵ්දධ වුණහ 

Minister of Economic Development, අවප් ඵළසිල් යහජඳේ 

භළිනතුභහ, Minister of Power and Energy, ඒ අභහතාහාලවආ 

වල්කේතුභහ, Ministry of Finance and Planning, නහි 

වල්කේතුභහ, CEB Chairman, General Manager and Director-

General. වේ සිඹලු වදනහභ ේඵ්දධ වුණහ. භවජන උඳවඹජගිතහ 

කමිටුවේ සිඹලුභ හභහජිකයි්ද වබහගි වුණහ. තමු්දනහ්දවේරහ 

දළ්ද වභොකේද කයරහ ිනවඵ්දව්ද? භභ අව්දන කළභළිනයි, 

ජනහධිඳිනතුභහ දු්දන වනඹ අද වේඵ වරහ ිනවඵනහද කිඹරහ. 

කරුණහකයරහ කිඹ්දන? වේඵ වරහ නළවළ. අද ඒකක 30 සි  31 

න වි  සිඹඹ  33ක ළඩි වීභේ ිනවඵනහ. වේ ර භඹ නිහ ඇින 

න ප්ර ලසනඹ වේකයි. වේක අඩු කය්දන  ඵළවළ. දිව්දස 

ගුණර්ධන ඇභිනතුභනි, වේක වද ඵර්දන. ඒකක 30 න තුරු 

ප්ර ලසනඹේ නළවළ. නමුත් ඒකක 30 සි  31 දේහ ළඩි න වි  

සිඹඹ  33ක ළඩි වීභේ වඳ්දනුේ කයනහ. රුිළඹල් 61.57ක ළඩි 

වීභේ. 

මරහනහරඪ භ්දත්රීඊතුභහ 
(தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! වේ අසථහවේ ජ ගරු නිවඹජජා 

කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ ග්දනහ ඇින. 

 
අනතුරු ගරු උදිත් වරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මරහනවඹ්ද ඉත් 

වුවඹ්ද, නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அதன் ழகு, நளண்தைநழகு உதழத் தளக்குண்டளப அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்ர அகமய, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அயர்கள் 

தககந யகழத்தளர்கள். 
 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභහ, කථහ කය වගන ඹ්දන.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, අවනේ නක තභයි ඒකක 
60 සි  61 දේහ ළඩි න වි  සිඹඹ  15ක ළඩි වීභේ ිනවඵනහ. 
වේ විධිඹ  ගත්තහ  ඳසු ඒකක 180ේ ඳහවිච්ික කයන අඹ , 
න්දන න්දන අඩු වේ වගන ඹනහ. විදුලි ඒකක ළඩි ළඩිවඹ්ද 
ඳහවිච්ික කවශොත් විදුලි බිර ළඩි වීවේ ප්ර ිනලතඹ අඩු  වේ වගන 
ඹනහ. භභ කිඹ්දව්ද ළරැ්ධද ඒකයි. ළඩිවඹ්ද විදුලි ඒකක 
ඳහවිච්ික කයන වි  ළඩිවඹ්ද අඹ කය්දන. අඩුව්ද ඳහවිච්ික 
කයන මිනිසු්දවග්ද අඩුව්ද අඹ කය්දන. තමු්දනහ්දවේරහවේ 
වේ ර භවේදඹ තුශ අද ත තත් විදුලි ඵරඹ ළඩිවඹ්ද ඳහවිච්ික 
කයන තත්ත්ඹක  තභයි තල්ලු වරහ ිනවඵ්දව්ද. අද භහි්දද 
යහජඳේ භළිනතුභහ දු්දන වඹජජනහ, නතුභහ භළයි රැලිවආ ජ දවස 
ගණ්ද ජනතහ ඉදිරිවආ දු්දන වඹජජනහ නතුභහවේභ භල්ලි 
ඵළසිල් යහජඳේ භළිනතුභහ විසි්ද ාවලජධනඹ කයනහ. භභ 
අව්දව්ද වේවේ ළදගත්කභ ිනවඵ්දව්ද අයිඹහ ද, භල්ලි ද? 
අයිඹහ කිඹනහ, " වන වද්දන" කිඹරහ, භල්ලි කිඹනහ, "නළවළ 
වන වද්දන ඵළවළ" කිඹරහ.  

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

අතාඹ කිඹ්දන නඳහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇභිනතුමිඹ, තමු්දනහ්දවේරහ සිඹලු වදනහභ ව්ද වේ 

රැසවීභ ඳළළත්වවේ. භභ ශඟ ඒ විසතය සිඹල්රභ ිනවඵනහ. වේ 

ිනවඵ්දව්ද ඹපු ලිිළඹ. ගරු ඇභිනතුමිඹ, 2013.05.03 න දින 

තමු්දනහ්දවේරහ රැස වුණහ. ගරු ඇභිනතුමිඹ, වේ 

ඔඵතුභ්දරහවේ රැසවීභ. අහනවආ ජ ෂර්ඩිනළ්දවඩජ භවත්භඹහ 

අත්්ද කයරහ ඹපු ලිිළඹ භභ ශඟ ිනවඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

නවවභ නේ ඵළසිල් භවත්භඹහ කිඹ්දන ඕනෆ ව්ද, "භවේ අයිඹහ, 

ජනහධිඳිනතුභහ කිේහ වේක අඩු කය්දන කිඹරහ. ඒකක 60 දේහ 

ලත ඳවේත් ග්දන නඳහ කිඹරහ නතුභහ කිඹරහ ිනවඵනහ. ඒ 

නිහ වභතළනි්ද නවහ  ඹ්දනභ ඵළවළ" කිඹරහ. නවවභ කිඹ්දන 

ඕනෆ ව්ද. නවවභ වනොවයි ව්ද වරහ ිනවඵ්දව්ද. ඔඵතුමිඹ  

කථහ කය්දන ඵළවළ ව්ද නතළන. ඔඵතුමිඹවග්ද ප්ර ලසනඹේ 

අවපුහභ දළ්ද වභොකේද කිඹ්දව්ද? "භභ ර්වග්ද අවරහ 

කිඹ්දනේ" කිඹරහ. වභොන ර්වග්දද? ජනහධිඳිනතුභහවග්දද, 

ඵළසිල් ර්වග්දද? භභ අව්දව්ද නඳභණයි. [ඵහධහ කිරීභේ] භභ 

ඒක කිේවේ නිකේ. ඒක තභයි අද ඇින වරහ ිනවඵන තත්ත්ඹ. 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

[ඵහධහ කිරීභේ] වභොන ර්වග්දද අව්දව්ද කිඹරහයි භභ 

ඔඵතුමිඹවග්ද අව්දව්ද? වේක  තභයි අද තත්ත්ඹ. ඒ අනු 

භළයි දිනවආ, භළයි වඳශඳහිතඹ  වේ යවට් දවස ගණ්ද කේකරු 

ජනතහ කළරහ ජනහධිඳිනතුභහ දු්දන වඳොවයෝදදු ඳළවළදිලි 

වඵොරුේ ඵ අද තමු්දනහ්දවේරහ ඔප්පු කයරහ අ්ද. දළ්ද 

වභොකේද කිඹ්දව්ද? අද විදුලිඵර වහ ඵරලේින අභහතාහාලවඹ්ද 

නපු විධිඹ  text message නකේ නනහ, වේ ාවලජධනඹ 

ේපර්ණවඹ්ද approve කශහ කිඹරහ. විදුලිඵර වහ ඵරලේින 

අභහතාහාලවඹ  ඵළවළ වේහ approve කය්දන. ඒ වහ තභයි 

භවජන උඳවඹජගිතහ වකොමිභ ිනවඵ්දව්ද. භවජන උඳවඹජගිතහ 

වකොමිභ තභ කිඹරහ නළවළ වභොකේද කය්දව්ද කිඹරහ.  

වළඵළයි Ministry of Power and Energy නවක්ද "වදයණ"  

දහරහ නන message නක අනු නේ ඔේවකජභ approve කයරහ. 

කිසි ප්ර ලසනඹේ නළවළ. භභ අවනහ, කවුද approve කවශේ කිඹරහ. 

කවුද ඒ වහ නකඟතහ  ජරහ ිනවඵ්දව්ද? වේ න තුරු 

කවුරුත් නකඟතහ  ජරහ නළවළ. ළඩි න ප්ර භහණඹ වකොඳභණද 

කිඹරහ තභ කවුරුත් ද්දව්දත් නළවළ. වළඵළයි වේක තභයි 

ඔඵතුභ්දරහ  ජපු වඹජජනහ. භභ ඒකයි කිඹ්දව්ද, ඔඵතුභ්දරහ අද 

මිනිසසු්ද  "සීව්ධවී" හවේ හිටිඹහ  "ගි්දදය ව්ධවි" හවේ තභයි 

ඔේවකජභ කයරහ ිනවඵ්දව්ද.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අද උව්ධත් අිළ වඳ්දනුේ කශහ, සථහය නිවඹජගර  

විරු්ධධ කථහ කය්දන ඵළවළ කිඹරහ. "ජනහධිඳිනතුභහවේ 

වඵොරු" කිඹරහ කිේහ, නවවභ කිඹ්දන ඵළවළ. ගරු 

කථහනහඹකතුභහ කිඹරහ ිනවඵනහ, සථහය නිවඹජග ඹ වත් ප්ර ලසන 

අවන විධිඹ ගළන වේ වගොල්ර්ද  ඳ්දිනඹේ ඳත්්දන ඕනෆඹ 

කිඹරහ. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. ගරු භ්දත්රීඊතුභහ කථහ කය්දන. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔේවකො භ කලි්ද ඳ්දිනඹ ිනඹහ ග්දන. 

ඊශඟ  භභ කිඹ්දන කළභළිනයි, වනොවයොච්වචජවල් තහඳ විදුලි 

ඵරහගහයඹ ගළන. අවප් පී. දඹහයත්න භළිනතුභහ කිේහ, 

වනොවයොච්වචජවල් තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ වද්දන වඹජජනහ ්හ, 

ඒක ඒ කහරවආ වකරුවේ නළවළ කිඹරහ. ඔේ. ඊශඟ  ච්දද්රිකකහ 

භළිනනිඹ ්හ. නතුමිඹ වකරුවේත් නළවළ. වරි. ඊශඟ  අවප් යනිල් 

විර භසිාව භළිනතුභහවේ ්ණ්ඩු ්හ. නතුභහත් කවශේ නළවළ. 

ච්දද්රo ඵණ්ඩහය භළිනතුභහ ඉ්දන වකො   ඔඹ වඹජජනහ ්පු 

වරහවේ කවුද ගිහිල්රහ වනොවයොච්වචජවර  ඹන ඳහය දිවේ බුදිඹ 

ගත්වත්. භතක ිනඹහ ග්දන, භහි්දද යහජඳේ භළිනතුභහයි නවවභ 

කවශේ. වන කවුරුත් වනොවයි. අයඹහ , වභඹහ , කහ ත් 

ඇඟිල්ර දිගු කයරහ ළඩේ නළවළ. වදඳළත්වත්දභ අිළ 

වදවගොල්ර්දභ ඒක  ග කිඹ්දන ඕනළ.  

නමුත් නතළනි්ද ඳසවේ 1994 වන වකො  ිනබුණු 

තත්ත්ඹත්, 1996 වන වකො  ිනබුණු තත්ත්ඹත් ගරු දඹහයත්න 

ඇභිනතුභහ කිේහ. 1996  ජ වරොකු ප්ර ලසනඹේ ්හ. ඔේ. ඒක  

මුහුණ වද්දන නේ, කය්දන ිනබුවණ් වභොකේද? ඒ වහ ළඩ 

ිළිතවශේ කස කය්දන ිනබුණහ. 1994 ඉරහ 1998 වනකේ 

අවුරුදු වදකේ ිනබුණහ. ඹේ කිසි ළඩ ිළිතවශේ කස කය්දන 

ිනබුණහ. මුකුත් වුවණ් නළවළ. 1998  ජ තභයි තමු්දනහ්දවේරහ  

ඳශමුළනි වඳෞ්ධගලික විදුලි ඵරහගහයඹ වද්දන සි්ධධ ්දව්ද. 

ඒවක්ද තභයි ළඩිවඹ්ද විදුලිඹ මිර ජ ගත්තහ කිඹරහ කිඹ්දව්ද.  

වේ කහයණඹත් නේක අඳ  ත කහයණඹේ ඔප්පු නහ. 

තමු්දනහ්දවේරහ  වේ වහ ජඳහනවඹ්ද මුදල් වේඵ වුණත්, 

වභච්චය කහරඹේ තමු්දනහ්දවේරහ හිටිඹත්, තමු්දනහ්දවේරහ 

ඒක වළදුවේ නළවළ. වනොවයොච්වචජවර  තමු්දනහ්දවේරහ වඩොරර් 

මිලිඹන 425ක ණඹේ ගත්තහ. වඩොරර් මිලිඹන 300  වද්දන 

ිනබුණු වනොවයොච්වචජවල් තමු්දනහ්දවේරහ වදරහ ඉය කයන 

වකො  වඩොරර් මිලිඹන 425ේ ගිහිල්රහ. ඒ විතයේ වනොවයි, 

 කිවරජමී ර් වතයේ දුය  ජළටිඹ වද්දන ිනබුණහ. කිවරජමී ර් 

වතයේ දුය  ජළටිඹ වදරහ ජළටිඹ   ගල් අඟුරු - coal -  වේ්දන 

ිනබුණු වරහවේ තමු්දනහ්දවේරහ ඒක ඳළත්තක  විසි කයරහ දළම 

නිහ තභයි අද ්ඳහු bargesලි්ද ගල් අඟුරු වග්දන වරහ 

ිනවඵ්දව්ද. ඒ නිහයි විඹදභ double වරහ ිනවඵ්දව්ද.  

ගරු ඇභිනතුමිඹනි, අද වභොකේද වරහ ිනවඵ්දව්ද කිඹරහ 

ඔඵතුමිඹ කරුණහකයරහ කිඹ්දන. අද චීනවඹ්ද වදන ණඹ quota 

නක ඉය වරහ ිනවඵ්දව්ද. අද චීනඹ කිඹ්දව්ද වභොකේද? 

ඉසවල්රහ අවප් ණඹ හරික වගඳල්රහ, නළත්නේ අඳ  වේ 

plant නක  ජඳල්රහ කිඹනහ. වේ වදවක්ද නකේ ව්දද 

කිඹ්දව්ද? දළ්ද චීනඹ කිඹන කථහ ඒකයි. දළ්ද චීනඹ කිඹනහ, 

"වනොවයොච්වචජවල් අඳ  වද්දන" කිඹරහ. දළ්ද විසිනේ තහේ  

වනොවයොච්වචජවල් ගිනි ගත්තහ. විසිනේ තහේ ගිනි ග්දන 

වකො  මිනිසසු වභොනහද කිඹ්දව්ද?  

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භභ උත්තයඹේ වද්දනද? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වඳොඩ් ඩේ ඉ්දන. විනහඩිඹේ ඉ්දන. භභ තභ ප්ර ලසනඹ 

ඇහුවේ නළවළ. විසිනේ තහේ වනොවයොච්වචජවල් ගිනි ග්දන 

වකො  අද වඹජජනහ කයනහ, ගිනි නින වමුදහේ වගනළල්රහ 

වනොවයොච්වචජවල් ශඟ නතය කය්දන කිඹරහ. ඇයි? වේක ගිනි 

ග්දනහ වරහේ වවොඹහ ග්දන ඵළවළ.  

ගරු ඇභිනතුමිඹනි, නදහ විදුලිඵර වහ ඵරලේින අභහතාහාලඹ 

බහය ග්දන වකො  කිේහ හවේ වනොවයි, වනොවයොච්වචජවල් 

චීනඹ  වදනහද, නළ්ධද කිඹරහ කරුණහකයරහ ඔඵතුමිඹ කිඹ්දන. 

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

දළ්ද වද්දනද? 

2361 2362 

[ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය  භවතහ] 
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ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දළ්ද වනොවයි. ඔඵතුමිඹවේ කහරඹ තුශ වරි 

වනොවයොච්වචජවල් තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ  චීනඹ  වදනහද, නළ්ධද 

කිඹරහ ්ණ්ඩු තී්දදු කයරහ ිනවඵනහද, නළ්ධද කිඹරහයි භභ 

අව්දව්ද? 
 

ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

විජිත් විජඹමුණි ද වොයිහ ඇභිනතුභහ අවනහ, ඔඵතුභහ අවප් 

ඳළත්ත  ්හභ විදුලිඵර ඇභිනකභ දු්දවනොත් ඔඵතුභහ කයනහද 

කිඹරහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක වනොවයි කථහ. ඕක  මුේකු ගව්දන භභ න්දව්ද 

නළවළ. භතක ිනඹහ ග්දන. වළඵළයි වොයිහ ඇභිනතුභහ භහත් නේක 

කථහ කයරහ ිනවඵනහ, න්දව්ද වකොයි වරහවේද කිඹරහ. නතුභහ 

භහත් නේක කථහ කයරහ ිනවඵනහ, "භචා නන වරහේ වරිඹ  

කිඹඳ්ද" කිඹරහ. නවවභ කිඹරහ ිනවඵනහ.  

ගරු ඇභිනතුමිඹනි, හිනහ ව්දව්ද නළින කරුණහකයරහ වේ 

ප්ර ලසනඹ  උත්තයඹේ වද්දන. වනොවයොච්වචජවල් තහඳ විදුලි 

ඵරහගහයඹ චීනඹ  නළත ඳයනහද, නළ්ධද? 

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

වනොවයොච්වචජවල් තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ කිසිවේත්භ චීනඹ  

ඳය්දව්ද නළවළ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වවොයි. වේක අනහගතවආ අඳ  වරොකු ළදගත්කභේ 

ිනවඵනහ. තමු්දනහ්දවේරහ කිඹපු ඔඹ ව්ධ  ළඩිඹ ඒහ කයරහ 

ිනවඵනහ. අද තමු්දනහ්දවේරහ භව වරොකු  වකයරිළටිඹ 

ගළන කථහ කයනහ. වකයරිළටිඹ  ග කිඹ්දන ඕනෆ ඇභිනතුභහ 

වභතළන ඉ්දනහ. ඔඵතුභ්දරහ ඳ ්ද ගත්වත් වඩොරර් මිලිඹන 

210්ද. නමුත් අ්ද කයන වකො  වඩොරර් මිලිඹන 325යි. ඒ 

අත්්ද කයරහ ිනවඵන ගිවිසුභ අනුයි. ඇභිනතුමිඹ වේහ තභයි 

වවොඹහ ඵර්දන ඕනෆ. ඵර්දන, වකයරිළටිඹ  වරහ ිනවඵන 

ව්ධ? වකයරිළටිඹ අිළ ඳ ්ද ග්දව්ද රුිළඹල් වකජටි 470්ද. 

අවප් වජජ්ද වවනවියත්න ඇභිනතුභහ හි පු කහරවආයි 

වකයරිළටිඹ වළදුවේ. 

රුිළඹල් වකජටි 470්ද ඳ ්ද ග්දව්ද. වේක අිළ වගනහ,  

අවුරුදු 34ේ ඹනක්ද. 2034 වනක්ද අිළ වේක වගනහ.  

භතක ිනඹහ ග්දන, අිළ වගරහ ඉය වනවකො  රුිළඹල් වකජටි 

3167ේ අිළ වගරහ ිනවඵ්දන  ඕනෆ. අ්දිනභ වනවකො .  

හභහනාවඹ්ද සිඹඹ  18ක වඳොලිඹ  අයවගන අිළ ළඩ 

ිළිතවශේ කස කවශොත් දශ ලවඹ්ද අඳ  වග්දන  ්දව්ද 

රුිළඹල් වකජටි 160යි. ඒ, සිඹඹ  18ක වඳොලිඹ  ගත්වතොත්. 

වකයරිළටිඹ ඵරහගහයඹ ේඵ්දධවඹ්ද  තමු්දනහ්දවේරහ ඇින 

කයවගන  ිනවඵන Power Purchase Agreement නවේ ප්ර ලසනඹ 

ගළනයි භභ වේ කිඹ්දව්ද. තමු්දනහ්දවේරහ ඇින කයවගන  

ිනවඵන Power Purchase Agreement නක අනු 2034 නවකො  

අිළ වග්දන  ඕනෆ, රුිළඹල් වකජටි 3167ේ.  නමුත් වභඹ 

වද්දන විඹදේ වුවණ් රුිළඹල් වකජටි 3600යි. අිළ නතවකො  

වකොච්චය වගරහ ඉය කයරහ ිනවඵනහද? වභ්දන වේක තභයි 

වභහි ිනවඵන වරොකුභ ප්ර ලසනඹ.  නතවකො - [ඵහධහ කිරීභේ] ඵළවළ, 

වජජ්ද වවනවියත්න ඇභිනතුභනි.  වරහ නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභේ] භභ කිේවේ නළවළ ව්ද ඔඵතුභහ කශහ කිඹරහ. භභ කිසි 

වරහක කිේවේ නළවළ,  ඒක ඔඵතුභහ කශහ කිඹරහ.  අද 

වකයරිළටිඹ- [ඵහධහ කිරීේ] භභ කිේවේ නළවළ, වජජ්ද 

වවනවියත්න ඇභිනතුභහ ගත්තයි කිඹරහ. ඔඵතුභහ වොයකේ 

කශහයි කිඹරහ භභ කිේවේ නළවළ. ඔඵතුභහ වවොවයේ කිඹරහ 

කිේහ කිඹනහ නේ නතුභහවග්දභ ඒක අවග්දන.  [ඵහධහ කිරීේ] 

ඔඵතුභහ වොයකේ කශහ කිඹරහ කිේහ කිඹනහ නේ, ඒක 

ඔඵතුභහභ අවග්දන.  

ඊශඟ , හේපර් විදුලි ඵරහගහයඹ.  [ඵහධහ කිරීභේ]  ඔඵතුභහ  

භභ කිඹරහ වද්දනේ.  අද  හේපර් විදුලි ඵරහගහයඹ   සිදු වරහ 

ිනවඵන ව්ධ   භභ කිඹ්දනේ. තමු්දනහ්දවේරහ වේක  අත්්ද 

කයනහ. 2011 ඔේවතජඵර් 28 ළනිදහ  ලිිළඹේ නනහ,  හේපර් 

විදුලි ඵරහගහයඹ - [ඵහධහ කිරීභේ]  ඊශඟ   භභ ඒක ගළන 

කිඹ්දනේ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු  වජජ්ද වවනවියත්න ඇභිනතුභහ.  

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.වජ්. වවනවියත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு  டழள்ம.டி.மஜ. தசதயழபத்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ගරු භ්දත්රීඊතුභහ වේ බහ 

වනොභඟ ඹනහ. වකයරිළටිඹ විදුලි ඵරහගහයඹ ේඵ්දධ ඒ 

කිඹපු කරුණු අමලික අතාඹ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  ගරු භ්දත්රීඊතුභහ කථහ 

කය්දන.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නතුභහ  භභ ්යහධනහ කයනහ, නඹ ඔප්පු කයරහ වඳ්ද්දන  

ප්ර සි්ධධ විහදඹක  න්දන කිඹරහ. භභ කිඹ්දව්ද නළවළ, නතුභහ 

වොයකේ කශහ කිඹරහ. භභ කිේවේ නළවළ ව්ද, වජජ්ද 

වවනවියත්න භවත්භඹහ වොයකේ කශහ කිඹරහ. නතුභහවේ 

අභහතාහාලවආ හි පු නිරධහරි්ද ගවපු Power Purchase 

Agreements ර තභයි වේ ිනවඵ්දව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] ඒ 

Agreement  නක ගළන තභයි භභ කිඹ්දව්ද.  [ඵහධහ කිරීභේ] 

වඳොඩ් ඩේ කෆ ගව්දව්ද නළින ඉ්දන වකජ වොයිහ භ්දත්රීඊතුභහ. 

[ඵහධහ කිරීභේ]  

ගරු ඇභිනතුමිඹනි,  අද ඵර්දන හේපර් විදුලි  ඵරහගහයඹ  

සිදු වරහ ිනවඵන ව්ධ. හේපර් විදුලි ඵරහගහයඹ ේඵ්දධවඹ්ද 

අද Power Purchase Agreement   නක අත්්ද කයරහ ඉයයි. 

ගරු ඇභිනතුමිඹ  භහ කිඹනහ, -[ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකයරහ 

අවනේ කට්ටිඹ වඳොඩ් ඩේ අවවගන ඉ්දන. අඩුභ තයමි්ද 

වභතුමිඹත් නිළයදි කය්දනයි  භභ උත්හව කය්දව්ද.   

හේපර් විදුලි ඵරහගහයඹ ේඵ්දධවඹ්ද Power Purchase 

Agreement  නක අත්්ද කයරහ ඉයයි. ලකාතහ හර්තහ - 
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

feasibility report  නක-  න්දන කලි්ද Power Purchase 

Agreement  නකේ අත්්ද කය්දව්ද නළවළ, වකොවවේත්. 

වළඵළයි, භභ ඔඵතුමිඹ  කිඹ්දන කළභළිනයි, කරුණහකයරහ 

වොඹරහ ඵර්දන කිඹරහ. වේ ගිවිසුභ ගව්දන නඳහ කිඹරහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරවඹ්ද ලිිළඹේ නනහ.   2011 ඔේවතජඵර් 

භහවආ 28ළනිදහ  “Secretary, Ministry of Power and Energy”   

වත  “Chairman, Ceylon Electricity Board”  වභඹ ලිඹනහ.    

නතුභහ ලිඹනහ, කරුණහකයරහ වේ JV Agreement  නක, නවවභ 

නළත්නේ වභඹ වදන ළඩ ිළිතවශ ක්රිේඹහත්භක කයවගන ඹ්දන. 

ලකාතහ හර්තහ ්හ  ඳසු- [ඵහධහ කිරීභේ]වේ, CEB  නක 

කිඹ්දව්ද.   විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  කිඹනහ, "කරුණහකය වේක 

අත්්ද කය්දන නඳහ, වේක අත්්ද කවශොත් වරොකු ප්ර ලසනඹේ 

වනහ" කිඹරහ.දළ්ද වභොකේද සිදු වරහ ිනවඵ්දව්ද? 

ඔඵතුභ්දරහ වේ අත්්ද කය ිනවඵන ගිවිසුභත් නේක වභොකේද 

සිදු වරහ ිනවඵ්දව්ද?  ඇභිනතුභහත් ද්දව්ද නළවළ, වවොවය්දභ 

ගිහිල්රහ වේක අත්්ද කයරහ ්හ. සිඹඹ  18ේ return on  

equity.  හභහනාවඹ්ද වේහ  වද්දව්ද සිඹඹ  12යි. වළඵළයි, 

Power  Purchase Agreement  නක ඉ්දදිඹහත් නේක අත්්ද 

කයරහ ඉයයි.  දළ්ද වේක වනස කය්දන කිඹරහ ඒ කහරවආ 

හි පු චේිළක යණක ඇභිනතුභහ කිේහභ, ඉ්දදිඹහ වේක   

ඵළවළ යි කිේහ. දළ්ද සිඹඹ  18ේ අිළ  - 
 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

අද වළකි වරහ ිනවඵනහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අද වළකි වරහ ිනවඵනහ නේ, වරොකු වදඹේ.  

භභ ද්දව්ද නළවළ, පුළු්ද ද කිඹරහ. කවුද වේවේ ගකීභ 

බහය ග්දව්ද කිඹහ භහ අවනහ. ගරු ඇභිනතුමිඹනි, භහ 

ඔඵතුමිඹවග්ද අව්දව්ද කවුද  වේක  ගකීභ බහය ග්දව්ද 

කිඹන නකයි. ඔඵතුභ්දරහ කයිඹ ගව්දන පුළු්ද, 300ේ නවව 

නනහ; 600ේ වභවව නනහ;  800ේ වභවව නනහ කිඹහ. විදුලිඹ 

මිර ජ ගළනීවේ ජ ඒකකර  මුදල් ග්දන වේ හවේ ගිවිසුේ 

අත්්ද කයනහ  ඩහ වේ යවට් මිනිසු්ද   "කය්දට්" නක ්ධදරහ 

භයන නක වවොයි. ඒකයි භභ  කිේවේ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, තත් කහයණඹේ භහ 

කිඹ්දන  කළභිනයි. වේ හවේ වදඹේ  භහ ඳශමු න තහ යි 

දළේවේ. ක්රිේකට් ්ඹතනවඹ්ද රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ   

වගවීභ  ිනවඵන විදුලි බිර වනු  generators වදකේ 

වගනළවිත්  ජරහ ඒ ගනුවදනු හුභහරු කය්දන වදනහ. නවවභ 

කය්දව්ද වකොවවොභද? රාකහ ඉිනවහවආ ඳශමුන තහ  

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  වග්දන  ිනවඵන විදුලිඹ බිර වනු  

generators වදකේ වගනළල්රහ නතළන ිනඹරහ ඒවක්ද බිර හිරේ 

කය්දන වදනහ. අනහගතවආ ජ අවප් ගේර ඉ්දන මිනිසසු 

කිඹහවි, "අව්ද ර්, භ ත් විදුලි බිර වගහ ග්දන  ඵළරි වුණහ. 

භවේ ඇකුයි, පුටු වදකකුයි ිනවඵනහ. ඒකත් ඒ ඉසයව 

වගනළල්රහ ිනඹ්දනද?" කිඹහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අ්ද කය්දන ගරු  භ්දත්රීඊතුභහ [ඵහධහ කිරීේ].  

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වේක තභයි අද  සි්ධධ වරහ ිනවඵ්දව්ද. ත කරුණු 

ගණනහේ කිඹ්දන  ිනවඵනහ. ගරු ඇභිනතුමිඹනි, භහ ත 

කහයණහේ ඔඵතුමිඹවග්ද ඉල්රහ සිටිනහ. ඔඵතුමිඹත්  COPE   

නවේ ඉ්දන හභහජිකහේ විධිඹ   COPE  හර්තහ අය වගන 

ඵර්දන.  Lanka Transformers Limited  ගළන ඵර්දන. භහ නදහ 

දළේකහ, ගරු  ඵළසිල් යහජඳේ ඇභිනතුභහ කිඹනහ, "නවේ 

සිඹඹ  සිඹඹේ අවප් වකො ස"ඹ කිඹහ. භහ කිඹනහ,"නළවළ" 

කිඹරහ.   ඒවේ බහඳින වළටිඹ  ඉ්දව්ද හි පු General Manager 

- ජඹර්ධන භවත්භඹහ, භරිේකහර් භවත්භඹහ, ඊශඟ  ිළටිගර 

භවත්භඹහ. වේ තු්ද වදනහ වේ හවේ වකොේඳළනි 10ක විතය 

ඳළ ේ ගවරහ. වේහ ඔේවකොභ වඳෞ්ධගලික වකොේඳළනි. දු්දව්ද 

්ණ්ඩුවේ ළඩ ිළිතවශ තුශ. ්ණ්ඩුවේ transformers  වද්දන , 

ඒ හවේභ අවනකුත් ක යුතුර  වේ සිඹල්ර භ ඳහවිච්ික 

ව්දව්ද  ඒ වකොේඳළනි ටික.    

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඵොවවොභ සතුිනයි. කථහ අහන කය්දන. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වේ ේඵ්දධත් කරුණකය වොඹහ ඵරහ වකොවව්ද වවජ 

තළනකි්ද වේක නිළයදි  කය්දන   ක යුතු කය්දන ඹ කිඹහ භහ 

ඔඵතුමිඹවග්ද ඉල්රහ සිටිමි්ද භවේ කථහ අහන කයනහ. 

වඵොවවොභ සතුිනයි.  

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භවතහ. 

 
[අ.බහ. 6.01] 

 
ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளழக் ழபசன் வீபயர்த) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ගරු නිවඹජජා  කථහනහඹකතුභනි, ඉතහභත් උණුසුභ විහදඹේ 

ඳළළත්වන අසථහක විදුලි  බිර ළඩි කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද 

චන සල්ඳඹේ කථහ කිරීභ  රළබීභ ගළන භහ ඉතහභත් 

්දවතජ වනහ.  

අඳ විදුලිඹ ිළිතඵ ඉිනවහඹ ඵළලුවොත්, 60 දලකවආ අග 

බහගවආ වනවකො  විවලේවඹ්ද ඩී.වජ්. විභරසුවර්්දද්රo 

භළිනතුභහවේ භග වඳ්දවීභ ඹ  වත් රේඳහන ාකීර්ණ ාහඳෘිනඹ 

වයවහ වේ යවට් විදුලිඹ ඳ්ධධිනඹ  වභගවොට් 195ක විදුලි 

ධහරිතහේ නේ කය්දන  වළකිඹහ රළබුණහ.  

1970 සි  1977 න තුරු  විදුලි බිවල් ළඩි වීභ ිළිතඵ 

හර්තහ භහ ශඟ ිනවඵනහ. 1972 සිඹඹ  7යි. 1973 සිඹඹ  7යි. ඒ 

හවේභ 1977 සිඹඹ  6ේ ලවඹ්ද  ඉතහභ සුළු ලවඹ්ද විදුලි 

බිර ළඩි වී ිනවඵ්දව්ද. ගරු සිරිභහවජ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළිනනිඹවේ කහරවආ භවළලි ාහඳහයඹ ්යේබ කයනහ. 

උකුවර වඳොල්වගොල්ර වේල්ර  ඉදි කයරහ, උකුවර ඵරහගහයඹ 

වදරහ 1970්ද ්යේබ කය, 2000 ර් වආ අහන කයන 

්කහයඹ  තභයි  අවුරුදු 30ක ාහඳෘිනඹේ ක්රිේඹහත්භක ව්දව්ද. 

ඒ කහරවආ ්ර්ථික වආ ඉතහභත් ර භහනුකර ර්ධනඹේ ිනබුණහ. 

2365 2366 

[ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය  භවතහ] 
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සඹාවඳජෂිත ලේිනභත් ්ර්ථිකඹේ වද්දන නතුමිඹ උත්හව 

කවශේ.  ඊ  රිරන ්කහයවආ ය  ,  ඳරියඹ  ගළරවඳන,  ඳරිය 

වේ ජ්දඅනුභත කශ ාහඳෘිනඹේ තභයි භවළලි ාහඳහයඹ 

ලවඹ්ද ඉදිරිඳත් කය ිනබු වණ්. නමුත්  වජ්.්ර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳිනතුභහ ඳළමිණිරහ වේක කඩිනේ කයරහ විේව ජරිඹහ, 

වකොත්භවල්, ය්ද ළවේ, ය්දවදනිගර හවේ ජරහල ඇින කයරහ 

වභගවොට් 600ක ඳභණ ධහරිතහඹේ විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ  නකතු 

කය ිනබුණහ. ඒ ඉතහභත් වවො වදඹේ. ඳරියඹ  වභොනහ වුණත්, 

්ර්ථිකඹ ගළන සිතුවොත්  නවවභ ඒක ලේිනභත් වදඹේ කිඹහ 

හිතනහ. නමුත් ජඹර්ධන භවත්භඹහවේ ඳහරන කහරඹ 

ගත්වතොත් -අවප් ගරු යාජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භ්දත්රීඊතුභහ ඒ 

කහරවආ විදුලි බිර ළඩි වීභ ගළන කිේහ- 1979  ජ සිඹඹ  70කි්ද 

විදුලි බිර ළඩි වරහ ිනවඵනහ. 1980  ජ සිඹඹ  සිඹඹකි්ද ළඩි 

වරහ ිනවඵනහ. 1981  ජ සිඹඹ   67කි්ද ළඩි වරහ ිනවඵනහ. 

ඒ හවේභ 1982  ජ සිඹඹ  50කි්ද ළඩි වරහ ිනවඵනහ. 1981  ජ 

තභයි ඳශමුව්දභ විදුලිඹ කඳ්දන ඳ ්ද ගත්වත්.  ඊ  ඳසවේ 

රාකහවේ ඳශමුළනි gas turbine ඵරහගහයඹ වභගහවොට් 100ක 

ධහරිතහකි්ද යුේත වජ්.්ර්. ජඹර්ධන භවතහවේ කහරවආ 

ඳ ්ද ගත්තහ. ඒ කහරවආ නතුභහ  ිනබුණහ, ජර විදුලිඹ අඩු වරහ 

විදුලි ධහරිතහ භදි වන වකො , ළඩි ළඩිවඹ්ද විදුලි උත්ඳහදනඹ 

අලා න වි  ගල් අඟුරු ඵරහගහය වගවන්දන. නතුභහ ඒ 

කහරවආ කවශේ, යහජා වේකයි්ද වදොට්  දභරහ, සිරිභහවජ 

භළිනනිඹවේ ප්ර ජහ අයිිනඹ අවවජසි කයරහ, ඹහඳනඹ පුසතකහරඹ 

ගිනි ිනඹරහ 1983 කරඵරඹ වයවහ යු්ධධඹේ නිර්භහණඹ කයපු 

නකයි. ඊ  ඳසු 1988  ජ තභයි ්වඹත් විදුලිඹ බිර ළඩි වීභේ 

වුවණ්. විේව ජරිඹහ ජරහලඹ විෘත කිරීභත් නේක 1985  ජ සිඹඹ  

20කි්ද විදුලි බිර අඩු  වුණහ.   ඒ කහරවආ ඉාජිව්දරු්ද වඹජජනහ 

කය ිනවඵනහ, ගල් අඟුරු විදුලි ඵරහගහයඹේ වද්දන අලායි 

කිඹරහ. අවප් ගරු දඹහයත්න භළිනතුභහත් ඒ ගළන කිේහ. නමුත් 

වජ්.්ර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඒ ිළඹය අයවගන නළවළ. වභොකද, 

නතුභහ ඒ කහරවආ ඉතහභත් කහර්ඹ ඵහුරයි. ඒ කහනුවේ ජ කහරඹ 

ළඹ කවශේ යවට් තරුණ තරුණිඹ්ද භයමි්ද, භීණ යුගඹේ 

නිර්භහණඹ කය්දනයි කිඹරහ අිළ විලසහ ක යනහ.  

ඒ හවේභ වප්ර ේභදහ ජනහධිඳිනතුභහවේ යුගවආ 1992  ජ  

නළතත් වඹජජනහ කය ිනවඵනහ,  ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹේ ඇින 

කය්දන. නමුත් නතුභහත් ත තත් ්යුධ  ජරහ වජ්.්ර්. ජඹර්ධන 

භවත්භඹහ ඳ ්ද ගත්ත යු්ධධඹ කයවගන ගිඹහ මික, ත තත් 

තරුණ තරුණිඹ්ද භය්දන ඳ ්ද ගත්තහ මික  ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයඹ වදන ක යුත්ත  ගිවආ නළවළ.  නතුභහ ත් ඒක කය 

ග්දන ඵළරි වුණහ.  ඒ හවේභ  1990  ජ සිඹඹ  17කි්ද, 1991  ජ 

සිඹඹ  10කි්ද, 1992  ජ සිඹඹ  15කි්ද, 1993  ජ සිඹඹ  13කි්ද 

විදුලි බිර විලහර වර ළඩි වුණහ. ච්දද්රිකකහ ජනහධිඳිනතුමිඹවේ 

යුගවආ ජත් වේ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ වද්දන විලහර ලවඹ්ද 

උත්හවඹේ දයහ ිනවඵනහ. නමුත් ඒක  කය්දන වනොවළකි  වුණහ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, කහරඹ භදි නිහ භහ 

වකටිවඹ්ද කිඹ්දනේ. ඊශඟ   යනිල් විර භසිාව භළිනතුභහවේ 

යුගවආ  ර්ඹේ නක දිග  විදුලිඹ කප්ඳහදු  රේ වුණහ. ඒ 

කහරවආ රාකහවේ හි පු ඉතහභත් කීර්ිනභත් පු්ධගරඹකු න,  විදුලි 

ඵරඹ ිළිතඵ විවලේඥඹකු න ්චහර්ඹ ිනරේ සිඹමරහිළටිඹ 

භවතහ 2002 ජනහරි 27 ළනිදහ "රාකහ ජඳ" ඳත්තයඹ  ලිිළඹේ 

ලිඹහ ිනවඵනහ, යනිල් විර භසිාව අගභළිනතුභහ  නිර්ව්ධල ඉදිරිඳත් 

කයමි්ද.  නහි අාක 01 වළටිඹ  නිර්ව්ධල කය ිනවඵ්දව්ද, විදුලිඹ 

කළපීභ අත් හිටුවීභ  අලා වදිසි ඵරහගහය වගන න්දව්ද නේ ඒ 

වහ අධික විඹදේ දය්දව්ද කවුද කිඹහ තීයණඹ කය්දනඹ කිඹන 

නකයි. අාක 02 වළටිඹ  ිනවඵ්දව්ද ව්ධලඳහරන ලවඹ්ද 

වකොතයේ අහිතකය වුත් විදුලි මිර වකටි කහලීන වවජ ළඩි කය 

විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ඳහඩු ිළඹවිඹ යුතුයි කිඹන නකයි.  භණ්ඩරඹ 

ඵාවකොවරොත් තඵහ ගළනීභ යවට් විදුලි ේවේත්ර්වආ දියුණු  

අහිතකය ඵත් කිඹහ ිනවඵනහ. යනිල් විර භසිාව අගභළිනතුභහ  

වභවවභ කිඹහ ිනවඵ්දව්ද 2002  ජයි. අාක 03 නිර්ව්ධලඹ වළටිඹ  

ිනවඵ්දව්ද  වකයරිළටිඹ වභගහවොට් 300 ඵරහගහයඹ වහභ ඉදි 

කිරීභ  තීයණඹ කශ යුතුයි කිඹන නකයි. අාක 04 වළටිඹ  

ිනවඵ්දව්ද වනොවයොච්වචජවල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ ඉදි කිරීභ  

වහභ තීයණඹ කශ යුතුයි කිඹන නකයි.  අාක 05 වළටිඹ  

ිනවඵ්දව්ද වදළනි ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ ිළිතඵ, නඹ ිළහිටුන 

ප්ර ව්ධලඹ ිළිතඵ වහභ තීයණඹ කශ යුතුයි කිඹන නකයි.  අාක 

06 වළටිඹ  ිනවඵ්දව්ද ඉවශ වකොත්භවල් ජර විදුලි ාහඳෘිනඹ  

ඉදි කිරීභ වහභ ඇයඹිඹ යුතුයි කිඹන නකයි.  නමුත් නතුභහ 

වභොකේද කවශේ? ගරු දඹහයත්න ඇභිනතුභහත් වේ ගළන කිේහ. 

ජඳහනවඹ්ද ්ධහය වද්දන රෆසින වරහ හිටිඹත් යනිල් විර භසිාව 

අගභළිනතුභහ වභොකේද  ක වශේ?  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ්චහර්ඹ ිනරේ සිඹමරහිළටිඹ 

භළිනතුභහභ 2013 අවප්ර ේල් භ 28 ළනිදහ "රාකහ ජඳ" ඳත්තයඹ  

කශ ප්ර කහලඹක හර්තහේ භහ ශඟ ිනවඵනහ. නහි වභවේ ව්ද 

නහ:  

 "...අිළ  චීනඹ  ඹ්දන වුවණ් ඇයි? 1993  ජ ජඳහනඹ අඳ  

වේ ඵරහගහයඹ  ණඹ වද්දන කළභළත්ත දු්දනහ. ඔවු්ද 2002 න 

තුරු ඵරහවගන හිටිඹහ. අවප් විහද, වඳශ ඳහිත ඉය කය 

ඵරහගහයඹ ිළහිටුහවි ඹළයි ඵරහවගන සිටිඹහ. 2002්ද ඳසු වුත් 

ඔවු්ද කළභළත්වත්ද හිටිඹහ. 2002 භහර්තු 31 දින යනිල් විර භසිාව 

අගභළිනයඹහ, ජඳ්ද තහනහඳිනතුභහ නි  කළහ මුදල් අලා 

නළින ඵත් ඵරහගහයඹ ිළිතඵ හි පු  ඉාජිව්දරුවජ වනොභඟ 

ඹළවීභේ කය ිනවඵන ඵත් ප්ර කහල කය ිනබුණහ. ඒ ිළිතඵ 

ප්ර ෘත්ින නිවේදනඹේද නිකුත් කශහ. ජඳ්ද යජඹ හිත් වේදනහ  

ඳත් ව්දන ඇින. ය ේ අඳවසුතහ  ඳත් වනොකශ යුතු වුත් නඹ 

වකරුණහ." 

වේක තභයි තත්ත්ඹ. නදහ ිනබුණු විදුලිඹ ඉල්ලුභ  යනිල් 

විර භසිාව අගභළිනතුභහ ක යුතු කවශේ නවවභයි. ගරු දඹහසිරි 

ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභහ දළ්ද ටිකක  කලි්ද ව්ද කශහ, විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වඳෞ්ධගලික ඵරහගහයර  ඹේ ඹේ ගණ්ද වග්දන 

ිනවඵනහ කිඹරහ. ඒ ඵරහගහයලි්ද විලහර ප්ර භහණඹේ 

නතුභ්දරහවේ කහරවආ ඉදි කශ ඒහයි. යනිල් විර භසිාව 

අගභළිනතුභහ කවශේ අය වඹජජනහ ක්රිේඹහත්භක කය්දව්ද නළින, 

වඳෞ්ධගලික නක නේ වකනහ  ඕනෆ විධිඹ  ඵරහගහය වද්දන 

ඉඩ  ජපු නකයි. කිහිඳඹේ භහ කිඹ්දනේ. Ace Power Matara  

වභගහවොට් 27.8යි. 2002 භහර්තු භහවආ ජයි ගිවිසුේ අත්්ද 

කවශේ. Ace Power Horana  වහ 2002 වදළේඵර් භහවආ ජයි 

ගිවිසුේ අත්්ද කවශේ.  වභගහවොට් 24.8යි. AES Kelanitissa  -

වවරදනවි - වභගහවොට් 100යි, 2003 ඔේවතජඵර් භහවආ ජයි 

ගිවිසුේ අත්්ද කවශේ.  Ace Power Embilipitiya වහ 2004 

 ජයි ගිවිසුේ අත්්ද කවශේ.  වභගහවොට් 100යි. ඒ, ඔඵතුභ්දරහ 

අය නිර්ව්ධල ක්රිේඹහත්භක කය්දව්ද නළින වඳෞ්ධගලික නේ නේ 

වකනහ  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  වදහපු ඵරහගහය.  ඒ විධිඹ  05ේ වදරහ 

ිනවඵනහ.  

වේ යවට් 2005  කලි්ද ්ණ්ඩු -[ඵහධහ කිරීේ] ඒ වග්දන 

ිනබුවණ් වභතුභ්දරහ වදපු ඵරහගහයර යි. නතළන මිර සත්ර්ඹේ 

ිනබුණහ. ඉල්ලුභ ළඩි වන වකො  මිර ඉවශ දළමුහ. නවවභ 

කයරහ ය භ අඳුවර් තළබුහ. ය භ අඳුවර් තඵරහ ඩීල් ඵරහගහය 

වගනහහ. ඩීල් ඵරහගහය වගනළල්රහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඵාවකොවරොත් තත්ත්ඹක  ඳත් කශහ. වේක තභයි, වළභ දහභ වළභ 

්ණ්ඩුේභ කවශේ. වභගහවොට් 300 ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ 

වද්දන කිසිභ ්ණ්ඩුේ ිළඹය ගත්වත් නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, 2005්ද ඳසවේ තත්ත්ඹ 

ඵළලුවොත් විදුලි ජහරඹ  ඳහරිවබජගිකවඹජ රේ 18ේ නකතු 

වුණහ. ඒ හවේභ විලහර ්වඹජජනඹේ කයරහ විදුලිඵර ඳ්ධධිනවආ 

2367 2368 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

නවීකයණ ක යුතු කශහ. උතුය ව නළ වඟනහිය විදුලිඹ ඉල්ලුභ 

ළඩි වුණහ. ඒ හවේභ සිඹඹ  8ක ්ර්ථික ර්ධන වේගඹේ නේක 

වේ යවට් ්ර්ථිකඹ පුළුල් වීභ තුිත්ද විලහර විදුලිඹ ඉල්ලුභේ ඇින 

වුණහ. ඒ හවේභ ඳයණ ්ණ්ඩු දළම ඵයත් නේක අිනගරු 

ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳේ ජනහධිඳිනතුභහවේ ්ණ්ඩු ඹ වත් 

විලහර  විදුලිඵර ඉල්ලුභේ ඇින වුණහ. ඒ ගළන තීයණ ාඛාහේ 

ගළනීභ  අලා වුණහ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඊ  ඳසවේ කවශේ වභොකේද 

කිඹරහ අිළ ඵරමු.   අවුරුදු විසේ ිනසවේ විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

විවලේඥවඹජ, ඉාජිව්දරුවජ කිඹපු ඳශමුළනි ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයඹ වනොවයොච්වචජවල් ඉදි කය්දන 2005්ද ඳසවේ අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ක යුතු කශහ. ඒ හවේභ වකයරිළටිඹ 

වභගහවොට් 300 ඵරහගහයඹ ඉදි කශහ. 2010  ජ වනොවයොච්වචජවල් 

ඵරහගහයවආ වදළනි අදිඹය ්යේබ වුණහ. ඒ තුිත්ද වේ අවුරු්ධද 

අහන වන වකො  වභගහවොට් 600ේ  විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ  

නකතු වනහ. භවළලි ාහඳෘිනවආ ේපර්ණ වභගහවොට්ස 

ප්ර භහණඹ  වේ අවුරු්ධද අහනඹ  විදුලිඵර ඳ්ධධිනඹ  නකතු න 

වභගහවොට් 600 භහනයි කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ හවේභ වළභ දහභ ඇදි 

ඇ ජ ිනබුණ ඉවශ වකොත්භවල් ඵරහගහයවආ වභගහවොට් 150ේ 

රළවඵනහ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඒ අනු වේ ්ණ්ඩු  ළඩ 

ිළිතවශේ ිනවඵනහ. අවනේ වළභ  ්ණ්ඩුේභ කවශේ  විදුලිඹ 

ඉල්ලුභ නන වකො  ජනතහ අඳුවර් ිනඹරහ, මිර ළඩි කයරහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඵාවකොවරොත් කයන නක විතයයි. වේ අර්බුදඹ 

විහ ග්දව්ද වකොවවොභද කිඹන නක ගළන සථියහය ළඩ 

ිළිතවශේ කදහත් ිනබුවණ් නළවළ. ඉදිරිවආ ජ හේපර් ඵරහගහයඹ 

ඉදි කය්දන අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ  වේ ්ණ්ඩු ගිවිසුේ අත්්ද 

කය ිනවඵනහ. ඒ හවේභ වබ්රsජඩ් ර්දඩ් , උභහඔඹ, ගිා ගඟ ළනි ජර 

විදුලි ඵරහගහය ඇින කය්දනත් අලා ක යුතු කය වගන ඹනහ. ඒ 

හවේභ අනහගතවආ දකුණු ප්ර ව්ධලවආ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹේ ඉදි 

කය්දනත් අලා ක යුතු කය වගන ඹනහ.  

ඒ අනු කිසිභ ්ණ්ඩුක  ිනබුවණ් නළින ළඩ ිළිතවශේ වේ 

්ණ්ඩු  ිනවඵනහ. අනහගතවආ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ සුයේෂිත 

කය්දන, ඒ වයවහ විදුලිඹ ඳහරිවබජගිකඹ්ද සුයේෂිත කය්දනත්  

අලා ළඩ ිළිතවශේ භවළලි ාහඳහයවඹ්ද ඳසවේ ඳශමුළනි 

තහ  රාකහවේ ිනවඵනහඹ කිඹන නක වේ අසථහවේ 

ඳළවළදිලිභ කිඹ්දන ඕනෆ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, ඒ හවේභ අද කිඹනහ අඩු 

්දහඹේ රඵන අඹවේ විදුලි ගහසතු ළඩි කයරහ, ළඩි ්දහඹේ 

රඵන අඹ   විදුලිඹ ගහසතු ළඩි කයරහ ිනවඵ්දව්ද අඩුව්ද  

කිඹරහ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වේ අවුරු්ධව්ධ ප්ර කහල කය ිනවඵනහ 

විදුලි ඒකකඹේ නිසඳහදනඹ කය්දන රුිළඹල් 23ක මිරේ ඹනහ 

කිඹරහ. අිළ ඒ අනු ගණ්ද ඵළලුවොත් ඒකක 30ේ ඳහවිච්ික කයන 

වකවනකු  න්දන ඕනෆ රුිළඹල් 720ක බිරේ. නමුත් අද ග්දව්ද 

රුිළඹල් 142.50යි. නක ඳවුරක  රුිළඹල් 578ක වනහධහයඹේ 

රළවඵනහ. රාකහවේ ඉ්දනහ 0-30ත් අතය විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයන 

ඳවුල් 11,11,000ේ. ඒ අනු රුිළඹල් මිලිඹන 4,266ක 

වනහධහයඹේ ඒ රේ 11  රළවඵනහ කිඹරහ කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ 

හවේභ ඒකක 30-60ත් අතය විදුලිඹ ඳහරිවබජගිකඹ්ද රේ 

13,18,000ේ ඉ්දනහ. ඒකකඹේ රුිළඹල් 23.00 ගණව්ද 

ඵළලුවොත් ඒකක 60ේ විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයන පු්ධගරඹකුවේ බිර 

රුිළඹල් 1,440ේ වනහ. නමුත් වග්දව්ද රුිළඹල් 426යි. නක 

ඳවුරක  රුිළඹල් 1,014ක වනහධහයඹේ රළවඵනහ. ඒ අනු 

රුිළඹල් මිලිඹන 12,822ක වනහධහයඹේ ඒ ඳහරිවබජගිකඹ්ද 

රේ 13  රළවඵනහ. ඒ හවේභ ඒකක 60-90 අතය ඳහවිච්ික 

කයන විදුලිඹ ඳහරිවබජගිකඹ්ද  12,99,000ේ ඉ්දනහ. ඒකක 

90ේ ඳහවිච්ික කයන පු්ධගරඹකුවේ විදුලි බිර ඒකකඹක  රුිළඹල් 

23.00 ගණව්ද වළදුවොත් රුිළඹල් 2,160ේ වනහ. නමුත් 

වග්දව්ද රුිළඹල් 1,084යි. රුිළඹල් 1,076ක -සිඹඹ  99ක- 

වනහධහයඹේ ඒ පු්ධගරඹහ ත් රළවඵනහ.  වේ ඔේවකොභ 

ගත්තහභ විදුලිඹ ඳහරිවබජගිකඹ්ද රේ 50ේ විතය ඉ්දන වේ 

යවට් රේ 36ක  ඳභණ වේ විදුලි ගහසතු ළඩි කිරීභ ඹ වත්ත් 

වනහධහය රළවඵනහඹ කිඹන කහයණඹ ඳළවළදිලිභ කිඹ්දන 

ඕනෆ. උදහවයණඹේ විධිඹ  ගත්වතොත් ළඩිවඹ්ද ඳහවිච්ික කයන 

වකවනේ  - යුනිට් 211-240ත් අතය ඳහවිච්ික කයන වකවනේ-  

ගත්වතොත් යුනිට් 240ේ ඳහවිච්ික කයන වකවනේ නේ රුිළඹල් 

9051ක බිරේ නනහ. ඒ මිර ඒකකඹ රුිළඹල් 23.00 ඵළගි්ද 

ගණ්ද වළදුවොත් ඒ පු්ධගරඹහ වග්දන ඕනෆ රුිළඹල් 5,835යි.  

ඒ අනු ඒ පු්ධගරඹහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  හධහයණ මිර  ඩහ 

රුිළඹල් 3,216ේ -සිඹඹ  55ක ඳභණ මුදරේ- ළඩිපුය වගනහ.  

වභතළන ජ වඵොරු වබ්ගල් ඇද ඵහනහ. ළඩි ඒකක ගණනේ 

ඳහවිච්ික කයන අඹ  ඉතහභ අඩු ළඩි වීභකුත්, අඩු ඒකක ගණනේ 

ඳහවිච්ික කයන අඹ  විලහර ළඩි වීභකුත් ිනවඵනහ කිඹරහ ප්ර කහල 

කශත් නඹ අතාඹේ ඵ කිඹ්දන ඕනෆ. ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය 

භ්දත්රීඊතුභහ දළ්ද වභතළන නළවළ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ඉ්දනහ.  

 
ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளழக் ழபசன் வீபயர்த) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු කහයණඹ අඳ  ඳළවළදිලි 

නළවළ. ඒකක 55ේ ඳහවිච්ික කයපු වකවනකු light නකේ off 

කයරහ විදුලිඹ අඩුව්ද ඳරිවබජජනඹ කයරහ ඒකක 54  අඩු 

වුවණොත් ඒ පු්ධගරඹහ  ඒ අඩු ව ඒකකවආ හසිඹ අනිහර්ඹවඹ්ද 

ිනවඵනහ. වකොවවොභද නවවභ නළවළ කිඹරහ කිඹ්දව්ද? ඔඵතුභහ 

කිඹ්දව්ද ඒකකවඹ්ද ඒකකඹ  මිරේ නිඹභ කය්දන කිඹරහද 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භහ ඔඵතුභහ  කිඹ්දනද ඒ ගළන?  

 
ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளழக் ழபசன் வீபயர்த) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ඔේ, ඔඵතුභහ කිඹ්දන. 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භ්දත්රීඊතුභහ, ඔඵතුභහ  නිඹමිත 
කහරඹ අහනයි. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, නතුභහ භවේ නභ ව්ද 

කයපු නිහයි කිඹ්දව්ද. ගරු භ්දත්රීඊතුභනි, භහ ඔඵතුභහ  වඳ්දනපු 

අය නවීන ර භවේදඹ- 

2369 2370 

[ගරු  නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන  භවතහ] 
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ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளழக் ழபசன் வீபயர்த) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ඒ අඩු ව ඒකකවආ හසිඹ නළින කය්දව්ද වකොවවොභද?  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒක නළින කය්දන පුළු්ද. භභ කලි්ද ඒ ගළන කිේහ. ඒක 

2008 වේේසඨහධිකයණවආ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු භ්දත්රීඊයවඹේ 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் ஒருயர்) 

(An Hon. Member) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ, අවප් අඹ ත් කථහ කය්දන වද්දන වකජ. 

වළභ නක භ ඳනි්දන නඳහ.   

 
ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளழக் ழபசன் வீபயர்த) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 
ජනතහ වනොභඟ ඹන ප්ර කහල- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භ්දත්රීඊතුභහ, කථහ අ්ද 

කය්දන. 

 
ගරු නරිේ ප්ර ්දන වීයර්ධන භවතහ 
(நளண்தைநழகு ளழக் ழபசன் வீபயர்த) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, භභ අහන ලවඹ්ද 

ඳළවළදිලි ප්ර කහල කයනහ වේ ්ණ්ඩු   ජනතහවේ අනහගත 

විදුලිඵර ප්ර ලසන ිළිතඵ විඳුභේ ිනවඵනහඹ කිඹන කහයණඹ. 

වඵොවවොභ  සතුිනයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟ  ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ. ගරු නිවඹජජා 

ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ  විනහඩි ඳවේ ිනවඵනහ.  

 
 

[අ.බහ. 6.13] 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (වෞඛා නිවඹජජා 
අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, නේත් ජහිනක ඳේවආ 

අවප් ගරු යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීඊතුභහ, අවප් ගරු දඹහසිරි 

ජඹවේකය භ්දත්රීඊතුභහ ඇතුළු භ්දත්රීඊතුභ්දරහ කථහ කශහ විදුලිඹ 

ගහසතු ගළන. ඒ හවේභ අදත් කථහ කශහ වඳෞ්ධගලීකයණඹ ගළන. 

2002  ජ නේත් ජහිනක ඳේ ්ණ්ඩු රුිළඹල් වකජටි 25ේ උඳඹහ 

ග්දන රාගභ ඵස 25ේ විකුණුහ. රුිළඹල් වකජටි 25ේ වොඹහ 

ග්දන රාගභ ඵස 25ේ විකුණපු නේත් ජහිනක ඳේඹ තභයි අද 

වේ විදුලිඹ බිර ගළන, අහිාක ජනතහ ගළන කථහ කය්දව්ද. 

නවවභ කථහ කයන නේත් ජහිනක ඳේඹ ගළන අද වේ යවට් 

ජනතහවේ විලසහඹේ නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වභහි ජ අඳ කිඹ්දන ඕනෆ 

කහයණඹේ ිනවඵනහ. වේ වභොනහ කථහ කශත් කවුරුත් ද්දනහ 

අද වේ යවට් විදුලිඹ නිසඳහදනවඹ්ද සිඹඹ  30ේ ජර විදුලි 

ඵරහගහයලිනුත්, සිඹඹ  7ේ කුඩහ විදුලි ඵරහගහයලිනුත්, සිඹඹ  

48ේ වතල් බහවිතවඹනුත් සිදු න ඵ. සිඹඹ  15යි ගල් අඟුරු 

බහවිතවඹ්ද රඵහ වද්දව්ද. නවවභ නේ අිළ ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයලි්ද විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ළඩි කයරහ, ඒකකඹක මිර අඩු 

කයරහ, වේ යවට් ජනතහවේ විදුලිඹ අලාතහ පුය්දන ඕනෆ. 

ඒ වහ වඳශඳහිත ගිහිල්රහ, ඳ්දදේ ඳත්තු කයරහ වරි ඹ්දව්ද 

නළවළ. ඒ වහ ව නිඹභ ර භවේදඹ  අඳ න්දන ඕනෆ. වේ යවට් 

ඳසු ගිඹ කහර කහනුර නඹ කය්දන ඵළරි වුණහ. ඒක ඇත්ත. අද 

වේ ේඵ්දධවඹ්ද ව්ධලඳහරනඥඹහවේ දිවහ , ්ණ්ඩු දිවහ  

ඇඟිල්ර දිගු කයනහ. වේ ේඵ්දධවඹ්ද ජනතහවේ 

ඳළත්වතනුත් වරොකු ගකීභේ ිනවඵනහ.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, වහමුදුරු්ද ව්දවේ 

නභේ කිඹනහ, විදුලි ඵරහගහය වදවේ ළඩ ඉය වන තුරු ේ 

වදවිඹ්දවේ ඳඬුපුල් ්නවආත් විදුලිඹ කඳරහ කිඹරහ. 

වහමුදුරු්ද ව්දවේ නභේ නවවභ කිඹනහ. ගරු නිවඹජජා 

කථහනහඹකතුභනි, 2000 අ ළනි භහවආ 18ළනි දහ "රාකහ ජඳ" 

ඳත්ර්වආ ිනවඵනහ,"වනොවයොච්වචජවල් තහඳ ඵරහගහයඹ 

ඉදිකය්දව්ද නෆ" කිඹන ය ර්ඹ ඹ වත් ලිිළඹේ. නහි වභවේ 

ව්ද වනහ:  

"වනොවයොච්වචජවල් තහඳ ඵරහගහයඹ ඉදිකිරීභ  වගන ිනබ තීයණඹ 

මුළුභනි්දභ අතවළය දළමීභ  යජඹ ඊවආ තීයණඹ කවශේඹ. 

ජනහධිඳිනනි ච්දද්රිකකහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුාග භවත්මිඹවේ  

ප්ර ධහනත්වඹ්ද අයලිඹගව භ්දදියවආ ජ ඊවආ වඳයරුවේ ඳළළින අභහතා 

භණ්ඩර රැසවීවේ ජ වේ තීයණඹ වගන ඇත්වත් තහඳ ඵරහගහයඹ 

වනොවයොච්වචජරඹ ප්ර ව්ධලවආ ඉදිකිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද ්ගමික 

නහඹකඹ්ද ඇතුළු ප්ර ව්ධලහසී්ද වින්ද නල්රව ඵරත් විවයජධඹ 

ළරකිල්ර  ගනිමිනි."  

නවවභ නේ කවුද ඒක  විරු්ධධ වරහ ිනවඵ්දව්ද? ඒ නිහ 

අිළ ඳළවළදිලි කිඹනහ වේ යවට් විවයජධතහ්ද ිනබුණු නියි නදහ 

නඹ නතය කවශේ කිඹරහ. අිළ වේ ේඵ්දධවඹ්ද වකනකු  

ඇඟිල්ර දිගු කයරහ ළඩේ නළවළ. අදහශ කහර සීභහ්ද තුශ ජ ඒ 

ක යුත්ත කය්දන ඉඩ වනො ජභ නිහ තභයි, විවිධ විවයජධතහ්ද 

ඇින ව නිහ තභයි නළ්දනේ සි්ධධ වරහ ිනවඵ්දව්ද.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, අිළ ඳළවළදිලි කිඹ්දන 

ඕනෆ කහයණඹේ ිනවඵනහ. විඳේඹ වේ ේඵ්දධවඹ්ද 

්ණ්ඩු  ඇඟිල්ර දිගු කශත් අද අිනගරු භහි්දද යහජඳේ 

ජනහධිඳිනතුභහ  පුළු්දකභ රළබිරහ ිනවඵනහ වනොවයොච්වචජවල් 

විදුලි ඵරහගහයඹ ්යේබ කයරහ, නහි ඊශඟ ිළඹය වදකත් ්යේබ 

කය්දන ක යුතු කයරහ වේ යවට් විදුලිඹ අලාතහ ිළරිභ්දන. 

ඒ හවේභ නදහ  ඉවශ වකොත්භවල් විදුලි ාහඳෘිනඹ ්යේබ 

කය්දන ඵළරි වුණහ. අද නඹ ්යේබ කය ිනවඵනහ. නදහ හි පු 

විදුලිඵර ඇභින ගරු කරු ජඹසරිඹ භළිනතුභහ  ඒක කය්දන ඵළරි 

වුණහ. නක  හි පු කළබිනට් ඇභිනතුවභේ තභයි ඒක  විරු්ධධ 

වුවණ්.  

ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි, අිළ ඳළවළදිලි කිඹනහ 

අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ භළයි දිනවආ ජ ගත්තු තී්දදු අනු වේ 

යවට් අහිාක ජනතහ  විදුලිඹ ගහසතු ේඵ්දධවඹ්ද ව වනඹ 

රඵහ වදන ඵ. ඒ වනඹ නිඹත ලවඹ්ද රළවඵන ඵ ප්ර කහල 

කයමි්ද භ  කහරඹ රඵහ  ජභ ගළන භභ ඔඵතුභහ  සතුින්දන 

වමි්ද භභ නිවඬ නහ ගරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභනි.   

 
නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟ  ගරු විේ ර් ඇ්ද නි ප්ර නහ්දදු භවතහ. Before that, 

the Hon. Deputy Chairman of Committees will take the 

Chair.  
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ඳහර්ලිවේ්දතු 

අනතුරු නිවඹජජා කථහනහඹකතුභහ මරහනවඹ්ද ඉත් 
වවඹ්ද, නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ මරහනහරඪ විඹ. 

அதன் ழகு, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்ர 

அகமய, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் தககந 

யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
[අ.බහ. 6.17] 

 
ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වේ වඹජජනහ ගළන 

ඉතහභත් වවො ාහදඹේ ඇින වයි කිඹරහ භහ හිතුහ. ගරු 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, නමුත් ඵරන වකො  අඳ  

අව්දන  රළබුවණ් විඳේවආ භ්දත්රීඊරු්දවේ ධයඹ, ්ධවේලඹ, 

ඊර්ාහ ිළරුණු කථහයි. විඳේඹ වේ යවට් ඵඩු මිර ළඩි වීභ 

ිළිතඵ, ඒ හවේභ විදුලි බිර ළඩි වීභ ිළිතඵ වරොකු record  

නකේ ිනඹරහ ිනවඵනහ. ඒ record ිනඹපු, ඒ කිරී ඹ ඳළශඳි 

යන්දපීඹ අද විදුලි බිර ේඵ්දධවඹ්ද කථහ කයනහ. වේක තභයි 

ළඵෆ තත්ත්ඹ. අද කවශේ වභොකේද? අද කවශේ ඔේසිජ්ද ගහ 

ගළනීභ විතයයි. ළවල් ළල් නළින යන්දපීඹ අද කවශේ වභොකේද? 

අද ඔවු්ද ඔේසිජ්ද ගහ ග්දන වදනහ. 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, භශ මිනිඹේ වුණත් 

නේඵහේ කය්දන පුළු්ද. නමුත් යන්දපී body නක කෆලි කෆලි 

කඳරහ. දඹහසිරි  කෆල්රේ; වඵල්ර ජිත් වප්ර ේභදහ භවත්භඹහවේ. 

ඒ නිහ අද නේඵහේ නකත් වරිඹ්දව්ද නළවළ. ජිත් වප්ර ේභදහ 

භවත්භඹහවේ වඵල්රභ ගිහිල්රහ. ඉින්ද වේ හවේ තත්ත්ඹේ 

තුශ අද වේ වභොකේද කවශේ? 

 
ගරු භ්දත්රීඊයවඹේ 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் ஒருயர்) 

(An Hon. Member) 

දඹහසිරිවේ වභොකේද කළිළරහ ිනවඵ්දව්ද? 

 
ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

අද නේඵහේ නකත් අල්ර්දව්ද නළින තත්ත්ඹකයි 

ිනවඵ්දව්ද. අඩු මුදරකි්ද විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කය ග්දන වළටි 

ගළන අද කථහ කයයි කිඹරහ භහ හිතුහ. ක්රිේඹහත්භක කය්දන වවො 

වඹජජනහ ගළන කථහ කයනහ  අඳ  අව්දන පුළු්ද වයි කිඹරහ 

භහ හිතුහ. ඒ හවේභ ජරවඹ්ද විතයේ වනොවයි, තහඳ ඵරවඹ්ද 

විතයේ වනොවයි, මුහුදු යශ භඟි්ද වකොවවොභද විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

කය්දව්ද කිඹරහ කථහ කයයි කිඹරහ අඳ හිතුහ. ඒ හවේභ හිරු 

යලසමිවඹ්ද විදුලි ඵරඹ රඵහ ග්දව්ද වකොවවොභද කිඹරහ කථහ 

කයයි කිඹරහ අඳ හිතුහ. ර්ග ළතපුේ 25,000 තුශ අද අඳ  

නිර්භහණඹ කය්දන වදඹේ ඉිනරි වරහ නළවළ. සිඹල්රභ 

ජනහධිඳිනතුභහ කයරහ ඉයයි. නේත් ජහිනක ඳේඹ  ිනවඵන 

නකභ බඹ වේකයි. වන වභොකුත් නළවළ. අද ය  වට්භ යහඹල් 

ටික -නළේ වතො ල් ටික- වදරහ ඉයයි; මුළු යවට්භ තහඳ ඵරහගහය 

ටික වදරහ ඉයයි; සුශා ඵරහගහය වදරහ ඉයයි; ගල් අඟුරු 

ඵරහගහය ටික වදරහ ඉයයි; ඳහයල් ටික වදරහ ඉයයි. ත 

වභොනහද යන්දපීඹ ඇවිල්රහ කය්දන වද්දව්ද? කය්දන වදඹේ 

නළවළ. දළ්ද වභොකේද කය්දන ිනවඵ්දව්ද? අිළ ළඩ කයන වකො  

පුළු්ද තයේ කකුවර්ද අදින නක තභයි කය්දන ිනවඵ්දව්ද. 

කය්දන පුළු්ද picket කයන නකයි, කෆ ගවන නකයි, විවයජධතහ 

ප්ර කහල කයන නකයි විතයයි.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගවේ කථහේ 

ිනවඵනහ "දහපු ඵළල්ලි හවේ" කිඹරහ. නේත් ජහිනක ඳේඹත් 

වරිඹ  දහපු ඵළල්ලි හවගයි. දහපු ඵළල්ලි  ගල් කළ ඹේ වීසි 

කශත් වඳනහ; වඳොලු කෆල්රේ වීසි කශත් වඳනහ; වභොනහ 

වීසි කශත් වඳනහ. අද ඒ හවේ තත්ත්ඹ  නේත් ජහිනක 

ඳේඹ ඳත් වරහ ිනවඵනහ. වරිඹ  දහපු ඵළල්ලි හවගයි. අද 

විඹඹේ නළවළ. කහරඹක  ඳසවේ  ්ද ඳහඨඹේ වේඵ වුණහභ 

ඒක  වරොකු  නේ වදනහ. වේක තභයි අද කය්දව්ද. ඇත්ත 

ලවඹ්දභ වභළනි තත්ත්ඹේ තුශ නේත් ජහිනක ඳේඹ ගළන 

අඳ ඉදිරිවආ වවො හේෂිඹේ ිනවඵනහ. පී. දඹහයත්න ඇභිනතුභහ 

වවො ඇභිනයවඹේ. නදහ තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ වද්දන නඳහ 

කිඹරහ මුළු නේත් ජහිනක ඳේඹභ කෆ ගළහුහ. දඹහයත්න 

භළිනතුභහ වකෝදද වකිත්ද ිනඹහවගන, නේත් ජහිනක ඳේ 

්ණ්ඩුවේ ඉවගන කෆ ගළහුහ තහඳ ඵරහගහයඹ වළදිඹ යුතුභයි 

කිඹරහ. අද නතුභහ තාඹ  හේෂි දය්දන අලායි. 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අවප් කරුණහ්දත 

ඇභිනතුභහ -වජජ්ද වවනවියත්න ඇභිනතුභහ- නදහ 

වනොවයොච්වචජවල් තහඳ ඵරහගහයඹ ඉදි කයන වකො  භහ නේක 

වගයි්ද වග  ගිඹහ භ  භතකයි. දවකුත් නකේ ඵහධක භළ්ධව්ධ 

නදහ අවප් අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ භඟ තහඳ ඵරහගහයඹ  මුල් ගර 

ිනඹ්දන අඳ  අසථහ රළබුණහ. ඒ ිළිතඵ අද අඳ ්දවතජ 

වනහ. අද අඳ  වගෞයනීඹ ඇභිනරිඹේ රළබිරහ ිනවඵනහ. 

නතුමිඹ වඵොවවොභ ලේිනභත් ඇභිනරිඹේ. විදුලිඵර වහ ඵරලේින 

ඇභිනකභ විතයේ වනොවයි, වභොන ඇභිනකභේ දු්දනත් බහය 

වගන කයන ඇභිනරිඹේ තභයි නතුමිඹ. ඒ නිහ අවප් වරොකු 

විලසහඹේ ිනවඵනහ නතුමිඹ වවොඳි්ද ක යුතු කයයි කිඹරහ. වේ 

අඹ තුශ විලසහඹේ නළිනකභ ිනවඵ්දව්ද. ගරු නිවඹජජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, ශු්ධධ ව ඵයිඵරවආ ිනවඵනහ "වනොදළක විලසහ 

කය්දවනජ බහගා්දතවඹජඹ" කිඹරහ. අද ජනහධිඳිනතුභහ 

ඳළවළදිලි කිේහ, විදුලි බිර අඩු කයනහ කිඹරහ. ඒක ඳළවළදිලිභ 

කිේහ. නමුත් වේක ිළිතග්දව්ද නළවළ. ිළිතග්දව්ද නළිනකභ  

වනොවයි. වේක තභයි ිනවඵන නයකකභ. වේක තභයි ඳවත්කභ. 

මී  ඩහ ඳවත් වදඹේ තත් නළවළ නේත් ජහිනක ඳේවආ. අද 

වභොන තයේ ව්ධල් වේ යවට් කය්දන ිනවඵනහද? නදහ කුප්ිළ 

රහේපුව්ද නිතඹ රළබ ජනතහ කී රේඹේ අද විදුලි නිතඹ 

ඵරනහද?  

නදහ 1994  ජ නේත් ජහිනක ඳේවඹ්ද අිළ ්ණ්ඩු ග්දන 

වකො  විදුලිඹ ඳඹරහ ිනබුවණ් වකොඳභණ ප්ර භහණඹක ද? සිඹඹ  

19ක යි විදුලිඹ ඳඹරහ ිනබුවණ්. රාකහවේ අද සිඹඹ  80ේ 

විදුලිඹ ඵරඹ රඵරහ විදුලිඹ නිතඹ ඵරනහ. අද කුඩහ දරු්ද 

විදුලිඹ නිතවඹ්ද තභයි ඳහඩේ කය්දව්ද. අද වභළනි දියුණු 

තත්ත්ඹේ ිනවඵනහ. අද ්ර්ථිකවආ ප්ර ර්ධනඹ වකොච්චයද 

කිඹරහ ඵර්දන. නදහ diesel enginesලි්ද, භූමි වතල් 

enginesලි්ද වගොවිතළ්ද කයපු වගොවී්ද, කර්භහ්දතකරු්ද 

විදුලිඹ ඵරඹ නිහ අද වකොතයේ දියුණුේ රඵහ ිනවඵනහද 

කිඹරහ ඵර්දන. අවප් ාර්ධන වේගඹ ඉවශ  ඹ්දව්ද ඒකයි. 

අද වභතුභ්දරහ වභොනහ කිඹරහ කෆ ගළහුත් ළඩේ නළවළ. 

වභොනහ කිඹරහ කෆ ගළහුත් ඳරේ නළවළ. ජනතහ ඉ්දන ඕනෆ 

තළන වරිඹ භ ඉ්දනහ. ජනතහ වඳොදුජන නේත් වඳයමුණත්, 

අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳේ භළිනතුභහත් භඟ ඉ්දනහඹ 

කිඹන නක භහ භතේ කය්දන ඕනෆ. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு லித் தழறளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, බහවේ ගණපයණඹ 

නළවළ. වේ බහ ඳත්හ වගන ඹ්දන ඵළවළ.  
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ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වේක විරු්ධධ ඳේඹ 

වගනහපු වඹජජනහේ. විඳේවආ භ්දත්රීඊරු්ද වදවදනකු ඳභණයි 

දළ්ද ඉ්දව්ද. වරි රජ්ජයි.   

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு லித் தழறளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   

වරි රජ්ජයි.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay. You carry on, Hon. Victor Antony. - 

[Interruption.] 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is no Quorum in the House. 

 
ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අඳ  අලා වනහ 

ඉසීභ. අිළ වේ ය  වභතයේ දියුණු කශහ නේ, වේ ය  හිත්දන 

ඵළරි තයභ  දියුණු කශහ නේ අද වභොකේද ිනවඵන ප්ර ලසනඹ? 

අවුරුදු 30ක යු්ධධඹ අවුරුදු තුනකි්ද අ්ද කශ  ජනහධිඳිනතුභහ 

මුළු යවට්භ කය්දන ිනවඵන ාර්ධනඹ අද කයරහ අහනයි. 

අනහගත දරු ඳයේඳයහ වනුව්ද නඹ කයරහ ඉයයි.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(நளண்தைநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Sir, there is no Quorum in the House. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.නච්.නේ. අසර් භවතහ 
(நளண்தைநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, නේත් ජහිනක 
ඳේවඹ්ද තභයි වේ වඹජජනහ වගනහවේ. 

 
ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 
වකජ ඒ වඹජජනහකරු? 

 
ගරු ජිත් වප්ර ේභදහ භවතහ 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழமபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇයි, උත්තය වද්දන ඵඹද?  

 
ගරු භ්දත්රීඊයවඹේ 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் ஒருயர்) 

(An Hon. Member) 

ඔඹ, උත්තය වද්දන ඵළරි කයන ළඩේ.  

ඳහර්ලිවේ්දතු ගණ්ද වකො  ගණපයණඹේ වනොභළින වවඹ්ද, 
වඵදුේ සීනු ලබ්ද කිරීභ  නිවඹජග කයන ර ජ. 

ඳසු ගණපයණඹේ ිනබුවණ්ද- 

ளபளளுநன்ம் கணக்கழடப்ட்டு, கூட்ட டப்தண் இல்க 

தனக் கண்டதளல், ழளழவு நணழ அடிக்கப்டமயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

ழகு, கூட்ட டப்தண் இருந்ததளல் - 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 
Bells were ordered to be rung. 

Later, a Quorum being present- 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Victor Anthony, carry on please.  
 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වභතුභහ තභයි ඳහවර් 

බුදිඹගත්වත් වනොවයොච්වචජවල් වදනහ  විරු්ධධ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

කවුද?  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵතුභහ. 

 

ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

අව්ද, අඳ වළභ දහභ,- [ඵහධහ කිරීේ] අද වනොවයි-,[ඵහධහ 

කිරීේ] අවුරුදු 45ේ ශ්රීT රාකහ නිදවස ඳේවඹ්ද වවල්ලිරහ නළවළ. 

ඵඹ ව්දන නඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] තමු්දනහ්දවේරහ තභයි. [ඵහධහ 

කිරීේ] තමු්දනහ්දවේ දළ්ද වඵොරු කීඹේ කිේහද? තමු්දනහ්දවේ 

කථහ කය්දන වකජ වෘදඹ හේෂිඹ  නකඟ. තමු්දනහ්දවේ 

කිේහ 26 තහේ වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ කළඩුණහ කිඹරහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

21 තහේ.  
 

ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

21 තහේ වනොවයි, ඳස තහේ කළඩිරහ ඇින.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹවේකය භවතහ 
(நளண்தைநழகு தனளசழழ ஜனமசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ තමු්දනහ්දවේ ද්දනහ තයභ. තමු්දනහ්දවේ බුදිඹවගනද 

හිටිවආ? 

 
ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වභතුභහ නවවභ කථහ 

කයනහ. අද ඕනෆභ අලුත් හවනඹේ වුණත් කළවඩනහ ව්ද. 

2375 2376 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

නළට්  ිළටි්ද අලි භළවය්දව්ද. නළට්  ිළටි්ද වකොටි භළවය්දව්ද. 

නළේ ගිවර්දව්ද. [ඵහධහ කිරීභේ] වභොනහද භ්දත්රීඊතුභහ 

තමු්දනහ්දවේ වේ කිඹ්දව්ද? අලුත් ඳයණ කිඹරහ නළවළ ඕනෆභ 

ඹ්දත්ර්ඹේ කළවඩනහ. නවවභ වකොතයේ කළවඩනහද? නවවභ 

කළවඩන නක නත්ත්දන පුළු්දකභේ නළවළ.  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, වභතුභ්දරහ ඊශඟ  

විලසහ බාගඹේ වගවන්දන වදනහ. වභොනහ කිඹරහ 

වගවන්දනද? වළභ දහභ ඳයහදයි. භහතෘකහ නළවළ. අද  ්ද ඳහඨ 

නළවළ තමු්දනහ්දවේරහ . වභොනහද තමු්දනහ්දවේරහ  ිනවඵන 

 ්ද ඳහඨ? ඔඹ භශ මිනිඹ  නේඵහේ නක අල්ර්දව්දත් නළවළ. 

ඇයි, කෆලි කෆලි ව්ද. වවොභ කෆලි ටික ගිහිල්රහ. අද භළණිේ ගල් 

ඹ  ගිහිල්රහ වගොභරිටි තභයි උඩ  ඇවිල්රහ ිනවඵ්දව්ද 

යන්දපීවආ. භළණිේ ගල් ඹ  ගිහිල්රහ. අද භළණිේ ටික ඹ  

ගිහිල්රහයි ිනවඵ්දව්ද. අද නළනි තත්ත්ඹේ තභයි ිනවඵ්දව්ද 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි. නේත් ජහිනක ඳේඹ වළභ 

දහභ වේ හවේ වඵොරු  වකජරේ කයනහ; වේ හවේ වඵොරු 

වඹජජනහ වගවනනහ. තම ලතඹක  ප්ර වඹජජනඹේ නළවළ.  

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ගරු භ්දත්රීඊතුභහ, දළ්ද කථහ අහන කය්දන.  

 
ගරු විේ ර් ඇ්ද නි භවතහ 
(நளண்தைநழகு யழக்டர் அந்தவ) 

(The Hon.Victor Antony) 

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, අිළ සතුින්දත වනහ 

ගරු ඇභිනතුමිඹ . වේහවඹ්ද නතුමිඹ වොර්දන ඵළවළ. නතුමිඹ 

අභීත නහයිකහේ. සිඹ ිළඹහවග්ද රඵපු ඳ්දනයඹ තුශ නිවඹජජා 

ඇභිනකේ දයරහ විලහර වේහේ වේ ය   කයපු තළනළත්ිනඹේ 

නතුමිඹ. 

අිළ   වරොකු විලසහඹේ ිනවඵනහ. ඔඹ වළභ අභහතාහාලඹකභ 

ළඩ ක යුතු කශහ හවේ විදුලිඵර වහ ඵරලේින අභහතාහාලඹත් 

කදහ වරි වකිත්ද කය්දව්ද ඳවිත්ර්හව්ධවි ්දනි්යච්ික භළිනනිඹයි 

කිඹන නක භභ ප්ර කහල කය්දන කළභළිනයි. සතුිනයි. 

 
නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Thilanga Sumathipala. 

You have five minutes.  
 

[අ.බහ. 6.27] 

 
ගරු ිනරාග සුභිනඳහර භවතහ 
(நளண்தைநழகு தழங்க சுநதழள) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

නවභජ බු්ධධහඹ!  

අද වේ විහදඹ  සුළු වේරහේ වරි ේඵ්දධ වරහ, අවප් 

විේ ර් ඇ්දතනි භ්දත්රීඊතුභහ  ඳසු කථහ කය්දන රළබීභ ගළන 

්දවතජ වනහ. නතුභහ වඵොවවොභ ඳළවළදිලි කිේහ, විඳේඹ 

උව්ධ ඉරහ කථහ කය්දන උත්හව ගත්තත් ඔවු්දවග්ද ඹභේ 

කිඹළවුවණ් නළවළ කිඹරහ. භහත් හිතන වළටිඹ  ඒක තභයි තාඹ.  

අද වේ විහදවආ  ජ ඵරහවඳොවයොත්තු වුණු ව්ධ  තභයි විදුලි බිර 

ිළිතඵ ඹේ කිසි විකල්ඳ අදවේ ඉදිරිඳත් කිරීභ. මිර ළඩි 

කයනහඹ කිඹරහ කථහ කයනහ මිේ, වේ විදුලිඵර අර්බුදඹ 

ිළිතඵ හර්ථක, ඳළවළදිලි කිනකහේ විඳේවඹ්ද ඇින කශහඹ 

කිඹරහ භ  හිතහ ග්දන අභහරුයි. ඔවු්ද ඹේ ඹේ කරුණු කහයණහ 

ඉදිරිඳත් කශහ. ඹේ ඹේ තළ්ද ේඵ්දධවඹ්ද ඔවු්ද කිඹහ සිටිඹහ, 

වභතළන දූණඹේ වුණහ, ාචහේ වුණහ, ඳරිඳහරනඹ ළරැදියි 

කිඹරහ. අවප් CEB නවේ ඉාජිව්දරුරු්දවග්ද අඩු ඳහඩු සි්ධධ 

වුණහඹ කිේහ. නමුත් ර්තභහන තත්ත්ඹ ගළන අදවේ ඇින 

ඹභේ ප්ර කහල වුණහ කිඹරහ කිඹ්දන අභහරුයි. භභ නවවභ 

කිඹ්දව්ද, විවලේවඹ්දභ 2009්ද ඳසවේ විදුලිඹ  විලහර 

ඉල්ලුභේ රළබිරහ ිනවඵන නිහයි. ඒ හවේභ ර්තභහන ජහිනක 

ාර්ධන ළරළසභ වනස. වේ යවට් ාර්ධන කරහඳ, ාර්ධන 

අලාතහ ේපර්ණවඹ්ද වනස. වේ උත්ඳහදනඹ කයන විදුලිඹ 

කශභනහකයණඹ  කය වගන ඉදිරිඹ  ඹහ යුතුයි කිඹරහ අිළ විලසහ 

කයනහ. වභහි ජ ඉාජිව්දරු භවත්රු, විදුලිඵර භණ්ඩරවආ 

සිඹලුභ අඹ අලුත් අභිවඹජගඹක  මුහුණ ඳහරහ ිනවඵනහ. ඒ 

අභිවඹජගඹත් නේක ක යුතු කශ යුතුයි. ඒ නිහ ඔවු්ද  

ළරළසභේ ිනවඵනහ. වේ සිඹලු ව්ධල් අවුරුදු ගණනහේ 

ිනසවේ ්පු ප්ර ලසන.  

අද විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අවුරු්ධදක  බිලිඹන 80ක  කිට්ටු 

ප්ර භහණඹක ඳහඩුක  ඹනහ. නක කහයණඹේ කිඹරහ භ  වේ 

කථහ නත්්දන සි්ධධ නහ, භ  විනහඩි වතයක හවේ 

කහරඹේ රළබිරහ ිනවඵන නිහ. භභ  හිතන වළටිඹ , විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඳහඩු නළින ඹ්දන නේ, කදහ වරි දක වළවභජ භ 

නක ගණනක  විදුලිඹ අවශවි කය්දන සි්ධධ නහ. නවවභ 

නළින අඩු ්දහඹේ, අඩු ඳවසුකේ ගළන කථහ කය්දන ගිවඹොත්, 

කදහත් ඔවු්ද  ඒ ්ඹතනඹ දියුණු කය්දන ඵළවළ. දිිතඳුකභ 

තුය්ද කයන නක CEB නවේ යහජකහරිඹ වනොවයි. නමුත් අිළ 

පුරුදු  වරහ ිනවඵන ර භවේදඹ අනු කිඹනහ, අඩුව්ද ඳහවිච්ික 

කයන අඹ  වරි අභහරුයි කිඹරහ. විදුලිඵර භණ්ඩරවආ ිනවඵන වේ 

බිල් ර භඹ අනු ත අවුරුදු 40ක ජත් අඳ  වේ ප්ර ලසනඹ  

විඳුභේ වොඹ්දන ඵළවළ. නමුත් ඒ ගළන විඳේවආ අඹ කථහ 

කය්දව්ද නළවළ. භ  භතකයි, 

ඉසය ව ලිවකොේ  දුයකථනඹකි්ද නුය  විනහඩිඹේ කථහ 
කශහභ ගහසතු රුිළඹල් 5.50යි. ඹහඳනඹ  කථහ කශහභ රුිළඹල් 
8.75යි. නාගර්දතඹ  කථහ කශහභ රුිළඹල් 125යි. අිළ ඒ මුදර 
ඳහරිවබජගිකඹහවග්ද අඩු කයරහ ිනවඵනහ. ඉසය ිනබුවණ් 
ළඩිපුය ඳහවිච්ික කයන අඹ  ළඩිපුය බිරේ නන විධිඹ යි. නමුත් 
ඒක වනස කය්දන සි්ධධ වුණහ. නඹ වනස කිරීවභ්ද 
ව ලිවකොේ ්ඹතනඹ රහබ උඳඹන ්ඹතනඹේ ඵ  ඳත් වුණහ.  

දළ්ද විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කයනවකො  ඒ ගළන ගණනඹේ 

කය්දන වනහ. Peak hours ිනවඵනහ, ළඩිවඹ්ද ඳහවිච්ික 

කයන වේරහ, අඩුව්ද ඳහවිච්ික කයන වරහ ිළිතඵ. Coal 

power ් ජ වළභ වදඹකි්දභ නිසඳහදනඹ කයන විදුලිඹ ිළිතඵ 

භතුලිතබහඹක  ඹ්දන වනහ. නවවභ කයවගන ඹෆවේ 

වළකිඹහේ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ිනවඵනහ. නමුත් ඒක කයවගන 

ඹන වකො , වකොච්චය ප්ර භහණඹේ උත්ඳහදනඹ කයරහද ය  පුයහ 

වඵදහ වරි්දව්ද කිඹන කහයණඹ ගළන ගණනඹේ කය්දන 

වනහ. අිළ දළන  hydropowerලි්ද වභගහවොට් 8,22ේ, CEB 

නවේ thermal powerලි්ද 636ේ, IPP generationලි්ද 438ේ 

ඹනහ ජ ලවඹ්ද. නමුත් අඩුභ විඹදවභ්ද වදන නක ගළන 

අවඵජධඹේ ඇින, ඳරිවයණඹ වහ වඵදහ වළරීභේ සි්ධධ 

ව්දන ඕනෆ. සිඹඹ  සිඹඹක භ ඇින ව්දන නිසඳහදනඹ 

කය්දනත් ඵළවළ. වභඹ  ඳරිගණක ඳ්ධධිනඹේ ේඵ්දධ ව්දන 

ඕනෆ. අලුත් තහේණඹ වඹොද්දන ඕනෆ. නතවකො  අවප් 

නිසඳහදනඹ  ළඹ න මුදර අඩු කය්දන පුළු්ද. වේ ගළන අාක 

වච්තනහකි්ද විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  - CEB නක - උදවු කයරහ, ඒ 

අඹවේ අදවස නේක ාහදඹක  ගිවඹොත් අිළ  ත අවුරුදු 5කි්ද, 

10කි්ද, 15කි්ද හර්ථක විඳුභක  න්දන  පුළු්ද. නමුත් භවේ 

වඳෞ්ධගලික භතඹ  අනු භහ හිතනහ වභ්දන වභඹ. ළඩිපුය 

2377 2378 

[ගරු  විේ ර් ඇ්ද නි  භවතහ] 
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ඳහවිච්ික කයන වඳෞ්ධගලික අාලවආ භවය අඹවග්ද  රුිළඹල් 45ේ 

අඹ කයනහ. තත් භවය අඹවග්ද රුිළඹල් 2.50ේ අඹ කයනහ.  

නතවකො  ඒ ඳයහඹ  CEB නවේ ගකීභ ව්දන නයකයි.  

CEB නවේ ගකීභ ව්දන ඕනෆ,  තභ්ද  නිසඳහදනඹ කයන  

විදුලිඹ අඩුභ මුදරක  ජනතහ අතය  වඵදහ වදන නකයි.  වභතළනදි  

ප්ර ලසනඹේ ිනවඵනහ. වභොකද, වේ ්ඹතනඹ monopoly  නකේ. 

අඳ   ිනවඵ්දව්ද වේ ්ඹතනඹ විතයයි.  ඉසයභ අඳ  භතකයි 

CEB  නවක්ද අයවගන නගය බහව්ද තභයි අඳ   current නක 

අවශවි කවශේ. අද නගය බහව්ද තුය ටික,  විදුලිඹ රඵහ වදන 

ර භඹේ නළවළ. නමුත් ප්ර ධහන ලවඹ්ද  CEB  නවක්ද විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කය කරහඳ ලවඹ්ද ඒ ඒ ඳශහත් ලවඹ්ද වඵදහ 

වවො ඳරිඳහරනඹේ ඇින, වවො වේහේ දු්දවනොත් ඒ 

ඳශහත්ලි්ද ්දහඹභේ අයවගන ඒහ නඩත්තු කිරීවේ  

ර භවේදඹක  ඹ්දන  පුළු්ද. අිළ වළභ වකවනතුවේභ අධහනඹ 

වඹොමු විඹ යුත්වත් ප්ර ිනකවගත කිරීභේ, ප්ර ිනාවිධහනඹේ තුිත්ද 

අලුත් ික්දතනඹකි්ද යුතු CEB  නක  උදේ කිරීභයි. ඒ අඹ  ඒ 

පුළු්දකභ ිනවඵනහ; ඒ අඹ  ඒ දළනුභ ිනවඵනහ, වරජකවආ 

ිනවඵන තහේණඹ ගළන අවඵජධඹ  ිනවඵනහ. නමුත්  

ව්ධලඳහරන වකජණඹකි්ද ඵර්දව්ද නළින අවප් ඳවිත්ර්හ 

්දනි්යච්ික ඇභිනතුමිඹ  අවප් ේපර්ණ වවඹජගඹ රඵහ  

දු්දවනොත් නතුමිඹ   ේපර්ණ ඳශපුරු්ධද, අත් දළකීභ ිනවඵනහ 

වේ කර්තාඹ  හර්ථක  කයවගන ඹ්දන.  නතුමිඹ වේ තනතුය  

ඇවිල්රහ තභ භහඹේ, වදකේ තභයි ව්දව්ද. වළභ 

වකවනේභ කථහ කවශේ අවුරුදු වතේ,  දවඹේ, විසේ ගළනයි. 

ඒවක්දභ වඳවනනහ විදුලිඹ මිර ගළන ඇභිනතුමිඹ  ඒ අ්දදමි්ද 

කරුණු ප්ර කහල කිරීභ අහධහයණයි කිඹන නක. වභොකද, වේක 

ජහිනක  ප්ර ලසනඹේ. නතුමිඹ වේ ප්ර ලසනඹ  මුහුණ  ජරහ, ඉාජිව්දරු 

භවත්රු්ද භඟ හකච්ඡහ කයරහ. කිනකහේ ඇින කයවගන 

වේක   ප්ර හවඹජගික  විඳුභේ වොඹහවගන ක්රිේඹහකහරී කය්දන 

පුළු්ද ළඩ වනේ  භඟ ඉදිරිඳත් වීභ ගළන අිළ ්දවතජ 

වනහ. අිළ නතුමිඹ  සුඵ ඳතනහ.  නතුමිඹ වේ කර්තාඹ 

හර්ථක කයවගන ඹනු ඇතළයි යවට් ජනතහවේත්, වඳොදු 

ජනතහවේත් වළී භයි. අඳ ත් ඒ විලසහඹ   ිනවඵනහඹ කිඹන 

නක  ප්ර කහල කයමි්ද භභ නිවඬ වනහ. සතුිනයි.  
 

[අ.බහ. 6.34] 

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලේින අභහතාතුමිඹ) 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ - யலு, சக்தழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි,  ඵර ලේිනඹ අර්බුදඹ 

කිඹ්දව්ද  වේ කහරවආ ජ  වඵොවවොභ කථහ න  භහතෘකහේ. 

විවලේවඹ්දභ  ඵර ලේින මිර ළඩි කිරීභ,  විකල්ඳ ඵර ලේිනඹ 

ඹන වේහ අද වරජකවආ වඵොවවජ ය ල්ර භහජ, 

ව්ධලඳහරනභඹ ටිනහකභේ  ිනවඵන භහතෘකහේ  ඵ  ඳත් 

වරහ ිනවඵනහ.  භහ විලසහ කයනහ, වේක වේ  බහ ගළවබ් 

ඉ්දන අිළ ඳභණේ  වනොවයි මුළු වරජකවආ ඉ්දන  වළවභජභ  

වඳොදුවේ විඳුේ වවිඹ  යුතු අර්බුදඹේ ඵ.    ව්ධලඳහරන වබ්ද, 

ජහින වබ්ද,  ්ගේ වබ්ද,  කුර වබ්ද ඹන වේහ භත ඒක   විඳුේ 

වඹ්දන  පුළු්දකභේ නළවළ. අිළ සිඹලු වදනහභ හමහික වේ 

ඵරලේින අර්බුදඹ  විඳුේ වොඹ්දන ඕනෆ.  අිළ වේ  විඳුේ 

වගවනනවකො  ව්ධලඳහරන වරඩ ඇ වේ මිඹෆවදමි්ද ඉ්දන භවය 

ව්ධලඳහරන  ප්ර හව වේහවආ නල්ලිරහ   ඔේසිජ්ද ගව ග්දන 

වළ ජභ ඉතහභ  කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹේ. ය ේ  විධිඹ    ඵළලුහභ 

වේක  ජහිනවආ  අහනහ්දත තත්ත්ඹේ.  හභහනාවඹ්ද 

වභළනි ව්ධලඳහරන හසි රඵහ ග්දන රයිට් බිර  විතයේ 

වනොවයි ඳදනේ කය  ග්දව්ද.  ඉිනවහවආ අිළ ඵළලුවොත් 

ඵරහගහයඹේ වද්දන ගිඹත්   NGOs භළදිවත් කය වගන ඒහ   

විරු්ධධ වනහ. නවවභ නළත්නේ විදුලි රැවළ්ද අදි්දන ගිඹහභ 

භවය වරහ  ෘත්ිනඹ  ක්රිේඹහ භහර්ග ග්දනහඹ කිඹහ  ඒ වයවහ 

ඒහ කඩහකප්ඳල් කයනහ.  භභ හිතන වළටිඹ   වේ යවට් නඳ්ද  

දරු්ද ඳහ වේ  ාසකෘිනඹ  හඳ කයහවි.  භසත ඇින වරහ 

ිනවඵන වේ  ප්ර ලසනඹ   හමහික උත්තය වවීභ ිනබිඹ ජ  

ව්ධලඳහරන  හසි රඵහ ගළනීවේ අයමුණි්ද ක යුතු කිරීභ   සිදු 

වනොවිඹ  යුත්තේඹ කිඹහ භහ  විලසහ  කයනහ. ඒ හවේභ 

ජහිනඹේ ලවඹ්ද  ඒක අවප් ය   භවහ හඳඹේ.    

වි වලේවඹ්දභ වේහ ිළටුඳ ජහතා්දතය ඵරවේගත් 

ිනවඵනහ. ඵරලේින  අර්බුදඹේ ය ක ඇින වුණහභ ඹේ ඹේ 

ය ර  ජහතා්දතය ඇඟිලි ගව්දන වේහ වභරේ විධිඹ ත් 

ඳහවිච්ික වමි්ද ිනවඵනහ. වභළනි කහනුක තභයි සථියහය 

ළඩ ිළිතවශේ ඹ වත් ඵරලේින අර්බුදඹ  විඳුේ වොඹ්දන 

වේ යවට් යහජා නහඹකඹහවේ ප්ර මුඛත්වඹ්ද අිළ අද ක යුතු කය 

වගන ඹ්දව්ද. විවලේවඹ්ද ඕනෆභ ඵරඳෆභක  ඔවයොත්තු 

වද්දන පුළු්ද ්ත්භ ධධර්ඹඹේ ිනවඵන අවප් අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහවේ ඒ ධධර්ඹ්දත නහඹකත්ඹ නිහ අිළ 

ඵරලේින අර්බුදඹ  සථීයහය විඳුේ වගන ඒවේ ක්රිේඹහලිඹක  

අද අතීර්ණ  වරහ ිනවඵනහ. නමුත් අවප් ඉිනවහඹ ඵරන 

වකො  වඳවනනහ, ප්ර ධහන ජර විදුලි ඵරහගහය වද්දන  පුළු්ද 

උඳරිභඹ  අිළ ඇවිල්රහ ිනවඵන ඵ. රාකහවේ ගාගහ ්ශ්රිලත ව 

ජරහල ්ශ්රිලත අඳ  වළදිඹ වළකි සිඹලුභ විදුලි ඵරහගහය වදරහ 

ඉයයි. නවවභ වුණහ  ඳසවේ අඳ  විඳුභේ ලවඹ්ද ඹහ වළකි 

විඹදේ අඩු ඵරහගහය ඇින කය්දන ය ේ විධිඹ  අඳ  විලහර 

කහරඹේ ිනබුණහ. විවලේවඹ්ද අවප් ජනහධිඳිනතුභහ අවුරුදු 25ක  

ඳසවේ නතුභහ ජනහධිඳින ධුයඹ  ඳත් වුණහ ත් ඳසවේ තභයි ගල් 

අඟුරු තහඳ ඵරහගහයඹක  නතුභහ අත ිනඹ්දව්ද.  

විවලේවඹ්ද අඳ  භතකයි,  1982  ජ වජ්.්ර්. ජඹර්ධන 

භවත්තඹහවේ කහරවආ ජ ්රි කුණහභරවආ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹේ 

වද්දන අලා සිඹලුභ කර්තාඹ්ද අහන කශහ කිඹරහ. වළඵළයි 

අිළ ද්දනහ, ප්ර බහකය්ද ඉදිරිවආ කීඳ යේභ දණ නපු ඒ 

නහඹකඹ්ද  වේ හවේ වදඹේ වදහ ග්දනත් ්ත්භ ධධර්ඹඹේ 

ිනබුවණ් නළින ඵ.  අද ගල් අඟුරු ඵරහගහය ගණනහේ වේ යවට් 

ඉදි වරහ ිනබුණහ නේ අද වේ කථහ කයන ප්ර ලසනඹ  ඔඵ  අඳ  

මුහුණ වද්දන  සි්ධධ ව්දව්ද නළවළ.  නවවභ නේ අඩු විඹදමි්ද 

විදුලිඹ නිඳදන ර භ අවප් යවට් වළදිරහ ිනවඵනහ. විවලේවඹ්දභ 

වජ්.්ර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහවේ කහරවආ සිඹලුභ ක යුතු 

කයරහත් 1982  ජ  ්රි කුණහභරවආ ඒ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ  වළදුවේ  

නළවළ.  ජිත්  වප්ර ේභදහ භවත්තඹහ භවත් පුයහයභ  වභතළන 

කිේත්, නතුභහවේ ිළඹහවේ කහරවආ ජත් භහළල්වල් ඵරහගහයඹ 

වද්දන වළදුහභ නළතත් වනොවඹකුත් ඵරඳෆේ  ්හ. ඔවු්ද  නඹ 

කය්දන ධධර්ඹඹේ ිනබුවණ් නළවළ.  ඳරියවේ ජ්දවේ නළත්නේ 

කරයඹ්දවේ වනොවඹකුත් උ්ධවඝජණ නිහ නඹ අතවළය දළේභහ. 

ඒ, යහජා ඳහරනඹ කිරීවේ ජ ඒ ්ත්භ ලේිනඹ, ය  වනුව්ද 

ප්ර ිනඳත්ින ක්රිේඹහත්භක කය්දන  ධධර්ඹේ වනොිනබුණු නිහ.  

වේක අඳ  අව්දන වදඹේ වනොවයි. වභොකද, අිළ ද්දනහ, වේ 

යවට් අවුරුදු ිනවක ඳභණ කහරඹේ ිනබුණු යු්ධධඹ ඉය කය්දන 

්ත්භ ධධර්ඹඹේ වනොිනබුණු අඹ , ප්ර බහකය්ද ඉසයව දණ 

නමි්ද හි පු අඹ  නළනි වදඹේ කිරීභ ත් ධධර්ඹඹේ 

වනොිනබීභ අඳ  ඒ තයේ අරුභඹේ වනොවයි කිඹහ. ඒ නිහ අද අිළ 

වේ අර්බුදඹ  මුහුණ වදනහ.  

වේ යවට් ජරවිදුලි ඵරහගහය දළ්ද  වදරහ ඉයයි. තහඳ විදුලි 

ඵරහගහය වද්දන ඳ ්ද ගත්වත් ර්තභහන අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහවේ කහරවආ. ඒ හවේභ යවට් සිඹඹ  94ක 

ජනතහක  අිළ විදුලිඹ රඵහ  ජරහ  ිනවඵනහ. වේ යවට් දුප්ඳත් 

මිනිසුන  විදුලිඹ වද්දන  අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ප්ර ිනඳත්ිනභඹ 

ලවඹ්ද තී්දදුේ ග්දව්ද භහි්දද ික්දතනවඹ්ද. ඉසය 

2379 2380 



ඳහර්ලිවේ්දතු 

නගයර  විදුලිඹ ිනබුණහ තභයි. වළඵළයි ගේර  විදුලිඹ රඵහ 

දු්දව්ද නේත් ජනතහ නිදවස ්දධහන ්ණ්ඩුව්ද, 

විවලේවඹ්දභ භහි්දද යහජඳේ ජනහධිඳිනතුභහවේ කහරවආ.  

නතුභහ ගත්ත ඊශඟ ප්ර ිනඳත්ිනභඹ තී්දදු තභයි "කිසිභ විධිඹක  

අිළ විදුලිඹ කප්ඳහදු කය්දව්ද නළවළ"යි කිඹන නක.  

අඳ  භතකයි, 1981  ජ, 1983  ජ, 1984  ජ, 1987  ජ, 1992  ජ, 

2001  ජ, 2002  ජ වේ යවට් විදුලිඹ කප්ඳහදු කශ ඵ. නවවභ විදුලිඹ 

කප්ඳහදු කයරහ, වේ යවට් දුප්ඳත් මිනිසුන  විදුලිඹ වද්දව්ද නළතු 

යහජා කයපු යහජා නහඹකවඹජත් සිටිඹහ. අඳ  භතකයි, ඒ කහරවආ 

හභඹත් නළවළ; ඵරහගහයත් නළවළ; විදුලිඹත් නළවළ; යවට් කිසි 

වදඹේ නළවළ. වඳොඩි මිනිසුන  විදුලිඹත් නළවළ. රයිට් කළපුහ. 

අඳ  භතකයි, කරු ජඹසරිඹ භළිනතුභහ  වවො නභකුත් ඳ  

ඵළඳුණහ.  

 

ගරු භ්දත්රීඊයවඹේ 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் ஒருயர்) 

(An Hon. Member) 

කරුර ජඹසරිඹ කිඹරහ.  

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

වභොකේද කිඹරහ නවවභ නභකුත් ඳ  ඵළඳුණහ.   

කර්භහ්දත අාලවආ විදුලි ගහසතු ළඩි කිරීභ ේඵ්දධවඹ්ද 

ජිත් වප්ර ේභදහ භවත්තඹහ වඵොවවොභ අභහරුව්ද කථහ කශහ. අිළ 

කිඹ්දන ඕනෆ, ජිත් වප්ර ේභදහ භළිනතුභහවේ ිළඹහවේ කහරවආ 

සිඹඹ  45කි්ද ගෘවසථ විදුලි බිර ළඩි කශ ඵ. 1990  ජ  නතුභහ 

ගෘවසථ වහ කර්භහ්දත විදුලි ගහසතු වදකභ  සිඹඹ  23කි්ද ළඩි 

කශහ.  

අද නවවභ වදඹේ රාකහවේ සි්ධධ වුවණ් නළවළ. රයිට් කළපුවේ 

නළවළ. විදුලි බිර ළඩි කවශේ නළවළ. නමුත් ඒ විධිඹ  තභයි අද 

ජිත් වප්ර ේභදහ භළිනතුභ්දරහ කථහ කය්දව්ද. විවලේවඹ්ද යු්ධධඹ 

අ්ද කශහ  ඳසවේ අද අිළ උතුරු නළ වඟනහිය  විදුලිඹ රඵහ 

 ජවේ ගකීභ ඉටු කය ිනවඵනහ. හකවර් හවේ ප්ර ව්ධලර  රාකහ 

ඉිනවහවආ කදහකත් විදුලිඹ රළබී ිනබුවණ් නළවළ. ඒ 

ප්ර ව්ධලර ත් විදුලිඹ වදනහ  අභතය යවට් ජනගවනවඹ්ද 

සිඹඹ  94ක  විදුලිඹ රඵහ දු්ද යජඹේ වේ. ඒ හවේභ වේ 

්සිඹහනු කරහඳවආ විදුලිඹ කප්ඳහදුකි්ද වතොය අඛණ්ඩ 

මිනිසු්ද  විදුලිඹ රඵහ වදන යජඹේ අිළ. අඳ ත් ිනබුණහ 1980, 

1990 කහරර ව 2001 වහ 2002 කහරර කශහ හවේ විදුලිඹ 

කඳරහ, ජනතහ වරොකු අවනඹක  වහ පීඩනඹක  රේ කය්දන. 

වේ යවට් නහඹකඹහ නවවභ තී්දදුේ ගත්වත් නළවළ. ඒ නිහභ අිළ 

කිඹ්දන  ඕනෆ විවලේවඹ්ද අවප් ්ණ්ඩු කහරවආ අිළ උභහ ඔඹ 

ඵහුකහර්ඹ ාර්ධන ාහඳෘිනඹ ඇින කශහ. වඳොඩි ාහඳෘින වුණත් 

වභගහවොට් 120ක විදුලිඹේ නිඳදනහ. අිළ ඒ ාහඳෘින දළ්ද 

ඳ ්ද අයවගන කය වගන ඹනහ. ඊශඟ  වබ්රsජඩ් ර්දඩ් ස ජර විදුලි 

ාහඳෘිනඹ. ඒවක්ද වභගහවොට් 35යි. වභොයවගොල්ර ජර විදුලි 

ාහඳෘිනඹ. ඒවක්ද වභගහවොට් 27යි. ගිා ගඟ ජර විදුලි 

ඵරහගහයඹ. ඒහ ාර්ධනඹ කයමි්ද අද අිළ ක යුතු කයමි්ද 

ඹනහ. ඒ හවේභ විදුලි ඵර ඳ්ධධිනඹ නවීකයණඹ කය්දන අිළ 

ක යුතු කයමි්ද ඹනහ. විවලේවඹ්දභ ය 50ක  ළඩි 

කහරඹක  වඳය ජ ඉදි කයන රද විභරසුවර්්දද්රo ඵරහගහයඹ, ඳළයණි 

රේණඳහන ඵරහගහයඹ, න රේණඳහන ඵරහගහයඹ වහ 

උකුවර ජර විදුලි ඵරහගහයඹ නවීකයණඹ කිරීභ භඟි්ද අිළ නභ 

ඵරහගහයර කහර්ඹේභතහ ළඩි කයරහ, විදුලි උත්ඳහදන 

ධහරිතහ ළඩි කය්දන ක යුතු කයමි්ද ඳිනනහ.  

ඊශඟ  විදුලිඹ වඵදහ වළරීවභ්ද සි්ධධ න වහනිඹ අභ කය 

ගළනීභ  අිළ ේවප්ර ේණ ජහරඹ ලේිනභත් කය්දනත් ක යුතු 

කයරහ ිනවඵනහ. ඒ ක්රිේඹහ භහර්ග ඇතුශත  අිළ ඇතුශත් කයරහ 

ිනවඵනහ, වුනිඹහ කිලිවනොච්ික ේවප්ර ේණ ාහඳෘිනඹ, 

කිලිවනොච්ික චු්දනහකේ ේවප්ර ේණ ාහඳෘිනඹ, නළ වඟනහිය 

ඳශහවත් විදුලි ේවප්ර ේණ ාහඳෘින, භව වකොශම ේවප්ර ේණ 

වඵදහ වළරීභ වහනි අභ කිරීවේ ාහඳෘිනඹ වහ ඉ්දදු ශ්රීT රාකහ විදුලි 

අ්දතර් ේඵ්දධතහ ාහඳෘින. අිළ ඒහ නවීකයණඹ කය වගන, 

වඵදහ වළරීවේ ඳ්ධධිනඹ ලේිනභත් කය වගන ක යුතු කය වගන 

ඹන කහරඹේ වේ. ඒ හවේභ කුඩහ ඳරිභහණවආ ජර විදුලි 

ඵරහගහය, සුශා ඵර ලේිනඹ, සර්ඹඹ ඵර ලේිනඹ. ඒහ නකක  

නකේ කිසි වේත්භ සුළුව්ද තක්දන ඵළවළ. අිළ 2012 වර් ජ 

ඳභණේ පුනර්ජනනීඹ ඵරවඹ්ද ජහිනක ජහරඹ  නේ කය ගත් 

විදුලි ප්ර භහණඹ ගිගහවොට් 722ේ. ඒ අනු වභය  මුළු විදුලි 

ජනනවඹ්ද සිඹඹ  7ේ ඳභණ අිළ පුනර්ජනනීඹ ඵර ලේිනවඹ්ද 

ඳ්ධධිනඹ  නකතු කයරහ ිනවඵනහ. කුඩහ ජර විදුලි ඵරහගහය 

108ේ භඟි්ද වභගහවොට් 236ේ, සුශා ඵරහගහය 9ේ භඟි්ද 

වභගහවොට් 74ේ, සර්ඹ ඵරහගහය භඟි්ද වභගහවොට් 1.4ේ ව 

ධජ සක්දධ වඩ්දවෝජ ඵරහගහය වදකේ භඟි්ද වභගහවොට් 

55ේ ව ධජ සක්දධ ඝන අඳද්රoා ඵරහගහය වදකේ භඟි්ද 

වභගහවොට් 11ේ අිළ ජහිනක ඳ්ධධිනඹ  නකතු කයරහ ිනවඵනහ. 

ඒ හවේභ දළවආ ඵර ලේින ඉල්ලුභ ර්ධනඹ කයරහ, 

කශභනහකයණඹ කයරහ, ඵර ලේින බහවිතවආ කහර්ඹේභතහ 

ළඩි කය්දන අිළ ජහිනක ඵර ලේින කශභනහකයණ ළරළසභ 

වඳු්දහ  ජරහ, ඵර ලේින ප්ර මිින වහ වයගුරහසි වඳු්දහ  ජරහ ඒ අනු 

නිසි ප්ර මිිනඹකි්ද යවට් ක යුතු කය්දන වරොකු ළඩ ිළිතවශේ 

කය වගන ඹන අසථහේ වේ.විවලේවඹ්දභ වේ ෆභ 

ක්රිේඹහකහයකභකි්දභ විදුලි ඵර  ේවේත්ර්වආ ඇින න ප්ර ගිනඹ 

ජනතහ  රඵහ වද්දන නේ විදුලිඹ වත ප්ර වේලන භහර්ග ළඩි 

දියුණු කය්දන නහ. ඒ නිහ අිළ "විදුරමු රාකහ" ාහඳෘිනඹ ඊ  

අනුඵර වර ඳ ්ද ගත්ත ළඩ ිළිතවශේ. 2005 ජ සිඹඹ  70ේ 

ිනබුණු වේ යවට් විදුලි ප්ර ිනලතඹ අිළ 2012 න වකො  සිඹඹ  94 

දේහ ළඩි කය වගන ගිහිල්රහ ිනවඵනහ.  

විවලේවඹ්දභ විව්ධල ්ධහය ඹ වත් "උතුරු ්දතඹ", 

"නළ වඟනහිය නවජදඹ", "ඌ උදහනඹ" ළනි ග්රාහමීඹ විදුලි 

ාහඳෘින අිළ ඇින කය මි්ද ක යුතු කය වගන ඹනහ. ඒක නිහ 

අිළ නේත් ජහිනක ඳේඹ  කිඹ්දන ඕනෆ, විවලේවඹ්දභ ජිත් 

වප්ර ේභදහ භවත්භඹහ වභතළන හිටිඹහ නේ වවොයි. භහ නතුභහ  

වභඹ කිඹ්දන ඕනෆ. අිළ වනොවයි ඳළනරහ ගිවආ. වභොකද, ගරු 

විඳේ නහඹකතුභහ නදහ අගභළිනතුභහ විධිඹ  ප්ර බහකය්ද  ජපු 

ඳ්දදභත් ඳත්තු කය වගන ගිහිල්රහ සිඹඹ  31කි්ද විදුලි බිර ළඩි 

කශහ. නතුභහ අහිාක ජනතහවේ ගෘවසථ විදුලි බිර සිඹඹ  

31කි්ද ළඩි කයන වකො  වවශ ාහඳහයර  සිඹඹ  27කි්ද 

විදුලි බිර ළඩි කශහ. ඒ කහරවආ ඵරහගහයත් නළවළ. විදුලිඹත් 

නළවළ. හභඹත් නළවළ. විදුලි බිරත් ළඩි කයරහ රයිට් කළපුහ. 

නවවභ ක යුතු කයපු නතුභ්දරහ වභවරයි අද කථහ කය්දව්ද. 

වඳෞ්ධගලික අාලවආ දළවි වතල් විදුලි ඵරහගහයලි්ද ගිනි ගණන  

විදුලිඹ ග්දන ඒ යජවඹ්ද භවහ ළරසුේ කශහ.  

Ace Power, Embilipitiya , වවශදනවි ඹන ඒහ කරු 

ජඹසරිඹ හි පු අභහතාතුභහවේ කහරවආ විදුලිඹ ගත්ත වඳෞ්ධගලික 

්ඹතන. ජිත් වප්ර ේභදහ භ්දත්රීඊතුභනි, ඒ කහරවආ අිළ දළේකහ, 

ගණ්ද ඇතු 60,000ේ භයහ දභහ රයිට් කණුර නල්රහ 

ිනවඵනහ. රයිට් කණු ඹ   ඹර් දභහ පුච්චහ ිනබුණහ. අඳ  කිඹ්දන 

ිනවඵ්දව්ද, ජිත් වප්ර ේභදහ භළිනතුභ්දරහ නදහ ජහිනක ඳ්ධධිනඹ  

විදුලිඹ නකතු කවශේ නළවළ, භයහ දභන රද 60,000ේ දරු්දවේ 

අේභරහවේ වදත්ර යි ගි්දදය ඳත්තු කවශේ, විදුලිඹ නකතු 

කවශේ කිඹරහයි.  

2381 2382 
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ගරු නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඉතහභ වගෞයවඹ්ද 

කිඹ්දන ිනවඵ්දව්ද, අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ඉතහභ ාවේ ජ 

නහඹකඹකු විධිඹ  වේ යවට් ජනගවනවඹ්ද සිඹඹ  50ේ ඳභණ 

ප්ර භහණඹක  වනඹේ රඵහ දු්ද ඵයි. හභහනාවඹ්ද වේ යවට් 

ජනගවනවඹ්ද සිඹඹ  50ේ ිළරි විදුලි ඒකක 60ේ ඳභණ බහවිත 

කයනහ. ජනගවනවඹ්ද සිඹඹ  50ක  ඒකකඹක  ලතඹේත් 

ළඩි කය්දන නඳහ කිඹරහ තී්දදුේ  ජරහ ක්රිේඹහත්භක න 

වරහකයි, විඳේඹ වේ විගඩේ වදොඩ්දව්ද. යවට් 

ජනතහවග්ද සිඹඹ  50ක  විදුලි බිර ළඩි ්දව්ද නළත්නේ වේ 

උ්ධවඝජණඹ කය්දන වදන නවේ වත්රුභ වභොකේද? වේ 

වඹජජනහ වගන ඒවේ වත්රුභ කුභේද? නභ නිහ ඉතහභ 

වගෞයවඹ්ද භහ විඳේවආ ගරු භ්දත්රීඊතුභ්දරහ  භතේ කයනහ, 

ඔඵතුභ්දරහවේ යජඹ්ද ඹ වත් ජර විදුලිඹ නිඳදවහ  ඳසවේ 

ඒහ ක්රිේඹහත්භක කය්දන කිසිභ වකෝදදේ ිනබුවණ් නළවළයි 

කිඹරහ. වනොවයොච්වචජවල් ඵරහගහයඹ ඉදි කය්දන ගිහි්ද අඩිඹේ 

ඳස  ගත්තහ. Pension අයවගන නළතත් ඔඵතුභ්දරහත් නේකත් 

නකතු වරහ, අද භනසගහත දකින භවය නහයිකහ්ද ත් ඒ 

ධධර්ඹඹ ිනබුවණ් නළවළ. වළඵළයි ජනහධිඳිනතුභහ  ඒ ධධර්ඹඹ 

ිනබුණහ, ඉයහ්ද විර භයත්න භ්දත්රීඊතුභනි. නභ නිහ භ  කිඹ්දන 

ිනවඵ්දව්ද, අද වේ යවට් සථියහය අඩු විඹදේ විදුලි ජනන 

ළරළසභේ ක්රිේඹහත්භක කය්දන - [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගරු ඉයහ්ද විර භයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 

නළී  සිටිවආඹ. 
ழுந்தளர். 

rose. 

 

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Eran Wickramaratne.  
 
ගරු ඉයහ්ද විර භයත්න භවතහ 
(நளண்தைநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

වඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභේ ිනවඵනහ. විදුලිඹ ඒකක 0 සි  60 

දේහ - [ඵහධහ කිරීේ] ඒකක 0 සි  60 දේහ වනේ ව්දව්ද 

නළවළ කිේහ ව්ද. [ඵහධහ කිරීේ]  

නිවඹජජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! කරුණහකයරහ හඩි ව්දන. [ඵහධහ කිරීේ] 

වජෝදස ්ද ප්ර නහ්දදු ඇභිනතුභනි, හඩි ව්දන. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු වජෝදස ්ද ප්ර නහ්දදු භවතහ (මඳකහය වහ අබා්දතය 
වශ අභහතාතුභහ) 
(நளண்தைநழகு மஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து - கூட்டுவு, உள்ளட்டு 

யர்த்தக அகநச்சர்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 

and Internal Trade) 

වවොභ වද්දනහ යන්දපී නවේ ඉිනරි වරහ ිනවඵ්දව්ද. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු ඳවිත්ර්හව්ධවි  ්දනි්යච්ික භවත්මිඹ 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழத்பளமதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භහ වභඹ ඉතහභ ග කීභකි්ද කිඹනහ. ඒකක 60  අඩුව්ද 

විදුලිඹ ඳහවිච්ික කයන පු්ධගරයි්ද ාඛාහ වේ යවට් 

ජනගවනවඹ්ද සිඹඹ  50ේ ඳභණ නහ. ජනහධිඳිනතුභහ ඒ 

අඹ   ජපු වනඹ නවවභ භ රඵහ වදනහ කිඹන නක භහ ග 

කීභකි්ද කිඹනහ. අඳ  තමු්දනහ්දවේරහ  කිඹ්දන ිනවඵ්දව්ද 

වභඹයි. ඳ්දදේ ඳත්තු කය වගන ඉවශ වකොත්භවල් විදුලි 

ඵරහගහයඹ ශඟ  ගිහි්ද, වනොවයොච්වචජවල් විදුලි ඵරහගහයඹ ශඟ  

ගිහි්ද, ඔඵතුභ්දරහ  වේහ කය්දන ඵළරි වීභ ගළන ජහිනවඹ්ද 

භහ ඉල්ර්දන කිඹහ ඉල්රහ සිටිමි්ද භහ නිවඬ නහ.  

 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ේභත විඹ. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිවේ්දතු ඊ  අනුකර අ. බහ. 6.50 , 2013 භළයි 10න 

සිකුයහදහ අ. බහ. 1.30න වතේ කල් ගිවආඹ. 

அதன்டி ழ. . 6.50 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2013 மந 10,  

தயள்ழக்கழமகந  ழ. . 1.30 நணழயகப ஒத்தழகயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 10th 

May 2013.  

2383 2384 



 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිවේ්දතු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතේ වග්දහ ගළනීභ අලා  
නේ ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. වකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාකඩ ඳහය, අාක 102, 
ිළඹසිරි වගොඩනළගිල්වල් යජවආ  ප්ර කහලන  කහර්ඹහාලවආ  අධිකහරී  වත  ෆභ  ර්ඹකභ  වනොළේඵර්           
30 දහ   ප්ර ථභ දහඹක  මුදල් වගහ ඉදිරි ර්වආ දහඹකත්ඹ රඵහ වගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිවන්ද ඳසු  නනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳත් බහය ගනු වනොරළවබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தள ; லன்சளட் அதழகளப அழக்ககனழன் யருடளந்த சந்தள ரூள 2,178. லன்சளட் தழப்ழபதழ ரூள 18.15. தளற் 

தசவு ரூள 2.50. யருடளந்த சந்தள முற்ணநளக அத்தழனட்சகர், அபசளங்க தயழமட்டலுயகம், இ. 102, 

ழனசழழ கட்டிடம், ளநன்ககட வீதழ, கழருப்க, தகளழும்தை 6 ன் யழளசத்தழற்கு அதப்ழ ழபதழககப்  

தற்ரக்தகளள்ளம். ஒவ்மயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் மததழக்கு முன் சந்தளப்ணம்  

அதப்ப்ட மயண்டும். ழந்தழக் கழகடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்ரக்தகளள்ப்டநளட்டள. 
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ප්ර ලසනර  හික ිළිතුරරු 
 
පඳෞද්ලි භන්ත්රීවන්පප ඳන ක පම්පතඳ ක: 
භහනසි උඳප්ර ති  ශභහ ඳහප  ුභබ හධ ිති ඹ (ංසථහත කිරීපපත)(ංපලෝධන) –  

[රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ]- ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 
පඳෞද්ලි භන්ත්රීවන්පප පඹෝජනහ:  
පද්ලඳහරන ඳක් විසින් භළි යණ පොිතන් බහ  මරත විණන හ්තතහක් 

ඉදිරිඳ ක   කිරීභ 
 
  තළබීපපත පඹෝජනහ: 
    භහයහන්ි  කුඩු පයෝඹ 

අන්ත්තත ප්ර ධහන රුු 

பதன உள்ரடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

Welfare Society of the School for the Mentally Subnormal Child (Incorporation)

(Amendment) –  [The Hon. Y.G. Padmasiri] - Read the First time 

 

PRIVATE MEMBERS’ MOTION:  

Presenting a Financial Audit Report to the Election Commission by   Political Parties 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

Deadly Renal Disease 

PRINCIPAL  CONTENTS 

லனக்கலக்கு லய்மூய லகடகள் 

தன உரப்பனர் சட்டமூயங்கள்: 

  சத்தசுலதனம் குகமந்த பள்கரகலக்கன படசகயன் நயன்புச் சங்கம் (கூட்டிகைத்தல்) 

(தருத்தம்) - [ண்புகு கல.ஜ. பத்ச] – முதன்முகம   தப்படப்பட்டது 

தனநபர் பமகை: 

 அசல் கட்சகரனல் மதர்தல் ஆகைக்குழுவுக்கு நத கைக்கய்வு அமக்கககள் 

சர்ப்பத்தல் 

ஒத்தகலப்புப் பமகை: 

 உர்தகல்லி சரநக மநய் 
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අ. බහ. 1.30  ඳහ්තලිපපතන්ුර රැස විඹ.   

ථහනහඹුරභහ [රු චභ  යහජඳක් භවතහ] මරහනහරඪ විඹ. 

பலன்மம் ப.ப. 1.30 ைக்குக் கூடிது.  

சபநகர்  அலர்கள்  [ண்புகு சல் ஜபக்ஷ] தகயக 

லகத்தர்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 
 

ලිිළ ප නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்பக்கப்பட்ட பத்தங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2012 ්තඹ වහ ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ ආණ්ඩු ඳක්පේ ප්ර ධහන 

ංවිධහඹුරභහපප හ්තඹහරපේ හ්තෂි    හ්තඹ හධන හ්තතහ. -  

[ජරපතඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතත රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ] 

 
බහපපතඹ භත ි බිඹ යුුරඹයි නිපඹෝ යන රදී. 
சபபீடத்தல் இருக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ (ජරපතඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතතුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහ්තලසපේ ප්ර ධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன - நர்லறங்கல், 

லடிகயகப்பு அகச்சரும் அசங்கத் தப்பன் 

முதற்மகயசநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹුරභනි, ංසති  වහ රහ  යුුර 

අභහතතුරභහ පනුපන් 2008, 2009 ව 2010 ්ත වහ  ්ත 

පවෝ  යඟවර ඳදනපපත හ්තෂි හ්තතහ ව මරත ප්ර හල භභ 

ඉදිරිඳ ක යිත.  

පභභ හ්තතහ ංසති  වහ රහ  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල 

හය බහ  පඹොමු ශ යුුරඹළයි භභ පඹෝජනහ යිත.  
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

පඳ කපත 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ (ඉඩපත වහ ඉඩපත 
ං්තධන අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு ஜனக பண்ட ததன்னமகன் - கை, கை 

அபலருத்த அகச்சர்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands 

and Land Development) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහතප , නහරන්ද, නන්දන  කත, 
අං 02 දයන සථහනපඹහි ඳදිංික ඩබ්ලිේ.එපත.සී.එපත. වීයසිංව 
පභපනවිඹපන් රළබුු පඳ කභක් භභ ිළිතන්ිත. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු විභ  වීයංල භවතහ  - ඳළිතණ නළත. 

රු ිළඹංය ජඹය කන භවතහ - ඳළිතණ නළත. 

රු යණ ුණණ්තධන භවතහ - ඳළිතණ නළත. 

රු ආ්ත.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළිතණ නළත. 

 
රු සුනි  වඳුන්පන කි  භවතහ 
(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்த) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹුරභනි, රමු ර, ජඹ්තධනහයහභ ඳහය, අං 
485 බී දයන සථහනපඹහි ඳදිංික එස. පොයිහ ුණණි ර 
භවතහපන් රළබුු පඳ කභක් භභ ිළිතන්ිත.  

 
රු සි පේසත්රිප අරහන්න්න් භවතහ 
(ண்புகு சல்மலஸ்த அயன்மன்) 

(The Hon. Silvastrie Alantin) 
தகரல சபநகர் அலர்கமர, ழ்ப்பைம், நல்லூர், 

பண்டகுரம் ஒழுங்கக, 36ஆம் இயக்கத்தல் லதமம் தரு. 

இசலடருந்து ககடக்கப்தபற்ம நகலச் 

சர்ப்பக்கமமன்.  
 

ඉදිරිඳ ක යන රද පඳ කපත  භවජන පඳ කපත ිළිතඵ හය 
බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිපඹෝ යන  රදී. 

சர்ப்பக்கப்பட்ட நக்ககரப் தபதுநக் குழுவுக்குச் சட்டக் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්ර ලසනර  හික ිළිතුරරු 

லனக்கலக்கு லய்மூய லகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

හ/ යහභපදොර නිසඨ විදතහරඹ: පොඩනළඟිලි ව පතඳ ක 
க/ததய கனஷ்ட 

லத்தயம்:கட்டிடங்கள் ற்ரம் லரங்கள்   
 G/RAMADOLA KANISHTA VIDYALAYA : BUILDINGS AND 

RESOURCES  

1899/’11 

1.  රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධතහඳන අභහතතුරභහපන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (3):    

(අ) (i) හ ර දිසත්රිපක්පේ, ඇ ිළන්ඹ රහඳ අධතහඳන 
හ්තඹහරඹ  අඹ ක ි බ, ඉඹු ිළන්ඹ, හ/ 
යහභපදොර නිසඨ විදතහරඹ 

2385 2386 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

  මී  ්ත කිහිඳඹ  පඳය ළසී ඹහභ නිහ 
  පොඩනළඟිලි ඇුරළු අපනකු ක පතඳ ක විනහල 
පිතන් ඳි න ඵ ක;  

 (ii) පපත න වි  එභ ඳහ  භූිතඹ අ හසීන් විසින් 
අ කඳ කය ළනීපපත අදහනභක් ඇි  ඵ ක; 

 එුරභහ දන්පනහිද? 

(ආ)  (i) ඵරව කහයපඹන් ඳහ  භූිතඹ අ කඳ ක යළනීභ 
නතහලීභ   යුුර යන්පන්ද; 

    (ii) හ/ යහභපදොර නිසඨ විදතහරඹඹ ුර භූිතඹ ව 
 පොඩනළඟිලි පන ක පරදහයී  යු කතක් වහ 
පඹොදහ ළනීභ  ළරසුපත ය ි පබ්ද;  

 (iii) එපේ නපත, එභ ළරසුභ කුභක්ද;  

 (iv) ඒ වහ ප්ර ි ඳහදන පන් ය ි පබ්ද;  

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?       

  (ඇ) පනොඑපේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 
கல்ல அகச்சகக் மகட்ட லன: 

(அ) (i) கலி லட்டத்தன் ல்பட்டி லயக்கல்ல 

கயத்தற்கு உத்தருந்த இம்புல்பட்டி, 

க/ததய கனஷ்ட  லத்தயம் 

இற்கமக்கு சய லருடங்கலக்கு முன்னர் 

மூடப்பட்டகனல் கட்டிடங்கள் உள்ரட்ட 

கன லரங்கள்   அறலகடந்து லருகன்மன 

ன்பகதமம்; 

 (ii) தற்மபது மற்படி படசகயக்கன நயத்கத 

அயலர்கள் ககப்பற்மக்கூடி ஆபத்தன 

நகயக கைப்படுகன்மததன்பகதமம் 

 அலர் அமல? 

(ஆ) (i) பயலந்தக படசகயக் கைக 

ககப்பற்ரலகத நரத்துலதற்கு நடலடிக்கக 

டுப்ப ன்பகதமம்; 

 (ii) க/ததய கனஷ்ட லத்தயத்தற்குச் 

தசந்தன நயத்கதமம் கட்டிடங்ககரமம் 

பநள்ர மலர நடலடிக்கககலக்ககப் 

பன்படுத்த தட்டடப்பட்டுள்்ரத 

ன்பகதமம்; 

 (iii) ஆதனல் அத்தட்டம் ததன்பகதமம்; 

 (iv) இதற்கக நத ற்படுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்்ரத 

ன்பகதமம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

  

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) G/Ramadola Kanishta Vidyalaya at 

Imbulpitiya, which came under the Elpitiya 

Zonal Education Office in Galle District, 

was closed several years ago and as a result 

its buildings and other resources are getting 

destroyed at present; and 

 (ii) the land on which the aforesaid school has 

been built is currently at the risk of being 

encroached by neighbours?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to stop 

encroachment of the school land;  

 (ii) whether a plan has been made to use the 

land and the buildings of G/Ramadola 

Kanishta Vidyalaya for some other 

productive activity; 

 (iii) if so, what that plan is; and 

 (iv) whether allocations have been made for that 

purpose? 

(c) If not, why? 

 
රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ (අධතහඳන අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன - கல்ல  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි.  

හ ර දිසත්රිපක්පේ ඇ ිළන්ඹ රහඳ අධතහඳන හ්තඹහරඹ  

අඹ ක ි බ ඉඹු ිළන්ඹ, හ/ යහභපදොර නිසඨ විදතහරඹ සිසුන් 

පනොභළි  වීභ නිහ ළසී පොස ඇත. එභ ඳහර 2005 භළයි 12 දින 

ඇ ිළන්ඹ ප්ර හපද්ය ඹ ප පත පත බහය දී ඇත.  

දළන  පභභ ඳහර ඳි න භූිතඹ වහ පොඩනළඟිලි අධතහඳන 

අභහතතහංලඹ  අඹ ක පද්ඳශක් පනොපේ. එභ භූිතපඹහි ආයක්හ 

වහ ං්තධනඹ ිළිතඵ කීභ ඇ කප ක ඇ ිළන්ඹ ප්ර හපද්ය ඹ  

ප පත පතඹ.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භපප ඳශමුපනි අුරරු ප්ර ලසනඹ 
පභඹයි. අධතහඳන අභහතතහංලඹ ුර ි බුු පපත න්නහ පද්ඳශ 
ප්ර හපද්ය ඹ ප පත හ්තඹහරඹ  ඳළරුහ. දළන් ඒ පද්ඳශ 
ි පඵන්පන් ප්ර හපද්ය ඹ ප පතයඹහ ඹ ප කයි. පපත න වි  අවුරුදු 
8ක් ත පරහ ි පඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, භභ අවන්පන් 
පභඹයි. පපත පභොපවොත න වි  අ  පඵොපවෝ පදපනක් පපතපක් 
ඉඩපත අ රහ නිිතන් ඉන්නහ. වළඵළයි දළන්  පපතහපේ කීභ 
ප්ර හපද්ය ඹ ප පත හ්තඹහරඹ  ඳළරුහ  ඒ අඹ න්පන ක නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු බුද්ධි ඳි යණ භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ ථහක් 

ඳ කන්පන් නළි  අුරරු ප්ර ලසනඹ අවන්න.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අහනපේදී යජඹ  දළන් පපත සිඹ ර අහිිත පිතන් ි පඵනහ. 

 
රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, එපවභ ඵහය න්පන් නළි  ඉන්න 

ඵළවළ. පභොද, යහජත පද්ඳශර  අදහශ සබහවි නීි ඹ අනු 

යජපේ ඹපත කිසි පද්ඳශක් අ ක වරිනහ නපත ඒ ඵර ප්ර පද්ලපේ සින්න 

2387 2388 

[රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ] 



2013 භළයි 10  

ප්ර හපද්ය ඹ ප පතයඹහ  සඹංරීනඹ එහි ඵරතර වහ කීපත 

ඳළපයනහ. එභ නිහ රු භන්ත්රීවුරභහ  ප්ර හපද්ය ඹ ං්තධන 

ිතම්පේදී ඒ ිළිතඵ ප්ර ලසන භුර යන්න  ුළළුන්. අධතහඳන 

අභහතතහංලඹ ලපඹන් අඳ  අපො පනොන පද්ඳශක් ිළිතඵ 

 යුුර යන්න  ඵළවළ. 2005 දී වුළ යහජත පද්ඳශක් ප්ර හපද්ය ඹ 

ප පතයඹහ  අයිි  පරහ ි පඵනහ. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භහපප පදපනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි. 
භභ ඳශමුපනි අුරරු ප්ර ලසනපඹනු ක විභසුපේ ප්ර හපද්ය ඹ ප පත 
හ්තඹහරර  පපත විධිඹ  යහජත පද්ඳශ දිිනන් දි භ ඳළරීභ ඒ 
අඹ  දයහ න්න  ඵළරි ත ක කඹ  ඳ ක පරහ ි බීභ ළනයි. 

 
රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ  එපවභ පනොපයි සිදු පරහ ි පඵන්පන්. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භභ අවන්පන් අධතහඳන අභහතතහංලඹ 
ුර- [ඵහධහ කිරීභක්] රු ථහනහඹුරභනි, භපප අුරරු ප්ර ලසනඹ 
අවන්න පදන්න කිඹන්න පෝ. 

 
රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ පපත යපේ ි පඵන මලි නීි ඹ. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භභ පදපනි අුරරු ප්ර ලසනඹ අවරහ 
ඉය නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභි ුරභහ, ප්ර ලසනඹ අවන ුරරු පඳෝඩඩක් ඉන්න. 
 

රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ප්ර ලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ රු අධතහඳන ඇභි ුරභහ. ඔඵුරභහ 
පවො න්පදන්පනක් පන්න ඕනෆ පන්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් පන්පඹන් ප්ර ලසනඹ අවන්න. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, හුඟක් පරහ  ඳහ ර  අයිි  
ඉඩපතර පොඩනළඟිලි ි පඵනහ, පඩසක්, ඵංකු ි පඵනහ, 
පතඳ ක ි පඵනහ. අිළ හිතමු, පඩසක්, ඵංකු ශඟ ඳහර  දුන්නහ 
කිඹරහ. නමු ක පභළනි ඉඩපත ඳයහ පදන්පන් නළි  අධතහඳන 
අභහතතහංලපේභ ුණරු ුළහුු  යුුරර  පවෝ එපවභ නළ කනපත 
පන ක  යු කත  දිිනන් දි භ ඳහවිච්ික යන්න  ඵළරි ඇයි? 

රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳශහ ක ඳහ ර  අඹ ක පද්ඳශ භධතභ ආණ්ඩු  අයිි  

නළවළ. ආණ්ඩුක්ර භ තසථහපේ දවුරන්න ංපලෝධනඹ  අනු 

ඒහ අයිි  ඳශහ ක අධතහඳන අභහතතහංලඹ . 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ, අධතහඳන අභහතතහංලඹ කිේහභ ඳශහ ක අධතහඳන 

අභහතතහංලඹ ක අයිි යි පන්. 

 
රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ නිහ, ඒ ඳශහ ක බහපේ ි පඵන යජපේ පද්ඳශ ිළිතඵ 

ඳළරීපත  යුුර යන්පන් ඳශහ ක අධතහඳන අභහතතහංලඹයි. ඒ 

ඳයරහ ඉයයි දළන්. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භහපප ුරන්පනි අුරරු ප්ර ලසනඹ 

පභඹයි. ඳශහ ක බහ  අයිි  ඵ ඇ කත. නමු ක පපත  අධතහඳනඹ 

පතඵන්ධපඹන් සිඹලුභ ප්ර ි ඳ කි භඹ ීනන්දු ළනීපපත ඵරඹ 

ි පඵන්පන් ප්තඛීඹ අභහතතහංලඹ . අපො යපේ ළපන ඳහ ර 

ඉඩ ඩපත වහ පතඳ ක පතඵන්ධපඹන් පඳොදු ප්ර ි ඳ කි භඹ 

ීනයණඹක් න්න ප්තඛීඹ අභහතතහංලඹ  ඵළරි ඇයි? 

 
රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුළළුන්. පඳොදු ප්ර ි ඳ කි භඹ ීනන්දු තභයි ඒ ප්ර පද්ලපේ යහජත 

පද්ඳශක් අ ක වළය දභනහ නපත, මලි නීි ඹ අනු ඒ බහය දීපපත 

කීභ ි පඵන්පන් ප්ර හපද්ය ඹ ප පත . ඒ අනු ඒ ඳයහ 

ි පඵනහ. එතළන ළරැද්දක් පරහ ි පඵනහ නපත, ඒ නිළරැදි 

යන්න ුළළුන්. ළරැද්දක් පරහ නළවළ. 

 

 

භහ්ත ං්තධන අධිහරිඹ : කුලී හවන 

வீத அபலருத்த அதக சகப : லடகக 

லகனங்கள்  
ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY : VEHICLES OBTAINED 

ON RENT 
2121/’11 

2. රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

යහඹ වහ භවහභහ්ත අභහතතුරභහපන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (3) :  

(අ)    (i)   ්ත 2005 සි  2011 දක්හ හර සීභහපේදී භහ්ත 
ං්තධන අධිහරිඹ  කුලී   ඳදනභ භත  හවන 
රඵහ පන ි පබ්ද; 

 (ii) එපේ  නපත, රඵහ  ක හවන ප්තද; 

 (iii) එභ හවන ය හ්තඹඹන් වහ පඹොදහ 
න්පන්ද; 

 (iv) එභ කුලී හවන ළඳය ආඹතනර නපත, ලිිළනඹන් 
ව අධතක්ෂව භණ්ඩර හභහජියින්පප නපත ව  
ලිිළනඹන් ප්තද; 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

 (v) ඉවත හවන රඵහ  ක ්තඹන් ප්තද; 

 (vi)  පපත න වි  එභ හවන නිදවස ය ි පබ් නපත, එභ 
නිදවස ශ ්තඹන් ප්තද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) පනොඑපේ නපත, ඒ භන්ද? 

 
துகமமுகங்கள், தநடுஞ்சகயகள் அகச்சகக் மகட்ட 

லன: 

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டு ததடக்கம் 2011ஆம் ஆண்டு 

லகன கயப்பகுதல் வீத அபலருத்த 

அதகசகபக்கு லடகக அடிப்பகடல் 

லகனங்கள் தபமப்பட்டுள்ரத ன்பகதமம்; 

 (ii) அவ்லமன், தபமப்பட்டுள்ர லகனங்கள் 

கல ன்பகதமம்; 

 (iii) மற்படி லகனங்கள் ப்பைகரல் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ரன ன்பகதமம்; 

 (iv) மற்படி லகனங்ககர லறங்க குத்தகக 

நரலனங்கரன் தபர்கள், முகலகள் ற்ரம் 

பைப்பரர் சகப உரப்பனர்கரன் தபர்கள்,  

முகலகள் கல ன்பகதமம்; 

 (v) மற்படி லகனங்ககரப் தபற்ரக்தகண்ட 

ஆண்டுகள் கல ன்பகதமம்; 

 (vi) தற்மபது இந்த லகனங்கள் லடுலக்கப் 

பட்டிருப்பன், லடுலக்கப்பட்ட ஆண்டுகள் 

கல ன்பகதமம் 

 அலர் குமப்படுல? 

(ஆ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he state - 

 (i) whether vehicles have been obtained for the 

Road Development Authority on rent basis 

during the period from the year 2005 to 

2011; 

 (ii) if so, the vehicles obtained; 

 (iii) the purposes for which the aforesaid 

vehicles are used;  

 (iv) the names and addresses of the institutions 

that provided the aforesaid vehicles on rent 

and the names and addresses of the 

members of the Boards of Directors of 

them; 

 (v) the years in which the aforesaid vehicles 

were obtained; and 

 (vi)  if the aforesaid vehicles have been released 

by now, the years in which they were 

released? 

(b) If not, why? 

රු නි්තභර පොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහ්ත 
අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய - துகமமுகங்கள், 

தநடுஞ்சகயகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. 

(අ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  ඇමුුභ I  හි වන් පේ. 

 (iii)  ඇමුුභ I හි වන් පේ. 

 (iv)  ඇමුුභ II හි වන් පේ. 

 (v)  ඇමුුභ II  හි වන් පේ. 

 (vi)  ඇමුුභ II හි වන් පේ. 

(ආ)  ඳළන පනොනඟී. 

ඇමුුපත බහත* යිත. 

පපත ප්ර ලසනඹ  දී්තක ිළිතුරයක් ි පඵන්පන්. රු භන්ත්රීවුරභනි, 

ඔඵුරභහ අවරහ ි පඵන්පන් ්ත 2005 සි  2011 දක්හ හර 

සීභහපේදී භහ්ත ං්තධන අධිහරිඹ  කුලී ඳදනභ භත හවන 

රඵහ ළනීභ ිළිතඵ විසතයඹක්. ඒ ිළිතඵ ත පභොනහ වරි විසතය 

අලත නපත, භභ එභ ිළිතුරප්ත වන් ඇමුුපත ඔඵුරභහ  ඉදිරිඳ ක 

යන්නපත.  පපත පතඵන්ධපඹන් ත ක ප්ර ලසන අවන්න ි පඵනහ 

නපත අවන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

2010 ්තපේදී හවන 50ක් ඵහහිය ඳහ්තලසඹන්පන් කුලිඹ  

අයපන ි පඵනහ. රු ඇභි ුරභනි, ඒ හවන 50 ිළිතඵ 

විසතයඹක් ඔඹ ඇමුුපපත ි පඵනහද කිඹරහ  දළන න්න 

ුළළුන්ද? 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු ථහනහඹුරභනි, පපත ප්ර ලසනපේ (අ) (iv)න් අවනහ, එභ 

කුලී හවන ළඳය ආඹතනර නපත, ලිිළනඹන් ව අධතක් 

භණ්ඩර හභහජියින්පප නපත ව ලිිළනඹන් ප්තද කිඹරහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, තනි ුළද්රඹන්පන් තභයි පපත අදහශ 

හවන රඵහ පන ි පඵන්පන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දශ ලපඹන් කිඹන්න ුළළුන්ද, හවන 50 රළයිසුරක් 

ි පඵනහද කිඹරහ. හපන්  කතහද කිඹරහ භ  නපත ඕනෆ නළවළ. 

2010 දී හවන 50ක් අයපන ි පඵන රළයිසුරක් ඔඹ ඇමුුපත 

ඇුරපශේ ි පඵනහද කිඹරහ කිඹන්න. 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

2010 ්තපේ දීද? 

 

2391 2392 

[රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ] 

————————— 
*  ුළසතහරපේ තඵහ ඇත. 
*  நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔේ.  
 

රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු භන්ත්රීවුරභනි, 2010 ්තපේ දී  ඊ  ඩහ හවන ංතහක් 
අයපන ි පඵනහ.  
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

වරි, ඒ භක් නළවළ.  ඒ විසතය න් භ  රඵහ පදන්න 
ඔඵුරභහ  ුළළුන්ද? 
 

රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ුළළුන්.  
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එදහ ක ඔඵුරභහපන් පපත 
පතඵන්ධපඹන් ඉ ලීභක් ශහ.  ිළිතුරරුර  අදහශ පපත හපප 
ඇමුුපත ි පඵනපො   ඒහ  අඳ    ලින් රඵහ පදන්න කිඹරහ  
ඔඵුරභහ ෆභ පපනකුභ  දළනු ක යනහ නපත පවොයි.   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ිළිතුරරු පදන්න  ඉසප රහ ඒහ දුන්නහ  නපත පවොයි කිඹරහ 
හිතනහ.  
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔඵුරභහ පඳෝඩඩක් ඒ ළන සිඹලු පදනහභ දළනු ක පශො ක 

පවොයි. Thank you. 
 

 
අරීනඹ යහජත තහඹන් : විසතය 

இங்கதருக்கும் அசங்க ததறல்முற்சகள் : 

லபம் 
NON-FUNCTIONAL PUBLIC ENTERPRISES : DETAILS 

2187/’11 
3.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 

(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුද  වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතතුරභහපන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (3):  

(අ) (i) පභය  අරීනඹ ඳි න යහජත තහඹන් ංතහ 
පොඳභණද;  

 (ii) එභ තහඹන්හි නපත ප්තද;  

 (iii) එකී ආඹතනඹන්හි දළන  පේපේ නියුුර භසත 
පේයින් ංතහ පොඳභණද; 

 (iv) එභ ආඹතන පපත න වි  රඵහ ඇි  භසත 
අරහබඹ පොඳභණද; 

 (v) එකී ආඹතනඹන්හි ඳි න ළ ලු විඳීභ වහ 
යජඹ විසින් පන ඇි  ිළඹය ප්තද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද?         

(ආ) (i) අරීනඹ ඳි න යහජත තහඹඹන් 
පඳෞද්ලීයණඹ කිරීභ   පවෝ හදළමීභ  
 යුුර යන්පන්ද;  

 (ii) පනොඑපේ නපත, පපත අසථහපේදී එභ ආඹතන 
වහ ඹිත ප්ර හපධනඹ ළඳයීභක් සිදු කිරීභ  පවේුර 
ප්තද;   

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?         

(ඇ) පනොඑපේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 

நத, தட்டடல்  அகச்சகக் மகட்ட லன:  

(அ) (i) நட்டில் இங்கலிருக்கும் அசங்க 

ததறல்முற்சகரன் ண்ைக்கககமம்; 

 (ii) அம்முற்சகரன்  தபர்ககரமம்; 

 (iii) அந்நரலனங்கரல் தற்மபது பைபுந்து 

தகண்டிருக்கும் ஊறர்கரன் தத்த  

ண்ைக்கககமம்; 

 (iv) மற்படி நரலனங்கரன் இற்கமலகன  

தத்த நட்டத்கதமம்; 

 (v) அந்நரலனங்கரல் கைப்படுகன்ம பச்ச 

கனககரத் தர்த்துகலப்பதற்கு அசங் 

கத்தனல் மற்தகள்ரப்பட்ட நடலடிக்கக 

ககரமம் 

 அலர்  கூரல? 

(ஆ) (i) இங்கலிருக்கும் அசங்க முற்சகள் 

தனர்ப்படுத்தப்படவுள்ரனல அல்யது 

மூடப்படவுள்ரனல ன்பகதமம்; 

 (ii) இன்மமல், அகல இத்தருைத்தல் ன் 

ள்மூயதனக்கப்படுகன்மன  ன்பகதமம் 

 அலர்  இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of non-functional Public 

Enterprises in the country;  

 (ii) the names of those Enterprises;  

 (iii) the total number of employees working in 

those institutions at present; 

 (iv) the total loss of the aforesaid institutions to 

date; and 

 (v) the action taken by the Government to 

solve the problems that exist in those 

institutions? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the non-functional Public 

Enterprises are going to be privatized or 

closed; and 

 (ii) if not, as to why they are being 

recapitalized at this moment? 

(c) If not, why? 

2393 2394 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ (ජහතතන්තය මරත 
වපඹෝිනතහ අභහතත ව මුද  වහ ක්ර භපතඳහදන නිපඹෝජත 
අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக -  சர்லமதச நத 

கூட்டிகைப்பு அகச்சரும் நத, தட்டடல் பத 

அகச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

රු ථහනහඹුරභනි, මුද  වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතතුරභහ 

පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු පදනහ.  

(අ) (i) 08කි. 

 (ii) ඇමුුපභහි   ii ීනරු ඵරන්න. 

 (iii) ඇමුුපභහි   iii ීනරු ඵරන්න.   

 (iv) ඇමුුපභහි iv ීනරු ඵරන්න. 

 (v) ඇමුුපභහි 1 හි v ීනරු ඵරන්න. 

(ආ) (i) ඇමුුපභහි vi ීනරු ඵරන්න. 

 (ii) ඇමුුපභහි vii ීනරු ඵරන්න.   

 ඇමුුභ බහත* යිත.  

(ඇ)  ඳළන පනොනඟී. 

 
*බහපපතඹ භත තඵන රද ඇමුුභ: 
   சபபீடத்தல் கலக்கப்பட்ட இகைப்பு : 

   Annex tabled: 

2395 2396 

[පභභ ඇමුුභ ුළසතහරපේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்த இகைப்பு நூல் நகயத்தலும் கலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



2013 භළයි 10  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභි ුරභනි, පඵොපවොභ සුරි යි එභ ිළිතුරය 
පතඵන්ධපඹන්.  පපත අසථහපේදී භහ දළන න්න ළභළි යි,  “non
-functional” කිේහභ පපතහ දළන් ක්රිැඹහ වියහිත ි පඵනහද, 
නළ කනපත අරහබඹ ත ක ළඩි පිතන්  ඉදිරිඹ  භන් යපන 
ඹනහද කිඹරහ. 

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ක භ  එකින් එ  ඔඵුරභහ  කිඹන්න ුළළුන්.  ජනතහ 

පඳොපවොය භහභ ඈය කිරීභ  නිඹිතතයි. ඒ හපපභ හිඟුයහන 

සීනි- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභි ුරභනි, ඒ කිඹන්පන්  පඳෞද්ලීයණඹ යනහ 

කිඹන එද? 
 

රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. ඈය යනහ කිඹන්පන්, it will be liquidated. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

It will be liquidated.  

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Then, who will carry out the function of that 

institution? 

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

That will be delegated to others. For example, ජනතහ 
පඳොපවොය භහපපත නපත පේයින් සපේච්ඡහපන් විශ්රාහභ 
ළනීපපත පඹෝජනහ ක්ර භඹක් රඵහ දීභ පවෝ සීරය පේඹන් පර 
යජපේ ප්ර ධහන පඳොපවොය භහපත පද න සීභහහිත රංහ 
පඳොපවොය භහභ  ව සීභහහිත  පොශම පොභ්ත  
පඳොපවොය භහභ පත අනුයුක්ත කිරීභ  පඹෝජනහ ය 
ි පඵනහ. ඒ හපප වළභ එ භ පභොක් පවෝ වි ඳ 
පඹෝජනහක් ි පඵනහ. භහ එකින් එ ඔඵුරභහ  කිඹන්නපත.  

හිඟුයහන සීනි ්තභහන්තඹ  ඈය ශ යුුර ි පඵනහ. නමු ක 
දළන් එහි සීනි නිසඳහදනඹ  කිරීභ වහ එභ අභහතතහංලපඹන් 
 යුුර ය  පන ඹනහ.  න්තප  සීනි ්තභහන්තඹ ක 
එපවභයි.  එතපො  ශ්රී  රංහ යඵ්ත නිසඳහදන වහ අඳනඹන 
ංසථහ   ඈය කිරීභ  නිඹිතතයි.  ඇ ිළන්ඹ ්තභහන්තලහරහ 
සුදුසු  ආපඹෝජඹකු පත  ඳළරීපභන් අනුරරු  නහිත 
ලපඹන් ඉි රි න පභභ ආඹතනඹ ඈය ශ යුුර ඳි නහ. ඒ 
හපප එකින් එ  විසතය පභහි  ි පඵනහ.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භපප ඳශමුන අුරරු ප්ර ලසනඹ.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඉසප රහ ඇහුපේ? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ භභ පඳය සදහනභක් ලපඹන් ඇහුපේ.  

අද පේරහ ි පඵනහ පන් රු ථහනහඹුරභනි.    

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භක්  නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභි ුරභනි, පභයින් පඳපනනහ එ ඳළ කතකින් අරහබ  

රඵන ඒහ ඈය යනහඹ කිඹහ.  නමු ක ඒ ඹපත සරඳඹක් 
න්නහ. ඒ කිඹන්පන් පපතහ පඳෞද්ලීයණඹ  පඹොමු  
යනහ.  ඵරහපඳොපයො කුර න පේහ යන්න  ඵළරි වුණහභ  
පපත ඈය යරහ ඊ  ඳසපේ  වරහ දහනහ. ඊ  ඳසපේ ඒපක් 
හ්තඹ බහයඹ වුරු වරි යහවි. ඒ එ විධිඹකින් 
පඳෞද්ලීයණඹ කිරීභක්.  ඔඵුරභහ  භහ රු යනහ. එ 
විධිඹකින් යහක්පඹෝ ඳස  ව ඹ පදපනක් ඉන්නහඹ, පපත හපප 
ඒහ නළි  යන්න  ඕනෆඹ කිඹහ කිඹන්න  මුද  ඇභි  
ලපඹන්  ඔඵුරභහ  ලක්ි ඹක් ි බුණහ. ඒ සරඳපඹන්භයි භහ 
ප්ර ලසනඹ අවන්පන්. පපත යජඹ  ඵයක් නිහද පභපවභ යන්පන්? 
ඊ  ඳසපේ ඒ යන්න ඵළරි නිහ පඳෞද්ලීයණඹ යනහ ද 
කිඹහ  භහ ඔඵුරභහපන් අවනහ.  

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු  භන්ත්රීවුරභනි, අපො ප්ර ි ඳ කි ඹ භහ ඳළවළදිලි යන්නපත. 
පඳෞද්ලීයණඹ යන්න අඳ ඵරහපඳොපයො කුර න්පන් නළවළ.  
නමු ක ඔඵුරභහ දන්නහ, දළන් private sector-public sector 
partnership   ි පඵනහ.  විපලේපඹන්  අපො රු දඹහශ්රිbත ි පේයහ 
ඇභි ුරභහ ඹ ප ක අභහතතහංලඹක් වදහ ි පඵනහ - 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අභහතතහංල ඈය කිරීභ ? 
 

රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ. නළවළ. ඈය කිරීභ  පනොපයි. ඒහ තදුය  ක 
පනඹන්න පභොනහ පවෝ ක්ර භ පොඹහ න්න. පඵොපවෝ වි  
පඳෞද්ලි අංලඹ වහ යහජත අංලඹ   ඒහඵද්ධ පරහ   යුුර 
යන්න. 

යජපේ පො  වළන්ඹ  ඒ ි පඵන පතඳ ක රඵහ දීරහ, ඒහ 
පතඵන්ධ ය පන ළඩ යන්න අිළ ඵරහපඳොපයො කුර පනහ. 
භවය ඒහ වරි ිනහි රහ ි පඵනහ. භවය ඒහ අිළ  තභ 
හච්ඡහ  ය පන ඹනහ.  
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභි ුරභනි, භපප පදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ. ඔඵුරභහ 

පවිතදයේ ය ි පඵනහ  ඹපත ආඹතන non-performing  කිඹරහ. 

ඒ හපපභ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ක technically insolvent.  ඉි න්  

ඔඵුරභන්රහ ඒහ ක ඈය කිරීභ   යුුර ය පන ඹනහද? 

දළන් විදුලි බිර ළඩි යනහ. ඒ ළඩි යරහ දළන් නළත ක අඩු 

යරහ ි පඵනහ. පභහි ළඵෆ ත ක කඹ පභොක්ද?  Non-

performing  න්පන් නළි  දණ නළි  ය පන ක්රිැඹහය ලී ය 

පන ඹහභ තභයි ශ යු කප ක. ඒ පතඵන්ධපඹන් ඔඵුරභහ 

කිඹන්පන් පභොනහද?  

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීවුරභනි, ඒ ඈය යන්පන් ක නළවළ. 

පඳෞද්ලීයණඹ යන්පන් ක නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵුරභන්රහ ඒ යරහ ඉයයි පන්. රු ථහනහඹුරභනි, 

භපප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභපඹයි. එළනිභ ඉතහ ළද ක 

ප්ර ලසනඹක් භභ පපත අසථහපේදී අවන්පන්. ශ්රී  රංහ එඹහ්තරයින්ස  

ආඹතනඹ  2011ප්ත රුිළඹ  පෝන්  2,100 අරහබඹක් 

රළබුහ. ිනඹ අවුරුද්පද් රුිළඹ  පෝන් 2,900 අරහබඹක් රළබුහ. 

ඒ භදිහ  ඔඵුරභන්රහ ත ක ුණන් ඹහනහ 13ක් න්න රුිළඹ  

පෝන් 31,500ක් විඹදපත යන්න ඹනහ. දළන් පපත non-

performing company  එක් පර ි ඹහ පන   ඒ විධිඹ  ුණන් 

ඹහනහ 13ක් න්න ඔඵුරභන්රහ ළබිනේ අනුභළි ඹක් දීරහ 

ි පඵනහද? එපවභ නළ කනපත ඔඵුරභන්රහ ථහ යරහ Board of 

Directorsරහ භඟින් අනුභත යන්න කිඹරහ ළබිනේ එපක් 

ථහක් වුණහද, නළද්ද? 

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඒප ක ඹථහ ත ක කඹ පපතයි. දළන් 

පතපූ්තණ විභ්තලනඹක් යරහ ි පඵනහ. ඒ විභ්තලනඹ අනු 

අවුරුදු ඳවක් ඹන පො  පපත ආඹතනඹ රහබ රඵන ආඹතනඹක් 

ඵ  ඳ ක යන්න ුළළුන් කිඹරහ කිඹනහ.  විපලේපඹන්භ ඉදිරි 

්ත කිහිඳඹ ුරශ අලුි න් ුණන් ඹහනහ න්නහ. ඒ හපපභ 

ි පඵන ඒහ ප්ර ි ංසයණඹ යනහ. ඒ වහ විලහර මුදරක් 

ළඹ යන්න සිද්ධ පනහ. අපො ඵරහපඳොපයො කුර, අපො 

අභිප්ර හඹ to turn it around; පපත නළත යක් හසිදහඹ 

ආඹතනඹක් ඵ  ඳ ක යන එයි. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නමු ක ඔඵුරභන්රහ එපවභ කිඹරහ නළත කිඹනහ, "අිළ පපත 

න්නහ, අයපන විකුණරහ leaseback යනහ" කිඹරහ. 

Arizona Desert එ  ිනඹහ නපත ඕනෆ තයපත රහබඹ  න්න 

ුළළුන්පන්. රුණහයරහ ඔඵුරභහපප දළනු කභ පනදළනු ක 

ඇභි රුන්  කිඹරහ පදන්න. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි, ඔඵුරභහපප අුරරු ප්ර ලසන ුරනභ අවරහ ඉයයි. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එපවභ නළ කනපත ථහනහඹුරභහපන් අවන්න. එුරභහ ඒ 

අභහතතහංලඹ පවො  ශහ. 

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඕ වළන්හ්ඩ හ්තතහ  ඇුරශ ක වුණහභ අඳ  ඵරන්න 

ුළළුන්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 4 -2215/'12- (3), රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, ුරන්ළනි තහ  ක භහ එභ ප්ර ලසනඹ 

අවනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අභහතතුරභහ ඳළිතණ නළවළ. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඉදිකිරීපත, ඉංජිපන්රු පේහ, නිහ වහ 

පඳොදු ඳවසුපත අභහතතුරභහ පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය 

දීභ වහ ි  පදක්   ඉ රනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 5 -2537/'12- (4), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, රීනඩහ අභහතතුරභහ පනුපන් භහ එභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ි  පදක්   ඉ රනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ පද ඔඵුරභහපප 

අධහනඹ පඹොමු යන්න. පපත ප්ර ලසනඹ ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඉදිරිඳ ක 

යරහ ි පඵන්පන් 4ළනි තහ යි. පපත ප්ර ලසනඹ නිලසිකත 
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රුණක් ිළිතඵයි අවරහ ි පඵන්පන්. පරොකු හ්තතහ පවෝ 

පරොකු විණනඹන් පවෝ ිළිතඵ අවරහ ි පඵන ප්ර ලසනඹක් 

පනොපයි පපත. නිලසිකත පරභ අවරහ ි පඵන්පන්, "ජහතතන්තය 

රීනඩහ තය විහලඹ කිරීපපත අයිි ඹ යහජත රඳහහිනී නහලිහර  

අභතය පඳෞද්ලි රඳහහිනී නහලිහර  ක රඵහ දී 

ි පඵනහද?" කිඹහයි. රඳහහිනීඹ දිවහ ඵරහ පන හින්පඹො ක 

කිඹන්න ුළළුන්, "ඔේ" කිඹරහ. ඒ අයිි ඹ රඵහ දුන්පන් 

පොපවොභද, නිඹිතත ප න්ඩ්ත ඳන්ඳහන්ඹකින්ද, එභ අයිි ඹ රඵහ 

පදන පො  අනුභනඹ යුළ ක්රිැඹහ භහ්ත ප්තද කිඹන ප්ර ලසන 

තභයි අහ ි පඵන්පන්. පපත ප්ර ලසනර  ිළිතුරරු පදන්න ඵළරි නපත, 

එපවභ නළ කනපත පපත ප්ර ලසනඹ භඟ වළය ඹහපභන් පඳන්නුපත 

යන්පන් - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇභි ුරභහ ඳළිතණ නළත. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, ආණ්ඩු ඳක්පේ ප්ර ධහන ංවිධහඹුරභහ ක වතයළනි 

තහ  තභයි පපත   ඉ රන්පන්. පභුරභහ තභයි වළභ දහභ ක 

  ඉ රන්පන්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳළිතණ උ කතය පදන්න ඇභි ුරභහපප අධහනඹ පඹොමු 

යන්නපත. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇභි ුරභහ ආහ නපත පවොයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි. අවන්න හිප ක ි පඵන ප්ර ලසන දළනපන තභයි 

ඇභි ුරභහ පන්හ න්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඇභි ුරභහභ පන්හ 

නිමු. 
 

ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

භහතය - තයභ අධිපේගී භහ්තඹ : 
ඇසතපපතන්ුරත මුදර  

த்தகம - கதர்கம் அதமலக தநடுஞ்சகய: 

தப்பீட்டுத்ததகக 
MATARA - KATARAGAMA EXPRESSWAY : ESTIMATED COST 
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8. රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහඹ වහ භවහභහ්ත අභහතතුරභහපන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (1): 

(අ) (i) භහතය සි  තයභ දක්හ අධිපේගී භහ්තඹක් 
තළනීභ වහ පපත න වි  ළරසුපත ය ි පබ්ද; 

 (ii) එපේ නපත, එභ තහඳති ඹ වහ ඇසතපපතන්ුරත 
මුදර පොඳභණද; 

 (iii) එභ අයමුද  ඳඹහ නු රඵන්පන් පද්ය ඹ 
අයමුද ලින්ද; නළතපවො ක, විපද්ය ඹ 
අයමුද ලින්ද; 

 (iv) පද්ය ඹ වහ විපද්ය ඹ ලපඹන් ඳඹහ නු රඵන 
අයමුද  ප්ර භහණඹ පන් පන් ලපඹන් 
පොඳභණද; 

 (v) එභ අයමුද  ඳඹනු රඵන ආඹතන පවෝ ය   
ප්තද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත අධිපේගී භහ්තඹ ඉදිකිරීභ නිහ නි රහ 
ඟ ඳවශ නිපතනපේ ිළහින් පතභහන විලහර 
ංතහක් ංුරය  රක්වීභ සිදු විඹ වළකි ඵ 
දන්පන්ද; 

 (ii) එභ ත ක කඹන් ශක්හ ළනීභ වහ ළරසුපත 
ය ි පබ්ද; 

 (iii) භහ්තඹ ඉදිකිරීභ නිහ අහිිත විඹ වළකි ඉඩපත, 
පඵෝ හන් ඇුරළු අපනකු ක පද්ඳශ වහ 
න්දි පවීපපත ළරසුභක් ි පබ්ද; 

 (iv) ඒ වහ අනුභනඹ යන ක්ර භපේදඹ ප්තද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඇ) පනොඑපේ නපත, ඒ භන්ද? 

 
துகமமுகங்கள், தநடுஞ்சகயகள் அகச்சகக் மகட்ட 

லன: 

(அ) (i) த்தகமலிருந்து கதர்கம் லக அதமலக 

தநடுஞ்சகயதன்கம அகப்பதற்கக 

தற்மபது தட்டடப்பட்டுள்ரத ன்பகதமம்; 

 (ii) அவ்லமன், குமத்த கருத்தட்டத்தற்தகன 

தப்பீடு தசய்ப்பட்டுள்ர பைத்ததகக 

ததன்பகதமம்; 

 (iii) மற்படி நத தபமப்படுலது உள்நட்டு 

நதங்கரலிருந்த இல்யலடின் தலரநட்டு 

நதங்கரலிருந்த ன்பகதமம்; 

 (iv) உள்நடு ற்ரம் தலரநட்டிலிருந்து 

தபமப்படும் நதங்கரன் அரவு தலவ்மலமக 

கல ன்பகதமம்; 

 (v) மற்படி நதக லறங்கும் நரலனங்கள் 

அல்யது நடுகள் கல ன்பகதமம் 

 அலர் குமப்படுல? 

(ஆ) (i) மற்படி அதமலக தநடுஞ்சகய 

நர்ைக்கப்படுலதன் கைக நல்லர 

ஆற்ரப்பள்ரத்தக்கல் அகந்துள்ர பய 

கங்கள் தலள்ரப்தபருக்குக்கு உள்ரகய 

தன்பகத அலர் அமல ன்பகதமம்; 

 (ii) இந்நகயகககர தலர்ப்பதற்கக தட்டடப் 

பட்டுள்ரத ன்பகதமம்; 
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 (iii) தநடுஞ்சகய நர்ைக்கப்படுலதன் 

கைக இறக்க மநடும் கைகள், 

பர்தசய்கக உள்ரட்ட கன 

தசத்துகலக்கு இறப்பீடு லறங்கும் தட்ட 

தன்ர உள்ரத ன்பகதமம்; 

 (iv) அதற்தகன ககடப்படிக்கப்படும் முகமக 

ததன்பகதமம் 

 அலர் இச்சகபல் அமலப்ப? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he state - 

 (i) whether plans have been made by now to 

construct an expressway from Matara to 

Kataragama;  

 (ii) if so, the estimated cost of the aforesaid 

project; 

 (iii) whether the funds required for the aforesaid 

project will be obtained out of domestic 

funds or foreign funds;  

 (iv) separately, the amounts obtained out of 

domestic funds and foreign funds; and 

 (v) the names of the institutions or the countries 

which provide the aforesaid funds?  

(b)     Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that a large 

number of villages in the lower valley of 

Nilwala River are likely to be inundated as 

a result of the construction of the aforesaid 

expressway; 

 (ii) whether plans have been made to prevent 

the aforesaid situations; 

 (iii) whether arrangements have been made to 

pay compensation for the lands, crop 

cultivations and other property likely to be 

lost as a result of the construction of the 

aforesaid expressway; and 

 (iv) the methodology adopted in paying the 

aforesaid compensation? 

(c) If not, why? 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේයි. 

(අ)  (i) භහතය සි  තයභ දක්හ අධිපේගී භහ්තඹක් 
තළනීභ වහ න ළරළසභක් ළරසුපත ය 
පනොභළත. නමු ක, දක්ෂිණ  අධිපේගී භහ්තඹ භහතය 
සි  වපතඵ න්පතො  දක්හ දී්තක කිරීභ ිළණි  පපත 
න වි  ළරසුපත යිතන් ඳීන.  

 (ii) දක්ෂිණ අධිපේගී භහ්තඹ භහතය සි  වපතඵන්පතො  
දක්හ දී්තක කිරීභ ිළණි අලත න ලතතහ 
අධතඹනඹ පපත දිනර සිදු යිතන් ඳීන. ලතතහ 
අධතඹනඹ අහන පේ විසතයහ කභ භහ්ත 
ළරසුපත අධතඹනඹ ද නිභ කිරීපභන් අනුරරු 
පභභ තහඳති ඹ වහ දශ ඇසතපපතන්ුර 
ණනඹ ශ වළකි පේ. 

 (iii)  පපත අසථහපේ ීනයණඹ ශ පනොවළකිඹ. 

 (iv)  පපත අසථහපේ ීනයණඹ ශ පනොවළකිඹ. 

 (v) පපත අසථහපේ ීනයණඹ ශ පනොවළකිඹ. 

(ආ)  (i) දළන  සිදු පපයිතන් ඳි න ලතතහ අධතඹනඹ 
අහනපේ පභභ තහඳති ඹ පවේුරපන් සිදු න 
ඳහරිරි ව භහජීඹ ඵරඳෆභ තක්පේරු කිරීභ 
වහ ඳහරිරි ඵරඳෆපත තක්පේරු අධතඹනඹක් 
සිදු යනු රළපබ්.  

  පභභ අධතඹනපේ දී පභභ තහඳති ඹ පවේුරපන් 
සිදු න  ඳහරිරි ව භහජීඹ ඵරඳෆභ පන් 
පන් ලපඹන් ළරකි ර  නු රඵන අතය, 
නි රහ ඟ ඳවශ නිපතනපේ ිළහින් පතභහනර  
පභභඟින් සිදු න ඵරඳෆභ ද  අධතඹනඹ යනු 
රළපබ්.  

 (ii) ඳහරිරි ඵරඳෆපත තක්පේරු අධතඹනපේදී පභභ 
තහඳති ඹ භඟින්  සිදු න ඳහරිරි ව භහජීඹ 
ඵරඳෆපත අභ ය ළනීභ  ක්ර භපේදඹක් ස 
යනු රඵන අතය තහඳති ඹ ක්රිැඹහ කභ න හර 
සීභහපේදී ව ඉන් ඳසු පභභ ක්ර භපේදඹ  අනු 
ක්රිැඹහ කිරීභ  ිළඹය නු රළපබ්. 

 (iii) ස ළභළ කපතන් පතොය නළත ඳදිංික කිරීපපත 

ජහි   ප්ර ි ඳ කි ඹ - National Involuntary 

Resettlement Policy - අනු පභභ තහඳති ඹ 
පවේුරපන් ඉඩපත අහිිත න ුළද්රඹන්  
ප්ර ි සථහඳන ළරළසභක් ිළිතපඹර යන අතය, 
න්දි පවීභ, ඉඩපත අ කඳ ක ය ළනීපපත ඳනත  
වහ ඉවත ප්ර ි ඳ කි ඹ  අදහශ සිදු යනු රළපබ්. 

 (iv) (a) ස ළභළ කපතන් පතොය නළත ඳදිංික 

කිරීපපත ජහි  ප්ර ි ඳ කි ඹ - National 

Involuntary Resettlement Policy - අනු පභභ  

  තහඳති ඹ පවේුරපන් ඉඩපත අහිිත න 
ුළද්රඹන්  ප්ර ි සථහඳන ළරළසභ ිළිතපඹර 
කිරීභ. 

  (b) ඉඩපත අ කඳ ක ය ළනීපපත ඳනත  අනු න්දි 
පවීභ  සිදු කිරීභ. 

(ඇ) ඳළන පනොනඟී. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භපප ඳශමුන අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි. 

වපතඵන්පතො  දිසත්රිපක්ඹ වයවහ ඹන  පො   ළන ඔඵුරභහ ඵරහ 

නීවි. රු ඇභි ුරභනි,  භහතය දිසත්රිපක්ඹ  අදහශ  භභ 

ඔඵුරභහපන් පපත හයණඹ  දළන න්න ුරම්යි. දළන භ ක 

ිතනින්පදෝරු පදඳහ්තතපපතන්ුර විසින්  නිකු ක යන රද 

සිි ඹපතර පඹෝජිත අධිපේගී භහ්තඹ ඹන භහ්තඹ රකුු ය 

ි පඵනහ. ඒ කිඹන්පන්  භහතය සි  වපතඵන්පතො  දක්හ පපත 

අධිපේගී භහ්තපේ  භන් භහ්තඹ පභන්න පපතයි කිඹහ දළන  

අභහතතහංලඹ වඳුනහ පන  ි පඵනහද?  
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රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු ථහනහඹුරභනි, රු භන්ත්රීවුරභහ අහ ි බුපණ්  භහතය  

සි  තයභ දක්හ  පඹෝජිත අධිපේගී භහ්තපේ විසතය ළනයි.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ. ඔඵුරභහ  කිඹන්පන් වපතඵන්පතො ඹ කිඹරහ පන්. 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵුරභහපප ප්ර ලසනඹ යි භහ උ කතය දුන්පන්. ඔඵුරභහපප 

ප්ර ලසනඹ නිළයදි නළවළ. විපලේපඹන්භ යජඹ ප්ර හල ය  

ි පඵන්පන් භහතය සි  වපතඵන්පතො  දක්හයි.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරි. තයභ  ඹන්පන් වපතඵන්පතො  ඳහු යපනයි. 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

පපත න වි  අදහශ ලතතහ හ්තතහ ස පපයිතන් 

ඳි නහ.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, නළවළ. භභ ඔඵුරභහපන් ඇහුපේ පපතයි.  ිතනින්පදෝරු 

පදඳහ්තතපපතන්ුරපන් නිකු ක ය ි පඵන සිි ඹපතර ි පඵනහ, 

'පඹෝජිත භහ්තඹ' කිඹරහ track එක් දහරහ.  

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඊ  අදහශ ළරසුපත ස යිතන් ඳි න අතය, පභොනහ පවෝ 

ඒ ප්ර පද්ලපේ අලතතහ පවෝ ඉ ලීපත අනු ඒ ිළිතඵ ළරසුපත 

ස යිතන් ඳි නහ. එහි පනසවීභක් සිදු පන්න ුළළුන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වඳුනහ  කත භහ්තඹ ප්ර සිද්ධ යරහ ි පඵනහද? 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

නළවළ, නළවළ.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ  ඵරන්න ුළළුන්, අද 

නහයහපවේන්ිළ   සිි ඹපත හ්තඹහරපඹන් වපතඵන්පතො  ව භහතය 

දිසත්රිපක්ර සිි ඹභක්  කපතො ක. පපත සිි ඹපතර ඳහයක් රකුු 

ය ි පඵනහ, 'පඹෝජිත භහ්තඹ' කිඹරහ.  

රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු භන්ත්රීවුරභහ, ඔඵුරභහ  කිඹන්පන් පඳොශපේ රකුු යරහ 

ි පඵනහ කිඹරහද?  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පඳොපශොපේ ඳහයක් රකුු යරහ නළවළ. සිි ඹපපත.  

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

සිි ඹපපත රකුු ය ි පඵන්පන් ඒ අදහශ න- 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පඹෝජිත භහ්තඹක් ඇරහ ි පඵනහ. ඒ කිඹන්පන් ඒ න් 

ඳයහ න්නහ කිඹන එපන් රු ථහනහඹුරභනි. ිනහි රහ 

පඳොපශොපේ රකුු යන්න ඕනෆ, හුුලින්.  

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු භන්ත්රීවුරභහ, පපත ඳළවළදිලි ය ළනීභක්. රු 

ථහනහඹුරභනි, මුලින් එුරභහපප ප්ර ලසනඹ එුරභහ ඳළවළදිලි 

යන්න ඕනෆ.  පපත  සිි ඹපපත රකුු යරහ ි පඵන්පන් අදහශ 

පඹෝජිත ළරළසභ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අවන්පන් ජනතහ දළනු ක යනහද කිඹන එ. ඒ පන් 

ඕනෆ? 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඩදහසිර පඹෝජිත ළරළසභ රකුු යරහ  යුුර ශහයි 

කිඹරහ පපතපක්  සීරයබහඹක් නළවළ. අදහශ නිළයදි ළරසුපතත 

යරහ සීරය වුණහ  ඳසපේ තභයි ඒ ිළිතඵ ීනන්දුක් න්පන්. 

ඒ ඇපයන්න පඳොපශොපේ පොපවේ ක දළන  වන් යරහ නළවළ.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පඳොපශොපේ ඉරි ඇරහ නළවළ.  

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵුරභහ   පපතපක් ි පඵන ළ ලු පභොක්ද? 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි,  භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, ඳසු ිනඹ 

හරපේ -භභ දන්පන් නළවළ වපතඵන්පතො  දිසත්රිපක්පේ එපවභ 

වුණහද කිඹරහ. -භහතය දිසත්රිපක්පේ පො පේ නපත රු 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

ථහනහඹුරභනි, පවලිපොො යඹකින් ඇවි රහ පවලිපොො ්ත 

එ ඳව ක යරහ පභන්න පපතයි කිඹරහ රකුු ය පන ිනඹහ. 

දළන් එුරභහ කිඹනහ, පඳොපශොපේ නළවළයි කිඹරහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵුරභහ අවන්න, ළසපො ක එපවභ ජහ ඇර ඳළ කප ක වුණ පද් 

පනහද කිඹරහ. එපවභ ඇහුහ නපත වරි.  

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, ඳසු ිනඹ හරපේ පවලිපොො ්ත 

එක් ඇවි රහ ඳව ක යරහ demarcate ය පන ිනඹහ.  

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු ථහනහඹුරභනි, නවීන තහක්ණඹ අනු ගූ  සිි ඹභ 

අනුයි පපත  යුුර යන්පන්. භන්ත්රීවුරභහ  ඹපත කිසි ඳළවළදිලි ය 

ළනීභක් අලත නපත ඒ හපපභ ඔඵුරභහ නිපඹෝජනඹ යන 

ප්ර පද්ලඹ ිළිතඵ ජනතහ  ඹපත ප්ර ලසනඹක් ි පඵනහ නපත ඒ 

ිළිතඵ ථහ යරහ අඳ  විඳුභ  එන්න ුළළුන්. පභන්න පපත 

සථහනපඹන් භහ්තඹ වළපදනහඹ, පපත පපත ජනතහ  වහනිඹක් 

නහඹ කිඹරහ නිළයදි, සථහය දළන  පොපවේ ක වනක් 

නළවළ. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, එපවභ නපත ිතනින්පදෝරු 

පදඳහ්තතපපතන්ුර ක එක් අභහතතහංලඹ  හච්ඡහ යන්න 

පයි. පභොද, දළන් පපත track එපක් ඉන්න ිතනිසසු රඵර පරහ 

ඉන්පන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභි ුරභහ, භහ හිතන වළන්ඹ  තමුන්නහන්පේ සිඹලු පදනහ 

ළරහ භහතය ච්පච්රිපේදී ඒ ළන හච්ඡහක් ශහ නපත 

පවොයි.  

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

පවොභයි, රු ථහනහඹුරභනි. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භපප පදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹද පොපවේද? 

රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, රු ථහනහඹුරභනි පදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ. අපො 

ඳශහප ක ළඩක් පන්.  

රු අභහතතුරභනි, භහතය දිසත්රිපක්පේ පොවි ජනතහ 

නිපඹෝජනඹ යන නි රහ නිපතන පොවි ංවිධහනඹ ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ, පපත ලතතහ අධතඹන  යුුරරදී විපද්ය ඹ 

ව පද්ය ඹ විපලේඥඹන් භත ඵය තළබීපපත ක්රිැඹහලිඹක් සිදු 

පනහ විනහ, හපතප්ර දහයි පොවි භව කරුන්  ි පඵන අ ක 

දළකීපත, ඒ  ප්ර පද්ලර ි පඵන භූපෝලීඹ ත ක කඹ වහ ජරවන 

ය හ ආදී හයණහ ිළිතඵ ළරකි රක් දක්න්පන් නළවළ 

කිඹරහ. නි රහ ඟ පඹෝජනහ ක්ර භපේදී ක සුද්පදෝ ළන විලසහඹ 

තඵරහ ළප්ඩ යන්න ිනහි රහ ඇනුණහ. ඒ නිහ පපත තහඳති පේදී 

හපතප්ර දහයි පොවීන්පප අ ක දළකීපත පතබහයඹ ප්ර පඹෝජනඹ  න්න 

පභොක්ද අභහතතහංලඹ  ි පඵන ළරළසභ? 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු ථහනහඹුරභනි, සුද්පදෝ පනළ රහ ළරසුපත වදුළ 

ේන්ඹ වුද කිඹරහ පපත යපේ ජනතහ දන්නහ. පපත ජනතහහදී 

යජඹක්. ජනතහ  ඇහුපත න් දීරහ  යුුර යන්පන්. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

චීන්නු රහංකිපඹෝද? 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

නි රහ නිපතනඹ භඟ වළයරහ තභයි පපත  යුුර පපයිතන් 

ඳි න්පන්. රු ථහනහඹුරභනි, යහඹ වහ භවහභහ්ත 

අභහතතහංලඹ  මී  අදහශ න අපනකු ක අභහතතහංල භඟ හච්ඡහ 

යන අතය, භහතය දිසත්රිපක් ළරසුපත ිතම් ක භඟ හච්ඡහ 

යරහ ඹපත කිසි ළ ලුක් ි පඵනහ නපත අඳ  නියහයණඹ 

යන්න ුළළුන්. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භපප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි. 

භවහභහ්ත අභහතතහංලඹ ීනයණඹක් අයපන ි පඵනහද, පපත 

ඉදි යන භහතය - වපතඵන්පතො  අධිපේගී භහ්තඹ ඇුරළු ිතන් 

ඉදිරිඹ  ඉදි න අනිකු ක අධිපේගී භහ්ත පඳොපශො  තයභක් 

ඉවිතන්, ඳහරපත ආහයපඹන් පොන්රීනේ ු භත ඉදි   යන්න? 

 
රු නි්තභර  පොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු ථහනහඹුරභනි, ඳව ක බිපත ව ඒ අ   සිදු න ඳරිය 

ඵරඳෆපත ිළිතඵ ඉදිරිඳ ක න හ්තතහ භත ඒ  යුුර යන්න 

අි රු ජනහධිඳි ුරභහ නිපඹෝ යරහ ි පඵනහ. ඒ අනු 

 යුුර යිතන් ඳි නහ. ළරසුපත යන්පන් ක ඒ ආහයපඹන්ඹ 

කිඹන එ වන් යනහ.  
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[රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ] 
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9.  රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළත ඳදිංික කිරීපපත අභහතතුරභහපන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) උුරරු ඳශහප ක, පතඳ කනුය ප්ර හපද්ය ඹ ප පත 
පොේඨහපේ ිළහි හ ි පඵන පභොනයළ පතභහනඹ, 
නළත ඳදිංික යවීපපත ළඩිළිතපශ ඹ ප ක බිහිව 
පතභහනඹක් ඵ ිළිතන්පනහිද? 

(ආ) (i) එභ පතභහනපේ නළත ඳදිංික යන රද ඳවු  
ංතහ පොඳභණද; 

 (ii) එභ පතභහනපේ නළත ඳදිංික ශ ජනතහ  
යජපේ අනුග්රගවපඹන් රඵහ පදන වන ප්තද; 

 (iii) එ ඳවුරක් වහ එභ වන රඵහ දීභ පනුපන් 
යජ ඹ ළඹ ශ මුළු මුදර පොඳභණද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ඇ) පනො එපේ නපත, ඒ භන්ද? 

 
ள்குடிமற்ம அகச்சகக் மகட்ட லன: 

(அ) லட கைத்தன் சம்பத்நுல பமதச தசயரர் 

பலல் அகந்துள்ர தனதலல கனது 

ள்குடிமற்ம மலகயத்தட்டத்தன் கழ் உருலன ஒரு 

கம் ன்பகத அலர் ற்ரக்தகள்ல? 

(ஆ) (i) மற்படி கத்தல் ள்குடிமற்மப்பட்ட 

குடும்பங்கரன் ண்ைக்கக த்தகனதன்ப 

கதமம்; 

 (ii) மற்படி கத்தல் ள்குடிமற்மப்பட்ட 

க்கலக்கு அச அநசகைமடன் லறங்கப் 

படும் நலைங்கள் கலதன்கத மம்; 

 (iii) குடும்பதன்ரக்கு மற்படி நலைத்கத 

லறங்குலதற்கு அசு தசயவு தசய்த தத்தப் 

பைத்ததகக வ்லரதலன்பகதமம் 

 அலர் குமப்படுல? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked  the Minister of Resettlement:  

(a) Will he admit that Monarawewa village in the 

Sampathnuwara Divisional Secretary's Division in 

the Northern Province is a village created under 

the resettlement programme?  

(b) Will he state - 

 (i) the number of families that have been 

resettled in the aforesaid village;  

 (ii) the nature of Government assisted relief that 

is provided to the people who have been 

resettled in the aforesaid village; and 

 (iii) the total amount of money spent by the 

Government per family on providing the 

aforesaid relief? 

(c) If not, why ? 

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ (නළත ඳදිංික කිරීපපත 
අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன் - ள்குடிமற்ம அகச்சர்) 

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 

Resettlement)  

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය පභපේඹ. 

(අ) පභොනයළ පතභහනඹ 1984 ්තපේ ඇි  යන රද්දක් 
න අතය, එහි මු  හරපේ ඳවු  202ක් ඳදිංික සි  ඇත. 
1999 ්තපේදී ත්රඑසතහදි ග්රගවණඹ  නුර ව පභභ 
පතභහනඹ 2008 ්තපේ භහනුෂීඹ පභපවයුපතලින් ඳසු 
නළත අ ක ඳ ක ය න්නහ රදී. ඳසු පභභ පතභහනපේ 
බිපත පඵෝපතඵ ඉ ක කිරීපභන් අනුරරු 2011.09.15  දින 
සි  පපත දක්හ ශ්රී  රංහ භවළලි ං්තධන අධිහරිපේ එ  
රහඳ භවළලි පන්හසි තහඳහය ශභනහහය 
හ්තඹහරඹ භඟින් නළත ඳදිංික කිරීභ සිදු පිතන් ඳීන. 
පභභ පතභහනඹ නළත ඳදිංික කිරීභ ඹ ප ක ඇි  ව න 
පතභහනඹක් පනොන අතය, 1984 ්තපේදී ඇි  යන 
රද පතභහනඹකි. 

(ආ) (i) 2013.03.31 දින න වි  පභොනයළ පතභහනපේ 
නළත ඳදිංික ශ ඳවු  ංතහ 109කි. 

 (ii) මු  ඳදිංික ඳවු  68ක් වහ නළත ඳදිංික කිරීපපත 
අභහතතහංලපේ ප්ර ි ඳහදන භත ක්රිැඹහ කභ ළලිඔඹ 
ි යහය නිහ ං්තධන ළඩ  වන ඹ ප ක 
නිහ ආධහය රඵහ දී ඇත. 

නළත ඳදිංික ඳවු  වහ ආ්තථි ං්තධන අභහතතහංලඹ ව 

පරෝ ආවහය ංවිධහනඹ ඹ ප ක විඹිත රහ රඵහ දී ඇි  අතය, 

සථිය ජර ඳවසුපත ස ය න්නහ පතක් තහහලි ඳහනීඹ 

ජර ඳවසුපත රඵහ දී ඇත. 

 (iii) නිහ ආධහය පර රුිළඹ  325,000.00ක් ඳභණ. 

(ඇ) ඳළන පනොනඟී. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපප ඳශමුන අුරරු ප්ර ලසන පභපේයි.  

ඒ නළත ඳදිංික යවීභ  රක් න ජනතහපන් අඳ  

අවන්න රළපඵන භළසිවි ර තභයි ඒ අඹපප ඹන්තර ඳවසුපත ව 

ජීපනෝඳහඹ ං්තධනඹ  ප්ර භහණ ක මුද  අනුග්රගවඹක් 

රළපඵන්පන් නළවළ කිඹන එ. රු ඇභි ුරභනි, ඔඵුරභහ එඹ 

තතඹක් කිඹරහ ිළිතන්නහද?  

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු ථහනහඹුරභනි, මුලින් යන්න ඕනෆ නිහ 

ං්තධනඹයි. ඊ  ඳසු තභයි අපනක් ඒහ රඵහ පදන්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ භවළලි රහඳඹ ුරශ ළලිඔඹ ප්ර පද්ලපේ නිහ 500ක් ඉදි 

යන්න රුිළඹ  රක් 1,500 මුදරක් අි රු ජනහධිඳි ුරභහ 

පපත න වි  පන් ය දී ි පඵනහ. ඒ අනු නිහ 200 ළඩ 

අන් ය ි පඵනහ. ත නිහ 300 ළඩ අන් පිතන් 

ඳි නහ. ඒ නිහ 500හි ළඩ අන් ශහ  ඳසු නළත ක 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

නිහ 1,000ක් වදන්න අලත  යුුර යන්න ඵරහපඳොපයො කුර 

පනහ. පපත නිහ වහ අලත ඹන්තර ඳවසුපත ළඳයීභ  

අලත සිඹලු  යුුර ආ්තථි ං්තධන අභහතතහංලඹ ඹ ප ක පපත 

න වි  සිදු පිතන් ඳි නහ.  

   
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපප පදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි. 
නිහ තළපනන පතක් ජනතහ ජී ක පන්න  ඕනෆ. ඒ 
කිඹන්පන් ඳරිපබෝජනඹ  තභන්පප ජන ජීවිතඹ ක්රිැඹහ කභ 
යන්න. භභ ඔඵුරභහපප අධහනඹ  පඹොමු යන්න ඹන්පන් පපත 
හයණඹයි. පපත නිහ වළපදන පතක් ඳභණක් පනොපයි, ඒ 
අඹපප ජීපනෝඳහඹ ඹපත කිසි ත ක කඹ  එන   යජපඹන් රඵහ 
පදන වනහධහය භදි කිඹන එයි භපප අදව. ඒ ළඩි දියුු 
යන්න  පභොක්ද ඔඵුරභන්රහ න්න ිළඹය? 

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු ථහනහඹුරභනි, අලත ප්ර භහණ ක වනහධහය රඵහ 

පදනහ. තමුන්නහන්පේ පභොනයළ ඳළ කත  ිනහි රහ පඳෝඩඩක් 

පොඹහ ඵළලුපො ක පවොයි. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ිනහි රහ පොඹහ ඵරරහ තභයි පපත ප්ර ලසනඹ අවන්පන්. 

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

භහ ක එක් ඹන්න එන්න. තමුන්නහන්පේ තනිපඹන් ිනඹහ  වරි 

ඹන්පන් නළවළ. 
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

තනිපඹන් ිනඹහභ අඳක්ඳහීන පතොයුරරු පවොඹහ න්න 

ුළළුන්. 
 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

භ  ළයි, පභොනයළ  වරිඹ  ිනඹහද කිඹරහ.  
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ ිනඹහඹ කිඹරහ ඔොුළ පශො ක ඔඵුරභහ ඇභි පභන් අස 

පනහද? 
 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

එපවභ අස පන්න ුළළුන්ද? 

 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එපවභ නපත පචෝදනහක් යන්පන් පභො ද? 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අුරරු ප්ර ලසනර  ඒ ක අයිි යි. 

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභනි, තමුන්නහන්පේපප ිළඹහ 

එ ටීටීඊ ංවිධහනඹ  ආයුධ, සිපභන්ි  ව මුද  දුන්නහ. ඒහ 

ඳහවිච්ික යරහ තභයි එ ටීටීඊ එපන් අපො වමුදහ  ළහුපේ. 

ඒ ඔොුළ වුණහභ තමුන්නහන්පේ ඉ රහ අස පනහද?  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පභොක්ද ඔඵුරභහ කිේපේ.  2005 ජනහධිඳි යණපේදී මුද  

දුන්නහඹ කිඹරහද කිේපේ? භ  ඇහුපණ් නළවළ.  
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වරි. හච්ඡහ  ඉඩ පදන්න ඵළවළ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

2005 ජනහධිඳි යණපේදී එ ටීටීඊ එ  මුද  දුන්නහඹ 

කිඹරහද කිේපේ ඔඵුරභහ.  

 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

තමුන්නහන්පේපප ඊ ශඟ ප්ර ලසනඹ  උ කතය පදන්නපත. 

 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භ  අහුපන් නළවළ කිඹුළ පද්. භපප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ 

අවන්න ඉඩ පදන්න.  

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

තහ කතහ යුළ පද් කිේපේ. අවුළ පද්  උ කතය දීරහ ි පඵනහ. 

ආඳහු උ කතය පදන්පන් නළවළ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ පනොපයි, එුරභහයි භපන් ප්ර ලසනඹ ඇහුපේ.  

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ආඳහු කිඹන්න ඕනෆද තමුන්නහන්පේ ? 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භපප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි. පභුරභහ කිේහ, 2005 

ජනහධිඳි යණපේදී එ ටීටීඊ එ   ලි දුන්නහඹ කිඹරහ. 
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ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අනලත ඒහර  ඳළ රළපන්පන් නළුර රුණහයරහ-  

 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

භභ කිේපේ යණසිංව පප්ර ේභදහ ජනහධිඳි ුරභහ ආයුධ දුන්න 

එ ළන එ ටීටීඊ එ .  

 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඳ රළපන්න වුභනහක් නළවළ, එුරභහයි කිේපේ. භභ 

පනොපයි. 

 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ඒ ආයුධ බහය  කුර එක්පන ක ඉන්නහ. එ ටීටීඊ 

ංවිධහනපේ පදළනිඹහ.  
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ පනොපයි, එුරභහයි කිේපේ. [ඵහධහ කිරීභක්] වරි ඵයඳතශ 

පචෝදනහක් පශේ. 2005 ජනහධිඳි යණපේදී එ ටීටීඊ එ  

 ලි දුන්නහඹ කිඹරහ කිේහ. 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ක ප්ර ලසනඹක්. 
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, ඒ ප්ර ලසනඹක් පනොපයි. 
 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

ඵයඳතශ පචෝදනහ තභයි ි පඵන්පන්. 
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ ප්ර ලසනඹක් පනොපයි. 
 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

එ ටීටීඊ එ හුයත  යරහ ආයුධ දීරහ පශහ 
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

  කතහ. ඒ පන්ද වුපණ්?  
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පභුරභහ    ක ළයදුණහ, පඳො  ක ළයදුණහ.  

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අුරරු ප්ර ලසන ුරනභ ඉයයි.  

 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

එ ටීටීඊ ත්රඑසතහදීන් පොශම  පන්හ පන න්න දීරහ, 

ආයුධ දීරහ-  

 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි, පන්පඹන් අවන්න.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ පන්පඹන් අවන්නපත. 

 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

අන්ි භ  පශහ  
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 කතහ. ඒ පන් වුපණ්. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි, පශහ  
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 කතහඹ කිඹරහ කිඹන්න පවො නළවළ පන් පපත උ කතරීතය 

බහපේදී. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අන්න වරි. ඒ ක න්න ඕනෆ ප්ර ලසනඹක් වළන්ඹ .  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ වළදිඹහපේ රක්ණඹක්. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පජතසඨ භන්ත්රීවරු කිහිඳ පදපනක් ඉන්නහ. රුණහයරහ 

එුරභන්රහපන් උඳපදස න්න.  
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

උඳපදස න්නහ. භභ වළභ පේරහපේභ උඳපදස අයන්නහ.  
 

රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

නහඹ පඹකු පන්න ඵරහ පන ඉන්න පො  ඔපවොභද ථහ 

යන්පන්?  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ අනුභනඹ යන්පන් ඔඵුරභහපප ක්රිැඹහදහභඹ, රු 
ථහනහඹුරභනි. ඔඵුරභහ ක හරඹක් ි සපේ අනුභනඹ යුළ 
ක්රිැඹහදහභඹක් ි පඵනහ. භභ ක ඒයි අනුභනඹ යන්පන්. භපප 
ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ පභඹයි.  

රු ඇභි ුරභනි, භභ ඇහුපේ 2005 ජනහධිඳි යණපේදී 
එ ටීටීඊ එ   ලි දුන්න එ ළන  පනොපයි. භභ කිේපේ 
නළත ඳදිංික යවීපපත ක්රිැඹහලිපේදී ඒ අහිං ජනතහ ඹපත කිසි 
උස ජීන භේ භ  එනුරරු රඵහ පදන යහජත වනහධහයඹ 
ප්ර භහණ ක පනොන ඵයි.  

 
රු ුණණය කන වීයපෝන් භවතහ 
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)   

(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

අලත වනහධහය රඵහ පදනහ රු ථහනහඹුරභනි. ත 

භදි නපත ඒහ හ්තතහ වුණහභ ත ක රඵහ පදනහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පඵොපවොභ සුරි යි ඔඵුරභහ . අය ළරැදි ථහ කිඹන්න එඳහ. 

ඒ ළරැදියි. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 10-2714/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, පෞත අභහතතුරභහ පනුපන් භහ 

එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ භහඹක්   ඉ රහ සින්නහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, මී  ළඩිඹ විධිභ ක ක්රිැඹහලිඹක් පන 

ඹන්න අලතයි.  

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ පභොක්ද?  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඇභි රු 67 පදපනකුපන් දළන්  පපත රු බහපේ ඉන්පන් 

ඇභි රු අ  පදනහයි. පභොක්ද පපත අඹ යන්පන්?  

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එුරභන්රහ ඇභි පත යන්න ක එඳහ ඹළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ප්ර ලසනර  උ කතය  පදන එ ිතක් එුරභන්රහ   පන 

පභොනහද  යන්න ි පඵන්පන්?  

 
රු භන්ත්රීවයපඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் ஒருலர்) 

(An Hon. Member) 

ඔඵුරභහ එන්පන ක ඳහු පරහ පන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පභන්න පපත හපප අි ඳණ්ඩිතඹන් නිහ තභයි අද ආ්තථිඹ 

ඩහ ළන්රහ ි පඵන්පන්. නමු ක අඳ විඳක්පේ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වළභ ඳළ කප කභ ඳණ්ඩිතපඹෝ ඉන්පන්. ඒයි ප්ර ලසනඹ.  

 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 
 

 "භහින්ද ිකන්තන- ඉදිරි දළක්භ":  ධීය ආපතඳන්න 
ළඳයීභ 

"ஹந்த சந்தகன - தர்கயமநக்கு": னலர் 

உபகைத் ததகுத 
"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" : 

PROVISION OF FISHING GEAR 

2773/'12 

11.  රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
      (ண்புகு தசம ஜமசக) 

      (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

  ධීය වහ ජරජ පතඳ ක ං්තධන අභහතතුරභහපන් ඇස 

ප්ර ලසනඹ - (1):   

(අ) (i) ශ්රී  රංහපේ ිතරිදිඹ වහ යදිඹ ධීය ්තභහන්තපේ 
පඹපදන ධීයයින් ංතහ; 

 (ii) 2010 භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ඹ ප ක "ෆභ 
ධීය හ්තිතපඹකු වහභ ආපතඳන්න 
ේ රඹක් රඵහ පදන්පනිත" ඹනුපන් ව 
පඳොපයොන්දු  අනු පපත නවි  ආපතඳන්න රඵහ 
දී ඇි  ධීයයින් ංතහ;  

 (iii) එකී ආපතඳන්න ේ ර රඵහ පනොදුන් ධීයයින් 
ංතහ; 

2415 2416 
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 (iv) උක්ත රුණ වහ පඳොපයොන්දු ව ්තපේ සි  
පපත දක්හ හ්තෂි පන් යන රද මුදර;   

 (v) එක් ආපතඳන්න ේ රඹක් වහ ළඹ න මුදර;  

 පොඳභණද ඹන්න පන් පන් ලපඹන් එුරභහ වන් 
යන්පනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ආපතඳන්න ේ රඹ  අඹ ක ධීය 
ආපතඳන්න ප්තද; 

 (ii) එභ ේ ර පනොිතරපේ රඵහ දී ි පබ්ද; 

 (iii) පනොඑ පේ නපත, එඹ රඵහ දුන්  පභපේදඹ ප්තද; 

 (iv) පභපතක් ඉවත වන් ධීය ආපතඳන්න රඵහ 
පනොදුන් ධීයයින්  එභ උඳයණ රඵහපදන දිනඹ 
ප්තද; 

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද? 

(ඇ) පනොඑපේ නපත, ඒ භන්ද? 

 

கடற்தமறல், நக லரமூயங்கள் அபலருத்த அகச் 

சகக் மகட்ட லன:  

(அ) (i) இயங்ககல் நன்னர் ற்ரம் உலர்நர் ன்படிக் 

ககத்ததறலில் ஈடுபடுகன்ம னலர்கரன் 

ண்ைக்கக வ்லரதலன்பகதமம்; 

 (ii) 2010 ஹந்த சந்தகன தர்கயத்தற்கன 

ததகயமநக்கன்கழ் “சகய னலர்கலக்கும் 

உபகைத் ததகுததன்கம லறங்குமலன்” 

ன அரக்கப்பட்ட லக்குரதன் பகம் 

இன்மரலல் உபகைங்கள் லறங்கப்பட்டுள்ர 

னலர்கரன் ண்ைக்கக த்தகனதன்பகத 

மம்; 

 (iii) மற்படி உபகைத் ததகுதகள் லறங்கப்படத 

னலர்கரன் ண்ைக்கக வ்லரதலன்பகத 

மம்; 

 (iv) மற்படி லடத்துக்கு லக்குரதரக்கப்பட்ட 

ஆண்டிலிருந்து இதுலக லருடந்தம் 

ஒதுக்கப்பட்ட பைத்ததகக ததன்பகதமம்; 

 (v) ஒ உபகைத் ததகுதக்கு தசயலகும் பைத் 

ததகக வ்லரதலன்பகதமம்; 

 தலவ்மலமக அலர் குமப்படுல? 

(ஆ) (i) மற்படி உபகைத் ததகுதல் உள்ரடங்கு 

கன்ம ன்படி உபகைங்கள் கலதன்ப 

கதமம்; 

 (ii) மற்படி ததகுதகள் இயலசக லறங்கப் 

பட்டுள்ரத ன்பகதமம்; 

 (iii) இன்மமல், அகல லறங்கப்பட்ட தசல்முகம 

ததன்பகதமம்; 

 (iv) இதுலக மமய குமப்பட்டுள்ர ன்படி 

உபகைங்கள் லறங்கப்படத னலர்கலக்கு 

அந்த உபகைங்கள் லறங்கப்படும் தகத 

ததன்பகதமம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Will he state separately - 

 (i) the number of fishermen engaged in fresh 

water and sea water fishing industry in Sri 

Lanka; 

 (ii) the number of fishermen to whom fishing 

gear has been provided as per the pledge “a 

fishing gear set will be provided for each 

fish farmer” mentioned in the “Mahinda 

Chintana - Vision for the future” 2010 

manifesto; 

 (iii) the number of fishermen to whom the 

aforesaid gear sets have not been provided; 

 (iv) the amount of money allocated annually for 

the above matter from the year in which the 

pledge was given up to now; and 

            (v)  the cost incurred on a single set of fishing 

gear ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the fishing equipment included in the 

aforesaid gear set; 

 (ii) whether the aforesaid sets have been 

provided free of charge; 

 (iii) if not, the system followed in providing 

them; and 

 (iv) the date on which the aforesaid fishing gear 

sets will be provided to the fishermen to 

whom the aforesaid fishing gear has not yet 

been provided ? 

(c) If not, why ? 

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ (ධීය වහ ජරජ 
පතඳ ක ං්තධන අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன - கடற் 

தமறல், நக லரமூயங்கள் அபலருத்த அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹුරභනි,  එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු පදනහ.  
 

(අ)  (i)   යදිඹ ධීයයින් ංතහ -  222,160 

            ිතරිදිඹ ධීයයින් ංතහ -      44,660 

  එුර 266,820  

                                                 ======  

     (ii)    යදිඹ       -   24,362 

             ිතරිදිඹ      -  10,023 

   එුර    34,385    

                               ====== 

 (iii)    යදිඹ - අලතතහ වහ ඉ ලීභ අනු ධීය 
ආපතඳන්න නිකු ක පපයන අතය, රඵහ පනොදුන් 
ධීයයින් ංතහ දළක්වීභ ත්තහනුකර පනොපේ.  

  ිතරිදිඹ - 16,123 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

 (iv)   නිකු ක යන රද ආපතඳන්නර න්නහභ 
රුිළඹ  ිතලිඹන 2867.88 

 (v)   යදිඹ - ධීය පභපවයුපත ්තඹ, ප්ර භහණඹන්, 
රැකිඹහ යන ප්ර පද්ලඹ, මුහුදු රහඳඹ, රැකිඹහපේ 
සබහඹ අනු ධීය ආපතඳන්න ේ රර 
ප්ර භහණඹන් ව ්තඹ පනස න ඵළවින් 
ආපතඳන්න එක් ේ රඹක් වහ ළඹ න මුදර 
නිලසිකත දළක්විඹ පනොවළ.  

    ිතරිදිඹ -  ඔරු (18 1/2) - රුිළඹ  41,567.85 

         ඔරු (15 1/2) - රුිළඹ  36,577.96  

  දළ  (3,1/2) 3 පළුභ උ - දළ  ඇස 75 දි - දළ  
ඇස 1,500 -  රුිළඹ  7,190.50. 

(ආ) (i) යදිඹ - අලතතහ අනු ආපතඳන්න ේ රඹ  
අඹ ක න උඳහං ීනයණඹ න අතය, එඹ ඳවත 
වන් උඳයණ අතරින් එක් පවෝ කිහිඳඹක් 
විඹ වළ. 

   * ඹහත්රඑහ  

   * දළ  ආපතඳන්න 

   * භරුළ  

   * එන්ජිභ 

   * විවිධ නහවි උඳයණ 

   ිතරිදිඹ - 3 1/2 දළ  පදක් (02), ඔරු පනොභළි  
 ධීයයින්  ඔරුක්. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) අදහශ පනොපේ. 

 (iv) සිඹලුභ ධීයයින්  ආපතඳන්න රඵහ දීභ වහ 
නිලසිකත දිනඹක් දළක්විඹ පනොවළකි අතය, ධීය 
ශභනහයණ ක්ර භපේදඹන් ළරකි ර  පන 
හ්තෂි ං්තධන ළරසුපත ුරිතන් ආපතඳන්න 
රඵහදීභ  ළරසුපත පප්ත.  

 

(ඇ) ධීය පතඳ ක පනශහ ළනීභ වහ ධීය ආපතඳන්න ේ ර 
රඵහ දීපපතදී විවිධ ජහි  වහ ජහතතන්තය එඟතහන් 
ළරකි ර  නිිතන් ශභනහයණ ක්ර භපේදඹන් වහ 
ිතනුපතර  අනුකර ධීය පතඳ ක විබඹන් ද 
ළරකි ර  නිිතන්  යුුර ශ යුුර ඇි  අතය, 
එඵළවින් ධීය ආපතඳන්න රඵහ දී අන් ශ වළකි ඳළවළදිලි 
දිනඹක් දළක්වීභ ප්ර හපඹෝින පනොපේ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභි ුරභනි,  දී්තක ිළිතුරයක් රඵහ දීභ ිළිතඵ පඵොපවොභ 

සුරි යි. 222,160ක් සින්න ධීයයින්පන් 24,000  ඳභණ තභයි 

පපත අභහතතහංලඹ භඟින් ආපතඳන්න ේ ර රඵහ දීරහ ි පඵන්පන්. 

පපත න ළබිනේ භණ්ඩරඹ 2010 ආයපතබ වුණහ. පපත 2013 

්තඹ. ත ක අවුරුදු 3ක් ි පඵනහ. ඔඵුරභහ රින් ය ඹපත 

කිසි ධීයයින් ිළරි   ඳවසුපත රන්න මුද  පන් යන 

ළඩ ිළිතපශක්ද පන ඹන්පන්, එපවභ නළ කනපත රළපඵන මුදර 

ඳහවිච්ික යරහ ඹපත කිසි ධීයයින් ප්ර භහණඹ  ඳවසුපත රඵහ 

පදන ළඩ ිළිතපශක්ද පන ඹන්පන්? 

රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු දඹහසිරි භන්ත්රීවුරභහ, වළපභෝභ වළභ පදඹක්භ ඉ රන්පන් 
නළවළ. ඒ අඹ  අඩු ඳහඩු ි පඵන පද්  ඳභණයි ඉ රන්පන්. 
භවරුන් GPS උඳයණ ඉ රනහ. භරුළ  යන අඹ  
භරුළ , longline යන අඹ  longline රඵහ පදනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ආණ්ඩුපේ භරු ළ  පනොපයි පන්? 

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නළවළ, නළවළ. ඒ අනු අිළ ඒ අඹපප අලතතහන් අවුරුද්දක් 

ඳහහ රඵහ න්නහ. ඒ කිඹන්පන් අලුපතන් පතඵන්ධ න 

ේන්ඹ . ඒ අනු අිළ බහණ්ඩහහයපඹන් මුද  ඉ රහ සින්නහ. 

මුද  රළපඵන විධිඹ  ඒ ඳවසුපත රඵහ පදනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

2012 භව ඵළංකු හ්තතහ, බ්යහ  භව කභඹහපප බ්යහ  

හ්තතහ අනු භ කත නිසඳහදනඹ සිඹඹ  9.3කින් ්තධනඹ 

පරහ ි පඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. දළන් හභහනතපඹන් පභඳභණ 

ප්ර භහණඹකින් භ කත නිසඳහදනඹ ළඩි වුණහභ ඉ ලුභ - ළඳයුපපත 

ප්ර ි පරඹක් විධිඹ  ිතර අඩු පන්න ඕනෆ පන්. නමු ක ඇ කත 

ලපඹන්භ සිඹලුභ ්තර භහළු සිඹඹ  6 සි  සිඹඹ  17 දක්හ 

ප්ර භහණඹකින් ඉවශ ිනඹහ කිඹරහ තභයි වන් පන්පන්. භභ 

අවන්න  ළභළි යි, නිසඳහදනපේ පභඳභණ ්තධනඹක් ි බිඹදී 

පපත ිතර ඉවශ ඹහභ  පවේුර කුභක්ද කිඹහ? 

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

්තධනඹ ඔඹ ණන පනොපයි. ්තධනඹ ඔයි  ඩහ හුඟක් 

ළඩියි.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතපො  බ්යහ  හ්තතහ පඵොරුද?  
 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ තභයි, භ  ඒ ප කපයන්පන් නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභි ුරභහභ කිඹනහ, බ්යහ  හ්තතහ පඵොරු කිඹරහ. 

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අඳ  දීරහ ි පඵන හ්තතහ භහ ශඟ ි පඵනහ, "Fishing 

Households and Active Fishers". 

2419 2420 

[රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ] 
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රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ තභයි භභ අවන්පන්. දළන් එතපො  බ්යහ  හ්තතහ 

පඵොරුක්ද? 

  
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ පනභ ත්තඹක් ය න්න. ඔඵුරභහ භපප ංතහ ප න 

අයපන නිහ්ඩ බ්යහ පන් අවන්න. එඳභණයි පන් භ  

කිඹන්න ි පඵන්පන්. භ  ක දළන් තභයි ඒ පඳොත වපතඵ වුපණ්. භභ 

ඒ ඵරන්නපත. භභ පන් -අපො පදඳහ්තතපපතන්ුරපන් පන්- ඔඹ 

ංතහ ප න භව ඵළංකු  පදන්න ඕනෆ. අපො 

පදඳහ්තතපපතන්ුරපේ හ්තතහ අනු 2009 ප්ත දී භහළු නිසඳහදනඹ 

පභට්රිතක්ප ොන් 339,000යි. ිනඹ අවුරුද්ද අන්ි භ පන පො  ඒ 

ප්ර භහණඹ 486,000ක් දක්හ ළඩි පරහ ි පඵනහ. ඒ කිඹන්පන් 

සිඹඹ  50  ආන්න ්තධනඹක්. රු භන්ත්රීවුරභනි, අි රු 

ජනහධිඳි ුරභහ එක් ජීන විඹදපත ිතම් භහසි ඳ කන ඵ 

ඔඵුරභහ දන්නහ පන්? බහණ්ඩහහයපේ නිපඹෝජිතයිනු ක ඒ  

එනහ. ඔඹ සිඹලුභ ේන්ඹ එනහ. ඒපදි ඔඹ ඔක්පොභ graphs 

ඇරහ අතතලත ඳහරිපබෝින ආවහය ්රඒත එකින් එ  න්නහ. ඒ 

 කතහභ 2011 සි  2013 දක්හ අද න ුරරු භහළු ිතපරහි පනක් 

පරහ නළවළ. ඔඵුරභහ දන්නහ, භහළු ිතර එ එ හරඹ  

පනස නහ කිඹරහ. හයන් හරඹ  භහළු ිතර ළඩි නහ. 

අපනක් හරඹ  අඩු නහ. ඒ විධිඹ  භහළු ිතර පනස නහ. 

නමු ක 2011 ්තපේ ඉරහ 2013 ්තඹ පනපත භහළු ිතපරහි 

කිසිභ පනක් පරහ නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඇ කත භ යහජිත පේනහය කන ඇභි ුරභහ පභඳභණ ළඩ 

ප්ර භහණඹක් ය පන ඹනපො  ඒ ක දභන්පන් නළ කප ක 

බ්යහ  භව කතඹහ ඔඵුරභහ ක එක් තයවක් ි පඵනහද දන්පන් 

නළවළ කිඹරහ භභ ක ඒ තභයි  ඳනහ පශේ.  

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ භභ පනභ අවන්නපත. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒහ ක ප්ර ලසන. දළන් ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹයි අවන්න ි පඵන්පන්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔේ. ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඉදිරිඳ ක යන පපත හ්තතහ ඇ කත 

ලපඹන්භ බහ පනොභඟ ඹන ළඩ ිළිත පශක්. රු යහජිත 

පේනහය කන ඇභි ුරභහ ශඟ නිළරැදි ංතහ ප න ි පඵනහ. 

ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඉදිරිඳ ක යන හ්තතහ ඵරහපන පන් අිළ 

ආ්තථි ං්තධනඹ ළන ථහ යන්පන්. ඒ ළයදියි පන්. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ අවන්න. 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ භභ අවන්න ළභළි යි. විපලේපඹන්භ 

යර ිතර සිඹඹ   7 සි  24 න  විලහර ළඩිවීභක් අිළ 

දකිනහ. පපත ප්ර භහණඹද, ඊ  ළඩිද දන්පන් ක නළවළ. නමු ක විලහර 

ළඩිවීභක් ි පඵනහ. ඔඵුරභන්රහ දන්නහ,  ිළන්පඹන් වහ  

භළසපෝ යර ක, ත ක යර ක පනහහ කිඹරහ. දළන් අිළ 

යර පන්න්පන් භහරදියිපනන්. නළ කනපත පන ක 

ය ලින්. රු ඇභි ුරභනි, පද්ය ඹ ඳරිපබෝජනඹ  අලත යර 

ප්ර භහණඹ අිළ නිසඳහදනඹ යන්පන් දහද කිඹරහයි භභ 

ඔඵුරභහපන් අවන්පන්? ඉි වහපේ රංහපේභ නිසඳහදනඹ 

යන රද වහ  භළසපෝ යර ි බුණහ. එදහ රංහපේ යරභ 

බහවිත ශහ  අද එපවභ නළවළ. පපත  පවේුර පභොක්ද? 

ඔඵුරභහ පපත ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරයක් රඵහ පදන්පන් පොපවොභද?  

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අිළ යර පන්න්න විතයක් රුිළඹ  බිලිඹන පද  

ළඩි ප්ර භහණඹක් විඹදපත යනහ. නමු ක අිළ ිනඹ අවුරුද්ද 

ඵළලුපො ක යර ආනඹනඹ කිරීභ සිඹඹ  23කින් අඩු යරහ 

ි පඵනහ. ඊ  එ පවේුරක් තභයි "දිවි නළුණභ" තහඳති ඹ 

ඹ ප ක  සිඹඹ  25 ඳභණ ිළරික් ධීය ්තභහන්තපේ පඹදීභ.   

ඒ වළභ තළනභ අිළ යර, උපතඵරඩ, ජහඩි නිසඳහදනඹ 

යනහ. ඒ  අනු යර ආනඹනඹ කිරීපපත විලහර ඵළසභක් 

ි පඵනහ.  අිළ එභ ළඩ වන  අනුභනඹ යිතන් දළන්  ධීය 

ංසථහපේ  යර නිසඳහදනඹ යන්පන් තමුන්නහන්පේරහපප 

ජහි  පේ ංභඹයි. ඒ නිසඳහදන සිඹ රභ අපො පපශ 

ළ ර  පඵදහ වරිනහ.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ජහි  පේ ංභඹ දළන් යර පේරන්න දළපතභහ පන්ද? 

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ජහි  පේ ංභඹ ඇවි රහ භපන් ඉ ලීභක් ශහ. භහ 

සිඹලුභ ආධහය උඳහය යරහ,  ඒ අඹ  ඒ යන්න දුන්නහ.  

ඊශඟ  ශ්රී  රංහ නිදවස ත කීනඹ ිති ඹ ඇවි රහ ඒපො රන්පප 

ඉ ලීභ පපතයි කිේහභ  භභ කිේහ, "ඵරන්න, ජහි  පේ 

ංභඹ විඳක්ඹ පර ක ඒ අඹ  පපත ළඩ වන ඹ ප ක යර 

වදනහ" කිඹරහ.  ඊශඟ  ඒපො රන් ඳ න්  කතහ උපතඵරඩ 

වදන්න.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

දළන් පේවීපී එපක් ිති ඹ  පභොනහද පදන්පන්? 

 
රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒපො රන් ආපො ක භභ පදනහ, ජහඩි වදන්න.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි. ිළිතුරරු දීරහ ඉයද? 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු (වදත) යහජිත පේනහය කන භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඉි න් භපප ඵරහපඳොපයො කුර න්පන් පපතයි.  පපත යපේ 

උපතඵරඩ ආනඹනඹ  රුිළඹ  ිතලිඹන 05ක් ළඹ පනහ.  

භහළුර   රුිළඹ  ිතලිඹන 04ක් ළඹ පනහ. පපත වළභ  

ආනඹනඹක්භ අිළ අඩු යපන ි පඵනහ. ඳසුිනඹ අවුරුද්පද් 

භ කත අඳනඹනඹ අිළ  ළඩි යපන ි පඵනහ, GSP වනඹ 

නළි . අඳ  ඊශඟ අවුරුද්පද් ඊ  ක ඩහ පවොයි.  පභොද, 2014 

දී භහරදියින  දීරහ ි පඵන GSP වනඹ ක ඉ ක යනහ. 

එතපො  අඳ  ඊ  ඩහ පවො තයඹක් ඒ වහ පදන්න ුළළුන්. 

ඔඵුරභහ  භහ කිඹන්නපත, පපත ජනහධිඳි ුරභහ ඳ ක නපො  2006 

ප්ත දී පපත යපේ ධීයඹන් සින්පේ 1,43,150යි. ඒ ප්ර භහණඹ අද 

ළඩි පරහ ි පඵනහ, යදිඹ 2,22,160ක් නපතක්. ඒ කිඹන්පන් 

සිඹඹ  55.2 ළඩිවීභක්.  ධීයඹන් 79,010ක් පපත අවුරුදු වත  

ළඩි පරහ ි පඵනහ.  ඒ හපපභ ිතරිදිඹ ධීයඹන්, 2005 දී 

සින්පේ 24,200යි. ඒ ප්ර භහණඹ පපත නපො  44,660ක් දක්හ 

ළඩිපරහ ි පඵනහ.  සිඹඹ  84.6කින් ළඩි පරහ ි පඵනහ.  ඒ 

කිඹන්පන් 24,200ක් ි බුු එ පපත නපො  20,460කින්  ළඩි 

පරහ ි පඵනහ. ධීය ්තභහන්තඹ පවො නිහ තභයි,  ඒ 

පරදහයී නිහ තභයි  පපත ළඩිවීභ සිදු පරහ ි පඵන්පන්. ඒ   

ප්ර ධහන පවේුරක් පනහ, පපත යජඹ රඵහ පදනු රඵන වනහධහය.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

පඵොපවොභ සුරි යි.  පභන්න පපත හපප උ කතය පදන්න 

ුළළුන් නපත පවොයි,  ආණ්ඩු පබ්යහ න්න ඕනෆ නපත. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි, දළන් ඔඵුරභහ ළඩිපඹන්භ ළභළි  පභොනහ ද? 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ජහඩිර යි ළභළි .  ඔඵුරභහ දන්නහ පන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 12 - 2452/'12 - (1),  රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ. 

 
රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு புத்தக பதை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ 

අභහතතුරභහ පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ ි  

පදක්   ඉ රනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 13 - 2559/'12 - (1),  රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa)  

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  

 
රු ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රු ථහනහඹුරභනි, 2005 සි  ්ත 06ක් වහ  විවිධ 

අභහතතහංල ණනහකින් අධතහඳනඹ වහ  න විඹදභ ඉ රහ 

ඇි  ඵළවින්, එභ අභහතතහංලලින් ඒ ඒ ්තඹ  අදහශ පතොයුරරු 

රළපඵන පතක් භ  පපත ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ භහ වඹ 

හරඹක් අලතයි.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹුරභනි,- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසනඹ දී්තකයි,   අලතයි කිඹනහ. ඊ  ඩහ එ වහ  ඵළවළ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹුරභනි, පපත ප්ර ලසනඹ  භහ  ඔඵුරභහපප 

අධහනඹ පඹොමු  යනහ. භහ ඇහුපේ  එුරභහපප  අභහතතහංලඹ 

ඹ ප ක ක්රිැඹහ කභ න අධතහඳනඹ පනුපන්- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභි ුරභහ ඒ යි ිළිතුරයක් දුන්පන්. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 -දශ පද්ය ඹ නිසඳහදිතපේ ප්ර ි ලතඹක් වළන්ඹ   ළඹ  යන 

මුදරයි  භහ ඇහුපේ. පපත  ිළිතුරරු  පදන්න ඵළරි නපත පොපවොභ 

ද ආණ්ඩුක් පන ඹන්පන්?   

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒ තමුන්නහන්පේපප භතඹ. රු ඇභි ුරභහ ඳළවළදිලි ඒ 

ිළිතුරය  රඵහ දීභ     ඉ ලුහ.  

 
ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පපත  එපවභ ිළිතුරරු පදන්න ඵළවළ, රු ථහනහඹුරභනි.  
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රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇයි පදන්න ඵළරි? පඵොපවොභ යර ප්ර ලසනඹක් පන්.  

 

ඵන්දුර ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ආ්තථි ං්තධන අභහතතහංලඹ අධතඳහනඹ පනුපන් 
විඹදපත දයනහ. අධතහඳනඹ පනුපන් ශභහ  ිතුරරු ඳහ ර  
විඹදභ දයන්පන් ආ්තථි ං්තධන අභහතතහංලපඹන්. එතපො  
පෞත අභහතතහංලඹ ආවහය වහ පඳෝණඹ වහ  න විඹදපත 
දයනහ. ප්ර හවන අභහතතහංලඹ දරුන්පප ඳහ  ඵස භන් 
ඵරඳත්රඑ  වහ  විඹදභ දයනහ. ඒ විධිඹ  අභහතතහංල යහක ඹ  
එුරපන් තභයි දරුන්පප අධතහඳන වහ  ඹන විඹදභ 
දයන්පන්. අධතහඳන අභහතතහංලපඹන්  පනොපයි. ඒ පතොයුරරු 
නළි  ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු පදන්න ඵළවළ. 

 

ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ඇභි ුරභහ  වරි.  ප්ර ලසන අං 14, රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ, අග්රගහභහතතුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආිත  යුුර 

අභහතතුරභහපන් ඇසීභ . 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභනි, භහ දන්නහ, ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය 

රළපඵන්පන් නළවළ කිඹහ. උුසුපත ත ක කඹදී පපත  ිළිතුරරු 

රළපඵන්පන් නළවළ.  
 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ප්ර හි වහ්තඹඹකින් භරහ  උ කතයඹ 

පදනහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කිඹරහ ළඩක් නළවළ.  

 
 

උ ක ඳහඩපත ව ප්ර ි න්ධහනඹ ිළිතඵ ව ඳරීක්ෂවණ 
පොිතන් බහ: නි්තපද්ල 

கற்ரக்தகண்ட படங்கள் ற்ரம் நல்லிைக்க 

லசகை ஆகைக்குழு: பந்துககள் 
REPORT OF THE LESSONS LEARNT AND RECONCILIATION 

COMMISSION : RECOMMENDATIONS 

   2715/’12 
14. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
 (ண்புகு ல கருைநக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake)    

 අග්රගහභහතතුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආිත  යුුර 

අභහතතුරභහපන් ඇස ප්ර ලසනඹ- (1): 

(අ) (i) උ ක ඳහඩපත ව ප්ර ි න්ධහනඹ ිළිතඵ ව ඳරීක්ෂවණ 
පොිතන් බහපේ හභහජිඹන්පප නපත 
ප්තද;  

 (ii) පභභ පොිතන් බහපේ හ්තතහ 
ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ බහත යන රද්පද් දහද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද?         

(ආ) (i) ඉවත වන් හ්තතහපේ ඇි  නි්තපද්ලලින් 
ක්රිැඹහ කභ ය ි පඵන නි්තපද්ල ංතහ 
පොඳභණද;  

 (ii) එභ නි්තපද්ල ක්රිැඹහ කභ ශ දිනඹන් ප්තද; 

 (iii) එභ හ්තතහපේ නි්තපද්ල අතරින් ක්රිැඹහ කභ 
පනොයන නි්තපද්ල ප්තද; 

 (iv) යජඹ විසින්භ ඉවත වන් පොිතභ ඳ ක යන 
රද නමු ක එභ පොිතපපත නි්තපද්ල යජඹ විසින් 
පනොිළිතළනීභ  පවේුර ප්තද;  

 ඹන්න එුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනහිද?         

(ඇ) පනොඑපේ නපත,  ඒ භන්ද? 

 

பத அகச்சரும் தபரத்த சசன, த அலுலல்கள் 

அகச்சருனலகக் மகட்ட லன:  

(அ) (i) கற்ரக்தகண்ட படங்கள் ற்ரம் நல்லிைக்க 

லசகை ஆகைக்குழுலன் உரப்பனர் 

ககரமம்; 

 (ii) கூமப்பட்ட ஆகைக்குழுலன் அமக்கக பல 

ன்மத்தல் ப்மபது சர்ப்பக்கப்பட்ட 

ததன்பகதமம்; 

 அலர் கூரல? 

(ஆ) (i) மற்கூம அமக்ககல் நகடமுகமப்படுத்தப் 

பட்டுள்ர பந்துககரன் ண்ைக்கககமம்; 

 (ii) அகல ப்மபது நகடமுகமப்படுத்தப்பட்டன 

ன்பகதமம்; 

 (iii) கூமப்பட்ட அமக்ககல் கல நகடமுகமப் 

படுத்தப்படதது ன்பகதமம்; 

 (iv) மற்கூம ஆகைக்குழு அசங்கத் 

தனமயம நக்கப்பட்டிருப்பநம் அதன் 

பந்துகககர அசங்கம் ன் ற்ரக் 

தகள்ரலல்கய ன்பகதமம் 

 அலர் இச்சகபக்குத் ததலப்ப? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i)  the members of the Commission of Inquiry 

on Lessons Learnt and Reconciliation; and 

 (ii)      when the Report of the said Commission 

was tabled in the Parliament? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  the number of recommendations in the 

aforesaid Report that have been 

implemented; 

 (ii)    when they were implemented; 

 (iii)     the recommendations of the said Report that 

are not going to be implemented; and 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

 (iv)     why the Government does not accept the 

recommendations of the aforesaid 

Commission even though it was appointed 

by the Government itself? 

(c) If not why? 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි,  අග්රගහභහතතුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 
ආිත  යුුර අභහතතුරභහ පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු 
පදනහ.  

(අ)    (i)   1.  ජනහධිඳි  නීි ඥ ික කත යංජන් ද සි හ 
 භවතහ 

                 2.  ජනහධිඳි  නීි ඥ ආචහ්තඹ අපතරි ක පයොවහන් 
 පඳප්තයහ භවතහ 

                 3.  භවහචහ්තඹ රුණය කන වඟ කත භවතහ 

                  4.  චන්දියඳහ  චන්මුපත භවතහ 

                  5.   පවේහ භහතය භපප සිරිඳහර ඳලිවක්හය 
 භවතහ 

  6.   භපනෝවරී යහභනහදන් භව කිතඹ 

  7.  භළක්සප   ඳයහක්ර භ ඳයණභ භවතහ 

  8.  පභොපවොභ්ඩ තෆික් පභොපවොභ්ඩ ඵෆික් 
 භවතහ (භවහචහ්තඹ පභොපවොභ්ඩ තහී්ත 
 පභොපවොභ්ඩ ජිෂසරි භවතහ අනීඳ  ත ක කඹ  
 නිහ  ඉ රහ අසවීපභන් ඇි  ව ුළයොඳහඩු  
 ඳ ක යන  රදි) 

  (ii)       2011.12.16 

 (ආ )   (i)     සිඹලුභ නි්තපද්ල ක්රිැඹහ කභ කිරීභ  ිළඹය පන 
ඇත. 

          (ii)   උ ක ඳහඩපත ව ප්ර ි න්ධහනඹ ිළිතඵ ව 
ඳරීක්ණ පොිතන් බහ  හ්තතහ   නිකු ක න 
වි  ක භවය නි්තපද්ල ක්රිැඹහ කභ යිතන් ඳළළි  
අතය, අපනකු ක නි ්තපද්ල, ජහි  ක්රිැඹහහරි 
ළරළසභ අභහතත  භණ්ඩර අනුභළි ඹ ර ක 2012 
ජලි 25 දින සි  ක්රිැඹහ කභ කිරීභ  ිළඹය පන 
ඇත. 

          (iii)  අදහශ පනොපේ. 

          (iv)   අදහශ පනොපේ 

(ඇ)  ඳළන පනොනඟී. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ඇභි ුරභනි, දළන් පපත උ ක ඳහඩපත වහ ප්ර ි න්ධහනඹ 

ිළිතඵ ව ජනහධිඳි  පොිතන් බහ - LLRC -  ුරිතන් නි්තපද්ල 

285ක් ඉදිරිඳ ක ය ි පඵනහ.  අිළ දන්නහ පතොයුරරු අනු ඒ 

285න් නි්තපද්ල 50ක් විතය තභයි ක්රිැඹහ කභ ය ි පඵන්පන්. 

ඉි රි නි්තපද්ල ක්රිැඹහ කභ පනොකිරීභ ුරිතන් තභයි ජිනීහ භහන 

හිිතපත  වුන්රපේ ඳළළි  ඡන්දපඹන් වුණ ක ඳයදින්න ඉඩ ඩ 

ඇි  වුපණ්.  පභළනි  යුුර ඉක්භන් යන්න පභොන හපප ළඩ 

ිළිතපශක්ද පන ඹන්පන්? පභොද,  ජනහධිඳි  ප පත රලි ක 

වීයුරං භවතහ තභයි දළන් පපත පතඵන්ධපඹන් නහඹ කඹ 

දයන්පන්. පපත පතඵන්ධපඹන් 2011 සි  අද න ුරරු විසතය 

විසතයඹක් පදන්න ඵළරි පරහ ි පඵන්පන් ඇයි ? 

 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පපත ිළිතඵ පද්ය ඹ වහ ජහතතන්තය සිඹලු පතොයුරරු 

විසතය රඵහ දී ි පඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි, භහ ලින් 

වන් ශ ඳරිදි, පඵොපවෝ නි්තපද්ල ක්රිැඹහ කභ ය ි පඵන 

අතය, අපනක් ඒහ ක්රිැඹහ කභ කිරීභ- 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ අවරහ ි පඵනහ, පභොනහද ක්රිැඹහ කභ ය ි පඵන්පන් 

කිඹරහ. ඔඵුරභහ කිඹහ ි පඵනහ- 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පභඹ යවක් පනොපයි. ඔඵුරභහ ඒ ළන ුර   ඳ ක පන්න. 

ජනහධිඳි  හ්තඹහරපේ පබ් අඩවිපේ ලිිළනඹ න්පන්,  

www.presidentsoffice.gov.lk. එහි පතපූ්තණපඹන් වන් 

පනහ, පපත ළඩ ිළිතපපශේ ක්රිැඹහ කභ වුු, ක්රිැඹහ කභ 

යපන ඹන භේ පත. ඒ නිහ කිසිදු යවක් නළවළ. ය  යි 

පරෝඹහ යි සිඹලු පද් දළන න්න රළබී ි පඵනහ. ඒ නිහ පපත 

ළන ළයදි අදවස ඳශ යන්න එඳහ. භවය ඒහ  නීි ඹ පනස 

යන්න ි පඵනහ. පයුණරහසි පනස යන්න ි පඵනහ. ඒහ 

ළන දළන  නීි  අංල ළඩ යපන ඹනහ. එපවභ නළි  එ 

දසින් නීි ඹක් පනස යන්න ඵළවළ. ඳහ්තලිපපතන්ුර වයවහ 

එඳහඹළ නීි ඹ පනස යන්න. ඳන කර ඹපත ඹපත න්ි  පනස 

යන්න ි පඵනහ. ඉඩපත අයිි ඹ ිළිතඵ ළ ලු යහක ඹක් 

ි පඵනහ. ඒහපේ නීි භඹ ප්ර ලසන කිහිඳඹක් ි පඵනහ.  ඒහ 

පතපූ්තණ හ්තතහ පනොපයි.  ඒ, හ්තතහපේ හයණහක් පදක් 

ඳභණයි. ඒ නිහ කිසික් වංහ නළවළ. පපත ප්ර සිද්ධ ය 

ි පඵනහ; පවශදයවු ය ි පඵනහ. ඕනෆභ පනකු  ඵරහ 

න්න ුළළුන් විධිඹ  පබ් අඩවිඹ  ඇුරශ ක ය ි පඵනහ. 

ජනහධිඳි  ප පත රලි ක වීයුරං භවතහපප ප්ර ධහන කපඹන් යු ක 

ඒ ිතම් ජහි  ක්රිැඹහහරී ළරළසභ ුරිතන් 2012 ජුනි 25 දින සි   

ක්රිැඹහහරී පර  කත සිඹලු ිළඹය විසතයහ කභ රඵහ දී 

ි පඵනහ.  

2011.12.16 ළනිදහ ඔඵුරභහ අවුළ ප්ර ලසනඹ  භභ උ කතයඹ 

දුන්නහ. ඒ කිඹන්පන් ිනඹ අවුරුද්ද  ඉසය අවුරුද්පද් පදළපතඵ්ත 

භහපේ පපත ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඉදිරිඳ ක ශහ. ඉදිරිඳ ක 

යන්පන් නළද්ද කිඹරහ ඔඵුරභන්රහ ඇහුහ. ඉදිරිඳ ක ශහ. 

ඉදිරිඳ ක යරහ පභහි ඹපත ඹපත විපලේ අංල ක්රිැඹහ කභ කිරීභ වහ 

එඟතහ  එන්න ඳහ්තලිපපතන්ුර අනු හය බහක් - විපලේ 

හය බහක්- ඳ ක යන්න ආණ්ඩු ක විඳක්ඹ ක අතය 

හච්ඡහ ශහ. එක් ක ජහි  ඳක් නහඹුරභහ ඒ අසථහපේ දී 

  ඉ රරහ ඳසු එඟ වුණහ. නමු ක TNA  එ එඟ 

පනොවුු නිහ එක් ක ජහි  ඳක්ඹ ක විපලේ හය බහ  

වවු  වීභ තභ ක සිදු පරහ නළවළ. පපත නීි ඹ පනස කිරීපපත 

භහ්ත. භභ හිතන්පන්, භභ කිඹන පද් නිළයදියි.  TNA එ වවු  

න්පන් නළි  වුණ ක, විරුද්ධ ඳක්පේ ඵර කභ පද්ලඳහරන 

ඳක්ඹ පර එක් ක ජහි  ඳක්ඹ පපත  වවු  න්පන් 

නළ කප ක ඇයි? වවු  පරහ ඹපතකිසි ආයපතබඹක් යන්න. භ  

පන්පඹන් කිඹන්න ි පඵන පද් විසතයහ කභ භභ කිේහ, අිළ 

කිසි පදඹක් යරහ නළවළයි කිඹරහ ඔඵුරභහ යන පචෝදනහ  

ිළිතුරය වළන්ඹ .  

2427 2428 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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රු යනි  වික්ර භසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහ්තලසපේ 
නහඹුරභහ) 
(ண்புகு ைல் லக்கசங்க - தர்க்கட்ச முதல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු ථහනහඹුරභනි, පදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ.  පපත උ ක 

ඳහඩපත වහ ප්ර ි න්ධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳි  පොිතන් බහ 

හ්තතහපේ "නීි පේ ආධිඳතත ලක්ි භ ක කිරීභ" ඹ ප ක ලක්ි භ ක 

සහධීන පඳොලිස පොිතභක් ඇි  කිරීභ  පඹෝජනහ ය 

ි පඵනහ. දළන් ි පඵන ආඹතන හපප පනොපයි. දළන  ඒ 

ිළිතඵ කිසිභ ප්ර ි චහයඹක් නළවළ. ඒහ ක්රිැඹහ කභ යන්න 

ඵරහපඳොපයො කුර පනහ ද, නළ කනපත ඒ පඹෝජනහ ක්රිැඹහ කභ 

යන්පන් නළද්ද කිඹරහ අඳ  දළනුපත පදන්න. ඒ ළන පබ් 

අඩවිපේ ක වරිඹ  වන් පරහ නළවළ. එහි විසතය ය ි බුණහ 

දවව කන ආණ්ඩුක්ර භ ංපලෝධනඹ  ඩහ ඵරතර ි පඵන 

සහධීන පඳොලිස පොිතභක් ඳ ක ශ යුුරයි කිඹරහ.  

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ක ඇුරළු ජහි  ලපඹන් ළද ක න අපනකු ක පද් 

ක්රිැඹහ කභ කිරීභ  ඔඵුරභහ පවෝ ඔඵුරභහපප නිපඹෝජිතඹන් 

ප කරීපත හය බහ  ඳ ක යරහ, ඒ භඟින් රළපඵන නි්තපද්ල 

ක්රිැඹහ කභ කිරීභ වහ රහ ඵරන්න අි රු ජනහධිඳි ුරභහ 

සදහනපත.  ඔඵුරභන්රහ ඒ ප කරීපත හය බහ  වබහින න්පන් 

නළ කප ක ඇයි?  

 
රු යනි  වික්ර භසිංව භවතහ 
(ண்புகு ைல் லக்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ප කරීපත හය බහ  එන එ ප්ර ලසනඹක් නළවළ. අිළ කිේහ 

දවව කන ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹ ආඳසු පනහපො ක 

අිළ එන්නපත කිඹරහ. දවඅ න ංපලෝධනඹ ඉ ක යරහ, 

දවව කන ංපලෝධනඹ පනහපො ක අිළ පව භ එන්නපත. කිසිභ 

ප්ර ලසනඹක් නළවළ.  දවව කන ංපලෝධනඹ පපනහ නපත  TNA 

එ ආ ක නළත ක අිළ එන්නපත.    

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Leader of the Opposition, if you want to discuss 

the Seventeenth Amendment, you can participate in the 

Select Committee and propose that. Then, discussions 

will begin; others  will also join in. Why do you not 

participate in the Select Committee which you agreed to? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භපප පදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අුරරු ප්ර ලසන පදක් ඇහුහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භපප ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ.  

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පපතපන් භඟ වරින්න ඕනෆ තයපත උ කතය ි පඵනහ.  

ප්ර ධහනභ පද්, ළද කභ පද් නීි ඹ පතඳහදනඹ කිරීභ නි්තපද්ල 

කිරීභ වහ විපලේ ප කරීපත හය බහ  - Select Committee 

එ  - වබහින වීභයි. ථහනහඹුරභහ ක announce ශහ, 

ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ එඟතහකින් ඳසපේ ඒ යන්න ුළළුන් 

කිඹරහ. ඇයි ඒ ඳ න් න්න තමුන්නහන්පේරහ වවු  පන්පන් 

නළ කප ක? ඇයි පපත පන පන තන්දය කිඹන්පන්? අිළ ඊ  ඩහ 

පොච්චය ඉසයව  ඇවි රහ ි පඵනහද? ඡන්දඹ ඳ කන්න ක 

අලත ිළඹය නිිතන් ඉන්නහ. ඔඵුරභන්රහ තභ හය 

බහ  වවු  පනහද නළද්ද - Committee එ  එනහද නළද්ද- 

කිඹරහ  ඳනහ යනහ. ථහනහඹුරභහ announce යරහ ක 
ි පඵනහ. ඒ  වබහින පනහද නළද්ද කිඹරහ ඔඵුරභන්රහ  

තභ ීනයණඹ ය න්න ඵළවළ. දවව කන ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ 

ංපලෝධනඹ ළන අවනහ, දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ 

ංපලෝධනඹ ළන අවනහ, විසින එ ළන අවනහ. 

 
රු යනි  වික්ර භසිංව භවතහ 
(ண்புகு ைல் லக்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Committee එ ළන කිේ නිහ වන් යන්න ළභළි යි, 

අිළ TNA ඳක්ඹ  ක ථහ යරහ ජනහධිඳි ුරභහ  පඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳ ක ශහ. අන්න ඒ  ආණ්ඩුපේ ළභළ කත ි පඵනහ 

කිඹරහ ප්ර හල පශො ක සිඹලුභ පදනහ  ඒ හය බහ  වබහින 

පන්න ුළළුන්. ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ඹයි, TNA ඳක්ඹයි 

හච්ඡහ යුළ පඹෝජනහ ළන පපත බහපේදී හච්ඡහ යන්න 

එදහ විරුද්ධ කඹක්  පනොි බුණහ , පපත බහ ුරශදී භභ යුළ 

ප්ර හලඹ  එඟ කඹක් ඳශ පශේ නළවළ. ඒ  එඟ කඹ 

ප්ර හල යනහ නපත අඳ  ක වබහින පන්න ුළළුන්. භභ 

හිතන්පන් එන්න කිඹරහ TNA ඳක්ඹ  ක ථහ පශො ක එයි. ඒ 

ප්ර ලසනඹක් පනොපයි. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Leader of the Opposition, you know that in a 

Select Committee you can discuss all relevant issues. You 

can summon any party. You can summon any personality. 

Now, you are trying to give an excuse about a discussion 

that took place between the SLFP and the TNA. 

 
රු යනි  වික්ර භසිංව භවතහ 
(ண்புகு ைல் லக்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

I am not giving excuses. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

This is not an SLFP-TNA affair. The entire Parliament  

appoints a Select Committee. 

 
රු යනි  වික්ර භසිංව භවතහ 
(ண்புகு ைல் லக்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

I am talking of a discussion about getting the 

Committee  which  we had going. The group led by me 

and  - 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You want to raise the issue in relation to the SLFP 

discussion. Surely, you can come to the Committee and 

discuss it. 

 
රු යනි  වික්ර භසිංව භවතහ 
(ண்புகு ைல் லக்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

We had  a discussion with the President and there was 

a formula agreed to. The TNA agreed to the formula but 

when we came to the House, you did not go ahead and 

show acceptance of the formula. The draft of the formula 

was given to you. ඒ පඹෝජනහ එතළනදී ඉදිරිඳ ක ශහ, ඒ 

පම්පතඳත දුන්නහ. නමු ක පභතළන  ආ  ඳසපේ ආණ්ඩු එඟ 
වුපණ් නළවළ. පපත ඔක්පෝභ වුපණ් අිළ ිළම්ඳසින් ිනහින් ඵරඳෆපත 

යරහ ආණ්ඩුයි, TNA ඳක්ඹයි, ඉන්දිඹහයි ථහ යුළ නිහයි. 
ඒ පරහපේ ඉරහ එුර වුණහ නපත පපත පොපවොභ වරි විරහ 
පදනහ. ඒ ළන අඳ  පදොස කිඹරහ ළඩක් නළවළ. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ුරන්ළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ අවන්පන් 
ඔඵුරභහපප   www.presidentsoffice.gov.lk - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ කිඹන්පන් Select Committee එ  වබහින පන්පන් 
නළවළ කිඹන එ පන්ද? 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අද ඔඵුරභහ ඇ ුරය ක නිරහ පඵොන්න වදනහ පප. වළභ 
දහභ ඔඹ හපප වළසිපයනහ නපත පොච්චය පවොද? අද පඳොඩි ඵඵහ 
හපප උ කතය පදනහ. 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඊශඟ අුරරු ප්ර ලසනඹ අවන්න. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

www.presidentsoffice.gov.lk එ ක භහධත හයණඹ  
ඹ ඳ ක පරහ. 

 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළපතභභ ඵරන්න. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ, ඵරනහ. 
 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළපතභභ ඵරන්න. ඒපක් ි පඵනහ පතපූ්තණ විසතයඹ. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ හිතන්පන් පපත අසථහපේදී පපත භහධත censorship 

එ  ඹ  පරහ. පභොකු ක එන්පන් නළවළ. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, නළවළ. ඔඵුරභහ ඕහ -  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පඳොලීසිපේ independent - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්ර ලසනඹ ඇහුහ. උ කතය පදන්න. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ඇවි රහ ඔඵුරභහ  ඕ අයපන පදන්නපත. භභ ඇවි රහ 

අයපන පදනහ. ළරැදි එක් ඔඵුරභහ press යරහ ි පඵන්පන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ආණ්ඩු  - [ඵහධහ කිරීභක්]අිළ  ි පඵන්පන් original. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 15-2775/'12 - (1), රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. ඒ හපපභ 

භභ ඔඵුරභහ  කිඹන්න ඕනෆ, පපත බහ ළඵ ඇුරපශේ internet 

ඳවසුපත ඉතහභ slow ඵ.  

පභොක් ක අිළ  වදිසිපේ න්න ඵළවළ, රු 

ථහනහඹුරභනි.  

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

There are disturbances. 
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Internet ඳවසුපත ිළිතඵ අඩු ඳහඩුක් ි පඵනහ. රු 

ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහ අපො ප පතුරභහ  ක ථහ යරහ 

පපත විඳුපො ක පවොයි. Internet න්නභ ඵළවළ.  
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ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ හයණඹ පපයහි අධහනඹ පඹොමු යනහ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

පභොක් වරි යන්න පයි, රු ථහනහඹුරභනි.  භභ 

ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඉදිකිරීපත, ඉංජිපන්රු පේහ, නිහ වහ 

පඳොදු ඳවසුපත අභහතතුරභහ පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය 

දීභ වහ ි  පද හරඹක් ඉ රහ සින්නහ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ෂයි  එ ි පඵනහ. ඒ ප්ර ලසනඹ  උ කතය පදන්න පෝ. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, භ  ි  පදක්   න්න කිඹරහ ඇභි ුරභහ 

උඳපදක් එරහ ි පඵනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පවොයි. පදන  ඹ. 

 
 

පොවි විශ්රාහභ ළම්ො අයමුදර :  කපත 
லலச ஓய்வூத நதம் : தசத்துக்கள் 

 FARMERS' PENSION FUND: ASSETS 

2777/’12 

6. රු පජෝන් අභයුරං භවතහ (රු අජි ක පී. පඳප්තයහ භවතහ 
පනු ) 
(ண்புகு மஜன் அதுங்க ண்புகு அஜத் பீ. தபம 

சர்பக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 
මුද  වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතතුරභහපන්  ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) 2012.01.01 දින න වි  පොවි විශ්රාහභ ළම්ො 
අයමුදප  ඳළි  පතපූ්තණ  කපත ප්ර භහණඹ 
පොඳභණද; 

 (ii) පොවි විශ්රාහභ ළම්ඳ ණනඹ කිරීපපත ප්ර ි ඳ කි ඹ 
පභභ බහ  ඉදිරිඳ ක යන්පන්ද; 

 (iii) පොවි විශ්රාහභ ළම්ඳ නිඹිතත දින , නිඹිතත ඳරිදි 
පවීභ  අපඳොපවො ක වී ඇි   ත ක කඹ  පවේුර 
ප්තද;  

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්පනහිද? 

(ආ) පනොඑපේ නපත, ඒ භන්ද? 

நத, தட்டடல் அகச்சகக் மகட்ட லன:  

(அ) (i) 2012.01.01ஆம் தகதரலல் லலச ஓய்வூத 

நதத்தல் கைப்பட்ட தத்தச் 

தசத்துக்கரன் அரவு வ்லரதலன்பகதமம்; 

 (ii) லலச ஓய்வூதம் கைப்படப்படும் 

தகள்ககக இச்சகபக்கு சர்ப்பப்ப 

ன்பகதமம்; 

 (iii) லலச ஓய்வூதம் உ தகதல், உ 

முகமல் தசலுத்தத் தலமகக்கன 

கைங்கள் கல ன்பகதமம் 

 அலர் குமப்படுல? 

(ஆ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) the total amount of the assets which 

remained in the Farmers’ Pension Fund as 

at 01.01.2012 ; 

 (ii) whether the policy adopted for calculating 

the farmers’ pension will be presented to 

this House; and 

 (iii) the reasons for the inability to pay the 

farmers’ pension on due dates as 

prescribed ? 

 

(b) If not, why? 

 
රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ 
(ண்புகு கயநத  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු ථහනහඹුරභනි, මුද  වහ ක්ර භ පතඳහදන අභහතතුරභහ 

පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය  බහත* යනහ. 
 

* බහපපතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சபபீடத்தல் கலக்கப்பட்ட லகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2012.01.01 දින න වි  පොවි විශ්රාහභ ළම්ො අයමුදප  

ඳළි  පතපූ්තණ  කපත ප්ර භහණඹ ඳවත ුණපේ දක්හ ඇත. 

 

 
 

 

 
 
 

 (ii) 1987 අං 12 දයන පොවි විශ්රාහභ ළම්ො වහ භහජ ආයක්ණ 
ප්ර ි රහබ පඹෝජනහ ක්ර භ ඳ නප ක නිපඹෝ අනු 1987 භළයි 
07 දිනළි  අි විපලේ ළේ ඳත්රඑඹ භඟින් පොවි විශ්රාහභ ළම්ො 
ව භහජ ආයක්ණ ප්ර ි රහබ පඹෝජනහ ක්ර භපේ ඹ 
අවුරුදු 18 - 59 අතය ඹස හණ්ඩපේ ුළද්රයින් වහ 
පවිඹ යුුර හරි මුදර ව පනු රඵන විශ්රාහභ ළම්ො 
මුදර ප්ර හල පො  ඇත. ඒ අනු පභභ පඹෝජනහ ක්ර භඹ  
දහඹවන් වහ පවීභ  ීනයණඹ යන රද අභ භහසි 
විශ්රාහභ ළම්ඳ රු. 200/-කි. 
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 කපත මුදර (රු.ිත) 
ආපඹෝජන වහ මුද  35.9 
සථහය  කපත 1.9 
පතො 2.9 
රළබිඹ යුුර  කපත 134.6 
මුළු  කපත ප්ර භහණඹ 175.3 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

  එපේ වුද 1992 අභහතත භණ්ඩර ඳත්රිපහ අං: 103(41) 
ීනයණඹ අනු 1992 අපප්ර ේ  සි  පවිඹ යුුර අභ භහසි 
විශ්රාහභ ළම්ඳ රු: 500/- දක්හ ක, අභහතත භණ්ඩර ඳත්රිපහ 
අං: 95/1830/105/123 ීනයණඹ අනු 1995 ඔක්පතෝඵ්ත 
සි  අභ භහසි විශ්රාහභ ළම්ඳ රු: 1,000/- දක්හ ක 
ළඩිපො  පවීපත යන රදී. 

 (iii)  අ) (ii) ිළිතුරප්ත දක්හ ඇි  ඳරිදි පොවි විශ්රාහභ ළම්ො 
පඹෝජනහ ක්ර භ ඳනප ක නිපඹෝ ඳරිදි පවිඹ යුුර අභ 
භහසි විශ්රාහභ ළම්ඳ රු: 200/- වුද, පභභ  භහසි විශ්රාහභ 
ළම්ඳ රු: 1,000/- දක්හ ළඩිකිරීභ ුරශ 2010 අපෝසුර න 
වි  පොවි විශ්රාහභ ළම්ො අයමුදර න්නත ව අතය භවහ 
බහණ්ඩහහය ප්ර ි ඳහදන වහ පන ක අයමුද  පඹොදහ නිිතන් 
2011 පදළපතඵ්ත දක්හ නිඹිතත ඳරිදි විශ්රාහභ ළම්ො පහ 
ඇත ක, අයමුදර අන් වීභ ුරශ 2012 ජනහරි භ සි  
නිඹිතත ඳරිදි විශ්රාහභ ළම්ො පවීභ  පනොවළකි වී ඇත. 

(ආ) ඳළන පනොනඟී. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 7 - 3164/'12 - (2), රු ඳහලිත පතයොපඳරුභ 
භවතහ. 

 
රු පජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ண்புகு மஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභනි, රු ඳහලිත පතයොපඳරුභ භන්ත්රීවුරභහ 

පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ 
අභහතතුරභහ පනුපන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ි  
පද හරඹක් ඉ රහ සින්නහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී. 
லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ධහන  යුුර ආයපතබපේ දී පඹෝජනහ. 

 
 

ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ රැසවීපත 
பலன்ம அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ බහනහඹුරභහ 
පනුපන් භභ ඳවත වන්   පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක යනහ: 

"සථහය නිපඹෝ අං 7හි විධිවිධහනර ව 2011.04.07 ළනි දින 

ඳහ්තලිපපතන්ුර විසින් පතභත යන රද පඹෝජනහපේ කුභක් වන් ි බුණ ද, 

අද දින රැසවීපත ඳළළ කපන හර පේරහ අ.බහ. 1.30 සි  අ.බහ. 6.30 දක්හ 

විඹ යුුර ඹ. අ.බහ. 3.30   සථහය නිපඹෝ අං 7(5) ක්රිැඹහ කභ විඹ යුුර ඹ." 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

පඳෞද්ලි භන්ත්රීවන්පප ඳන ක පම්පතඳ ක 
தன உரப்பனர் சட்டமூயங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

භහනසි උඳප්ර ති  ශභහ ඳහප  ුභබ හධ 
ිති ඹ (ංසථහත කිරීපපත) (ංපලෝධන) ඳන ක 

පම්පතඳත 
சத்தசுலதனம் குகமந்த பள்கரகலக்கன 

படசகயன் நயன்புச் சங்கம் (கூட்டிகைத்தல்) 

(தருத்தம்) சட்டமூயம் 
WELFARE SOCIETY OF THE SCHOOL FOR THE MENTALLY 

SUBNORMAL CHILD (INCORPORATION) (AMENDMENT) BILL 

 
රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ 
(ண்புகு கல.ஜ. பத்ச) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක 

යනහ: 

“1988 අං 75 දයන භහනසි උඳප්ර ති  ශභහ ඳහප  ුභබ හධ 
ිති ඹ (ංසථහත කිරීපපත) ඳනත ංපලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳන ක 

පම්පතඳත ඉදිරිඳ ක කිරීභ  අය දිඹ යුුර ඹ.” 

 
රු එස. සී.  මුුරකුභහයණ භවතහ 
(ண்புகு ஸ்.ச. முத்துகுன)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
විසින් සථිය යන රදී. 
ஆமதத்தர். 

Seconded. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක පම්පතඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මු්රඒණඹ කිරීභ  නිපඹෝ යන රදී.  
හ්තතහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිපඹෝඹ ඹ ප ක ඳන ක 

පම්පතඳත භහජ පේහ අභහතතුරභහ පත ඳයන රදී. 
 

லன லடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூயம் முதன்முகம தப்படப்பட்டு, அச்சடப்படக் 

கட்டகரடப்பட்டது. 

சட்டமூயம் நகயக்கட்டகர இய. 47(5) இன்படி சமூக மசகலகள் 

அகச்சருக்கு அமக்கக தசய்ப்படுதற்ககச் சட்டப்பட்டது. 
 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පඹෝජනහ ිළිතඵ දළනුපත දීභ ව දින  නිඹිතත  යුුර. 

පඳෞද්ලි භන්ත්රීව පඹෝජනහ.  අං 01, රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ. 

2435 2436 

[රු (ආචහ්තඹ) ය ක අමුුභ භවතහ] 
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පද්ලඳහරන ඳක් විසින් භළි යණ 
පොිතන් බහ  මරත විණන හ්තතහක් 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ 
அசல் கட்சகரனல் மதர்தல் 

ஆகைக்குழுவுக்கு நத கைக்கய்வு 

அமக்கககள் சர்ப்பத்தல் 
PRESENTING A FINANCIAL AUDIT REPORT TO 

THE ELECTION COMMISSION BY POLITICAL 

PARTIES 

 
[අ.බහ. 2.29] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභනි, පපත අසථහ රඵහ දීභ පතඵන්ධපඹන් 

භහ  ඔඵුරභහ  සුරි ඹ ුළද යනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක 

යනහ. 

"That this Parliament resolves that all income and expenditure 

earned and incurred by recognized political parties must be audited 

and presented to the Election Commission annually."  

රු ථහනහඹුරභනි, පභළනි අදවක් ඉදිරිඳ ක යන්න අඳ 

පඹෝජනහ පශේ පභන්න පපත හයණඹ නිහයි. පද්ලඳහරන ඳක් 

64ක් පපත අසථහ නපො  ලිඹහ ඳදිංික ය ි පඵන ඵ අද අඳ  

පඳපනනහ. ඒ භවය පද්ලඳහරන ඳක් ුරිතන් ය   ඉතහභ ක 

ළද ක  යු කතක් යනහ හපපභ ඹපත ඳක් ඉතහභ ක 

වහනිදහඹ  ත ක කඹක් ඇි  යරහ පපත යපේ   ඳි න පද්ලඳහරන 

හතහයණඹ  විබීජ ඇුර   ය ි පඵනහඹ කිඹන එ ක භතක් 

ශ යුුර පනහ. ඒ නිහ  ඹපත ඹපත පද්ලඳහරන ඳක්ර  

රළපඵන මුද  පොයි ආහයපඹන්ද රළපඵන්පන්, පොපවොභද 

ඒහ විඹදපත යන්පන් , හ පනුපන් විඹදපත යනහද කිඹන 

ප්ර ලසන  උද්ත පරහ ි පඵනහ.  පද්ලඳහරන ඳක් 64ක් ලිඹහ 

ඳදිංික ය ි බුණ ක පපත අසථහ නපො  පද්ලඳහරන ඳක් 

17ක්, 18ක් තයපත ප්ර භහණඹක් තභයි ක්රිැඹහහරී ි පඵන්පන්. නමු ක 

ඒ පද්ලඳහරන ඳක්ර  මුද  රළපඵන්පන් පොපවොභද කිඹන 

එ ප්ර ලසනඹක් පරහ ි පඵනහ. ඉන්දිඹහපේ භළි යණ 

පොභහරිසුරභහ  ඳහවිච්ික යන උඳක්ර භපේ විධිභ ක ක්රිැඹහලිඹක් 

ි පඵනහ.  ඒ හ්තෂි විණනඹ  පඹොමු යරහ, ඹපත විධිඹකින්  

ඒ  විලසප ණඹ යරහ එහිදී  ය  ඳහරනඹ  යන ඳක්ර   

ඹපත ඵයඳතශ හයණහ ඉදිරිඳ ක ය  ි පඵනහ.  රංහපේ එළනි  

ත ක කඹක් ක්රිැඹහ කභ ශහ නපත  දණපඹන්  රඵහ න්නහ මුද  

ප්ර භහණඹ  පවිතදයේ යන්න  ුළළුන්ඹ කිඹන අදවසින් තභයි පපත 

පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන්පන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, අද අපො යපේ සහධීන පොිතන්  

නළි  අසථහ භහ  හිතන  විධිඹ   සහධීන විණන හ්තතහ 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ අලතයි. දවව කන ආණ්ඩුක්ර භ තසථත 

ංපලෝධනපඹන් පපත ළරැද්ද නිළයදි යන්න අසථහ ි බුණහ. 

නමු ක දවව කන ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹ අද දවඅ න  

ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනපඹන්  ඹ ඳ ක පරහ ි පඵනහ. 

ඒ නිහ අඳ  ඒ ළරැද්ද නිළයදි යන්න ුළළුන් නපත වළභ 

පද්ලඳහරන ඳක්ඹක්භ තභන්පප ආදහඹභ, විඹදභ ඉදිරිඳ ක යහවි. 

එපවභ වු පණො ක ඒ පරොකු පදඹක්.  විඳක්ඹ  ආදහඹපත රඵහ 

න්න වරි අභහරුයි.  නමු ක විඹදපත යන්න නපත වරි පරපවසියි. 

පපත විණනඹ  පඹොමු ශ යුුරයි කිඹහ අඳ පඹෝජනහ ය 

ි පඵන අසථහ ආණ්ඩු ඳක්ඹ හිතන්න ක ඵළරි ප්ර භහණඹ  

ළඩිපඹන් විඹදපත යනහ.  පපතහ ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන්පන් 

යජපේ  ආඹතන  ුරිතන් නපත, උඳක්ර භය ලී ඵදු පන  ලි යපේ 

පද්ලඳහරන ඳක් ඉදිරිඹ  පන ඹන්න ඳහවිච්ික යනහ නපත ඒ 

පරොකු ප්ර ලසනඹක් වළන්ඹ  තභයි අඳ රන්පන්. 

පපත අසථහපේදී අඳ අදවස යන පඹෝජනහ තභයි 

පද්ලඳහරනපේ විනිවිදබහඹක් ඇි  විඹ යුුරයි කිඹන එ. වළභ 

අවුරුද්පද්භ ජනි භහපේ 30න දහ  පඳය භන්ත්රීවරුන්  

තභන්පප   කපත ඵළයපත ප්ර හල ඉදිරිඳ ක යන්න ි පඵනහ. 

එහිදී ඳසු ිනඹ අවුරුද්පද් අපප්ර ේ  භහපේ ඳශමුන දහ සි  පපත 

අවුරුද්පද් භහ්තුර 31න දින දක්හ ව හරහන්තයඹ ුරශ තභහපප 

 කභ අඩුවීභ, ළඩිවීභ ව ආදහඹපත උඳඹන භහ්ත සිඹ රක්භ 

පඳන්හ පදන්න අලතයි. භන්ත්රීවයඹකු , පද්ලඳහරන ඳක්ඹක් 

නිපඹෝජනඹ යන ුළද්රඹකු  එපේ යන්න ුළළුන් නපත 

පද්ලඳහරන ඳක් පභපේ කිරීභ ඊ  ක ඩහ පරපවසි හ්තඹ 

බහයඹක් පර  තභයි භහ රන්පන්. අද භළි යණ පොභහරිස 

-භහින්ද පද්ලප්රිාඹ භළි ුරභහ-  ඉතහභ උනන්දුපන් පනක් ඇි  

ය පන ඉදිරිඹ  පපත  යුුර පන ඹන්න  ළඩ ිළිතපශ 

වදරහ ි පඵනහ. අඳ පභභ ුළද්රඹන් ළන පඳයදී හිුරපේ 

පනින් විධිඹ යි. නමු ක අඳ අඹ යනහ, ුළළුන් තයපත අලු ක 

ආහයඹ  හිතරහ ඵරරහ එුරභහ ළඩ කිරීභ ිළිතඵ. දඹහනන්ද 

දිලහනහඹ භළි ුරභහ ඉභව ක පේඹක් ශහ හපපභ භහින්ද 

පද්ලප්රිාඹ භළි ුරභහ ක ඊ  ක ඩහ අලු ක ආහයඹ  හිතරහ  යුුර 

යනහ. භහ පභභ පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක යන්න ඉසය එුරභහ 

එක් ක ථහ ශහ; දඹහනන්ද දිලහනහඹ භළි ුරභහ එක් ක ථහ 

ශහ. එුරභහ කිේපේ පභළනි පඹෝජනහක් පපනන්න ුළළුන් 

නපත අද යපේ ඳහරනපේ ිළරිසිදු වීභක් ඇි  පේවි කිඹරහයි. ඒ 

විතයක් පනොපයි, පද්ලඳහරන ඳක්ර  මී  ළඩිඹ කීභකින් 

 යුුර යන්න අසථහක් ඇි  පේවි. 

රු ථහනහඹුරභනි, උදහවයණඹක් ලපඹන් අඳ -එක් ක 

ජහි  ඳක්ඹ- පභළනි  යුුර ය පන ඹනහ. නමු ක 

පද්ලඳහරන ඳක් 63කින් අඳ දන්නහ විධිඹ  ඳක් වතය ඳවක් 

විතයයි පභපර හ්තෂි ආදහඹපත වහ විඹදපත විණනඹ යරහ ඒ 

හ්තතහ භළි යණ පොභහරිස  ඉදිරිඳ ක යරහ ි පඵන්පන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, යපේ නීි ඹ වරිඹහහය ඳහවිච්ික 

පනහ නපත ඒ කිසි ප්ර ලසනඹක් නළවළ. නමු ක අද එහි 

සහධීන කඹ ළන ප්ර ලසනඹක් ඇි   පරහ ි පඵනහ. අද ඹපත 

ළයදිරුපක් නිළයදිරුපක් ඵ  ඳ ක පනහ. 

නිළයදිරුපක්  ළයදිරුපක්  ඵ  ඳ ක නහ. ඒ හපපභ 

අඳ  පඳපනනහ, ඹපත විධිඹකින් යපේ ඉදිරි දළක්භ පවෝ ය  ඹන 

භන පනස යන්න ුළළුන් ළඩ ිළිතපශක් පපත පද්ලඳහරන 

ඳක් ක උඳක්ර භය ලි ඳහවිච්ික යනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ 

ඳක්ර  රළපඵන  ලි පොපවන්ද රළපඵන්පන් කිඹන එ 

විණනඹ ුරිතන් ඉදිරිඳ ක ශ යුුර ඵ තභයි අඳ පපත අදව 

ුරිතන් ඉදිරිඳ ක යන්න වදන්පන්.  ඒ නිහ  පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ 

ඉන්න සිඹලුභ භන්ත්රීවරුන් ුරිතන් පපත අදව සථහිළත කිරීභ තභයි 

භපප අභිරහඹ.  

ඒ විතයක් පනොපයි රු ථහනහඹුරභනි, නිදසුනක් 

ලපඹන් ඉන්දිඹහ  කපතො ක එඹ ජනවනඹ අධි ප්ර භහණඹක් 

ඉන්නහ ය ක්. නමු ක එහි භළි යණඹක් ඳ කන අසථහපේදී ඹපත 

විධිඹ ිළරිසිදු ඳහරනඹක් එතළන ි පඵනහ.  එපවේ ඇභි යපඹක් 

ඹපත කිසි විධිඹකින් රුිළඹ  රක් පදක් ළඩිුළය විඹදපත ශහ 

කිඹරහ එුරභහපප ඳහ්තලිපපතන්ුර ආනඹ ප්ර ි ක්පේඳ යරහ 

ි බුණහ.  

ඉන්දිඹන් ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ ඒ හපප ඳහරනඹක් ඇි  වුණහ 

නපත, පපත ුළංික රංහපේ ිළරිසිදු ඳහරනඹක් ඇි  යරහ ඉදිරිඹ  

පන ඹන්න ඵළරි න්පන් ඇයි?  
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ  පදළනි එ තභයි 

විනිවිදබහඹ. විනිවිදබහඹ පතපූ්තණපඹන්භ පපත යපේ නළි  පරහ 

ි පඵන නිහ තභයි පපත පඹෝජනහපේ ළඩි අලතතහක් 

ි පඵන්පන්. විනිවිදබහඹක් ළඵෆ භේ භකින් ි ඹන්න අලත නපත 

ඇභි  භණ්ඩරඹ පපත පඹෝජනහ පතඵන්ධපඹන් එඟ පරහ, 

ඕනෆභකින්  යුුර කිරීභ තභයි භහ පපත අසථහපේදී 

ඉ රන්පන්. අද ළබිනේ භණ්ඩරපේ ඉන්නහ ළඩි පදනහ දන්නහ 

අද ආණ්ඩු පන ඹන ආහයඹ. තභන්පප යජපේ ි පඵන 

ආඹතන ුරිතන් පද්ලඳහරන ඳක්ර ළඩ  යුුර ණනහක් ය 

පන ඹනහ. සීිතත ඇභි රු ප්ර භහණඹ  විතයයි ඒ යන්න 

ුළළුන් න්පන්. භසතඹක් ලපඹන් ත සපතො ක අපනක් අඹ  

ඵළරි පරහ  ි පඵනහ. ඒ ුරිතන් අහධහයණඹක් නහ කිඹන 

එ ක අඳ  පඳපනන්න ි පඵනහ. භවය වි  ඔඵුරභන්රහ අදවස 

යහවි, විඳක්ඹක් ලපඹන් අිළ පභළනි අදවස පපනනහ; 

ආණ්ඩු ඳක්පේ ඉන්න පො  මී  ඩහ වහ කඳසින් පනස විධිඹ  

ළඩ යනහ කිඹරහ. ඒ පනොපයි අපො අලතතහ. ිළරිසිදු 

කිරීභක් තභයි අලත න්පන්. ඉවශ සි  ඳවශ  ිළරිසිදු කිරීභක් 

ඇි  කිරීභ තභයි අලත න්පන්. ඳව ශ සි  උඩ  ත ලු කිරීභ 

අභහරු හ්තඹ බහයඹක්. භහ ද්බහපඹන් පපත අදව ඉදිරිඳ ක 

යන්පන්. හ ක පොන් යන්න පනොපයි. භසත ජනතහ  

ිළරිසිදු ඳහරනඹක් පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපන්භ ඇි  කිරීභ තභයි 

අලත න්පන් කිඹන හයණඹ භහ පපත අසථහපේදී ප්ර හල 

යනහ.  

රු ථහනහඹුරභනි, අද සහධීන පොිතන් බහ න් 

ඹ ඳ ක පරහ ි පඵනහ.  අද පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේදී රු දිපන්ස 

ුණණ්තධන ඇභි ුරභහපන් පඳොලිස පොිතපපත සහධීන කඹ 

ළන අපො විඳක් නහඹුරභහ ඇහුහභ ඒ  දුන්නු උ කතයඹ 

ුරිතන් අඳ  පඳනුණහ, ඒපක් කිසිභ සහධීන කඹක් නළි  ඵ. 

පභොද, එළනි අලතතහක් ි පඵනහ නපත එුරභන්රහභ ඳ ක 

යුළ උ ක ඳහඩපත වහ ප්ර ි න්ධහනඹ ිළිතඵ ව ජනහධිඳි  

පොිතභ ුරිතන් -වුරු ක කිඹන්පන් නළුර, ඒ අඹභ- ඉදිරිඳ ක 

යරහ ි පඵන පදඹක් තභයි ජනතහපප විලසහඹ බිඳි ිනහි රහ 

ි පඵනහ; ඒ විලසහඹ නළත තවවුරු යන්න නපත 

සහධීන කඹක් ඇි  යන්න අලතයි; ඒ නිහ ඒ  මුද  

පොිතභ, භළි යණ පොිතභ, ඒ හපපභ පඳොලිස පොිතභ 

ඹන ඒ සිඹ රපපභ සහධීන කඹක් ඇි  යන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

ඔඵුරභන්රහ ඳ ක යුළ පොිතභ ුරිතන් ඉදිරිඳ ක පරහ ි පඵන ඒ 

අදව භ අිළ පපත අසථහපේදී ඉ ලීභක් ඉදිරිඳ ක යනහ නපත 

ඔඵුරභන්රහපප පතපූ්තණ වපඹෝඹ ඒ  දිඹ යුුරයි කිඹන 

භේ පභන් තභයි භහ සින්න්පන්. ඒ නිහ රු ථහනහඹුරභනි, භහ 

පපත අසථහපේදී ඳහ්තලිපපතන්ුරපන් ඉ රන්පන්, පපත පඹෝජනහ  

පතපූ්තණ වඹ රඵහ දීරහ, ළබිනේ භණ්ඩරපේ අනුභළි ඹ රඵහ 

පන, වනි බහඹක් ඇි  ය, ුළළුන් තයපත ඉක්භන  

ක්රිැඹහ කභ කිරීභයි. භහ හිතන්පන් මී  ළඩිඹ භහ ථහ යන්න 

අලතතහක් නළවළ. පභොද, පපත අදව පඵොපවොභ ඍජුයි. 

පභඹ  කිසිභ ඵහධහක් නළවළ. එ පද්ලඳහරන ඳක්ඹක් 

පොන් කිරීභ පනොපයි පභයින් යන්පන්. ඹපත කිසි පද්ලඳහරන 

ඳක්ඹක් ලිඹහ ඳදිංික වුණහ නපත, එඹ භළි යණ පොභහරිස 

ිළිතපන ි පඵනහ නපත, ඒ ඳක්ඹ විසින් ඒ ්තපේ උඳඹහ  ක 

ආදහඹපත වහ දළර විඹදපත ිළිතඵ විණනඹ යරහ, භළි යණ 

පොභහරිසයඹහ  ඉදිරිඳ ක කිරීපභන් ඳසු, භළි යණ 

පොභහරිසයඹහ එඹ විලසප ණඹ ය ිළිත කතහ  ඳසපේ 

 යුුර කිරීභ තභයි අලත න්පන් කිඹන පඹෝජනහයි  භහ 

ඉදිරිඳ ක යන්පන්. පභභ පඹෝජනහ රු ඉයහන් වික්ර භය කන 

භන්ත්රීවුරභහ සථිය යනහ ඇි . 

[අ.බහ. 2.39] 

 

රු ඉයහන් වික්ර භය කන භවතහ 
(ண்புகு இன் லக்கத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ විසින් ඉදිරිඳ ක යන රද 

එභ පඹෝජනහ භහ සථිය යනහ. අද අිළ හච්ඡහ යන්පන් 

පද්ලඳහරන ඳක් විසින් උඳඹහ  ක ආදහඹපත වහ දළර විඹදපත 

ිළිතඵ ක මරත විණන හ්තතහ භළි යණ පොභහරිස  

ඉදිරිඳ ක කිරීභ ළනයි.  

එක් ක ජහීනන්පප පතමුි ඹක් ි පඵනහ, දුළරිඹ යි, 

දණඹ යි එපයහි. එහි 7 (3)හි වන් ය ි පඵනහ, 

විපලේපඹන්භ පද්ලඳහරන මරත ිළිතඵ විනිවිදබහඹක් 

ි පඵන්න අලතයි කිඹරහ. භහ හිතන වළන්ඹ  රු යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ ඉදිරිඳ ක ශ පඹෝජනහ ඳක්, විඳක් 

පේදපඹන් පතොය අනහතඹ ළන  ඳනහ යරහ ඉදිරිඳ ක ශ 

ළරකිඹ යුුර රුණක්. පභොද අිළ පපත යපේ ඹවඳ ක පද්ලඳහරන 

ංසති ඹක් ඇි  යන්න  ඕනෆ. අිළ දිිනන් දි භ ඵරපේ 

පනොසින්න එ එක් ක ජහි  ඳක්ඹ වළන්ඹ  ඉපන  කතහ. අද 

යජඹ ක ද ඒ ඳහඩභ භ ඉපන න්න ඹනහ. පභළනි 

 පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක වුණහභ, පපතහ දහ ක යන්න ඵළවළ කිඹරහ 

ඹපත අඹ හිුරහ  භහ නපත එපවභ ඍණ ඳළ කපතන් හිතන්පන් නළවළ. 

අිළ ධන ඳළ කපතන් හිතරහ පඳොඩි-පඳොඩි පනස වීපත පවෝ යන්න 

අලතයි.  

දළන් පභඹ ිළම්ඳ ි පඵන මර ධ්තභඹ පභඹයි. ඕනෆභ 

ඳක්ඹ , ඕනෆභ ුළද්රඹකු  භළි යණඹ  පඳනී 

සින්න්න ක, ඒ හපපභ ඒ භළි යණඹ  තය යරහ ඒ තළන  

එන්න ක භ අයිි ඹක් ි පඵන්න ඕනෆ.  ඒ භ අයිි පේ මර 

ධ්තභඹ තභයි අිළ පපතපන් තවවුරු යන්න ෆඹපත යන්පන්. ඒ 

අයිි ඹ විතයක් පනොපයි, අලත  ිළ හ ක එපවභ ි පඵන්න 

ඕනෆ, භ භ පද්ලඳහරන තයඹ යන්න.  

එක් ක ජහීනන්පප ංවිධහනඹ  කතහභ, විපලේපඹන්භ 

ය    175 ඳභණ ඒ ය  ර නීි පඹන් ඹපත කිසි විධිඹ  

මරත ිළිතඵ ඹභක් වන් යරහ ි පඵනහ. අිළ සිඹලුපදනහභ 

දන්නහ විධිඹ  භවය ය ර ඒහ ඹවඳ ක විධිඹ  ක්රිැඹහ කභ 

පනහ; භවය ය ර  අඹවඳ ක විධිඹ  ක්රිැඹහ කභ පනහ. 

රු ථහනහඹුරභනි,  අද පබ් අඩවි ළන  රුු යහක ඹක් 

ථහ ශ නිහ භහ පබ් අඩවිපඹන් පඳෝඩඩක් පෝදිසි යරහ 

ඵළලුහ, ඳසු ිනඹ ජනහධිඳි යණපේදී, භවහ භළි යණපේදී යහජත 

පද්පඳොශ බහවිතඹ ළන ි බුු යපඳෝ්තුර ිළිතඵ. 

ට්රාහන්සපොයන්සි ඉන් ්තනළන  ආඹතනපේ යපඳෝ්තුර ුරනක් 

ි බුණහ. ඒහ ි බුපණ්, පඳඵයහරි භහපේ එකු ක, අපප්ර ේ  

භහපේ පදකු ක -2010 අපප්ර ේ  04 ව 07පනි දහ- ලපඹන්. 

විපලේපඹන් ඒහපේ වන් වුපණ්, යහජත පද්පඳොශ බහවිතඹ 

ිළිතඵයි. භහ පපතහ වන් යන්පන් උදහවයණ වළන්ඹ යි. භභ 

පභොපවොත  ක කිඹන්පන් නළවළ, ඒ භළි යණරදී විතයයි 

පපතහ සිදු වුපණ් කිඹරහ.  භෆතදී  අන් වුණ භළි යණ නිහ 

තභයි භහ ඒහයින් උදහවයණ න්පන්. ඒ එ හයණඹක් තභයි 

රංභ ඵස පඹොදහ ළනීභ. ඒහ එදහ භළි යණරදී ක ඳහවිච්ික 

වුණහ; අද ක ඳහවිච්ික පනහ. වළඵළයි, අිළ ඒ  ි ත ි ඹන්න ඕනෆ 

කිඹරහයි භහ හිතන්පන්. ඒ හ්තතහ උදහවයණඹක් දහරහ ි බුණහ, 

නුයඑිතඹ, පතපඳොශ, නහරිළන්ඹ, ළොපඳන්පඳොශ කිඹන රංභ 

ඵස ඩිපඳෝලින් නුයඑිතපේ සින්සි හ රීනඩහංණපේ ඳළළි  

රැසවීභ  ඵස 69ක් පනහහ කිඹරහ. ඒහ  ඩී  ලී ්ත 50ක් 

2439 2440 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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ඵළිනන් නිකු ක යරහ ණනඹ ය ි පඵනහ.  පපතහ ඒ හ්තතහපේ 

ි පඵන උදහවයණ. පපතහ වළභ තළනභ සිදුව පද් . 

භළි යණරදී යහජත පද්පඳොශ  බහවිතඹ ිළිතඵ උදහවයණඹක් 

විධිඹ යි භහ පපත උදහවයණ ඉදිරිඳ ක යන්පන්.  

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හපපභ ශ්රී  රංහ ුණන්විදුලි 

ංසථහ ිළිතඵ ක ඒ හ්තතහපේ වන් නහ. ුරහය නහඹ 

කිඹන්පන් ුණන් විදුලි ංසථහපේ ජනහධිඳි  ඒපේ 

අධතක්යපඹක්. ඒ හපපභ ප්ර හපද්ය පේ පේහ අධතක්යපඹක්. 

ඒ හ්තතහපේ ඔහුපප නභ ක වන් යරහ ි පඵනහ. ඔහු ලිඛිත 

දළනුපත දී ි පඵනහ, ජනහධිඳි ුරභහ රැසවීපත කීඳඹ  වබහින 

පනහ, ඒ රැසවීපත ආයණඹ යන්න කිඹරහ. එහි යදක් නළවළ. 

නමු ක ඡන්ද පොභහරිසපප නිපඹෝඹ අනු, භහධත ුරිතන් ඹපත 

හර සීභහක් යජඹ  පදනහ නපත, ඒ වහ භහන හර සීභහක් 

පදන්න ඕනෆ විඳක්ඹ  ක. එපේ භ හර සීභහක් පනොදීභයි 

එතළන ි පඵන ප්ර ලසනඹ.   

රු ථහනහඹුරභනි, ඒ හපපභ ඒ හ්තතහපේ ත 

උදහවයණඹක් වන් යනහ. ඒ තභයි, අපො ුණන් වමුදහපේ 

පවලිපොො ්ත එක් බහවිත යරහ, 2010 අපප්ර ේ  03 න දහ 

පජොන්ස න් ඇභි ුරභහපප භළි යණ ඳත්රිපහ ුණනින් පඵදුහඹ 

කිඹන එ. ඒ ක භළි යණඹදී භව ජන පද්පඳොශක් 

ඳරිවයණඹ කිරීභක්. පපතහ එක් ක සිදු පරහ නළවළ කිඹරහ 

වුරු වරි ත්ත යනහ නපත, ඒ ය පඳෝ්තුර  විරුද්ධ ක්රිැඹහ 

භහ්ත න්න ුළළුන්. ඒ ඒ යපඳෝ්තුරපේ වන් යරහ 

ි පඵනහ.  

ඒ හපපභ ජඹි ස රුණහමුනි කිඹන තළනළ කතහ ුණරු 

පේහපේ ඉන්න අඹ  මීමු ප්ර පද්ලපේ ඳළළි  මීන්භ  රැස 

යරහ ි පඵනහ. එඹ ඳළළ කවුපණ් 2010 භහ්තුර 04 ළනි දහයි. 

ඊ  ඳසපේ කිේහ, 10 ළනි දහ මීමුපේ Town Hall එ  එන්න 

කිඹරහ.     

ඒ Town Hall  එපක් ි බුු රැසවීභ ය ක කුභහය ුණණය කන 

නිපඹෝජත ඇභි ුරභහ රෆසි  යුළ රැසවීභක්. එතළනදී ඒ 

භළි යණඹ  ිළිතඵ ඹපත කිසි උඳපදස දුන්නහ. ඒ  ිළිතඵ භහ්තුර 

6ළනි දහ ව භහ්තුර 10ළනි දහ රංහ ුණරු  ංභපඹන් ලිඹරහ 

ි පඵනහ, යහජත පේපේ ඉන්න අඹ පපත හපප පද්ලඳහරන 

 යුුරර  පිතන්භ පඹොදන්න එඳහ  කිඹරහ. ඒ හපපභ 

ප පතරු ළන කිඹරහ ි පඵනහ. උඳ කුරඳි රු ළන කිඹරහ 

ි පඵනහ. ඒ හපප පනොපඹකු ක පද්  වන් යරහ 

ි පඵනහ.  

අද යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ එුරභහපප පඳෞද්ලි 

භන්ත්රීව පඹෝජනහපන්, "උඳඹහ  ක ආදහඹපත වහ විඹදපත හ්තෂි 

විණනඹ  බහජන ය, ඒහ භළි යණ පොිතන් බහ  

ඉදිරිඳ ක ශ යුුරඹළයි" පඹෝජනහ ශ ක, භභ හිතන්පන් පපත මරත 

විණන හ්තතහ ණන්ර  විතයක් සීභහ යන්න  ඵළවළ 

කිඹරහයි. පභොද, විපලේපඹන්භ "යහජත පද්පඳොශ බහවිතඹ" හපප 

ණන් යන්න  ඵළරි පද්  ි පඵන නිහ. අිළ පපතහ වදන්න 

කිඹන්පන් පපත නිහයි. හධහයණ ක්ර භඹක්, හධහයණ භහජඹක් 

පොඩ නඟන්න අඳ  අඳවසු වුපණො ක  ක්ර භ ක්ර භපඹන්, ක්ර භ 

ක්ර භපඹන් පපත පද්ලඳහරන ංසති ඹ පනස පරහ මී  ළඩිඹ 

විලහර විඳ්තඹහඹක් පපත යපේ ඇි  පන්න ුළළුන්.  

"හධහයණ භහජඹක් වහ ව ජහි  තහඳහයඹ" අපො 

භහදුළුහපේ පෝභිත භවහ නහඹ සහමීන් වන්පේපප 

ප්ර ධහන කපඹන් ශඟදී රැසපරහ, අපො යපේ න ආණ්ඩුක්ර භ 

තසථහක් සථහිළත ශ යුුරයි කිඹරහ පඹෝජනහ කිහිඳඹක් 

ඉදිරිඳ ක ශහ. එක් ක ජහි  ඳක්පේ සථහයඹ න්පන් 

 විධහඹ ජනහධිඳි  ධුයඹ අපවෝසි යන එ විතයක් පනොපයි. 

අිළ හිතන්පන්, පපත ය     අලු ක ආණ්ඩුක්ර භ තසථහක් අලතයි 

කිඹරහයි. ඒ ළන දළන් අිළ භව ජන ථිහ  එශළපමනහ. 

නමු ක පපතහ ය න්න ඵළරි වුපණො ක, ඒ පඹෝජනහර වන් 

යනහ  භළි යණඹක් ි පඵන පේරහපේ  ළඩ ඵරන යජඹක් 

ි පඵන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඹව ඳහරනඹ ිළිතඵ අද පපත පනහුළ 

පඹෝජනහ  හපප පඹෝජනහ ිළිතන්න පපත යජඹ  ුළළුන් නපත, 

ඒහ  ක්රිැඹහ කභ යන්න ුළළුන් නපත අිළ එතළන  ඹන්න ඕනෆ 

නළවළ. නමු ක අඳ  එපවභ ය න්න ඵළරි වුපණො ක, 

භළි යණඹක් ි ඹන අසථහ අඳ  ළඩ ඵරන යජඹක් 

ඉ රන්න පයි   කිඹිතන් භහ පපත පඹෝජනහ සථිය යනහ. 

සුරි යි. 
 
ප්ර ලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லன டுத்தம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සුරි යි. ආණ්ඩු ඳක්පඹන් රු ඒ.එච්.එපත. අස්ත භන්ත්රීවුරභහ. 

 

 

[2.47 p.m.] 
 

රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Hon. Speaker, when I look at this Motion moved by 

our good Friend, the Hon. Ravi Karunanayake, I am 

reminded of a very good Sinhala saying, "පවොයහපප 

අපතභහපන් පොන අවනහ හපප" කිඹරහ. ඇයි ඒ භන්ත්රීවුරභහ 
කුඩපතභහපන් අවන්පන්? පවොයහපප අපතභහපන් අවන ිතනිසසු 
එතළන ඉන්නහ. එුරභහ නිපඹෝජනඹ යන ඳක්ඹ විසින්භ පපත 
පතොයුරරු පොභහරිසුරභහ  ඳඹහ නළි  ඵ අඳ  හ්තතහ වී 
ි පඵනහ. එපවභ නපත, පපත වීදුරු ප ර ඉරහ අපනක් 

ඳක්ර    වනහ හපප ළඩක් පන්න  ක ුළළුන්. The 

UNP has not given their audit report. It is a very 

important party.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
Order, please! There is a point of Order being raised.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, when we make a statement in Parliament, we 

present relevant facts and figures. If there is an 

irresponsible Member who wants to throw mud, let it be 

done on a question mark, not at the UNP. The UNP has 

done everything that is required as per the legislation and 

we have given it to the Commissioner of Elections. So, 

please tell him to withdraw that statement because there is 

no such thing that the UNP has not given. - [Interruption.]  
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒහ ඒ භන්ත්රීවුරභහපප අදවස. [ඵහධහ කිරීපත] රු භන්ත්රීවුරභනි, 

තමුන්නහන්පේපප ථහ යපන ඹන්න.  

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භභ පොපවොභද පදන්පන්? එුරභහ කිඹනහ අඳ  පන්න 

කිඹරහ. පපත ඳක්ඹ  රළබුු  ලි පොපවේද කිඹන එ ය භ 

දළන න්න ඕනෆ. ඒයි අිළ කිඹන්පන්. පපත බහපේ  කි යුුර 

ආණ්ඩු ඳක්ඹ ලපඹන් ඒ ළන අවන්න අඳ  අයිි හසිභ 

ි පඵනහ. 

Sir, we know what is happening there. I do not want to 

go into their inner circle and wash dirty linen in this 

House because I also have been a member of that party 

long before this Member who moved the Motion. Sir, I 

think what is sauce for the goose is sauce for the gander 

also. Let them tell the country that they have given all 

these details.  I challenge them to issue a statement today 

or tomorrow and let the Commissioner of Elections reveal 

the details. There are other parties. They are also duty-

bound to submit these details according to the 

Constitution and election laws.  

I must also pay tribute to Mr. Mahinda Deshapriya, an 

able Commissioner of Elections who is doing his job very 

well. He has endeared himself to all the parties. He is free 

for people to meet him. He never closes his door. 

Therefore, Sir, as far as the Election Commission is 

concerned, they are doing their part well.  

Sir, there is no point telling these things. At one time, 

it was the Hon. Thilak Karunaratne  who saved this party. 
රු ථහනහඹුරභනි, අද -2013.05.10 දින- ඳශ ව "භේබිභ" ුළ ක 
ඳප ක වන් වී ි පඵනහ, "එක් ක ජහි  ඳක්ඹ ඵංපොපරො ක 
පරහ" කිඹරහ. ඒ විසතයඹ භහ ශඟ දළන් ි පඵනහ. ඉි න් පොපවොභද 
රු ථහනහඹුරභනි, ඒ අඹ Elections Commissioner  පපත 
විසතය, හ්තතහ ඉදිරිඳ ක යන්පන්? ඔවුන් ඵංපොපරො ක පරහ. භභ 
ඒ ඳක්පේ හි ුළ පපනක් ලපඹන් පපත අවනහ. එදහ පෝන් 
ණනින් මුද  රළබුණහ. භභ හ  ක පචෝදනහක් යන්පන් නළවළ. 
අපො භලික් භයවික්ර භ භළි ුරභහ භපප පවො ිතත්රඑපඹක්. නමු ක පපත 
මුද  පොපවේද අයපන ිනපේ? පපත මුද  පවොංපොංර  අයපන 
ිනපේ වුද? සිංොපූරු  අයපන ිනපේ වුද? පභොද වුපණ්?  

After all, the country has a right, this Parliament has a 

right and you have a right as the Hon. Speaker to ask 

because they are a party that has ruled this country from 

1947. Today, you can see the plight in which they are; the 

abysmal and deplorable condition that they have fallen 

into. We feel sorry about it. We are very hurt that the 

party has fallen into this condition of debt as has never 

happened. But, the question that has been asked is, "where 

is that money?".  

පඵොපවෝ පදපනක් පෝන් ණන් මුද  ඳක්ඹ  දුන්නහ. ඒ 

මුද  පොපවේද කිඹන එ එක් ක ජහි  ඳහක්ෂිඹන් දළන් 

අවනහ. වභත්රීව ුණණය කන දකුපණ් ඉපන අවනහ. අනිකු ක 

අඹ අවනහ. පපත අඹපන් ළඩිරහ දළන් ඔඹ වි ඳ ණ්ඩහඹපත 

වදහපන ඉන්න අඹ -ඔඹ ඳළ කප ක යි, අපො ඳළ කප ක පඵ රයි, 

පපත ඳළ කප ක දකුු අතයි, අනික් ඳළ කප ක පත අතයි ි ඹහපන 

ඉන්න සිඹලු පදනහභ- අවනහ අපන්! අපො ඳක්ඹ  පභොද 

වු පණ් කිඹරහ. Electricity bills පන්න ඵළවළ. If the Mover of 

this Motion has money, let him pay like how the Hon. 

Thilak Karunaratne did those days, out of sympathy.  

Then, another very important matter is that several 

commissions have been appointed under the Eighteenth 

Amendment to the Constitution. The Eighteenth 

Amendment to the Constitution was passed in this House 

and all the commissions have been appointed under 

Article 41A. The Human Rights Commission has been 

appointed. Justice Priyantha R.P. Perera has been  

appointed as Chairman of that together with Mrs. Jezima 

Ismail and others on 12th February, 2011. Mr. 

Ariyarathne Hewage has been appointed to the Finance 

Commission on 24th February, 2012. In the appointments 

to the Supreme Court, the Hon. Peter Mohan Maithri 

Peiris as the Chief Justice and four other members have 

been appointed on 15th January, 2013. Then, Vidyajothi 

Dr. Dayasiri Fernando as Chairman and eight others have 

been appointed  to the Public Service Commission on 

12th May, 2011. Members have been appointed to the 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption. අඳ වහ භළස න් අ රන්පන් නළවළ. එක් ක ජහි  

ඳක්පේ ඉන්න පතෝරු, පභෝරු අ රනහඹ කිඹහ ඊපේ පඳප්තදහ  එහි 
Chairman  ඳහ ි පඵනහ. ඒ ඵ ප්ර ත කි  ඳත්රඑර ඳශ වුණහ.  
Members to the Judicial Service Commission have been 

appointed on 9th June, 2011.  The Hon. S. Sriskandarajah 

as the President including other members have been 

appointed  to the Court of Appeal  on 23rd June, 2011 

Then, Sir, Mr. H.A.S. Samaraweera has been appointed 

as the Auditor-General on 9th August, 2011. The 

Attorney-General, the Hon.  Sarath Palitha Fernando, was 

appointed on 12th July, 2012. The Secretary-General of 

Parliament, Mr. Dhammika Dasanayake, our very good 

friend, was appointed on 8th February, 2012. The Police 

Commission has been appointed with Mr. Senaka 

Walgampaya as the Chairman on 15th February, 2012.  

Now, Sir, there are pertinent questions that we ask as 

responsible Members. You are the Chairman of this 

Parliamentary Council and you have the Prime Minister 

and the Leader of the Opposition also in it. As  

envisaged, one person from one community of the 

Government is myself together with the Hon. D.M. 

Swaminathan from the Opposition. Now, the Hon. 

Swaminathan has gone public and revealed through so 

many newspapers that the Leader of the Opposition does 

not want him to go - he knows it. He is not here now. He 

is not going to say, no. -when the newspaper asked, "Why 

are you two not attending?". Sir, their attendance is  

mandatory according to the Eighteenth Amendment to 

the Constitution. They are asking for the Nineteenth 

Amendment, Twentieth Amendment and so on. This 

Eighteenth Amendment is being implemented properly. 

But, a responsible Member like the Leader of the 

Opposition fails to attend  meetings. He has not taken 
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part in the appointment of any of these members. You 

know it very well. The Hon. Swaminathan has said, "The 

Leader of the Opposition does not want me to go". 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ravi Karunanayake. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, my Motion is on presenting a financial audit 

report to the Election Commission by political parties. 

The Member does not understand what the Motion is 

about and has got his wires crossed.  I was given 10 

minutes to propose and he is given five minutes to go on a 

voyage of discovery. I would greatly appreciate if you tell 

the Hon. Member to speak on the subject matter, which 

he very rarely does. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භන්ත්රීවුරභහ, ුළරුද්දක් වළන්ඹ  වළභ පනහභ පීලි ඳළනරහ 

පන් හභහනතපඹන් ථහ යන්පන්. ඒ පපත  විතයක් අදහශ 

පදඹක් පනොපයි පන්. රු අස්ත භන්ත්රීවුරභහ, තමුන්නහන්පේපප 

අදවස  න් තමුන්නහන්පේ ථහ යන්න. 
 

රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, people who played out the UNP, people who 

played out the late Hon. Lalith Athulath Mudali, and 

people who destroyed the CWC, now have the audacity to 

rise up in this House, dressed in coat and tie, and speak 

like this. I am referring to the Constitution. Under the 

Eighteenth Amendment to the Constitution, the 

Parliamentary Council has been appointed and it makes  

appointments to all these Commissions and  to the 

Election Commission too. The responsible Leader of the 

Opposition has not attended one single meeting. This 

must be reported to the Commonwealth Parliamentary 

Association. Not only that,  he has committed a 

punishable offence. He  has told his party nominee not to 

attend meetings. 

How much respect do they pay to the Constitution? 

Therefore, Sir, I believe this must be investigated into.  

We must amend at least this Article and include other 

parties or more members from the Government to the 

Council. They have deliberately refused to attend any of 

its meetings and all appointments in the Commissions 

have been signed by you, the Hon. Speaker, the Hon. 

Prime Minister and myself. 

Therefore, I must say that when you throw stones at 

others, sometimes they can come direct back on you. You 

are not able to properly prop up your image because there 

is a skeleton in the cupboard of the Mover and the United 

National Party.  

Thank you, Sir.                                    

 

[අ.බහ. 2.58] 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹුරභනි, භ  පරහ රඵහ දීභ ිළිතඵ 

ඔඵුරභහ  සුරි න්ත නහ. විපලේපඹන් භභ න්පතෝ නහ 

අපො රු යවි රුණහනහඹ භළි ුරභහ ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන 

පඹෝජනහ ිළිතඵ. එඹ ඉතහභ හපරෝිකත පඹෝජනහක්.  යපේ 

කුභන පද්ලඳහරන ඳක්ඹක් ක්රිැඹහ කභ වුණ ක, ඒ අඹ පභොනහ 

යන්න වළදු ක, පපත  යපේ ඳහරන ක්ර භ පන ඹන වි  ඒ ඳහරන 

ක්ර භර ඹපත ඹපත ළද ක පද්  සිදු විඹ යුුර ඵ විඳක් 

භන්ත්රීවරුන් විධිඹ  අිළ දකිනහ. ඒ ඳළ කපතන්  ඳනහ යරහ 

තභයි විපලේපඹන් යවි රුණහනහඹ භළි ුරභහ පපත පඹෝජනහ 

පන ආපේ. පපත පද්ලඳහරන ඳක්ර අයමුද  ිළිතඵ ඹපත කිසි 

විධිඹ විනිවිද බහඹක් ඇි  යන්න, එපවභ නළ කනපත ඒහ 

රළබුපණ් පොපවොභද කිඹන හයණහ ව ඒහපේ 

ිනුපතයණඹන් ිළිතඵ භළි යණ පොභහරිසයඹහ  ඉදිරිඳ ක 

යන්න කිඹරහ තභයි පපත පඹෝජනහ යන්පන්. පභඹ ඉතහභ 

හපරෝිකත පඹෝජනහක් පර භභ රනහ. අපො යපේ ි පඵන 

ප්ර ලසන ණනහක් පපත හයණඹ ක භඟ ඵද්ද පරහ ි පඵනහ. 

අපො රු ඉයහන් වික්ර භය කන භළි ුරභහ ක පපත පතඵන්ධපඹන් 

හච්ඡහ ශහ.  

භභ විපලේපඹන්භ නහම් පනහ අස්ත භළි ුරභහ ළන. 

එුරභහ එක් ක ජහි  ඳක්පේ හි ුළ හභහජිපඹක් විධිඹ , 

දිිනන් දි භ ඒ නිළයදි යන්පන් නළුර එතළනි ක එවහ  ිනඹහ. 

ඒ ඳළ කප ක  ඉරහ දළන් එුරභහ  ප කරිරහ ි පඵනහ. අපො ඳළ කප ක 

ඉන්න හරපේ එුරභහ පපතහ යකින්න  ිනපේ නළවළ. පපතහපේ 

ි බුණ ළයදි, අඩු ඳහඩු පඳන්හ දුන්පන් නළවළ. ළයදි අඩු ඳහඩු 

ි බුණහ නපත ඒහ  ුළළුන් තයපත ඳන් රුළ එ තභයි එුරභහ පපත 

ඳළ කත  පරහ පශේ. භ  පවො  භතයි. එපවභ යරහ අද ඒ 

ඳළ කත  ිනහින්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අිළ පො ර න්න ඉඩ දුන්පන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

I never disturbed you. Please listen to me. 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අිළ පො ර න්න ඉඩ දුන්පන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
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රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

I never disturbed you. Be patient. රු ථහනහඹුරභනි, ඒ 
නිහ භභ කිඹන්න  ළභළි යි,  දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ 

ංපලෝධනඹ ළන ක එුරභහ ථහ ශ නිහ- 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சபநகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! පපත අසථහපේදී රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභහ මරහනඹ න්නහ ඇි . 

 

අනුරරු ථහනහඹුරභහ මරහනපඹන් ඉ ක වුපඹන්, 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ [රු මුරුපපසු චන්්රඒකුභහ්ත භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

அதன்பமகு, சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர 

அகயமல, குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள் [ண்புகு 

முருமகசு  சந்தகுர்]  தகயக லகத்தர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භභ කිඹහ පන ආපේ 

දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹ ළනයි. පපත යපේ 

ි බුු සිඹලුභ නීතතනුකර ව ප්ර ජහතන්ත්රඑහදී ආඹතන විනහල ශ 

ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹක් තභයි දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ 

තසථහ ංපලෝධනඹ. ඒ එ ි ඹ, ද, පද 

හරඹක් ුරශ ඳහ්තලිපපතන්ුර  පන ක, එක් ක ජහි  

ඳක්පඹන් ඳ ක වුු භන්ත්රීවරුන් 08 පදපනකු ආණ්ඩු ඳළ කත  

අයන් ඉතහභ නීි  විපයෝධී පර පතභත යන රද ආණ්ඩුක්ර භ 

තසථහ ංපලෝධනඹක්. ඒ ංපලෝධනඹ පරහපේ අිළ අඩුභ 

තයිතන් ඳහ්තලිපපතන්ුර නිපඹෝජනඹ යන්න ක සින්පේ නළවළ. 

අපො ඒ තයපත දළළන්ත විපයෝධඹක් ඒ  ි බුණහ. අද ඒපක් 

ප්ර ි පර ය භ අ ක දකිිතන් ි පඵනහ. ඒ අ ක දකිිතන් ි පඵන 

ප්ර ි පරඹ තභයි, අද අස්ත භළි ුරභහ හපප පපනක් පපත 

ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනපඹන් ඇි  ශ ඒ ඳහ්තලිපපතන්ුර 

බහ  ඳ ක කිරීභ. ඒභ ඇි . ඒපන් පඵොපවොභ ඳළවළදිලියි,  

බුද්ධිභ කභක් ි පඵන, ඹපත කිසි පදඹක් ළන  ඳනහ යන්න  

ුළළුන්, නළ කනපත ඹපත කිසි පදඹක් පතඵන්ධපඹන් පවො, නය 

හිතන්න  ුළළුන් අඹ පපත  බහ  ඳ ක යරහ නළි  ඵ. 

පිතන්භ  ඳ ක යරහ ි පඵන්පන් එන ඒහ  අත උසන්න  

ුළළුන් අඹ. එන ඒහ  අත උසන්න  ුළළුන් පපනකු ඳ ක 

ශහභ ඔහු එතළන සි  පපත ඳළ කත  පචෝදනහ යනහ නපත, ඒ 

විලහර ප්ර ලසනඹක්. අිළ දන්නහ. භවය පරහ  ජනහධිඳි ුරභහ 

එන්පන් පභොන නි්තපද්ල ද, ඒ නි්තපද්ලඹ  අත උසරහ, "ඔේ. 

Yes, Sir."කිඹන්න ඕනෆ යන කිහිඳ පදපනකු තභයි  පපත බහ  

දහරහ ි පඵන්පන්. භභ කිඹන්න  ළභළි යි- 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, he is referring 

to the conduct of the Chairman - that is, the Hon. Speaker 

- and the Hon. Members, which he cannot do. "නිපත අත 

උසන, signal" කිඹන පො , do you understand what a 

signal is? Your people do not have a single signal. All the 

signals in the UNP are broken now.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

All right. Hon. Dayasiri Jayasekara, you may continue 

with your speech. 

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඉපන  කප ක නළි  පපනකු  පපත විධිඹ  නළඟි රහ ෆ 

වන්න  ුළළුන්. ඒ තභයි භභ කිේපේ. නිපත අත උසන 

signal ු ඵ  ඳ ක න අඹ  පපත හපප ථහ යන්න  

ුළළුන්. භභ ඒ අඹ ළන ථහ පශේ නළවළ පපත බහපේ. ඒ නිහ 

භභ කිඹන්පන් ඒ හපප හභහජියින් ඒහ  දහරහ ි පඵන්පන් 

ඒ  තභයි. ඒ හපප අි  ඵහුතයඹක් එතළන ඉන්න වි  විඳක් 

නහඹුරභහ ක, ත ක වුරුන් පවෝ පපනකු ක එතළන  ිනඹහ  

ථහ යන්න  ුළළුන් ත ක කඹක් එතළන නළවළ. පභොද, අිළ 

දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹ එඳහ කිඹන තළන 

තභයි ඉන්පන්. LLRC හ්තතහපන් කිඹනහ, දවව කන 

ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹ පපන්න කිඹරහ. ඒපක් ි පඵන 

පඳොලිස පොිතභ පපන්න කිඹනහ. ඒපක් ි පඵන භළි යණ 

පොිතභ පපන්න කිඹනහ. ඒපක් ි පඵන පොිතන් බහ 

සිඹ ර නළත සථහිළත යන්න කිඹනහ.  
 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I pity the ignorance of the Member regarding the 

Constitution. If he says and if his Party Leader is 

agreeable that it is not necessary to attend, then it is a 

violation of the Constitution. If the Leader of the 

Opposition agrees to what this Member of Parliament 

says - [Interruption.] He has no knowledge of the 

Constitution, Sir. - [Interruption.] 

He talks about - [Interruption.] No, Sir. if he is a 

member, according to the Constitution he has not 

resigned.  The most  important thing is, he has not 

resigned from the Parliamentary Council. පපත පභොනහ ථහ 
යනහද? තමුන්නහන්පේ-       
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නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, If there is anything against the Standing 

Orders, it will be expunged.  
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, can you ask 

him to go out because I want to speak. This is a very good 

Debate that we are having. So, ask him to go out and wait 

outside if he cannot listen.   

භභ ඔඵුරභහ  පඵොපවොභ පෞයපඹන් පපත කිඹන්පන්. 
දවව කන ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹ නළත සථහිළත 
යන්න , පඳොලිස පොිතභ සථහිළත යන්න  ජනහධිඳි  
ප පතුරභහ විසින් ඳ ක යුළ ප්ර ධහන ිතම්ක් ීනන්දු නිිතන් 
ඉන්න පරහ, පපත ක්රිැඹහහයපත න් ආඳසු අනික් ඳළ කත  
යන්න අස්ත භන්ත්රීවුරභහ  ඳනහ යනහ. භභ දන්පන් 
නළවළ එුරභහ පභොක්ද පපත යන්පන් කිඹරහ.  පපත හයණහ ක 
එක් අඳ දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ තසථහ ංපලෝධනඹ 
පතපූ්තණපඹන්භ ප්ර ි ක්පේඳ යන නිහ තභයි අිළ ඒ  
ඳළිතපණන්පන් නළ කප ක. එඹ පඵොපවොභ ඳළවළදිලියි. [ඵහධහ 
කිරීභක්] තමුන්නහන්පේ  ඒහයින් නිදවස පන්න ඵළවළ.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Dayasiri Jayasekara, your time is over.  
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

No. He did not allow me to speak.  
 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Then, you are going to take more time from your side.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

He took two or three minutes from my allotted time.   

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No, no. The Opposition can take only half an hour. 

You have already taken more than half an hour.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

The Hon. Azwer has taken 11 minutes. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Opposition has already taken more than 30 

minutes.  

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භ  ත විනහඩි පද ුරනක් පදන්න.  

 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Then, you have to speak after - 
 

රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

I will conclude.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir,  we can speak for one hour. Of that, I  can get 10 

minutes, the Seconder can get five minutes and the Hon. 

Dayasiri Jayasekara can get - 

 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No, no. You have half an hour. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I know that. There is another 15 minutes time.  

 
රු සුජී පේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல மசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

He is only the third speaker.  

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Let me finish in another two or three minutes, the time 

that was taken by the Hon. Azwer. I will wind up in 

another two or three minutes.     

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Eran Wickramarathne has also taken nine 

minutes. Now,  please wind up.   

 
රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ 
(ண்புகு தசம ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භභ ත වි නහඩි පදක් න්නහ. භ  ථහ අන් යන්න 

පදන්පන් නළි  ඵහධහ යනහ පන්.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භභ පපත හයණහ කිඹහ 

පන ආහ. නමු ක භ  ථහ යන්න ඉඩ දුන්පන් නළි  නිහ පපත 

කිඹන්පන්. ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්පේ ආණ්ඩුලින් විවිධ 

රඳහහිනී ආඹතනර  අද න වි  පොයි තයපත මුදරක් 

පන්න ි පඵනහද?  ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්පේ advertisements 

2449 2450 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

වහ ඒ අඹ ශ්රී  රංහ රඳහහිනී ංසථහ  ිතලිඹන දවඹ  

ළඩිඹ ණඹ පන්න ි පඵනහ.  ප ක්වවුස එ  රක් 90 , 

100  ළඩිඹ ණඹ පන්න ි පඵනහ. ඒ ශ්රී  රංහ නිදවස 

ඳක්ඹ නිතන්  කත ඒහ. ඒ හරපේ බහණ්ඩහහරි විධිඹ  හි ුළ 

භංර භයවීය භළි ුරභහපන් තභයි දළන් පපතහ ළන ප්ර ලසන 

යන්පන්. දළන් බහණ්ඩහහරි පර ඉන්පන් පන ක පපනක්. 

තභන්පප ආණ්ඩුක් ි ඹහපන ක, ඒ  ලි න් ක නළත යහජත 

ආඹතනර  පදන්න ඵළරි නපත පොපවොභද පපත යපේ නළත අඳ 

පපතහ ළන ථහ යන්පන්? විනිවිදබහඹ ළන අඳ ථහ 

යන්පන් පොපවොභද? ඒ නිහ භභ පඵොපවොභ රුණහපන් 

ඔඵුරභන්රහ  පපත හයණඹ කිඹන්න ළභළි යි. පදඳළ කතක් 

ි පඹන්න ුළළුන්. විඳක්ඹක් පන්න ක ුළළුන්, ආණ්ඩුක් 

පන්න ක ුළළුන්. නමු ක ය ක් විධිඹ  පපත විනිවිදබහඹ 

ි පඵන්න ඕනෆඹ කිඹන ක්රිැඹහහයභ ුරශ ඉපන අඳ පපත 

 යුුර යපන ඹනහ නපත රුණහය පභළනි ක්රිැඹහදහභඹක් 

සථහිළත යරහ, නිළරැදි ඵරතර දීරහ, භළි යණ පොිතන් 

බහක් සථහිළත යන්න. එපවභ යන්පන් නළි  නිපත 

භළි යණ පොභහරිස පපනක් ි ඹරහ ඔහු ඳණ නළි  

ත ක කඹ  ඳ ක කිරීභ පනොපයි යන්න ි පඵන්පන්. එුරභහ  

නිළරැදි ඵරතර දීරහ ඉන්දිඹහපේ ක්රිැඹහ කභ පනහ හපප 

නිළරැදි විධිඹ  ක්රිැඹහ කභ පන භළි යණ පොිතභක් රංහ 

ුරශ සථහිළත යන්න  යුුර යන පර ඉ රහ සින්ිතන් භපප 

ථහ අන් යනහ.  
 

[අ.බහ. 3.07] 

 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ (ජරපතඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතතුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහ්තලසපේ ප්ර ධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன - நர்லறங்கல், லடிகய 

கப்பு அகச்சரும் அசங்கத் தப்பன் முதற்மகயசநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අද දින පඳෞද්ලි 

භන්ත්රීව පඹෝජනහක් පර රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ 

ඉදිරිඳ ක ය ඇි   පඹෝජනහ ළන හච්ඡහ පන අසථහ පේදී භහ 

ඳශමුපන්භ  කිඹන්න ඕනෆ  එුරභහ පභළනි පඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳ ක කිරීභ එ ඳළ කතකින් අඳ අඹ යන ඵ.  

ඒ හපපභ භභ ත රුණක් වන් යන්න ඕනෆ. පභභ 
පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක යන අසථහ න වි  ක පද්ලඳහරන ඳක් 
භළි යණ  යුුරරදී දයන ආදහඹපත වහ විඹදපත ිළිතඵ නීි ඹක් 
ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ පතභත යරහ, එඹ 2009 අං 58 දයන 
ඳහ්තලිපපතන්ුර භළි යණ (ංපලෝධන) ඳනප ක අන්ත්තත න 
ඵ ක, පභභ හයණඹ ඉම් කිරීභ  ෆභ පද්ලඳහරන ඳක්ඹක්භ 
ඵළඳී සින්න ඵ ක රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ ඉතහ 
ඳළවළදිලි දන්නහ. න නීි  භහරහ අනු භළි යණ 
පොභහරිසුරභහ  ඒ පතඵන්ධපඹන් පතපූ්තණ ඵරඹ ඳයහ 
ි පඵනහ. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

That is just the Government's view. There is no 

compulsion. 

 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No, no.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

There is a representation but there is no compulsion. 

What I am telling you is, at this particular moment, the 

Audit Report is accepted but it is not made compulsory.  

 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

It is compulsory, Hon. Member. I am sorry. I disagree 

with you.    

2009 අං 58 දයන ඳහ්තලිපපතන්ුර භළි යණ (ංපලෝධන) 

ඳනප ක 8(1) (4) ඹ ප ක පභපේ වන් නහ:  

 "ලිඹහඳදිංික විණයඹකු විසින් විණනඹ යන රද ෆභ ිළිත ක 

පද්ලඳහරන ඳක්ඹභ හ්තෂි ිනුපත ප්ර හලපේ ිළ ඳතක් පොිතන් 

බහ පත බහය දිඹ යුුර ඹ."  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

It is not  a "must".   
 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

It is. Let me answer your question. You say it is not, but, 

the Election Commissioner has already cancelled  four 

political parties for not following these procedures. එක් ක 

ජහි  වි ඳ පඳයමුණ, ඊශහපත ජහි  ප්ර ජහතන්ත්රඑහදී විමුක්ි  

පඳයමුණ, විමුක්ි  පොන් ජනතහ පඳයමුණ, ජහි  භඟි 

පඳයමුණ කිඹන ඳක් වතය පපත ඳනප ක න්ි  අනු  යුුර 

පනොකිරීභ නිහ එභ ඳක් අපවෝසි යරහ ි පඵනහ. ඒ හපපභ 

ත ක ඳක්ර  දළනුපත දීරහ ි පඵනහ, පපත විසතය ඉදිරිඳ ක 

යන්න කිඹරහ. භළි යණ පොභහරිසුරභහ ඉස  යන ඒ 

ළද ක හ්තඹ බහයඹ අිළ-  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Minister,  I appreciate your comment on this. 

The reason for de-registering the four political parties 

was because they did not have any representation. It is 

not because of the Audit Report. I have got the Election 

Commissioner's statement.- [Interruption.]  

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No, no. The Audit Report is also included in a section 

of this Act. It is not just the Audit Report. There are so 

many sections under which each party has to submit the 

Annual Report to the Election Commissioner. On that, 

the Election Commissioner can act. It is very clear.  

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභනි, ඒ ළඩි දියුු යන්න 

ඔඵුරභහ අදවස භුර යුළ එ පවොයි. එක් ක ජහි  ඳක්ඹ 

ිනුපත ඉදිරිඳ ක යරහ නළවළ කිඹරහ අපො අස්ත භන්ත්රීවුරභහ ක 

වන් ශහ. එක් ක ජහි  ඳක්ඹ ිනුපත ඉදිරිඳ ක යරහ 

2451 2452 

[රු දඹහසිරි ජඹපේය භවතහ] 



2013 භළයි 10  

නළ කනපත, එභ ඳක්ඹ ආද්තල ක ඒ  යු කත ශ යුුරයි. 

පභොද, රංහපේ ළඩිපඹන්භ  ලි වපතඵ න ඳක්ඹ එක් ක 

ජහි  ඳක්ඹයි. 
 

රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

පෝ  ඒ  ලි? 
 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පභොද වුපණ්? පපත හයණඹ ඵරන්න. වුද පපත භළි යණ 

නීි ඹ පනහපේ? 
 

රු සුජී පේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல மசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අස්ත භන්ත්රීවුරභහ  

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඒ  ලි න් අයපන ඳළනරහ ිනඹහ. 
 

රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ඉි න් භභ අවන්න ඕනෆ, යහජකීඹ විදතහරපේ හි ුළ අපො 

ක තපඹකුපන්. ඒ ළන භභ කිඹන්පන් නළවළ.  

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ කිේහ, පපත ිනුපත ඉදිරිඳ ක 

පනොකිරීභ නිහ භන්ත්රීවරුන්පප භන්ත්රීව ධුය ඳහ අපවෝසි පරහ 

ි පඵනහ කිඹරහ. ඔේ, ඒ ඳළයණි නීි ඹ. වුද ඒ නීි ඹ පනස 

පශේ? එක් ක ජහි  ඳක්ඹ ඒ නීි ඹ අපවෝසි ශහ. 

භන්ත්රීවයපඹකු, අපොක්පඹකු භළි යණඹ  ිනඹ විඹදපත 

ඉදිරිඳ ක කිරීපපත නීි ඹ අලු ක නීි  පනළ රහ අපවෝසි පශේ 

එක් ක ජහි  ඳක්ඹයි. ඒහපේ පර විඳහ තභයි අද ඇි  පරහ 

ි පඵන්පන් කිඹරහ යවි රුණහනහඹ භව කභඹහභ කිඹනහ. 

ඳශහ ක ඳහරන භළි යණ නීි ර ඒ න්ි  ඇුරශ ක නහ. ඒ 

නිහ භභ දී්තක ලපඹන් ඒ ළන ථහ යන්පන් නළවළ.  

මී  අි ප්ත භභ ත රුණක් පපයහි අධහනඹ පඹොමු 

යන්න ළභළි යි. පපත න භළි යණ නීි  වළදුපේ 

ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ ්ත ඳහක්ෂි ිතම්කිනුයි. ඒ වහ 

තමුන්නහන්පේරහ ක වපඹෝඹ දුන්නහ. 

අිළ පඵොපවොභ දුය භනක් ඇවි රහ ි පඵනහ, රු නිපඹෝජත 

හය බහඳි ුරභනි.  2009 අං 58 දයන ඳහ්තලිපපතන්ුර 

භළි යණ (ංපලෝධන) ඳනප ක 2 (4) (ඈ) පේදපේ පභපේ 

වන් නහ:  

 "පද්ලඳහරන ඳක්ර වහ පද්ලඳහරනපඹහි හන්තහන්පප ඩහ ක පවො 
නිපඹෝජනඹක් ඇි න ඵ  වි  වීභ වහ ෆභ පද්ලඳහරන 
ඳක්ඹක් භ ඒ ඳක්පේ නිරධහරින්පප රළයිසුර  හන්තහ නිරධහරින් 
එක් අඹකු පවෝ ඊ  ළඩි පදනකු  ඇුරශ ක කිරීභ   ඵරහ ත යුුර ඹ."  

ඉි න් පපත යන්පන් නළි  පද්ලඳහරන ඳක් ි පඵනහ.  

හන්තහන් ිළිතඵ අපො යපේ ක, පරෝපේ ක හච්ඡහ න අද 

ළනි අසථහදී  පපත ළන ක අධහනඹ පඹොමු  යන්න  ඕනෆ.  

පපත නීි ඹ ක්රිැඹහ කභ යන්න භළි යණ පොභහරිසුරභහ පන 

ි පඵන ිළඹය අිළ අඹ යනහ. ඒ හපපභ අඩු ඳහඩුපත පඳන්හ 

දීරහ, ඒහපේ නිළයදි කිරීපත යන්න භළි යණ පොභහරිසුරභහ 

දයන උ කහවඹ අිළ පපත අසථහපේ අඹ යනහ. භළි යණ 

ක්ර භඹ පනස පිතන් ඳි නහ. ඒ නිහ විලහර අභිපඹෝ 

කිහිඳඹක් ි පඵනහ. ඒ පනස න භළි යණ ක්ර භඹක් ුරශ පපත 

ිළඹය  ළනීභ  විවිධ න නීි  භහරහන් ස විඹ යුුරයි. 

ඉයහන් වික්ර භය කන භන්ත්රීවුරභහ වන් ශහ, පරෝපේ 

භළි යණ දණඹන් පතඵන්ධ හ්තතහක් ළන. එභ හ්තතහපේ 

න්ි  කිහිඳඹක් කිඹරහ එුරභහ කුභක් කිඹන්න  උ කහව 

දළරුහද කිඹරහ භ  නපත ප කපයන්පන් නළවළ. පභොද, 

භළි යණඹ  අපොක්ඹකු ඉදිරිඳ ක වුණහභ එභ අපොක්ඹහ 

භළි යණ  යුුර ශ යුුර ආහයඹ ිළිතඵ නීි ඹක් ි පඵනහ. 

ඒ නීි ඹ අනු තභයි  යුුර ශ යු කප ක. ඒ අනු ඔහු විඹදපත 

යරහ ඹපත ඹපත  ප්ර චහය යනහ.  ඹපත ඹපත  ඵර ක අඹ ක සින්නහ.  

දළන් ඔඵුරභන්රහපප ඳක්ඹ  ක්ර  ආහයඹකින් ුණන් විදුලි  

ප්ර චහයඹක්, ප ලිවින් ආඹතනඹ ප්ර චහයඹක් හිිත පරහ ි පඵනහ 

නපත ඔඵුරභන්රහ  එභ ප්ර චහයපේ දී  විපලේ හසිඹක් හිිත පනහ. 

පොච්චය නළවළ කිේ ක ඒ තභයි සිදු න්පන්. තමුන්නහන්පේ ඒ 

පතඵන්ධපඹන් රංහ ළන විතයක් ථහ යන්න  ඕනෆ නළවළ. 

ඇපභරිහ එක් ක ජනඳදපඹ ක ඒ සිදු පනහ. “Newsweek” 

ඟයහ  එ අපොක්ඹකු  ක්ර  විධිඹ  වපඹෝඹ පදනහ. 

පපත පරෝපේ ඇි  වී ි පඵන ප්ර චහය භහධත ුරශ භළි යණ 

ක්ර භඹන් පතඵන්ධ පිතන් භහජපේ ඇි  වී ි පඵන පද් . ්ත 

හධහයණ ඹයි ඔඵුරභහ පඳන්න්න  වදන American system  

එපන් පභොක්ද වුපණ්? භළක්පතපප  භළි යණ හ්තඹහරඹ 

ංචනි පර වළභ පදඹක්භ හ්තතහ ශහ.  ඒ නිහ  නික්න් 

භළි ුරභහ  පභොද වුපණ්? ජනහධිඳි  ධුය පඹන් ඹන්න  සිදු වුණහ. 

අිළ ඇපභරින් ක්ර භඹ අඹ යනහ. නමු ක ඒප ක ළරැදි හුඟහක් 

ි පඵනහ.  භළි යණපේදී  බුස  පභොද වුපණ්? ිතඹහිතපේ 

පභොද වුපණ්? ඡන්ද 52 එවහ පභවහ වීභක් සිදු වුපණ්. What 

happened in the  Al Gore's election? ඒ පතඵන්ධපඹන් 

ිකත්රඑඳ ඹක් ි පඵනහ.   ඒ  ඵරන්න.   

 

රු ඉයහන් වික්ර භය කන භවතහ 
(ண்புகு இன் லக்கத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Sir, allow me to say this.  

භහ ඳශමුපන්භ කිඹන්න  ඕනෆ, භහ ඇපභරිහ ළන කිසිභ 

පදඹක් වන් පශේ නළවළ කිඹහ. එක් ක ජහීනන්පප පතමුි ඹ 

ළනයි වන් පශේ. එඳභණයි. පදනු, ඔඵුරභහ කිේහ,  

පඳෞද්ලි පද්පඳොශ එ එ අඹ එ එ විධිඹ  වළභ යපේභ 

බහවිත යනහ කිඹරහ.   ඒ ක ිළිතන්නහ.  භභ ථහ පශේ 

විපලේපඹන්භ යහජත පද්පඳොශ අයුුර පර බහවිත කිරීභ ළනයි.  

ඒ අද  විතයක් න පදඹක් පනොපයි. පපත දිිනන් දි භ පපත 

යපේ සිදු පරහ ි පඵනහ. ඒ නතය යන්න අිළ එුර පරහ 

ක්රිැඹහ යන්න ඕනෆ කිඹන රුණ තභයි භභ කිේපේ.  අන්න ඒ 

ළන - යහජත පද්පඳොශ ළන - වන් යන්න.  

 
රු දිපන්ස ුණණ්තධන භවතහ 
(ண்புகு  தமனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පඵොපවොභ පවොයි. එපවභ පද්  සිදු පනහ නපත භළි යණ 

පොභහරිසුරභහ  පූ්තණ ඵරඹ ි පඵනහ, ඒහ  භළදිව ක න්න.  

ඒහ ශක්න ක්ර භපේදඹ  අිළ ඹන්න  ඕනෆ කිඹන හයණඹ 

තභයි අිළ ක පපත කිඹන්පන්. තමුන්නහන්පේරහ එුර පරහ ඒ  

වපඹෝඹ පදන්න. අලු ක පද් නි්තභහණඹ යන්න 

ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඵරඹක් ි පඵනහ.  රු  යවි රුණහනහඹ  

භන්ත්රීවුරභහ අදවස කිහිඳඹක් ඉදිරිඳ ක ශහ. අිළ ඒහ අඹ 

යනහ. නමු ක ඒහපේ අඩු ඳහඩුපත සිදු පරහ ි පඵනහ. ඒ 

ඹ ිනඹහ පනස යිතන් පපත යජඹ  යුුර යනහ.  

තමුන්නහන්පේපප පඹෝජනහ දළන් නීි පේ ඳි න පදඹක් 

කිඹන න් වන් යිතන් ඒ  අලුපතන් එුර ශ යුුර 

පදඹක් සුවිපලේ ි පඵනහ ද කිඹන එ ළන ළඹක් ි පඵන 

ඵ වන් යිතන් භ  පප ථහ අන් යනහ.  
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake. You 

have five minutes. 

 

[අ.බහ. 3.18] 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භහ පපත අසථහපේදී  රු 

ඉයහන් වික්ර භය කන භළි ුරභහ  ක, රු දඹහසිරි ජඹපේය 

භළි ුරභහ  ක,  අපො රු දිපන්ස ුණණ්තධන  ඇභි ුරභහ  ක  භපප 

සුරි ඹ ුළද යනහ. භහ ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ පඳෞද්ලි  

භන්ත්රීවරුන්පප පඹෝජනහක් ඉදිරිඳ ක යන්පන්, බුද්ධිභ ක 

භන්ත්රීවරුන් යි.  ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ ිළසපෝ  

 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සිඹඹ  එක් විතය ඉන්නහ. භහ පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක යන්පන්  ඒ 

හපප අඹ  පනොපයි කිඹන එ ක භහ පපත  අසථහපේදී  භතක් 

යන්න  ළභි යි.   ඒ අතය භහ පභතළන ථහ යන්පන් වුද 

වරි කිඹන එ ළන පනොපයි; කුභක් ද වරි කිඹන  එ  ළනයි. 

පභතළන ඹපත ළරැද්දක් පරහ ි පඵනහ නපත පොයි 

හරහන්තයඹ වුණහ ද කිඹන එ පනොපයි අලත න්පන්.  ඒ 

ළරැද්ද  නිළයදි කිරීභයි අලත පන්පන්. භහ  නළත කිඹන්පන් 

පපත නීි පේ ි පඵන  ක්රිැඹහඳන්ඳහන්ඹ ුරශ හ්තෂි විණන 

හ්තතහ - 

 
රු පී. ිළඹපේන භවතහ 
(ண்புகு தப. பமசன)  

(The Hon. P. Piyasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Piyasena, what is the point of Order?  

 
රු පී. ිළඹපේන භවතහ 
(ண்புகு தப. பமசன)  

(The Hon. P. Piyasena) 
රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ දළන් කිේපේ 

ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ පභෝඩපඹෝ  

 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්නහ -[ඵහධහ කිරීභක්] "භයික්" එ දහන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Please give the mike to the Hon. Piyasena. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එ පභෝඩපඹක් 
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ත ක පභෝඩපඹකු  

 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 කිේහ -[ඵහධහ කිරීපත] 

 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Please give the mike to the Hon. Piyasena. රු පී. 

ිළඹපේන භන්ත්රීවුරභහ  "භයික්" එ පදන්න.  

 
රු පී. ිළඹපේන භවතහ 
(ண்புகு தப. பமசன)  

(The Hon. P. Piyasena) 

එුරභන්රහපප ආණ්ඩුපන් තභයි,   පපත ය  විනහල පශේ. 

දන්නහ පන්. පප්ර ේභදහ භව කභඹහ පභොනහ ද පශේ? පොන්න්  

ුරක්කු දීරහ පපත ය  විනහල ශහ පන්.  දළන් පභතළන බුද්ධිභ ක 

අඹ හපප ථහ යන්න එඳහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, is there a point of Order in that? Why are you 

allowing him? 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! That is not a point of Order.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, you are allowing the Government side to waste 

time. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No, it is only just now that I heard what the Hon. 

Piyasena was raising.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

But, you hear it immediately when we tell  you 

something. 
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නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ravi Karunanayake, you carry on.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, you must have a sense of decency when you 

conduct the House from there. All I say is, එ ිළසපකු  

 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ත ක ිළසපකු  

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 කිේහ.  නමු ක භහ  කිඹනහ, භභ පභතළන කිේපේ," සිඹඹ  99ක් 
ිළසපෝ 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 පනොපයි කිඹහ"  යි. සිඹඹ  එක් ිළසපෝ 
 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 පන්න ුළළුන්. [ඵහධහ කිරීපත] 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

  Hon. Ravi Karunanayake, do not use that word.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ කිේපේ, "සිඹඹ  99ක් ිළසපෝ 
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
පනොපයි" කිඹහයි. Sir, always, there is a majority and a 

minority. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No, you cannot say that.“You can address the Hon. 

Members by their names. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

You can have your own interpretation. 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I will get that word expunged from Hansard. - 

[Interruption.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I beg your pardon? 

 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ඒ චන expunge යනහ,  වළන්හ්ඩ  හ්තතහපන්.  

 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

You give an interpretation to that. I am saying with 

responsibility that there is 1 per cent of freaks  

 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
in this House, but 99 per cent of the Members are not. 

You can give any interpretation you want [ Interruption] 

ஜஜஜஜ 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You said that word. You cannot use that word. Now, 

you carry on. 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, what is the point of Order? 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, it is highly abominable for a bovine-like  
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

person to cast aspersions on the Chair, which he cannot 

do. So, he must withdraw it himself or, Sir, you have the 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

right, according to the Standing Orders, to ask him to 

withdraw that. Who is the “ිළසහ”? 
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

He is the “ිළසහ”.  
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
[  
No one else in this House is a  “ිළසහ”,  

 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

except for him.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I have already ordered to expunge that word. Hon. 

Ravi Karunanayake, you carry on.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එභ නිහ පපත අසථහපේදී අඳ කිඹන්පන්,  රු ඉයහන් 

වික්ර භය කන භන්ත්රීවුරභහ  කිේහ හපප පපත යපේ   යජපේ පද්ඳශ 

අනිසි පර  පද්ලඳහරන ඳක් ඳහවිච්ික යනහ. රු දඹහසිරි 

ජඹපේය භන්ත්රීවුරභහ භතක් ශහ හපප රඳහහිනී ංසථහ   

පපත පභොපවොප ක ශ්රී  රංහ  නිදවස ඳක්ඹ පනුපන්  රක් 

400ක්  පන්න  ි පඵනහ. ඒ හපපභ පඳොදුජන එක් ක 

පඳයමුපණන් රක් 90ක් පන්න  ි පඵනහඹ කිඹහ හ්තතහ 

ය  ි පඵනහ. පපතහ මු පො  පන තභයි අඳ  ීනයණඹ  ය 

ි පඵන්පන් ඵරපේ ඉන්න පද්ලඳහරන ඳක් අනිසි පර පපතහ  

ඳහවිච්ික  යනහඹ කිඹහ. සහධීන පොිතන් බහ නළි  වීපපත  

ප්ර ලසනඹ  තභයි   ි පඵන පරොකුභ ඳහඩු. එභ නිහ රුණහය 

පපත නිළයදි කිරීභක් තභයි  අඳ  අලත න්පන්.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඉන්දිඹහපේ  ි පඵන 
ක්ර භපේදඹ අනු ඹපත ුළද්රඹකු ඹපත ප්ර භහණඹ  රක් පද  
ඩහ විඹදපත පශො ක  ඒ මුද   පොපවොභද  රළපඵන්පන් කිඹන 
එ ප්ර හල කිරීභ අලතයි. අඳ හපප භන්ත්රීවරු අවුරුදු 19ක් අපො 
 කපත ඵළයපත ප්ර හල - assets and liabilities - ඉදිරිඳ ක ය 
ි පඵනහ. ිළරිසිදු පද්ලඳහරනඹ  අීන්තණපරහ ි පඵන අඳ  
ඹපත අඹ පචෝදනහ  ශහ  අපො ඇ පේ ෆපන්පන් නළවළ.  අඳ පපත 
පඹෝජනහ පන එන්පන් ය   ිළරිසිදු කිරීභ යි. පපත අඹ  ය  
අිළරිසිදු කිරීභ අලත නපත ඒ ි ඹහපන  යන්න.  

අඳ  අලත න්පන්, ඉදිරි අනහතඹ පනුපන් පපත 

 යු කත කිරීභ යි. අද යපේ ආ්තථිඹ නළි  ය ි පඵන 

අසථහ, පපත පද්ලඳහරන ඳක් ඒ  පවේුර පරහ ි පඵනහ 

නපත ඒ පවේුර න පද්ලඳහරන ඳක් නිළයදි කිරීභක් තභයි අඳ  

අලත න්පන්. [ඵහධහ කිරීපත] පභතළන ෆ වන අඹ  අිළ 

කිඹන්න අලතයි, පභොශඹ  ඩහ   පරොකු නිහ තභයි පපත 

ප්ර ලසනඹ ඇි  පරහ ි පඵන්පන් කිඹන එ.  ඒ නිහ අය දිපන්ස 

ුණණ්තධන ඇභි ුරභහ කිේහ හපප පභතළන ඹපත විධිඹ අඩු 

ඳහඩුක් ි පඵනහ නපත ඒ නිළයදි කිරීභකුයි අලත න්පන්. භහ 

හිතන විධිඹ  පපත අනිහ්තඹ කිරීභක් පශො ක පවොයි. ඒ නිහ 

එක් ක ජහි  ඳක්ඹ ලපඹන් අඳ   පපත  පඹෝජනහ  ඉදිරිඳ ක 

යරහ ි පඵනහ. ළරැද්ද නිළයදි කිරීභ හපපභ වුරු වරිද 

කිඹන හයණඹ අනු පනොපයි, කුභක් වරිද කිඹන හයණඹ 

අනු  අිළ පපත ඉදිරිඹ  පන ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ සිඹලුභ 

ඳහ්තලිපපතන්ුර රු භන්ත්රීවරු පපත ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන පඹෝජනහ 

සථිය යරහ ළබිනේ භණ්ඩරපඹන් ඊ  වනි බහඹක් ඇි  

යපන තසථහ  අඩංුණ ශ යුුරයි කිඹන අදව තභයි පපත 

අසථහපේදී අඳ  ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන්පන්.  

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

 තළබීභ 
ஒத்தகலப்பு 

ADJOURNMENT 

 
රු නිභ  සිරිඳහර ද සි හ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய த சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, "ඳහ්තලිපපතන්ුර දළන් 

  තළබිඹ යුුරඹ" යි භහ පඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லன டுத்தம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 
 

   භහයහන්ි  කුඩු පයෝඹ 

உர் தகல்லி சரநக மநய் 

DEADLY RENAL DISEASE 

 

[අ.බහ. 3.24] 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, බහ   තඵන 

අසථහපේදී භහ ඳවත වන් පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක යනහ : 

"ය 15  ආන්න හරඹ  පඳය අනුයහධුළය ඳදවිඹ වහ 

ළබිි පො රෆ ප්ර පද්ල ආශ්රිbත ඳශමුපන්භ දක්න  රළබුු 

භහයහන්ි  කුඩු අ්තභණත වීපපත පයෝඹ  අදහශ පපත න වි  

පඳොපශොන්නරු, අපතඳහය, පභොනයහර, කුරුණෆර, ුළ කතරභ, භවනුය, 

ඵදු ර ආදී ඹහඵද දිසත්රිපක් ණනහකින්ද පයෝගීන් හ්තතහ න්න  

ඳ න් පන ි පබ්.  

පභභ කුඩු අ්තභණත වීපපත පයෝඹ එකී ප්ර පද්ලර අවුරුදු 15 - 70 

අතය ඹස හණ්ඩපේ ජනවනපඹන් 15%ක් ඳභණ පොදුරු යපන 

ඇි  අතය, පයෝඹ උ කන්න ඇි  භවය පොවි පතභහනර 30%ක් 

ඳභණ පදනහ කුඩු උදුය  පොදුරු වී සිටී. පපත න වි  දවස ණනක් 

පභභ පයෝඹ නිහ ිතඹ පොස ඇත.  

කුඩු අ්තභණත වීභ විවිධ පවේුරහය නිහ සිදු ව ක, පභකී පයෝගී 

ත ක කඹ  අදහශ න්නහ ව නිලසිකත පවේුර හධ වඳුනහ ළනීභ  

පභපතක් භ ක වී නළි  අතය, යජපේ භළදිව ක වීභ හිත විපලේ 

ආඹතනඹක් ඒ පනුපන් සථහිළත පො ද නළත. පවුු ය 15  

ආන්න හරඹ ුරශ පයෝපේ පවේුරහයඹන් පවීභ වහ විවිධ 

2459 2460 

[රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත  භවතහ] 
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පෞත ංවිධහන වහ ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹපත විසින් සිදු පරුු 

ඳ්තපේණ කිහිඳඹ ප්ර ි පර භහජපේ තහඵව  රක් ි පබ්. පයෝඹ 

ඳළි පයන ප්ර පද්ලර ඳහනීඹ ජරපේ අඩංුණ අධි ෂසපරෝයයි්ඩ හන්්රඒණඹ 

පපත වහ ඵරඳහන ඵ මුලින්භ කිඹළවිණි. ඉන් ඳසු ලරීයත න 

ළ්ඩිතඹපත ප්ර භහණඹ අධි වීභ  ඳහනීඹ ජරපේ අඩංුණ   ඇ  ගී විපලේඹක් 

භඟින් නිඳදන වි මලි පවේුර ඵ පභන්භ ලරීයත න අධි 

ආනික් ප්ර භහණඹ නිහ කුඩු පයෝඹ ඇි  න ඵ විවිධ හරරදී 

ඳ්තපේණ භඟින් ප්ර හලඹ  ඳ ක විණි. පපත අනු පඳපනන්න  

ි පඵන්පන් පයෝඹ වහ ඳහනීඹ ජරඹ අතය තජු ඵතහක් ඇි  ඵඹ. ඒ 

නිහ නිලසිකත විඳුභක් පොඹහ න්නහ පතක් අභ ලපඹන් දළන  එභ 

 පයෝඹ තහොත පිතන් ඹන ප්ර පද්ලර ජනතහ  ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ 

රඵහ දීපපත විධිභ ක ක්ර භපේදඹක් ළසිඹ යුුර ඹළයි පඹෝජනහ යිත.  

දළන  සිදු ඇි  ඳ්තපේණ ප්ර ි පර ිළිතත වළකි විද් ක මුළුක් ුරශ 

භහපරෝචනඹ  ඵඳුන් යන පර ක පයෝපේ සිඹලු ඳළි ඩඹන් පොඹහ 

ඵළලීභ වහ ආඹතනඹක් සථහිළත ය ජනතහ  පභභ භහයහන්ි  

පයෝපඹන් ළශකී සිටීපපත වහ දළන භ ක ළශඳී ඇි  අඹ  දිවි පබ්යහ 

ළනීපපත භඟක් පඳන්හ දීභ  යජඹ භළදිව ක විඹ යුුර ඵ  පභභ රු 

බහ  පඹෝජනහ යිත." 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අඳ අද පපත 

ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ අධහනඹ පඹොමු ය ි පඵන්පන්, අපො 

ක ස හචහයපේ මු  පතබිපත ඵ  ඳ ක පරහ ි බුු ඳශහ ක -මලි 

ලපඹන් යජය  ඳශහත- පක්න්්රඒත පො  පන ව 

ක්ර භහනුකර අපනක් ඳශහ ක දක්හ ක පපත න වි  තහොත පිතන් 

ි පඵන රංහපේ භහයහන්ි භ, ප්ර මුතභ ංතඹක් ිළිතඵයි. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත ිළිතඵ පපත 

ඳහ්තලිපපතන්ුර ුරශ ක, ඒ හපපභ විවිධ විද් ක ආඹතන ුරශ ක, ඒ 

හපපභ පභඹ  තජු ඵළඳී සින්න අභහතතහංල  ුරශ ක ුළළු  

හච්ඡහක් සිදු පිතන් අපො භළදිව ක වීභ අලතතහ ි පඵන 

ඵ අඳ විලසහ යනහ. පභතළන අඳ  ි පඵන්පන් 

පද්ලඳහරනභඹ ප්ර ලසනඹක් පනොපයි. පභඹ අඳ ඉතහ පවොඳින් 

ප කරුපත ත යුුර අසථහ යි ඇවි රහ ි පඵන්පන්.  

පපත භව පඳොපශො තභන්පප ප්ර ධහන ජීපනෝඳහඹ ඵ  ඳ ක 

පො  පන ි පඵන, අපනෝයහ ළසපේ පතපභිතන්, භවහ අේ 

හස පේ පේපරිතන් පපත යපේ ආ්තථිඹ ලක්ි භ ක කිරීභ වහ 

තභන්පප ජීවිතඹභ ළඹ යන, ඳයපතඳයහ ණනහ ඉි වහඹ 

පඳොදි ඵළපන සින්න, ඒ හපපභ අද අි ලඹ පීඩහ  ඳ කවී  සින්න 

ජන ජීවිතර  ඇි  වී ි පඵන දළළන්තභ පේදහචඹ පභඹයි.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අද පපත ඳශහ කර ඳළි රී 

ි පඵන පපත පයෝඹ නිහ ඒ ජනතහ මුහුණ දී ි පඵන ළ ලු  

පපයහි අධහනඹ රක් පනොපො , ඒ ිළිතඵ ළරකි රක් 

පනොපො ,  භනක් ඇි  පපනකු, නක් ඇපවන පපනකු, 

ඇක් පඳපනන පපනකු  භහන ්තඹ පනකු වළන්ඹ  

ජී ක වීභ සුදුසුඹ කිඹරහ භහ හිතන්පන් නළවළ. ඒ තයභ  ඵයඳතශ 

ව පේදහචඹක් අද ඳළි ය ඹිතන් ි පඵනහ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත අසථහපේ රු 

පෞත අභහතතුරභහ හින්ඹහ නපත ඩහ ක පවොයි. රු නිපඹෝජත 

අභහතතුරභහ ඉන්නහ. භභ හිතන්පන් එුරභහ ඇභි ුරභහ 

පනුපන් ිළිතුරරු රඵහ පදයි. පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේදී අිළ ඒහ  

කි යු කප ක පොච්චයද කිඹරහ භභ හිතන්පන් නළවළ. ඒ 

පනොපයි ළද කභ. පපත ඇි  වී ි පඵන පේදහචඹ අිළ පභොන 

තයපත ඵළරෑරුපත පර ප කරුපත න්නහද, ඒ වහ අිළ පොඹහ ත 

යුුර ිළිතඹපත පභොනහද, ඒ වහ අිළ අය පන ි පඵන ක්රිැඹහ භහ්ත, 

අදවස ව පඹෝජනහ ිළිතඵ ුළළු  ථිහත අලතතහ තභයි 

භහ භුර යන්පන්. ඒ වළය පන කිසික් පනොපයි.  

විපලේපඹන්භ යජය  ඳශහත පක්න්්රඒ ය පන සින්න  රු 

පෞත අභහතතුරභහ පපත අසථහපේ හින්ඹහ නපත ඩහ ක පවොයි. 

නිපඹෝජත ඇභි ුරභහ ඉන්න එ ළන භහ විපයෝධඹ ඳශ යනහ 

පනොපයි. ඡන්ද හරපේ "යජයන්න් අභළි යපඹක්" කිඹරහ 

පඳෝස ්තස වරහ ි බුණහ. එපවේ එපක් එුරභහ හින්ඹහ නපත ඩහ ක 

පඹෝතයි.  එුරභහ 2012 ඔක්පතෝඵ්ත භහපේ 18 ළනිදහ ළබිනේ 

ීනන්දු ීනයණ දළනුපත පදන භහධත හච්ඡහපේදී  කිඹනහ භහ 

දළක්හ, පභභ ඳශහ ක ුරශ ජී ක න ජනතහපන් සිඹඹ  15  

ආන්න ිළරි  පපත පයෝඹ ඳළි රී ි පඵනහ  කිඹරහ. 

තෂි්තභ අභහතත භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භළි ුරභහ ක පපත 

සිඹඹ  15 කිඹන ප්ර ි ලතඹ  මී  පඳය ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ දී ප්ර හල 

ශහ භ  භතයි. ඒ හපපභ පරෝ පෞත ංවිධහනඹ විසින් 

ප්ර හලඹ  ඳ ක ශහ ඹළයි කිඹහ අඳ විලසහ යන හ්තතහ අනු ක 

එපවභයි. රු නිපඹෝජත ඇභි ුරභනි, පපතද ඒ හ්තතහ කිඹරහ  

නිලසිකතභ භහ දන්පන් නළවළ. පභොද, පෞත අභහතතහංලඹ  

පවෝ තෂි්තභ අභහතතහංලඹ  නිර ලපඹන් පපත හ්තතහ 

රළබුණහ නපත, පරෝ පෞත ංවිධහනඹ විසින් නිලසිකත පර 

ඉදිරිඳ ක පො  ි පඵන හ්තතහ පපතයි කිඹන එ තභ ක පපත 

ඳහ්තලිපපතන්ුර  පවෝ භහධත වයවහ ය   පවෝ ඉදිරිඳ ක පො  

නළි  නිහ. ඒ නිහ පපත භහ ුර ි පඵන්පන් ඒ හ්තතහ කිඹරහ 

භහ හිතනහ.  ඒ පනොපයි නපත ඔඵුරභන්රහපප කීභ තභයි 

තත හ්තතහ ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඉදිරිඳ ක කිරීභ. භහ විපලේපඹන්භ 

ඉ රහ සින්නහ, පරෝ පෞත ංවිධහනඹ විසින් නිකු ක යන 

රද ඒ මීක්ණ හ්තතහ පපත ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඉදිරිඳ ක යන්න, 

ඒ පපත භන්ත්රීවරුන් අත  ඳ ක යන්න  කිඹරහ. ඊ  ඳසු එහි 

වන් රුු ිළිතඵ අිළ හච්ඡහ යමු. අිළ විහද යමු. 

පභොද, අිළ මුහුණ දී සින්න්පන් ඒ ඳශහ කර සිඹඹ  15 

ජනතහපප ඉයණභ ිළිතඵ පේදහදඹ යි.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පරෝ පෞත 

ංවිධහනපේ ඒ  හ්තතහපේ ක එ තළන කිඹනහ ඒ ප්ර භහණඹ 

සිඹඹ  15ක් කිඹරහ. සිඹඹ  15ක් කිඹන්පන් පොච්චයද?  අපො 

රු ි ස ය ලිඹද්ද ඇභි ුරභහ දන්නහ, ආන්න ලපඹන් 

 කපතො ක අනුයහධුළය දිසත්රිපක්පේ 8,55,562ක් ජනතහ ජී ක 

පන ඵ. රක් අ ක් අ වභහයක් විතය. එයින් සිඹඹ  15ක් 

කිඹන්පන් 1,28,334ක්. ඒ කිඹන්පන් පෞත අභහතතුරභහපප 

ප්ර හලපේ, තෂි්තභ අභහතතුරභහපප ප්ර හලපේ, පරෝ පෞත 

ංවිධහනපේ හ්තතහපේ අඩංුණ න ප්ර ි ලතඹ නිළයදි නපත, යජය  

පපත පයෝඹ ළරඳී  ි පඵන ිළරිපේ ප්ර භහණඹ 1,28,334යි. භහ ඒ 

වරිඹ භ දන්පන් නළවළ, ඒ ඔඵුරභන්රහ කිඹන්න ඕනෆ. 

පඳොපශොන්නරුපේ ජී ක න ජනවනඹ 4,03,859යි. ඒ අනු 

පයෝඹ ළරඳී  සින්න ප්ර භහණඹ 60,578ක් විඹ යුුරයි. ඵදු ප  

ජී ක න ජනවනඹ 8,11,022යි. ඒ අනු පයෝඹ ළශඳී  සින්න 

ප්ර භහණඹ 1,21,683ක් විඹ යුුරයි. රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, පපත දිසත්රිපක් ුරන ඳභණක් ඳදනපත ය  කපතො ක 

ආන්න ලපඹන් රක් වතය  අධි ිළරික්. පපත ංතහ 

ද කත නිළයදිද කිඹන එ ිළිතඵ අඳ  විහදඹක් ි පඵනහ.  

 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ (පෞත නිපඹෝජත 
අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு யலித் தசநக்க - சுகத பத அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ඔඵුරභහ කිඹන ංතහ ද කත පොයි අවුරුද්ද ද අදහශ? 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එක් තභයි, 2012 ඔක්පතෝඵ්ත භහපේ 18 ළනිදහ රු 

පෞත  අභහතතුරභහ ළබිනේ ීනයණ දළනුපත දීපපත  හච්ඡහපේදී 

ප්ර හල ශහ, එභ ඳශහප ක ජනතහපන් සිඹඹ  15  කුඩු 

පයෝඹ ළරඳී ි පඵනහඹ කිඹරහ. තෂි්තභ අභහතතුරභහ ක පපත 

ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ විහදඹදී කිේහ සිඹඹ  15ක් කිඹරහ.  භ  ඒ 

2461 2462 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

දිනඹ භත  නළවළ. ඇ කත භ භභ ඒ පේපේ නළවළ. එුරභහ 

බහපේ සින්න නිහ ඒ ළන හක්ෂි දයයි.  

පරෝ පෞත ංවිධහනපේ හ්තතහපේ ක ඒ වන් පරහ 

ි පඵනහ. ඒපන් තභයි  භභ පපතහ කිඹන්පන්. පපතහ භහ පොඹහ 

 ක රුු පනොපයි. ඒ නිහ අඳ  ඒහ ිළිතන්න සිද්ධ 

පනහ. අභහතතරු පදපදපනක් ව පරෝ පෞත 

ංවිධහනඹ ක කිඹරහ ි පඵනහ, ඒ ප්ර භහණඹ සිඹඹ  15ක් කිඹරහ. 

ඒ ිළිතත යුුර එක් වළන්ඹ  අිළ  හිතනහ. රු නිපඹෝජත 

හය බහඳි ුරභනි, එපවභ  කපතො ක රක් 4ක් තභන්පප 

භයණපේ පදොයඩ අභිඹ සින්ිතන් එදිපනදහ ජීවිතඹ ත යිතන් 

ඉන්නහ. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එභ ංතහ විසිදවස එසිඹ ණනක් තභයි පන්පන්. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ භහ දන්පන් නළවළ. එපවභ නපත භහ ුර ි පඵන්පන් 

පරෝ පෞත ංවිධහනපේ නිළයදි හ්තතහ පනොපයිද? 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අිළ පනභ මීක්ණඹක් යරහ ි පඵනහ දිසත්රිපක් අනු 

පයෝව ර  ඇුරශ ක න ිළරි පොච්චයද කිඹරහ.  පොශම 

දිසත්රිපක්ඹ, පතඳව දිසත්රිපක්ඹ  ආදි ලපඹන් පතපූ්තණ 

හ්තතහක් අයපන ි පඵනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ඔඵුරභහ කිඹන්න. භභ පපත කිඹන්පන් රු තෂි්තභ 

ඇභි ුරභහ කිඹුළ එ අනු, රු පෞත ඇභි ුරභහ කිඹුළ එ 

අනු ව පරෝ පෞත ංවිධහනපේ හ්තතහ අනු. භ  පන 

ඒහ අදහශ නළවළ. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

කුඩු පයෝඹ ළරඳී ඇි  ප්ර භහණඹ කීඹද? 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කුඩු පයෝඹ ළරඳී ඇි  ප්ර භහණඹ රක් 4  ආන්න 

පනහ. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵුරභහ පොපවොභද වරිඹ භ කිඹන්පන්? 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, භහ කිඹනහ පනොපයි. ඒ ප්ර භහණඹ සිඹඹ  15ක් 

කිඹරහ පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේදී මී  පඳය කිේහ; පෞත 

ඇභි ුරභහ භහධත හච්ඡහපේදී ප්ර හල ශහ; පරෝ පෞත 

ංවිධහනපේ හ්තතහපේ වන් පරහ ි පඵනහ. ඒ භපප 

පොඹහ ළනීභක් පනොපයි. ඒ ළන භපන් ප්ර ලසන යන්න එඳහ. 

ඔඵුරභන්රහ විසින් මී  පඳය ප්ර හල යන රද ංතහ ද කත වහ 

පතොයුරරු භත අනුයි භහ පපත කිඹන්පන්. ඒ එපවභ පනොපයි 

නපත, එදහ පෞත ඇභි ුරභහ භහධත හච්ඡහපේදී ශ ප්ර හලඹ 

ළරැදියි කිඹන්න. තෂි්තභ ඇභි ුරභහ පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේදී 

යුළ ප්ර හලඹ ළරැදියි කිඹන්න. පරෝ පෞත ංවිධහනපේ 

්තතහ ළරැදියි කිඹන්න. භභ වරිද ළරැදිද කිඹන එ පනොපයි 

ප්ර ලසනඹ ි පඵන්පන්. භහ උුළ හ න්පන් ඔඵුරභන්රහ විසින් මී  

පඳය අසථහරදී ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන ංතහ ද කත වහ 

පතොයුරරුලින්. ඒහ ඳදනපත ය පනයි භහ පපත කිඹන්පන්.  එභ 

ංතහ ිළිතඵ අිළ පනභ විහදඹක් යමු. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ අඹපප ජීවිතඹ   

පොපවොභද ත පිතන් ි පඵන්පන්? ඒ පයෝඹ ළරඳීභ  පවේුර 

හධඹ පොඹහ පන නළ කනපත, ඒ පයෝඹ ළරඳීභ ළශළක්විඹ 

වළක්පක් පපේද කිඹරහ පොඹහ පන නළ කනපත, පයෝඹ වළදිරහ 

ි පඵන අඹ  ශ යු කප ක කුභක්ද කිඹරහ පවොඹහ පන ි පඵන 

කුඩහ ප්ර භහණපේ විඳුපත ප්ර භහණ ක නළ කනපත ඔවුන් භයණපේ 

පදොයඩ අභිඹ පනොපයිද සින්න්පන්? පපත න වි  ි පඵන 

ංතහ ද කත වහ පතොයුරරු අනු යජය  ඳශහප ක දදව  

ආන්න ිළරික් ිතඹළදිරහ ි පඵනහ. රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, ඳසු ිනඹ ි ස අවුරුදු යුද්ධපේදී ක දදවක් ිතඹ 

ිනපේ නළවළ. ඒ නිහ ඔවුන්පප ජීවිත ක එක් ළ  ළසී ි පඵන 

ඵයඳතශභ පේදහචඹ තභයි පපත ි පඵන්පන්. ඒ ිළිතඵ 

ි පඵන ජහි  අධහනඹ පොඳභණද? එඹ ළශකි ර  රක් 

පො  ි පඵන ජහි  පභපවයුභක් ි පඵනහද? එපවභ නළ කප ක 

ඔවුන් අපො යපේ යජය  ඳශහප ක ඈත පතර ඉඳදුු ිතනිසසු 

වන්දහද? ඔවුන් ළඵළි පො රෆපේ වන්දහද? ඔවුන් භළදච්ිකපේ 

වන්දහද? ඔවුන් ිනයහඳුරුපෝේපේ වන්දහද?  ඔවුන්ද පපත යපේ 

පදභේිළඹන්  සුජහත ව දරුපෝ; ිතනිසසු. ඒ  අඹ  ක අිළ ිතනිසුන් 

පර ළරකිඹ යුුරයි. රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත 

දළළන්ත පේදහචඹ නිහ අද යජය  ඳශහප ක ිතනිසුන් මුහුණ දී 

ි පඵන බිඹමුසු ත ක කඹ යර නළවළ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඔවුන් ප  

ඳරීක්ණඹක් වහ ඹන්පන් පදිනඩිඹහපන් යුුර. ඔවුන්පන් 

ඇහුපො ක ඒ කිඹයි. ප  ඳරීක්ණඹකින් ඔවුන්  කිේපො ක 

ඔඵ  පපත පයෝපේ රක්ණ පඳන්නුපත යනහ කිඹරහ, එතළන් 

සි  ඔවුන් භහනසි බි ළන්රහ, ලරීයඹ ළවළපයිතන්, හි පස 

සුදු පිතන්, වභ රැිත ළප ිතන්  ඉතහ පේපඹන් අඵර දුඵර 

ත ක කඹ  ඳ ක පනහ.  පපත පයෝඹ ළරඳී ඇතළයි කිඹන 

ංඥහ රළබීපභන්භ, ඒ ඇසීපභන්භ ඔවුන් එභ ත ක කඹ  ඳ ක 

පනහ. ඒ තභයි ත ක කඹ. ඒ අවන පො භ ඔවුන්පප ජීවිත 

ිළිතඵ විලසහඹ ඔවුන්  නළි  පරහ ඹනහ; ඔවුන්පප ජීවිතඹ 

ිළිතඵ න්නහභ ඔවුන්  නළි  පරහ ඹනහ. ඒ නිහ අද 

පඵොපවෝ අඹ එඹ භහනසි වි දයහ නිිතන්, විලහර  භහනසි 

අභිපඹෝර  මුහුණ පදිතන් ජී ක පනහ. එපවභ ිතනිසුන් 

දවස ණනක් ය  ජී ක විඹ යුුරද? ඒ නිහ අඳ ත යුුර 

ඳශමුළනි ක්රිැඹහ භහ්තඹ නපත පපත  පයෝඹ වහ න පවේුර ය 

පොඹහ න්න එයි; ඒ පවේුර හය ළශළක්වීභ වහ ක්රිැඹහ 

භහ්ත න්න එයි. පදනු, දළන් ඉන්න පරඩුන්  අලත 

උඳහය රඵහ පදන එයි. 
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[රු අනුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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ඔවුන්පප ජීවිතර එභ ප්ර ලසනඹ ඳභණක් පනොපයි 

ි පඵන්පන්. ඔවුන්පප ඳවු ර ත ක කඹ පභොක්ද? රු 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භහ අසථහ ණනහදී  භහධත 

වයවහ දළක්හ  ඔවුන්පප බිරින්දෆරු ඇවි රහ කිඹනහ, "භහ ඔහු 

භඟ විහව පරහ අවුරුදු විසයි, විසිඳවයි ජී ක වුපණ්. භපප 

ඇස ඳනහ ිළ භ ඔහු ළවළපයන්න ඳ න්  කතහ; ඔහු ිතඹ ිනඹහ. අද 

භ  ප ර පභපවහයපත යරහ දරුපෝ ුරන් පදනහ නඩ කුර 

යිතන් ජී ක පන්න සිද්ධ පරහ ි පඵන්පන්" කිඹරහ. දළන් ඒ 

මුළු ඳවු  ංසථහභ බි ේ රහයි ි පඵන්පන්. දරුපෝ ඳහ  

ඹන්පන් නළි  ත ක කඹ  ඳ ක පරහ ි පඵනහ. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භවය තළන්ර ඒ 

බිරින්දෆරු ඉතහභ කභ දු: පදෝභනසඹන්  ඳ කපරහ ි පඵනහ. 

ඔවුන්පප මුළු ඳවු  ංසථහභ පදදයරහ ි පඵනහ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භවය තළන්ර එ 

ඳවුප  වතය පදපනකු , ඳස  පදපනකු , වඹ පදපනකු  පරඩ 

පයෝ වළදිරහ. පභවහ ප දය පනහ  වළදිරහ එවහ පදය පනහ 

භළපයනහ. ඔහු කිඹනහ, ඒ දළරහ භළරි භළරී ජී ක පනහඹ 

කිඹරහ. භ  එ පරහ දී යජ ය  ඳශහප ක භන්ත්රීවයපඹක් 

කිේහ, - පභුරභහ දළන් පපත සථහනපේ නළවළ. අනුයහධුළය 

දිසත්රිපක්ඹ නිපඹෝජනඹ යන ආණ්ඩුපේ ඳහ්තලිපපතන්ුර 

භන්ත්රීවයපඹක්  කිේහ,- ිනඹ ි පේ එුරභහ අනුයහධුළයපේ භශ 

ප  අ   ිනඹහඹ, ඒ අ  පදනහපන් වඹ පදපනකුභ කුඩු 

පයෝඹ නිහ ිතඹ ිනහි රහඹ කිඹරහ. ිතනිසුන් ඉඵහහප ක ිතඹ ඹන 

ත ක කඹක් ඇි  පරහ ි පඵනහ පන්ද? ඒ ත ක කඹ ිළිතඵ 

අලත අධහනඹ පඹොමු ශහද? භභ කිඹන්පන්,  පපත වහ 

අධහනඹ පඹොමු ය භදි, ප්ර භහණ ක නළවළ, පවොඹහ පන නළවළ, 

ළළසභක් නළවළ, ජහි  පභපවයුභක් නළවළ, ජහි  ළඩ 

ිළිතපශක් නළවළ, ඔපවේ අ ක ඇයරහ ි පඵනහ, ඉඳදුණහ නපත ඔ පවේ 

භළරිරහ ඳරඹ රහ කිඹරහයි. ඒ හධහයණ නළවළ, රු 

ඇභි ුරභනි. එ ඳළ කතකින් ඒ භහජ ජීවිතඹ  ඵරඳෆපත යරහ 

ි පඵනහ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත ආ්තථි ජීවිතඹ  

ඵරඳෆපත යරහ ි පඵනහ. ඒ පයෝිනඹහ ිතඹ ඹන්පන් තභන්පප මුළු 

පද්ඳශ ක, තභන්පප මුළු ඳවුර ක ඉතහභ ක අයණබහඹ  ඳ ක 

යරහ. ඉඩපත උස ි ඹනහ; ප  උස ි ඹනහ; න ය 

උස ි ඹනහ. භහ දළක්හ, භවය නහලිහර  ඇවි රහ කුඩු 

පයෝඹ ළරඳුු පයෝගීන් කිඹුළ ථහ. ඔවුන් කිඹනහ, ඳදවිපේ 

සි  අනුයහධුළයඹ  ඇවි රහ පඵපව ක අය න්න රුිළඹ  

15,000ක් ළඹ පනහඹ කිඹරහ. ත එ පයෝගීපඹකු  නුය 

ඹන්න පරහ ි පඵනහ. ඔහු  භහඹ  ආන්න ලපඹන් 

රුිළඹ  30,000ක් ඹනහඹ කිඹරහ කිඹනහ.  යජ ය  ඳශහප ක 

පොවි අපතභහ, තහ කතහ පපනකුපප දරුපකු  කුඩු පයෝඹ 

නිහ භහඹ  රුිළඹ  15,000ක්, 30,000ක්  ළඹ යන්න 

ුළළුන්ඹ කිඹරහ ඔඵුරභන්රහ හිතනහද? එපවභ ඵළවළ. පපත 

පේදහචඹ   පොදුරු වුු ජනතහ යජ ය  ඳශහත  අ ක ඇය දභහ 

ිනහින් ි පඵනහ. එඹ කිසිපේ ක උිකත ක්ර භඹක් පනොපයි. එඹ 

ක ස  පතඳන්න භහජඹක්; ිතනිසුන් වළන්ඹ  හිතන භහජඹක්; 

කිසිපේ කභ ිළිතත යුුර ත ක කඹක් පනොපයි  එභ ඳශහ කර 

නි්තභහණඹ පරහ ි පඵන්පන්, රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි. ඒ  පොපවොභද ි බුපණ්?  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, 1990 දලපේ භළද 

බහපේ පපත කුඩු පයෝඹ ිළිතඵ පවොඹහ න්න පො  

ඉසප රහභ කුඩු පයෝගීන් වපතඵ වුපණ් අවුරුදු 50  ළඩි 

අඹපන්. ේන්ඹ හිුරහ, භක් නළවළ, අවුරුදු 50ක් ක ජී ක 

පේවිඹ කිඹරහ. 2000 විතය න පො  පපත කුඩු පයෝඹ 

ළරඳුු අවුරුදු 40 අඹ ක වපතඵ පන්න ඳ න්  කතහ. 2005 විතය 

න පො  අවුරුදු 30  අඹ ක වපතඵ පන්න ඳ න්  කතහ. දළන් 

පභොක්ද පරහ ි පඵන්පන්? දළන් පපත කුඩු පයෝගීන්පන් 

සිඹඹ  20ක්, අවුරුදු 20  ඩහ  අඩු පඹෞනපේ පඳපශන 

තරුණඹන් ව  දරුන්. ඒ සිඹඹ  20පප ජීවිත  පොච්චය 

හරඹක් ද ි පඵන්පන්? භහ එ වදතයපඹක් එක් හච්ඡහ 

යන පො  එුරභහ කිේහ, ිළඹය ඳවයි ි පඵන්පන් කිඹරහ. 

ඳශමුළනි, පදළනි ිළඹය, ුරන්ළනි ිළඹය, වතයළනි ිළඹය ඳසු 

ය ඳසළනි ිළඹය  ආපො ක පභොද පන්පන්? ඳස ළනි 

ිළඹය කිඹන්පන් අිළ  යන්න පදඹක් නළවළ, භළපයන්න අ ක 

අරින්න පනහ, භළපයන ුරරු පවොඳින් ඔහු  ජී ක පන්න, රැ 

ඵරහ න්න කිඹරහ උඳපදස පදනහඹ කිඹන එයි. පපත 

පයෝගීන්පන් ඵහුතයඹක් අද ඉන්පන් ඳසළනි ිළඹප්තයි. ඒ 

ඳවුර  දීරහ ි පඵන ංඥහ පභොක්ද? ඔහු භළපයන එ 

පොපවොභ ක නිඹතයි. භහ කිඹන්පන් එපවභ පනොපයි. පපත 

පයෝඹ පවේුර පො පන ඔහු භළපයන එ නිඹත ඵ  ඳ ක 

පරහ ි පඵනහ. වළඵළයි ඒ  අද පඵපවතක් නළවළ. තදුය  ක 

පඵපව ක යරහ ළඩක් නළවළ, ඔහු ඳසළනි ිළඹප්ත ඉන්පන්, ඒ 

නිහ ඔහුපප හිත ුරම් යරහ, ඵණක්, බහනහක් යරහ, ිළරි ක 

න්ක් කිඹරහ, න්න පඵොන්න දීරහ, භළපයන ුරරු ඔපවේ ඵරහ 

න්න කිඹන එයි. පපත පයෝගීන්පන් ඵහුතයඹක් අද එභ 

ත ක කඹ  ඳ ක පරහ ි පඵනහ. ඒ නිහ පපත ජීවිතර 

ප්ර ලසනඹක්;  භහජ ජීවිතපේ ප්ර ලසනඹක්; ඳවු  ජීවිතපේ ප්ර ලසනඹක්; 

ආ්තථි ජීවිතපේ ප්ර ලසනඹක්. පපත මුළු යජ ය  ක, ඒ ආන්න 

දිසත්රිපක් ක පශහපන ි පඵන භවහ දළළන්තභ  පේදහචඹක්. 

අිළ යජ ය  ි බුු පේදහචඹන් ළන අවරහ ි බුණහ, රු 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි. එ හරඹ දී යජ ය  පොළී 

ආක්ර භණඹ නිහ ජනවනඹ න්නත ප්ර පද්ල ඵ  ඳ ක වුණහ. ඊ  

ඳසපේ භළප රිඹහ ංතඹ පවේුර යපන ජනවනඹ න්නත 

වුණහ. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ ිළිතඵ අධහනඹ 

පඹොමු යරහ අිළ විඳුපත පවේපේ නළ කනපත ත අවුරුදු 25ක්, 30ක් 

ඹන්න ලින්  පභභ  යජ ය  ජන න්නත ප්ර පද්ලඹක් න එ  

ශක්න්න ඵළවළ. ිතනිසුන්  පපත ප්ර පද්ල අ ක ඇයරහ ඹන්න 

පනහ. තභන්  රළපඵන  සුයත  දරුහ ිළිතඵ අවුරුදු ුරන, 

වතය න පො  විලහර ඵරහපඳොපයො කුර ඇි  ය න්නහ. 

නමු ක දරුහ අවුරුදු වත, අ  න පො  කුඩු පයෝිනපඹකු ඵ  

ඳ ක පනහ නපත පභොක්ද ඒ ත ක කඹ?  ඔවුන් එභ ඳශහ කර 

ජී ක පේවිද? රු ය ලිඹද්ද ඇභි ුරභහ පපත හයණඹ ළන 

දන්නහ. හධහයණද පපත? ඒ නිහ පපත  විඳුපත පවිඹ යුුරයි.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ වහ අිළ භහ ක 

පදක් අනුභනඹ යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භහ හිතනහ. එ 

භහතක් තභයි,  පවේුර පවීභ ිළිතඵ ඳ්තපේණ වහ ළශළක්වීපපත 

ක්රිැඹහ භහ්ත.  

පදන එ තභයි දළන  පයෝඹ  රක් වී සින්න අඹලුන් 

පනුපන්  ත යුුර  ක්රිැඹහ භහ්ත. භභ හිතනහ, ඒ ඳහ්තලස පද 

ඔසපේ  අපො හච්ඡහ ඳ කහපන ඹහවිඹ කිඹහ. පවේුර පවීභ 

වහ ඳ්තපේණ  වහ ළශළක්වීපපත ක්රිැඹහභහ්ත. දළන්  පභොක්ද  

පවේුර ිළිතඵ  ි පඵන්පන්? රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, මු  හර සීභහ ුරශ පපත පොඹහ ළනීභ ිළිතඵ  

විලසවිදතහර විද්ුරන් ආදී විවිධ ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹපත, පපත 

ිළිතඵ සපේච්ඡහපන් ඉදිරිඳ ක පරහ ඳ්තපේණ ශහ. විවිධ 

අසථහර ඒ ඳ්තපේණ  හ්තතහ ප්ර හලඹ  ඳ ක වුණහ.  භහධත 

වයවහ, ඒ හපපභ විවිධ ග්රගන්ථ වයවහ  ඒ ඳ්තපේණ  හ්තතහ  

2465 2466 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

ප්ර හලඹ  ඳ ක යරහ ි බුණහ.  එක් එක් හර හනුරදී  ඒ 

ඳ්තපේණ හ්තතහ එක් එක් නිභනඹන්  එශපමන්න ඳ න් 

 කතහ. මු  හර හනුපේදී කිඹන්න ඳ න්  කතහ පභඹ 

වළපදන්පන් භුරිළ  ජරඹ ඳහවිච්ික කිරීභ පවේුරපො පන 

පනොපයි ළඹුරු ිතංලින් න්නහ ජරඹ භිනන් පපත පයෝඹ 

වළපදනහඹ කිඹහ හ්තතහක් ආහ.  භහධත වයවහ  ඒ   ප්ර හලඹ  

ඳ ක ශහ. භුර  ිළ  ජරපඹන් පනොපයි ළඹුරු පඳොපශොපන් 

රඵහ න්නහ ජරඹ භිනන් පභඹ    ළ රපනහඹ කිඹහ. යජ ය   

ිතනිසසුන්  ඒ ඇ කතද නළද්ද කිඹහ කිේපේ නළවළ.  

හභහනත  ජනතහ ඒපන් අපඵෝධ ය   කප ක පභොක්ද? 

ිතංර ුරය බිේහභ පපත වළපදනහඹ; ළපේ ුරය බිේපො ක 

වළපදන්පන් නළවළ කිඹරහයි. ඒ නිහ ජනතහ ළපේ ුරය පඵොන්න 

පඳශඹුණහ. ඊ  ඳසු න් හරඹක් ඹනපො  ත ඳ්තපේණ  

හ්තතහක් ඇවි රහ ඒපන් කිේහ, ඒ ළපේ ුරය ිළිතඵ 

ප්ර ලසනඹක් පනොපයි, පපත ඇි  පන්පන් ජරපේ ඇි  පන 

ඇ ින ්තඹක් පවේුරපො පනඹ කිඹහ. ඒ ඳශහ කර ඇ ින 

ඹක් ඳළි පයිතන් ඹනහඹ; ඒ ඇ ින ්තඹ පවේුරපො පනයි 

පපත වළපදන්පන් කිඹහ ත ක ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභක් කිේහ. 

ඊ  ඳසු ජනතහ පභොක්ද  ඳනහ පශේ? ඒ ඇ ින ්තඹ 

පවේුරපො පන ිත පේ ුරය පඵොන්න ක ඵළවළ; ළපේ ුරය 

පඵොන්න ක ඵළවළ කිඹහ. ඊ  ඳසු ජනතහ  පඵෝත  යන රද 

ජහනීඹ ජරඹ ඳරිවයණඹ  පඳශඹුණහ. ඒ වහ ළේ  ඵළඳි යහජතඹයි 

කිඹහ අඳ වඳුනහ න්නහ යජ ය         ුරය ඩ දභන්න ඳ න්  කතහ.  

ඒ බිසනස එක් වුණහ. දළනු ක එපවභයි.  පරොරිර ඳ හ  පන 

ඒ ඳශහ ප කභ ුරය ඩ දභහ ි පඵනහ.  ඊ ඳසු ඒ  පයෝගීන් ුරය  

ඩලින් ුරය අයපන ඳහවිච්ික යන්න ඳ න්   කතහ. ඊ ඳසු 

ආුළ ඳ්තපේණ  ණ්ඩහඹභක් කිේහ, පපත  පවේුර පනළුපත අර 

ෆභඹ කිඹහ. පනළුපත අර ෆහභ පපත වළපදනහඹ; ඒ නිහ 

පනළුපත අර නහ නපත ඒහපේ අතප්ත ි පඵන කුවයඹ සුද්ධ 

යරහ ෆභ  න්නඹ කිේහ. රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, පතර  හි ුළ අඹ ලපඹන් අිළ දන්නහ,  පනළුපත 

අර සුද්ධ යන්පන් පොපවොභද කිඹහ. පනළුපත අප  කුවය සුද්ධ 

යන්න ජුකී භළ ෂින් එක් ක දභන්න පනහ.  එපවභ නළි  

පනළුපත අරර කුවය සුද්ධ යන්න ඵළවළ. ජනතහ තභන්පප   

ලරීයඹ  පප්ර ෝටීන්  හිත  ආවහයඹක්, ිළසඨඹ හිත ආවහයඹක් 

එුර ය  කප ක පනළුපත අර ඳහවිච්ික යරහයි. එතපො  ඒ 

ජනතහ පනළුපත අර න එ නතය ශහ.   

ඊ  ඳසු ත ඳ්තපේණ  ණ්ඩහඹභක් ඇවි රහ කිඹන්න 

ඳ න්   කතහ, පභපවභ න්පන් පපත ළපේ ඉන්න භ කතඹන්  

ඳරිපබෝජනඹ කිරීභ පවේුරපො පනඹ කිඹහ. ළපේ ඉන්න 

භ කතඹන්පප ඵප්ඩ ඇ ින ්තඹක් වළපදනහඹ ඒහ 

පවේුරපො පන ළේ භහළු ඳරිපබෝජනපඹන් පපත වළපදනහඹ 

කිේහ. පතර හි ුළ අඹ දළරක් දභරහ එපවභ නළ කනපත බිලී 

පොක්ක් දභරහ ළපේ භහළුපක් අ රපන  තභන්පප දරුහ   

පප්ර ෝටීන් හිත ආවහයඹක් දුන්නහ නපත ඒ ක  නතය ශහ,  ළේ   

භහළු ෆපො ක  පපත වළපදනහඹ කිඹහ. හරඹක් එපවභ කිේහ. 

ඊ ඳසු ඊශඟ ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභ කිේහ, පපත  පවේුර 

ඇලුිතනිඹපත බහජන ඳහවිච්ික යන එඹ, ඒ නිහ භළන් බහජන 

ඳහවිච්ික පශො ක වරිඹ කිඹරහ. ඇලුිතනිඹපත බහජනර ුරය  

දළපතභහභ ුරයර ි පඵන ක්පරෝයයි්ඩ වහ  ඇලුිතනිඹපත  ප්ර ි ක්රිැඹහ 

යරහ ඒපන් ලරීයඹ   අහිතය  ංක  වළපදනහඹ.  ඒ නිහ 

පපත පයෝඹ වළපදනහඹ කිේහ. එතපො  ජනතහ පභොද 

පශේ?  ඇලුිතනිඹපත බහජන අයින් ශහ, ඇලුිතනිඹපත ශ අයින් 

ශහ. භ  භතයි  ි ස ය ලිඹද්ද  ඇභි ුරභහ  ිනහින් ශං 

පඵදුහ. භත පන්ද ඡන්පද හරපේදී- 

රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ (ශභහ ං්තධන වහ හන්තහ 
 යුුර අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த - சரலர் அபலருத்த, கரர் 

அலுலல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

නළවළ, නළවළ.  ඡන්පද හරපේදී ශං පඵදුපේ නළවළ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහපන්න,  ඡන්පද හරපේදී පනොපයි. එච්චය රඵර 

පන්න එඳහ. එුරභහ නිපත ශං පඵදුහ.   එුරභහ  ණ්ඩහඹභක් 

කිේහ, පපත   පවේුර  ඇලුිතනිඹපත බහජන ඳහවිච්ික කිරීභඹ,   

ඇලුිතනිඹපත  ශ ඳහවිච්ික කිරීභඹ කිඹහ. 

 
රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ 
(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ඇ කත ලපඹන්භ  ඵහර ්තපේ ඇලුිතනිඹපත බහජන  

ඳහවිච්ිකඹ ක ඔඹ පයෝඹ  ඵරඳහනහඹ කිඹහ  ඳරීක්ණඹකින් 

කිේහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභි ුරභනි, භභ පපත කිඹන්පන් ඒ  වරිද ළයදිද කිඹන 

එ පනොපයි. එපවභ කිඹනහඹ කිඹන එයි.  

ඊ   ඳසපේ ත ණ්ඩහඹභක් ඇවි රහ කිේහ, "නළවළ, පපත  

පවේුර ළ්ඩිතඹපත වහ ආනික්" කිඹරහ. පඳොපවොය ඳහවිච්ික කිරීභ 

පවේුර පො පන, තිත නහල ඳහවිච්ික කිරීභ  පවේුර පො පන 

ඒහ  පඳොපශො  ඹනහ; ඒහ ජරඹ  ිතශ්රා පනහ; ඒහ 

වහ ර  එනහ; වහ  හුළහභ ඵඩ  ඹනහ; ඵඩ  ිනඹහභ මුළු 

ලරීයඹ ුළයහභ ඳළි පයනහ, ඒ නිහ පපත කුඩු පයෝගීන් ඳරීක්හ 

ය ඵළලුහ  ඳසපේ ඔවුන්පප ආනික් කන කඹ ළඩිපරහ 

ි බුණහ, ළ්ඩිතඹපත කන කඹ ළඩිපරහ ි බුණහඹ කිඹරහ ඔන්න 

ඳරීක්ණඹක් ආහ. පපත පභොන තයපත වි  ද කිඹරහ 

කිේපො ක නහථ පදවිපඹෝ ක කිේහඹ කිේහ. එපවභ කිේහ පන්ද? 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පොයහපදනිඹ 

විලසවිදතහරපේ  භවහචහ්තඹ ධපතිතහ භළණිපක්පප-  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  

 
අනුරරු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ මරහනපඹන් ඉ ක 

වපඹන්, නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ [රු චන්දිභ වීයක්පොඩි භවතහ]  
මරහනහරඪ විඹ. 

அதன் பமகு, குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்  

அக்கசனத்தனன்ர அகயமல, பதச் சபநகர் அலர்கள்  

[ண்புகு சந்த வீக்தகடி] தகயக லகத்தர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] took the Chair. 

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථහ යන්න, රු භන්ත්රීවුරභහ. 

2467 2468 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, භභ කිඹිතන් සින්පේ 

ඉි වහඹ ිළිතඵයි. පොයහපදනිඹ විලසවිදතහරපේ භවහචහ්තඹ 

ධපතිතහ භළණිපක් භළි ුරිතඹපප සි  නහථ පදවිපඹෝ දක්හ විවිධ 

ණ්ඩහඹපත පපත   පවේුර කිඹරහ ි පඵනහ. දළන් භභ කිඹන්පන් 

යජඹ පපත  ිළිතන්නහ නිලසිකත පවේුර කිඹන්න කිඹරහයි. දළන් 

එපවභ යන්න ඕනෆ. පභොක්ද ිළිතන්නහ නිලසිකත පවේුර? ඊ  

ඳසපේ පපත  ඳ්තපේණ ණනහක් සිද්ධ පිතන් ආහ. 2008 

අවුරුද්පද් දී නිභ  සිරිඳහර ද සි හ ඇභි ුරභහ පරෝ පෞත 

ංවිධහනපඹන් ඉ රහ හින්ඹහ, "පපත ිළිතඵ ඳ්තපේණඹක් 

යන්න" කිඹරහ. පරෝ පෞත ංවිධහනඹ ඒ  ිතලිඹන 30ක් 

දුන්නහ. පෞත අභහතතහංලඹ ිතලිඹන 70ක් දුන්නහ. ිතලිඹන 100ක් 

දීරහ පපත හ්තතහ වළදුහ. පපත හ්තතහ ස න හරඹ ුරශ 

අනුහ්තතහ - ඒ ස  කිේපේ, "Mission Report" කිඹරහයි. භහ 

දන්පන් නළවළ, ඇ කත භ ඒපක් ප කරුභ. "Mission Report" 

කිඹරහ කිේහ.-  ුරනක් ඉදිරිඳ ක ශහ. භහ ශඟ ඒ reports ුරන ක 

ි පඵනහ. අනුහ්තතහ ුරනක් ඉදිරිඳ ක ශහ. අතයභළදි හ්තතහ 

ුරනක් ඉදිරිඳ ක ශහ. දළන් ඉදිරිඳ ක යරහ ි පඵනහ, "Final 

Report" කිඹරහ එක්. පපතද රු වහමුදුරුපන් ඔඹ කිඹන 

හ්තතහ? භ  ඇ කත භ ඒ හයණඹ දළනන්න ඕනෆ. දළන් රු 

නිපඹෝජත ඇභි ුරභහපන් භභ හරුණි ඉ ලීභක් යනහ. 

පෞත අභහතතහංලඹ ඹ ප ක පන් පපත පතඵන්ධ දළන් ක්රිැඹහ කභ 

පන්පන්. රු නිපඹෝජත ඇභි ුරභනි, භ  ඔඵුරභහ 

රුණහයරහ කිඹන්න,  දළන් ඔඵුරභහ ුර පරෝ පෞත 

ංවිධහනඹ විසින් ඉදිරිඳ ක  පො  ි පඵන හ්තතහ ි පඵනහ ද 

කිඹරහ. ිළම් කීඹද, රු ඇභි ුරභනි? ිළම් කීඹක් ි පඵනහද ඕපක්? 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
 
නළඟී සින්පේඹ. 
ழுந்தர். 

rose. 
 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, ඒයි පපතයි පදභ එක් ද කිඹරහ ඵරන්න. ිළම් 

153ක් ි පඵන හ්තතහක් ි පඵන්පන්. දළන් භභ රු 

ඇභි ුරභහපන් ඉ රහ සින්නහ, ඔඹ හ්තතහ බහත යන්න 

කිඹරහ.  

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
භභ බහත යනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපො වහමුදුරුපෝ බහත යනහ, පපත හ්තතහ. ඒ 

කිඹන්පන් පපත හ්තතහ දළන් බහත විඹ යුුරයි. පභොද පපත 

වංහපන ඉන්න ඵළවළ පන්.  

 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

පපත ප්ර සිද්ධ හ්තතහක්. 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
[ඵහධහ කිරීභක්] පඳෝඩඩක් ඉන්න, පඳෝඩඩක් ඉන්න. පොපවේද 

ප්ර සිද්ධ පශේ? භහධත හච්ඡහක් ඳ කරහ, පභන්න පරෝ 

පෞත ංවිධහනපේ හ්තතහ කිඹරහ භහජඹ  ඉදිරිඳ ක ශහද? 

ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ නියන්තයපඹන්  උඳපද්ල හය බහපේ දී 

පපත ප්ර ලසනඹ භුරනහ. ඒ අසථහ දී ඔඵුරභන්රහ ඳහ්තලිපපතන්ුර 

උඳපද්ල හය බහ  පභන්න හ්තතහ කිඹරහ ඉදිරිඳ ක 

ශහද? එපවභ නළ කනපත පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ දී විවිධ අසථහර 

දී ප්ර ලසන නළ පඟනහ. ඒ අසථහ දී තමුන්නහන්පේරහ ඉදිරිඳ ක 

ශහද, පභන්න හ්තතහ කිඹරහ. නළවළ. නිර ලපඹන් 

තමුන්නහන්පේරහ පොතළන ක පපත හ්තතහ ඉදිරිඳ ක යරහ 

නළවළ. අපො වහමුදුරුන්  පන පොපවන් වරි වපතඵ පන්න 

ඇි . එපවභ පන්ද?  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

පරෝ පෞත ංවිධහනඹ පපත ප්ර හලඹ  ඳ ක යරහ 

ි පඵනහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඵහධහ යන්න එඳහ. ඔඵුරභහපප පේරහපේ දී උ කතය පදන්න. 

දළන් ඒ හ්තතහ ි පඵනහද?  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ි පඵනහ. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි. දළන් ඒ පපත බහපේ ඉදිරිඳ ක යන්න ඕනෆ. පපත බහපේ 

බහත යන්න. ඒ හ්තතහ දළන න්න ඕනෆ. වරි. අපො 

වහමුදුරුපෝ ශඟ ඒ හ්තතහභ ි පඵනහ පන්ද ?  

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ඔේ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒභ බහත යන්න. දළන් භභ අවනහ, ඒපක්  නි්තපද්ල 

දීරහ ි පඵනහද කිඹරහ. පභොනහද ි පඵන නි්තපද්ල? ඔතළන 

තභයි ප්ර ලසනඹ ඳළන නළ පඟන්පන්? පපත හ්තතහපේ ි පඵන්පන් රු 

නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි,  පොඩක් පොඩක් තළන්ර විසුරුු 

අදවක්.  ළ්ඩිතඹපත ළන ථහ යනහ; ආනික් ළන ථහ 

යනහ; පඳොපවොය ළන ථහ යනහ; තිත නහල ළන ථහ 

යනහ. වළඵළයි අන්ි භ   නිභනඹක් නළවළ. ඔතළනයි  ප්ර ලසනඹ 

ි පඵන්පන්. පන පන  ිළ හපේ ි පඵන පද්  ළන ථහ 

යන්න ුළළුන්. පභපතක්   වළභ  paper එභ ථහ වුු, 

වළභ තළනභ ථහ වුු  හච්ඡහ න්ක් ි බුණහ. වළඵළයි පපත 

හ්තතහපේ ක නිලසිකත, ළන්පො  පපතයි නිභනඹ කිඹරහ 

ඉදිරිඳ ක පරහ නළවළ.  ප කරුණහ පන්ද?  එතපො  පපතපක් ඉදිරිඳ ක 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

පන්න ඕනෆ, පපත තභයි පවේුර කිඹරහ. ිතලිඹන 100ක් ළඹ 

පරහ ි පඵනහ. රංහපේ ආණ්ඩු ක ඒ  ඹපත මුද  ප්ර භහණඹක් 

දයරහ ි පඵනහ. පපත ඉදිරිඳ ක පො  ි පඵන හ්තතහපේ පපත  

නිලසිකත පවේුර හයඹ වන් පනහද? නළවළ. පපතපක් එ 

තළන ළ්ඩිතඹපත ළන ථහ යනහ. ත තළන ආනික් ළන 

ථහ යනහ. ත තළන පඳොපවොය ළන කිඹනහ. ත තළන 

තිත නහල ළන කිඹනහ. තළන තළන ඔපවොභ කිඹ කිඹහ ඉරහ 

වරි ඹන්පන් නළවළ පන්. පපත ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභ ළන භභ 

දන්නහ. ලහන්ි  පභන්ඩිස භළි ුරිතඹ පපතපක් ප්ර ධහන කඹ දළරුහ. 

එුරිතඹ හ්තතහ ඉදිරිඳ ක ශහ. වළඵළයි හ්තතහපේ නිලසිකත 

recommendation එක් ි පඵන්න ඕනෆ.  ඒයි  හ්තතහ 

ළද ක. 

පභොක්ද නිභන? පපතපක් නිභන නළවළ පන්. අපො 

වහමුදුරුපන්, දළන් අිළ පන් නිභන වදහ න්පන්. ආනික් ළන 

කිඹන අඹ පපත හ්තතහ ඵරරහ කිඹනහ, "ආ, ආනික් හපප 

තභයි පපත ප්ර ලසනඹ ක"  කිඹරහ.  ළ්ඩිතඹපත ළන කිේ අඹ පපත 

හ්තතහ ඵරරහ ළ්ඩිතඹපතර  අදහශ පො  න්නහ. ුරප්ත 

වළදුු ඇ ින ළන කිඹන වුරු පවෝ ඉන්නහ නපත පපත හ්තතහ 

ඵරරහ ඇ ින ළන ි පඵන පො  න්නහ. ඉි න් එපවභ 

හ්තතහ එනහද?  ඕනෆභ ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභ  තභ තභන් 

ළභළි  පර පපත හ්තතහපේ ළභළි  ඳරිච්පේද න්න ුළළුන්. ඒ 

නිහ තභයි කිඹන්පන් පපත හ්තතහපේ නිලසිකත නිභන නළවළයි 

කිඹරහ. පවේුර හයඹ පභොක්ද කිඹරහ පවොඹහ පන නළවළ. 

පවේුර හයඹ පවොඹහ න්පන් නළුර, පවේුර හයඹ ශක්න 

ක්රිැඹහ භහ්ත න්න ඵළවළ. ඒ නිහ ඳශමුන ප්ර ලසනඹ, තහභ ක 

නිලසිකත ඳරිදි  නිභන පොඹහ පන නළවළ කිඹන එ. පපත තභයි 

අද දිනපේ ක අඳ ිළිතත යුුර ඳයභ තතඹ.  

දළන් ශ යුුර න්පන් කුභක්ද? නිලසිකත ඳරිදි නිභන නළි  

හ්තතහක් පපත ි පඵන්පන්. එපවභ නපත දළන් පභොක්ද 

පපයන්පන්? පපත ිළිතඵ විවිධ හච්ඡහ ි පඵනහ. පොයහපදනිඹ 

විලසවිදතහරපේ ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභක් හ්තතහක් ඉදිරිඳ ක 

ශහ.  ළරණිඹ විලසවිදතහරපේ ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභක්  

හ්තතහක් ඉදිරිඳ ක යරහ ි පඵනහ. ත ක වදතරු 

ණ්ඩහඹභක් විසින් හ්තතහන් ඉදිරිඳ ක යරහ ි පඵනහ. පපත 

විධිඹ  විවිධ ණ්ඩහඹපත විසින් හ්තතහ ඉදිරිඳ ක යරහ ි පඵනහ. 

එපවභ නපත දළන් පභොක්ද යන්න ඕනෆ? පපත ප්ර ලසනඹ පක්න්්රඒත 

ය පනභ එඹ පභපවඹ විඹ වළකි ජහි  භණ්ඩරඹක් ිළහිම් 

න්න  ඕනෆ. පපත සිඹලු හ්තතහ න් එතළන  පපනන්න ඕනෆ. 

පපත පපත ි ස ය ලිඹද්ද භළි ුරභහ පවෝ භභ පවෝ අපො යතන 

වහමුදුරුපෝ පවෝ ශ යුුර පදඹක් පනොපයි. අඳ   ඵළවළ, අිළ 

දන්පන් නළවළ. ඒ ක කිඹන්න එඳහ ඹළ. පපත විද්ුරන්පප හ්තඹ 

බහයඹක්. විද්ුරන්පප ි පඵන ඒ පතොයුරරු අයපන, ඒ ද කත 

පතිළණ්ඩනඹ යරහ, ඒහ එක්රැස යරහ, නිභනඹක් අයපන 

පවේුර හය පොඹන එයි ඳරිඳහරන ළඩ  යු කත. එඹ 

පභපවඹ වීපපත  ළඩ  යු කත තභයි ආණ්ඩු  ි පඵන්පන්. 

ආණ්ඩු එඹ පභපවඹ න්පන් නළවළ. පපත තයපත ජහි  තනඹක් 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි!  පපත යුද්ධඹ  ක ඩහ යජය  

ඳශහත  බඹහන තනඹක්. යුද්ධ හරපේදී ිතඹ ිනඹහ  ඩහ 

ළඩිපඹන් ිතඹළපදන හයණඹක්. යුද්ධඹ  ඩහ අභහරු ළඩක්. 

යුද්ධඹදී පො දහදුපෝ, යුද උඳක්ර භ, යුද උඳයණර 

ඵර කවීභ භත යුද්ධඹ දිනන්න ුළළුන්.  වළඵළයි පපත හයණඹ 

එපවභ දිනන්න ුළළුන්ද?  පො දහදුන් භත, උඳක්ර භ භත පපත 

හයණඹ දිනන්න ඵළවළ. යුද්ධඹ  ක ඩහ අි ලඹ බඹහන 

පභපවයුභක් අඳ වමුපේ පපත ි පඵන්පන්. ඊ  ක ඩහ අසීරු 

පභපවයුභක් අඳ වමුපේ ි පඵන්පන්. ඕනෆභ යුද්ධඹ  වමුදහයි, 

උඳක්ර භයි, අවි ආයුධයි ප්ර ඵරයි. වළඵළයි පභහි ඊ  ඩහ ප්ර ඵර 

පන්පන් පභොක්ද? පපත විදතහඥ ඥහනඹ උඳපඹෝින ය පන 

වළඵෆ පවේුර හයඹ පවොඹන එ. ඒ දුසය හ්තඹඹක්.  

1990  භළද බහපේ සි  දළන  අවුරුදු විස  ළඩි හරඹක් 

ත පරහ ි පඵනහ. වළඵළයි අිළ තහභ ක පපත කුඩු පයෝඹ  

නිලසිකත පවේුර පවොඹහ පන නළ කනපත එයින් ිළිතබිඹු යන්පන් 

කුභක්ද? එයින් ිළිතබිඹු යන්පන් රු ථහනහඹුරභනි, අන් 

යක් ක පනොපයි, පපත ජනතහපප ජීවිත ිළිතඵ අඳ  

ි පඵන වළඟීභ ආණ්ඩු  පනොභළි  ඵ. පපත අඹපප ජීවිත, ජීවිත 

වළන්ඹ  ආණ්ඩු  පඳපනන්පන් නළි භ.  ඔවුන්  ඔපවේ ිතඹ 

ඹන්න ඕනෆ, ිතනිසුන්ද?  ඔවුන් ඉඳදීභ ඔවුන්පප යදක්ද?  ඔවුන් 

එභ ඳශහ කර ඉඳදීභ යදක්ද? ඒ ඔවුන්පප පතෝයහ ළනීභ 

පනොපයි. ඒ තභයි සබහ ධ්තභඹ. ඒ අනු ඉඳදුු  ඔවුන්පප 

ජීවිත අද ිතඹළපදන්පන් පොපවොභද?  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, කුඩු පයෝිනපඹක් ිතඹ 

ිනපඹො ක  ඔහුපප වදත හ්තතහ එන්පන් පොපවොභද? ඕනෆභ 

පපනක් ිතඹ ිනපඹො ක වදත හ්තතහ තභයි ප්ර ඵර න්පන්. 

වදත හ්තතහපේ ි පඵනහ, පභන්න පපත පවේුර හධඹ භත ිතඹ 

ිනඹහ කිඹරහ.  

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පභොක්ද? 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, පභභ අසථහපේදී පෞත 

අභහතතුරභහ පවෝ නි පඹෝජත පෞත අභහතතුරභහ රු බහ 

්තබපේ නළවළ.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

It is not a point of Order.  රු භන්ත්රීවුරභහ ථහ යන්න.  

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි,  පභපේ ථහ කිරීපභන් 

ප කරුභක් නළවළ. පභඹ ය   ඵරඳහන විපලේ  යු කතක්. පපත 

ඇභි රුන් වුරු පවෝ පපත අසථහපේදී රු බහපේ ඉන්න 

ඕනෆ.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීවුරභහ ථහ යන්න.  

2471 2472 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, භහ කිඹන්පන් ක පපත 

භන්ත්රීවරු භුර යන තත ථහ පන්. ඒ කිඹන්පන් එුරභන්රහ 

පපත රු බහ ්තබඹ ුරශ නළි  වීපභන්භ පඳන්නුපත යන්පන් 

ඔවුන්  පපත ජීවිත ිළිතඵ ි පඵන වළඟීභ පන්. ඔවුන්  පපත ජීවිත 

ළද ක න්පන් එ කුඩුපන් පවෝ කුඩු පදභ නළි  

පවෝ, ප  ඇි  පවෝ ප  නළි  පවෝ ඡන්ද පඳොශ  ිනහින් 

ි යඹ සහ න්න. ඒ තයභ  ඳව ක, බි ළම්ු ත ක කඹ  

ඒ ඳශහ කර ිතනිසුන් ඳ ක යරහ ි පඵනහ.  

එපවභ නපත දළන් අිළ වමුපේ ි පඵන ප්ර ලසනඹ පභොක්ද? 

පපත  නිලසිකත නිභනඹක් පවොඹහ ළනීභ  අිළ ක්ර භපේදඹක්  

අනුභනඹ යන්න ඕනෆ. රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, ඒ 

නිහ තභයි භහ නිලසිකත ලපඹන්භ කිඹන්පන් පපත ිළිතඵ විධිභ ක 

ආඹතනඹක් අපො යපේ ිළහිම්න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ ආඹතනඹ  

සිඹලු කීභ පදන්න ඕනෆ. 

තමුන්නහන්පේරහ පභොන පභොන ජහි පේ ආඹතන වදනහද? 

"ිතහින් රංහ" කිඹරහ ආඹතනඹක් වළදුහ. තමුන්නහන්පේරහ  

හිුරණහභ "දිවි නළුණභ" කිඹරහ පදඳහ්තතපපතන්ුර වදනහ. ත 

පභොක් වරි හිුරණහභ එ එ ්තපේ ආඹතන වදනහ. වළඵළයි 

දළන් යපේ ප්ර ධහන ජහි  තනඹක් ඵ  ඳ ක වී ි පඵන, ිතනිසසු 

ද දවස ණනක් ිතඹ ිනහින් ි පඵන, ත ක ද දවස ණනක් 

ිතඹ ඹෆපපත පදොයම්  ත ලු පො  ි පඵන පපත තනඹ ිළිතඵ 

ජහි  භධතසථහනඹක් වදරහ ි පඵනහද? 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

පෞත අභහතතහංලපේ ි පඵනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පෞත අභහතතහංලඹ පෝ  ක වතරඹ. ඕ පන් පරහ 

ි පඵන්පන්. නිඹභයි. ඕ වරි පෝක්. ඉසිළරිතහපර  පඳ නපඩෝ  

ඹන්න ඵළවළ. භවයභ ිළිතහ පයෝවර  ඉන්පජක්න් න් 

ඹන්න ඵළවළ.  ඉන්පජක්න් එ ඇුරපශේ ඉදි  ම් එන, 

පේරයින් පඵෝතර ඹ ඇුරපශේ බි කතය ම් එන හපප පද්  

තභයි පෞත අභහතතහංලඹ  යන්න ුළළුන්. ඔඵුරභහ ප කරුපත 

න්න. පෞත අභහතතහංලඹ  අපො යපේ මුළු පෞත ක්පේත්රඑඹ 

ිළිතඵ කීභක් ි පඵනහ. අඩුභ තයපපත- [ඵහධහ කිරීභක්] ුරේම් 

පදපක් ථහ කිඹන්න එඳහ, භව කතපඹෝ. හඩි පන්න, පොන් 

තඩිඹහ  
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පන්පන් නළුර. පභෝඩපඹක්  

 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

පන්න එඳහ.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, අඳ  අභහතතහංල ි පඵනහ. 

ඒ ඇ කත. වළඵළයි ඹපත නිලසිකත,  ජහි  ළද කභකින් යුුර 

විපලේ රුණක් ිළිතඵ අිළ අධහනඹ පඹොමු යන පො  එඹභ 

පක්න්්රඒ ය  කුර ඉරක් අිළ වදන්න ඕනෆ. ඒ පභො ද?  

පෞත අභහතතහංලඹ යපේ මුළු පෞත ිළිතඵ හ්තඹ බහයඹක් 

යනහ ඇි . භක් නළවළ. පවොයි. වළඵළයි ඒ අතයභ පපත 

ජහි  තනඹක් නපත, ඒ ජහි  තනඹ මලි පර ඉරක් 

පො   ක භධතසථහනඹක් වළදීපපත ළරැද්ද පභොක්ද? භ  ඒ 

කිඹන්න. රඵර පන්න එඳහ. භහ පඹෝජනහ යන්පන් ඒයි.  

ජහි  භධතසථහනඹක් වදන්න. පපත තළන තළන එුර යරහ 

ි පඵන ඳ්තපේණ හ්තතහ එතළන  එුර යන්න. ඒ හ්තතහ 

ිළිතඵ පවීභ  විද් ක බහක් ළන්න. ඒහ හච්ඡහ  

ඵඳුන් යන්න. ඒහ ළප න්න රසන්න. පභඹ පනොරහ 

වළරිඹ යුුර හයණඹක් පනොපයි. ඹපත පයෝඹක් ිළිතඵ 

පවේුරහය පවීපපත විදතහ කභ විධික්ර භඹක් ි පඵනහ. පොපවේ 

වරි ිනහි රහ ප්ඩ එක් ිනනි ි ඹන එ වරි පරපවසියි, රු 

නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි. භූිත පතලුයි, ඳන්දභයි, යහත්රිපඹයි ඕනෆ 

යන්පන්. ඒ වරි පරපවසි ළඩක්.  

වළඵළයි රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, ඊ  ළඩිඹ අභහරුයි, 

පරඩ පවේුර හයඹක් පවොඹහ න්න එ. ඒ විදතහ කභ 

ක්ර භපේදඹක්. ඒ විදතහ කභ ක්ර භපේදඹ අනුභනඹ කිරීභ 

පනුපන්, ඒ වහ ව නිලසිකත ආඹතනඹක් ිළහිම්න්න. අිළ 

පඹෝජනහ යන්පන් ඒයි. කුඩු ිළිතඵ ජහි  භධතසථහනඹක් 

ිළහිම්රහ - [ඵහධහ කිරීභක්] පදඳහ්තතපපතන්ුර ෆලි පනොපයි.  

රු නිපඹෝජත ඇභි ුරභනි, ඔඵුරභහ කිඹන්න, පභපතක් 

කුඩු පයෝඹ ිළිතඵ ඉදිරිඳ ක යුළ හ්තතහ පොපවේ වරි එ 

තළන ි පඵනහද කිඹරහ. එපවභ ි පඵනහඹ කිඹරහ එ 

තළනක් කිඹන්න. එ තළන ක නළවළ. පෞත අභහතතහංලපේ 

ි පඵනහද පපත සිඹලුභ විද් ක ිතම් විසින්, විවිධ ඳ්තපේණ 

ණ්ඩහඹපත විසින් ඉදිරිඳ ක යුළ හ්තතහ? පොපවේ ක නළවළ. 

ළරණිඹ විලසවිදතහරපේ ඒහ න් ඒ පො රන් ශඟ ි පඵනහ. 

පොයහපදණිඹ විලසවිදතහරපේ භව කරුන්පප ඒහ ඒ 

පො රන්පප ශඟ ි පඵනහ. පදොසතය භව කරුන්පප න් ඒ 

පො රන් ශඟ ි පඵනහ. එපවභ පනොපයි. පපත ඳ්තපේණ 

ණ්ඩහඹපත පපත ළප්ඩ  උඳපඹෝින ය න්න ඕනෆ. පපත 

හිුරක්හරිභ  පවෝ, තක්ඩිභ  පවෝ,  සුදු ෆන් එරහ පවෝ, 

එපවභ නළ කනපත පන පභොනහ පවෝ යරහ වින්න ුළළුන් 

ප්ර ලසනඹක් පනොපයි. වදිසි නීි පඹන් පවෝ, ත්රඑසතහදඹ 

ළශළක්වීපපත ඳනත ඹ ප ක පවෝ වින්න ුළළුන් ප්ර ලසනඹක් 

පනොපයි. පපත ි පඵන්පන් පයෝඹ පවේුරහයඹක් පවොඹන්න 

ඕනෆ ප්ර ලසනඹක්. ඒ පවේුරහය පවොඹන්න ඕනෆ, පපත යපේ 

විද්ුරන්; ඒ ක්පේත්රඑඹ ළන නිුළණ කඹක් ි පඵන විදතහඥඹන්. 

විදතහඥඹන් ඳ්තපේණ යනහ. ඳ්තපේණ හ්තතහ ඉදිරිඳ ක 

යනහ. ඒ ඉදිරිඳ ක යන රද ඳ්තපේණ හ්තතහ එ තළන  

පනළ රහ ඒහ ිළිතඵ ංහදඹක් ඇි  යන්න විද්ුරන් 

ළන්න. රංහපේ විද්ුරන් භදි නපත විපද්ය ඹ විද්ුරන් 

ළන්න. භභ අපො පදොසතය භව කරුන්, අපො විද්ුරන් 

ිළිතඵ අඩු තක්පේරුක් යනහ පනොපයි.  

වළඵළයි පරෝ පෞත ංවිධහන හ්තතහ කිඹන පො භ 

අඳ  වළ පඟන්පන් ඹපත ප්ර භහණඹ  විපද්ය ඹ විපලේඥ 

භව කරු ක පපතපක් ඉන්න ඇි  කිඹරහ. නමු ක එපවභ නළවළ. පපත 

මුළු ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභභ රංහපේ අඹපනුයි භන්විත 

පරහ ි පඵන්පන්. භභ ඔවුන්  අඳවහ යනහ පනොපයි. 

වළඵළයි පරෝපේ පභළනි තනඹක් පවොඹහ න්න පො  ඒ 

තනඹන් ිළිතඵ පරෝ ඳරිභහණපඹන් ඳ්තපේණ යන රද 

නිරධහරින් ඉන්නහ; විදතහඥඹන් ඉන්නහ. ඒ පො රන් එුර 

යරහ ඒ පො රන්පප පතොයුරරු, ඒ පො රන්පප හ්තඹ බහයඹ 

ප්ර පඹෝජනඹ  න්න ුළළුන් ජහි  භධතසථහනඹක් වදන්න 

ඕනෆ. ඒ ජහි  භධතසථහනඹ  සිඹලු හ්තතහ එන්න ඕනෆ. ළභි  

භන්ත්රීවයපඹකු  ඒ ජහි  භධතසථහනඹ  ිනහි රහ හ්තතහ න් 

න්න අයිි ඹ ි පඵන්න ඕනෆ. අද ඒහ වංහ පන පන් ඉන්පන්. 

හ්තතහක් දන්පන් නළවළ; පවේුරක් දන්පන් නළවළ; ඔපවේ 

ි පඵනහ.  
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

ඇයි ජහි  භධතසථහනඹක් වදන්න ඵළරි? කුඩු පයෝඹ  

පවේුර හය පවිඹ යුුරයි. කුඩු පයෝඹ  පවේුර හය පවීභ 

වහ ජහි  භධතසථහනඹක් ආයපතබ ශ යුුරයි. ඒ  පපත 

හඵහසිනිඹහ යන මුද ලින් සිඹඹ  එක් පදන්න පෝ. 

පවො භ ඇි . දළඹ  කිරුපශන් සිඹඹ  එක් පදන්න පෝ. ජීවිත 

රක් ණනක් පබ්පයනහ පන්. ුණන් ඹහනහ පපනන්න වදනහ 

බිලිඹන 315; පෝන් 31,500. ඒ  ලිලින් සිඹඹ  එක් 

පදන්න පෝ. [ඵහධහ කිරීභක්]  රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, 

පෝන් 31,500 ුණන් ඹහනහ පපනන යපේ   ඒ පෝන් 

31,500න් සිඹඹ  එක් පපත පනුපන් පන් යන්න ඵළරි ඇයි? 

රක් ණන ජනතහපප ජීවිත විනහල පිතන් ඹනහ. ඒ වහ 

ඳ්තපේණ යන්න ආඹතනඹක් ිළහිම්න්න. ඒ වහ 

තමුන්නහන්පේරහ  වුභනහක් නළවළ. ඒ ිතනිසුන්පප ජීවිත ළන - 

[ඵහධහ කිරීභක්] භව විහයඹක් පන්. පපත නිපඹෝජත ඇභි  

පපනක්ද? පපත නිපඹෝජත ඇභි  හින්ඹහ  ඩහ පවොයි පනොහින්ඹහ 

නපත. [ඵහධහ කිරීභක්] භවය අඹ කිේහ, පපත නිපඹෝජත ඇභි   රු 

බහපේ නළවළ කිඹරහ. පපත පරප්ඩ එිතපේ හින්ඹහ නපත පවොයි. 

පභො ද ඇුරශ  පන්හ  කප ක?  

භහ කිඹන්පන් පපත පෝන්, ප්ර පෝන් ණන් මුද  ළඹ යන 

ඒහපඹන් ඹපත ප්ර ි ලතඹක් පපත වහ පන් යන්න කිඹරහයි. රු 

නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, පපත ඳහ්තලිපපතන්ුර  ඒ වහ 

පඹෝජනහ පපනන්න ඕනෆ. පපත භවහ ඳරිභහණ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

පපත භවහ ධන පතබහයඹ තභන්පප  ලි පනොපයි. පපත යපේ 

භවජනතහපන් ඵදු වරහ එුර ය න්න මුද . ඒ ඵදු පුළ 

ජනතහපප ජීවිත තභයි පපත විනහල පිතන් ඹන්පන්. 

ඒපො රන්  තභයි පපත අනිසි ප්ර ි විඳහ අ ක පරහ ි පඵන්පන්. 

ඒපො රන්  තභයි තභන්පප ජීවිත ිළිතඵ අවිනිලසිකතබහඹක් 

ඇි  පරහ ි පඵන්පන්. ඒපො රන්  තභයි ඉඵහහප ක 

භළපයන්න පරහ ි පඵන්පන්. ඒ ජනතහ ිළිතඵ පොඹහ 

ඵරන්න පපත භවහ නහසි හය විඹදපතලින් සිඹඹ  එක් පන් 

යන්න ඵළරිද? දළඹ  කිරුපශන් සිඹඹ  එක් පන් යන්න 

ඵළරිද? ඒ තයපත පරෝබද? ඒ තයපත අයඳරිසපතද? රු නිපඹෝජත 

ථහනහඹුරභනි, ඹපත මුද  ප්ර ි ලතඹක් පන් යරහ කුඩු 

පයෝඹ වහ ජහි  භධතසථහනඹක් වන්න ඕනෆ. ඊ  ඳසපේ ඒ 

ජහි  භධතසථහනඹ වයවහ ඒ පයෝඹ  පවේුර පවොඹරහ ඒ 

පවේුර ළශළක්වීභ වහ ක්රිැඹහලිඹක් ආයපතබ යන්න ඕනළ. ඒ 

ඳශමුළනි හයණඹ.   

දළන  අනුභහන ලපඹන් පවොඹහ  කත රුු න්ක් 

ි පඵනහ. ඒහ ළද ක. එතපො  තභයි අපො යතන වහමුදුරුන් 

වන්පේ අනුභහන ලපඹන් කිඹන ආනික් ප්ර ලසනඹ, ළ්ඩිතඹපත 

ප්ර ලසනඹ, එපවභ නළ කනපත ඇ ගී ්තඹ ප්ර ලසනඹ වහ ජරපේ භුර 

වී ි  පඵන ප්ර ලසනඹ එන්පන්. නිලසිකත පර පවේුරක් පවොඹහ 

න්නහ පතක් පපත අනුභහන ලපඹන් භුර වී ි පඵන භත ිළිතඵ 

ළරකි රක් දක්න ළඩ ිළිතපශක් ි බිඹ යුුරයි.  එඹ අන් 

පවේුර න්පන් නළවළ. ඒයි අඳ අතය ි පඵන ඳයසඳයඹ. ඒ 

අන් එ පනොපයි. පපත  පවේුර තිත නහල ව තෂි 

යහඹනි ්රඒත කිඹරහ වුරු පවෝ  ඳනහ යනහ නපත, ඒ  

ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභක් විසින් හ්තතහක් ඉදිරිඳ ක යරහ 

ි පඵනහ නපත, ඒ ිළිතඵ ළරකි රක් පඹොමු ය අලත ක්රිැඹහ 

භහ්තර  ඹන්න. ඊශඟ  ත ක ඳ්තපේණ ණ්ඩහඹභක් 

කිඹනහ නපත ුණණහ කභබහපඹන් යුුර ජරඹ නළි  නිහ පපත 

පයෝඹ වළපදනහඹ කිඹරහ , ජරඹ පදන්න ළඩ ිළිතපශක් 

වදන්න. ත වුරු පවෝ  ඳනහ යනහ නපත,  ඒපො රන්පප 

ජීන චක්ර පේ ි පඵන ළ ලු පපත  ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹ ඵ  ඳ ක 

පරහ ි පඵනහඹ කිඹහ, ඒ ිළිතඵ උඳපදස පදන්න. එතපො  

අිළ දන්නහ, නිලසිකත පවේුරක් පවොඹහ න්න අපො ළඩ 

ිළිතපශක් ි පඵනහ; දළන  අනුභහන පවේුර භත ඳදනපත 

ක්රිැඹහභහ්තර  ඹනහ කිඹරහ. එපවභ පන් පපයන්න ඕනෆ. 

පපත  පවේුර ආනික් පවෝ ළ්ඩිතඹපත පවෝ කිඹන අඹ ඒ 

අන් පවේුර ඵ කිඹන්පන් නළවළ පන්. ඒ එක්.  

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, පෞත අභහතතහංලපඹන් 

ළබිනේ භණ්ඩරඹ  චක්ර ප නඹක් ඉදිරිඳ ක යරහ ි පඵනහ 

පරෝ පෞත ංවිධහනඹ විසින් ඉදිරිඳ ක යුළ හ්තතහ ළන. ඒ 

හ්තතහපේ කිසිභ අවිනිලසිකතබහඹක් නළවළ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වහමුදුරුපන් ඔඵවන්පේ ඳසු කිඹන්න පෝ.  

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
කිසිභ අවිනිලසිකතබහඹක් නළවළ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ කිඹන්පන් අවිනිලසිකතයි කිඹරහ. භහ කිඹන්පන්- [ඵහධහ 

කිරීභක්] එපවභ ථහ යන්න එඳහ.  

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
කිඹන්න පනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වහමුදුරුපන්,  දළන් අනුභහන යන පද්  ි පඵනහ. ඒහ 

අනුභහන. ඒ එක් එක් විදතහ කභ ණ්ඩහඹපත විසින් ඉදිරිඳ ක යන 

රද භත. එපවභ නපත ආණ්ඩු නිලසිකත පර කිඹන්න ඕනෆ, "ඒ 

භතලින් අඳ පපත නිලසිකත පර ිළිත කතහ" කිඹරහ. එපවභ නපත 

ඒ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්පන්, යජඹක් වළන්ඹ  නිලසිකත 

ිළිතපනොන්නහ තහක් ඒහ අවිනිලසිකත භත පර  ඳි නහ. ඒ 

අවිනිලසිකත භතර  ඒ ඵරින්භ විඳුපත පවොඹන්න ඕනෆ. ඒ 

ිළිතඵ විහදඹක් නළවළ. වළඵළයි ඒ අන් පවේුර කිඹරහ 

වුරු පවෝ  ඳනහ යනහ නපත, ඒ තභයි ්තතභහනපේ 

කුඩු පයෝඹ  ත ක පවේුර හය  පවීභ වහ ි පඵන 

ඵහධහ; barrier  එ.    

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, භවය ණ්ඩහඹපත 

තභන්පප පද්ලඳහරන භතඹභ, තභන් එ ඵ  කත භතඹභ තවවුරු 

කිරීභ වහ අපනක් සිඹලු භත පඳොඩි ඳේ පත යන්න වදනහ. 

ඒ ක ළයදියි. ඒ ක හධහයණ නළවළ. අඳ කිඹන්පන්, අනුභහන 

ලපඹන් ඉදිරිඳ ක ව  භතර  ක්රිැඹහ භහ්ත වදන්න කිඹරහයි.  

වළඵළයි ත ක ඉසයව  පවේුර හය පොඹන භත ි පඵන්න 

ුළළුන්. ඒහ  ජහි  භධතසථහනඹක් වදරහ ඒ වහ ළඩ 

ිළිතපශක් වදන්න. ඒ ළරැදි නළවළ පන්. භහ හිතන්පන් නළවළ, 

ඒ  හ  ක විරුද්ධ පන්න පයි කිඹරහ. පූජත අුරයලිපේ 

යතන සහමීන් වන්පේ කිඹනහ හපපභ භවය භත 

පොපතඳළනිහයඹන්පප  ලිලින් එන්න ුළළුන්. ඒ ක 

2475 2476 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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පන්න ුළළුන් පන්. ඒහ අනුභහන භත. එභ නිහ ජහි  විද් ක 

භණ්ඩරඹක් භඟින් අනුභහන භත නිලසිකත භතඹන් යහ එන පතක් 

අනුභහන භතර  ක්රිැඹහභහ්ත න්නහ හපපභ අිළ යන්න 

ඕනෆභ ි පඵන්පන් පවේුර හයඹ පොඹහ න්න විද් ක ක්රිැඹහ 

භහ්තඹන් ළනීභයි.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ  දළන් පයෝඹ වළදිරහ 

ඉන්න අඹ  පභොද යන්පන්? ඒ ඊශඟ ඵයඳතශභ ප්ර ලසනඹයි. 

පපත පවේුර හය පොඹහ න්නහ පතක්, පපත අනුභහන භතර  

ක්රිැඹහ භහ්ත පොඹහ න්නහ පතක්, දළන් පයෝඹ වළදිරහ ඉන්න 

අඹ  පභොක්ද යන්න ඕනෆභ ි පඵන්පන්? දළන  වදත 

විදතහපන් පොඹහ පන ි පඵන පඵපව ක න් පදන්න ඳ න් 

න්න ඕනෆ. ඒ යන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්පේරහ ඒ යන්පන් 

නළවළ. තමුන්නහන්පේරහ රුිළඹ  පෝන්, ප්ර පෝන් ණන් මුද  

නහසි  යනහ. ඒ ිතනිසුන්පප ජීවිත දවස ණනක් ිතඹ ඹනහ. ඒ 

වහ මුද  පන් යන්පන් නළවළ.  

රු නි පඹෝජත ථහනහඹුරභනි, භළදච්ිකපේ -අපො ි ස 

ය ලිඹද්ද ඇභි ුරභහ දන්නහ- කුඩු හේම් ි පඵන්පන් 

පොතළනද? භළදච්ිකඹ පයෝවප  ලින් භික්ෂු හේම් ලපඹන් 

ඳහවිච්ික ශ හේම් තභයි දළන් කුඩු හේම් ලපඹන් ඳහවිච්ික 

යන්පන්. ඒ හේම් තභයි ලින් භික්ෂු හේම් ලපඹන් 

ඳහවිච්ික පශේ. ඉි න් භික්ෂු හේම් තභයි දළන් කුඩු හේම් 

ඵ  ඳරි්තතනඹ යන්පන්. ි ස ය ලිඹද්ද ඇභි ුරභහ ඒ 

හ ම්  ිනහින් ඇි . භභ ක ිනඹහ. එහි ි පඵන ප්ර ිති ඹ අනු 

පභළනි ඵයඳතශ පයෝ හයඹක් හිත පර ඩුන්  ඉන්න 

ුළළුන් තළනක් පනොපයි, ඒ හේම්. එඹ හින පො  පතපභන 

තළනක්;  පො  බි කි පඹන් ුරය වන තළනක්. පපත තභයි 

ඇ කත ථහ. ඒ පරඩුන්  අලත යන ඳවසුපත න් නළවළ. 

භළදච්ිකඹ පයෝවර  කත ක, ඳදවිඹ පයෝවර  කත ක අද ඇි  

පරහ ි පඵන ත ක කඹ ඒයි. එභ නිහ පපත පයෝව ර  අලත 

ඹන්තර ඳවසුපත ඉතහ ඉක්භනින් රඵහ පදන්න.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ , භහ දළක්හ, පෞත 

ඇභි ුරභහ ක, පෞත නිපඹෝජත ඇභි ුරභහ ක නියන්තයපඹන් 

කිඹනහ, රුධිය හන්දුයණඹ - dialysis - වහ ප්ර ලසනඹක් ඳළන 

නළඟිරහ නළවළ, ඕනෆ තයපත ිළරික් ඳළිතණිඹ ක පේපඹන් ය 

න්න ුළළුන් කිඹරහ. එපවභ එක් නළවළ. ඒ ළරැදි භතඹක්. 

ඇ කත භ රුධිය හන්දුයණඹ ය ළනීභ පනුපන් පඳෝලිභක් 

ඳි නහ. පඳෞද්ලි අංලපඹන් ය න්න ඕනෆ භවය අඹ 

පඳෞද්ලි අංලඹ  පඳරඹිරහ ි පඵනහ. ඒ වහ භහඹ  

රුිළඹ  15,000ක්, රුිළඹ  30,000ක් අතය ප්ර භහණඹක් ළඹ 

නහ. ඳදවිඹ පයෝවප , විපලේපඹන් ළඩි කන කඹක් ි පඵන 

ප්ර පද්ලර පයෝව ර රුධිය හන්දුයණඹ වහ ව 

උඳයණර ව ඳවසුපතර හිඟඹක් ි පඵනහ. ශ්රී  රංහ 

පයො රි භහජපඹන් රඵහ දීරහ ි බුු එළනි machine එක් එක් 

භහධත ආඹතනඹකින් පඳන්නහ භහ දළක්හ. ශ්රී  රංහ පයො රි 

භහජපඹන් ඳදවිඹ පයෝවර  ඳරිතතහඹක් වළන්ඹ  එඹ දීරහ 

ි බුණහ. වළඵළයි ඒ ඳරිතතහඹ රළබී දළන  පඵොපවෝ හරඹක් ත 

පරහ ි පඵනහ. ඒ machine එ  ත කුඩහ ඵ  ෆලි න්ක් 

ඕනෆ. ඉි න් පපත කිඹන භවහ පෞත අභහතතහංලඹ තභ ඒ ඵ  

ෆලි න් පදන්පන් නළුර -දළන් ත ක කඹ පභොක්ද කිඹරහ භහ 

දන්පන් නළවළ. ි  පද  ඳභණ පඳය ත ක කඹයි භහ 

කිඹන්පන්- එඹ ඵඩහ තළන්ඳ ක ය ි පඵනහ. රුධිය 

හන්දුයණඹ වහ ව machines තහොත යරහ, ඒ වහ ව 

ඳවසුපත න් රඵහ දීභ පේපඹන් ශ යුුර ි පඵනහ.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, ඊශඟ  වදතරු ඳන 

ඳරිදි පභභ පයෝඹ වළදුණහ  ඳසපේ රළපඵන ඉතහභ පවො 

උ කතයඹ ඵ  ඳ ක පරහ ි පඵන්පන් කුඩුක් ඵද්ධ කිරීභයි. 

ඔඵ හිතන්න, හභහනත ඳවුර පනකු  කුඩුක් ඵද්ධ 

යන්න පොඳභණ මුදරක් ළඹ නහද කිඹරහ. හභහනත 

පනකු  කුඩුක් ඵද්ධ කිරීපපතදී රුිළඹ  රක් 7 , රක් 

8  ඩහ ළඩි මුදරක් ළඹ නහ. ඒ හපපභ කුඩු 

තභන්පප ලරීයපේ අනික් අඹඹන් එක් ඉතහ පවොඳින් 

පතඵන්ධ පිතන් ක්රිැඹහ කභ වීභ වහ ළරකිඹ යුුර හරඹක් 

ඕනෆ නහ. ඒ වහ පඵපව ක රඵහ දීභ  භහඹ  ළරකිඹ යුුර 

මුදරක් ළඹ නහ. එභ නිහ භහ හිතන්පන් නළවළ, යජ ය  

ඳශහප ක ව ඌ ඳශහප ක දළන  පයෝඹ තහොත පරහ ි පඵන 

දිසත්රිපක්ර කිසිදු පොවිඹකු  පභඹ යන්න ුළළුන් කිඹරහ. 

ඔවුන්පප න්නපේ පතපූ්තණ ආදහඹභ තභන්පප ජීවිතඹ ඳ කහ 

පන ඹන්න ප්ර භහණ ක නළ කනපත, පන ක සිඹලු ආදහඹපත භහ්ත 

ඇහිරිරහ නපත ඒ පොවි ජනතහ  කුඩුක් ඵද්ධ ය ළනීභ 

කිඹන්පන් සිහිනඹක්. එභ නිහ කුඩු ඵද්ධ කිරීභ වහ පතෝයහ 

න්නහ පයෝගීන් වහ ක්ර භ ක ළඩ ිළිතපශක් වදන්න ඕනෆ; 

ඒ ඳවසුපන් යරහ පදන්න ඕනෆ. ඔවුන්පන් ඒ වහ  ලි 

න්න එඳහ. ඔවුන්   ලි පදන්න ඵළවළ.  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ලතඹක් ක න්පන් නළවළ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ලතඹක් ක න්පන් නළවළ, තමුන්නහන්පේපප ඔඹ පදපදනහ , 

ුරන්පදනහ  ප්ර ි හය යන තළන. වළඵළයි ඒ පො රන්  

 ලිර  පන් ය න්න පරහ ි පඵන්පන්. පෞත නිපඹෝජත 

ඇභි ුරභහ පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ කිඹනහ, ලතඹක් ක න්පන් 

නළවළයි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵුරභහපප ථහපේදී කිඹන්න. 

ංහදඹ  නපත භහ ඉඩ පදනහ. පපත ංහදඹක් පනොපයි පන්.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, පභයින් ප්ර ධහන පර ඳළන 

නඟින ඊශඟ ප්ර ලසනඹ තභයි පපත අඹපප ආ්තථි වළකිඹහ හපපභ 

ඒ අඹපප භහජ ජීවිතපේ භුර වී ි පඵන ළ ලු. පපත කුඩු 

පයෝඹ නිහ භවය ඳවු ර සහිතඹහ ිතඹ ිනහින් ි පඵනහ. 

භවය ඳවු ර තභන්පප ආදහඹපත භහ්ත උඳඹුළ දරුහ ිතඹ 

ිනහින් ි පඵනහ. භවය ඳවු ර දරුන් ඉන්න භ ිතඹ ිනහින් 

ි පඵනහ. භහ දළක්හ භවය තළන්ර පපත පයෝඹ ළශඳිරහ 

අපතභහයි, තහ කතහයි පදපදනහභ ිතඹ පොස ි පඵන ඵ. එතපො  

ඒ ඳවු  ංසථහ ළන දක්න අධහනඹ පභොක්ද? ඒහ ක ජීවිත 

පන්ද? ඒ ජීවිත ිළිතඵ කීභක් නළද්ද? ආණ්ඩු  කීභ 

ි පඵන්පන් පභොන ජීවිත ළනද? Nightclub ඹන, car race ි ඹන, 

rugby ප රපත යන -ඒ ජහි පේ- ජීවිත ිළිතඵ විතයද යජඹ  

කීභ ි පඵන්පන්?  ඒ ජීවිතර සි  ඈත ඳුරප  ජී ක න 

පපත ුළයළසිඹහ දක්හ ව ජීවිතර  කීභක් යජඹ  ි පඵනහ. 

පපත පයෝඹ විසින් ඔවුන්පප ජීවිත භහජයීඹ ලපඹන් ඩහ 

ේ රහ ි පඵනහ. භහජයීඹ ලපඹන් ඩහ ේ න රද ඒ ජීවිත 

ඹිත නඟහ සිම්වීභ පනුපන් ක්ර භපේදඹක් ස යන්න ඕනෆ.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීවුරභනි, දළන් ථහ අන් යන්න.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අන් යනහ.   
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, භහ නළත ක කිඹන්පන් පපත 

හයණඹයි. ඇි  වී ි පඵන පේදහචඹ අඳ පවොඳින් ප කරුපත 

 කපතො ක,  පභඹ තභයි භෆත යුපේ රංහ ක ස හචහයඹ ආයපතබ ව 

යජය  මුහුණ දී ි පඵන දළළන්තභ පේදහචඹ. එඹ ළන ඒ 

තයභ භ භහජපේ අධහනඹ පඹොමු වී නළ කප ක පොශම පක්න්්රඒ 

යපන පපත පයෝඹ ඳළි රී නළි  නිහයි. පපත තනඹ පොශම 

පවෝ නය පවෝ පක්න්්රඒත යපන ඳළි රී ි බුණහ නපත පභඹ  

දක්න දහඹ කඹ, ළරකි ර, භළදිව කවීභ මී  ඩහ ළඩියි. 

නමු ක පපත පයෝඹ ප්ර ධහන පර ි පඵන්පන් ඈත පතභහනරයි. 

ඔවුන් වඩක් නඟන්පන් නළවළ; ඔවුන්  ඵරඹක් නළවළ; ඔවුන්  

ආ්තථි වයිඹක් නළවළ. ඒ නිහ ඒ පයෝඹ ිළිතඵ 

තමුන්නහන්පේරහපප අධහනඹ ිනලිහිරහ ි පඵනහ. ඒ නිහ භහ 

මුලින් කිය ඳරිදිභ ඒ පයෝඹ  පවේුරහයඹ පොඹහ ළනීභ වහ 

විධිභ ක ක්රිැඹහභහ්තඹක්, දළන  අනුභහන යන පවේුරහයලින් 

පඹෝජනහ ය ි පඵන විඳුපත, දළන  පයෝඹ  පොදුරු පරහ 

සින්න අඹ වහ නිඹිතත ඳරිදි පෞත පේහක්, පයෝඹ නිහ 

ිතඹ ිනඹ අඹපප ඳවු  ඹිත නඟහ සිම්වීභ වහ ක්ර භපේදඹක් 

ලපඹන් භසත ක්රිැඹහලිඹක් ආයපතබ ශ යුුරඹ කිඹහ භහ පපත 

ඳහ්තලිපපතන්ුර  පඹෝජනහ යනහ.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පඵොපවොභ සුරි යි, රු භන්ත්රීවුරභනි. මීශඟ  රු පී. වළරින් 

භවතහ. 

 
[අ.බහ. 4.15] 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, අපො අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීවුරභහ ඉතහභ හලීන පඹෝජනහක් තභයි අද පපත ඉදිරිඳ ක ය 

ි පඵන්පන්.  විඳක්පේ භන්ත්රීවයපඹක් වළන්ඹ  එුරභහ පවො 

අදවස න්ක් ඉදිරිඳ ක ශහ. ඳශමුපන්භ භහ ඒ පඹෝජනහ සථිය 

යන්න ළභළි යි.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, ඒ භඟභ භහ පපත 

හයණඹ ක භතක් යන්න ඕනෆ. භහ ිතත්රඑ ි ස ය ලිඹද්ද 

ඇභි ුරභහ උුරරුභළද ඳශහප ක ප්ර ජහතන්ත්රඑහදී පද්ලඳහරනඥපඹක්. 

ඒ නිහ විඳක්පේ අඳ සිඹලු පදනහපපභ පෞයඹ එුරභහ  හිිත 

පනහ. එුරභහ  සුඵ උඳන් දිනඹක් පේහයි කිඹහ ඳශමුපන්භ භහ 

ප්ර හ්තථනහ යනහ.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ි ස ය ලිඹද්ද ඇභි ුරභනි, ඔඵුරභහ  සුඵ උඳන් 

දිනඹක් පේහ! 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, භහ විපලේපඹන්භ කිඹන්න 

ඕනෆ පපත කුඩු පයෝඹ අපො පද්ලඳහරන ප්ර ලසනඹක් පනොන 

ඵ. පපත පයෝඹ  පොදුරු න අඹ පභොන ඳක්පේද, පභොන 

ඳහ ද කිඹරහ අඳ ඵරන්පන් නළවළ. පපත පයෝගීන් පනුපන් අඳ 

පපත වඬ නඟන්පන්. විපලේපඹන්භ පපත පයෝඹ පපයහි යපේ 

අධහනඹ පඹොමු යරහ, පපත අඹපප ජීවිතර  න්නහභක් දීරහ, 

පපත පයෝපඹන් ිතඹ ිනඹ හභහජිඹන්පප ඳවු ර  ඹපත 

වනඹක් ළරසිඹ යුුරයි.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රීවුරභහ කිේහ හපප පභඹ අද භහජීඹ ප්ර ලසනඹක් ඵ  ඳ ක 

පරහ ි පඵනහ. රු ඇභි ුරභනි, භභ තමුන්නහන්පේ  මුලින්භ 

කි යුුරයි අද ඳයහක්ර භුළය ප්ර පද්ලපේ, ඳදවිඹ ප්ර පද්ලපේ ඳහ  

පනොඹන දරුන් 1,000  1,500  ඩහ සින්න ඵ. එපවභ 

පරහ ි පඵන්පන් පභොද? පපත පයෝඹ   පොදුරු පරහ පදය 

හි ුළ තහ කතහ භළරිරහ; නළ කනපත අපතභහ භළරිරහ. පපත ිතනිසසු භවහ 

පරොකු දෆළද්දක්, බදරඹක් ි පඵන අඹ පනොපයි. එදිපනදහ කුලී 

ළඩ යරහ පපත අඹ  වපතඵ පන ුරේම් පදපන් තභයි ජීවිතඹ 

පන ඹන්පන්.  පොවිතළන් යන පො  ඹර න්නඹ වරි 

ිනපඹො ක එක්පෝ භව න්නඹ භළපයනහ. භව න්නඹ වරි 

ිනපඹො ක ඹර න්නඹ භළපයනහ. ඒ න්නහ ආදහඹපත භහ්තපඹන් 

තභයි ඳවුප  ඉන්න ුරන් වතය පදනහ ඹළපඳන්පන්. පභළනි 

ආ්තථි ත ක කඹක් ඹ ප ක ඒ පදය ඉන්න ප්ර ධහන සහිතඹහ 

භළරුණහ  ඳසපේ ඔවුන්  උදහ න ර දහ පභොන පපද? 

පදය ප්ර ධහන සහිතඹහ භළපයන්පන ක නිපත පනොපයි. මුළු 

පේතභ ඉය යපන තභයි ඔහු භළපයන්පන්.  

ඒ අඹ අයණ වුණහභ ඉසය පරහභ තභන්පප අප ක ප්ත  

ි පඵන ඵඩු මුේම් න් උ  ි ඹනහ; එපවභ නළ කනපත 

විකුණනහ. ඒ අඹ වළතළොභ 100ක්150ක් පහපන 

අනුයහධුළයඹ භව පයෝවර  එන්න ඕනෆ. ඵස කුලී පහන්න 

තභන්පප අප ක ප්ත ි පඵන ඒහ විකුණරහ ඉය පරහ අභහරු 

ත ක කඹ  ඳ ක පන පො   අන්ි පපතදී තභන්පප ජීපනෝඳහඹ 

රහ න්න ි පඵන ඉඩභ-ඩභ උ  ි ඹනහ; නළ කනපත 

විකුණනහ. ඒ ඔක්පෝභ යරහ ක අවුරුද්දක් පදක් ුරනක් ඹන 

පො  පයෝිනඹහ භළරිරහ ඹනහ. එපවභ භළරිරහ ිනඹහ  ඳසපේ ඒ 

ඳහඳ ්තභඹ පන්න පන්පන් ජී ක පරහ ඉන්න බිරි ; 

ඳහ  ඹන ද දරුන් . ඊ  ඳසපේ ඒ බිරි ය  යසහ  ඹනහ. 

එපවභ නළ කනපත කුලී ළඩ පඹපදනහ. අන්ි පපතදී මුළු ඳවු  

ංසථහභ ඩහ ළන්රහ ඒ ප්ර පද්ලපේ ඉන්න දරුන්පප 

අධතහඳනඹ පතපූ්තණපඹන්භ විනහල පනහ.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, අපො රු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භළි ුරභහ කිේහ හපප පපත හපප ත ක කඹක් 

පොශම ඳළ කප ක ඇි  වුණහ නපත පන්පන් පභොක්ද? 

පඩංුණලින් පොශම පදපදනකු භළපයන පො  ඒ පපයහි 

භහධතලින් මුළු යපේභ අධහනඹ පඹොමු පනහ. ඒ පයෝඹ 

ශක්න්න පපනන්න ඕනෆ ඵළක්ටීරිඹහ පොපවේද ි පඵන්පන්, 

ඒහ පරෝපේ ඕනෆභ ය කින් පපනනහ. වළඵළයි, උුරරු භළද 

ඳශහ ප ක, ඳදවිඹ ප්ර පද්ලපේ ද    10පදනකු  ඩහ භළපයනහ 

පපත කුඩු පයෝපඹන්. ඒ ළන අධහනඹක් නළවළ. භහ පපතහ 

කිඹන්පන් පද්ලඳහරනඹක් හිප ක ි ඹහ පන පනොපයි.  ඒ නිහ 

රුණහය පපත ළන අධහනඹ පඹොමු යන්න.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, අපො ි ස ය ලිඹළද්ද 

ඇභි ුරභහ ක පපත හයණඹ දන්නහ. ඳදවිඹ පයෝවර  පයො රි 

භහජපඹන් dialysis machines 6ක් දුන්නහ. අඩුභ තයිතන් ඒ 

භළෂින් 6  ඕනෆ යන නිරධහරින් පදන්න භහ 6ක් ඹන    

ආණ්ඩු  -පෞත අභහතතහංලඹ - ඵළරි වුණහ. අිළ 

තමුන්නහන්පේරහ  කිඹන්පන් පපත ළන පොඹහ ඵරන්න කිඹරහයි.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, පොශම භහිතහ කත 

පයෝවප  කුඩු ඒපේ ළ කපත ළන "රිවිය" ඳ කතයපේ 

ි පඵනහ. කුඩු ළ කපත වහ පඳෝලිපපත හි ුළ 200පදපනක් 

භළරිරහ. රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, භභ 

තමුන්නහන්පේපන් අවනහ. පපතහ ජීවිත පනොපයිද?  

2479 2480 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහිතහ කත පයෝවප  කුඩු ඒඹ ක්රිැඹහ කභ න්පන් 

නළවළ. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

දළන් එහි අධතක්යඹහ භහරු යරහ. වළඵළයි, 200පදපනකු 

භරුණහ  ඳසපේ තභයි අධතක් භහරු යරහ ි පඵන්පන්. වුද ඒ 

ජීවිතර   කිඹන්පන්?  

අද අනුයහධුළය පයෝවප  ලිඹහ ඳදිංික පයෝගීන් ංතහ ළන 

ඇහුපො ක භහ හිතන්පන් තමුන්නහන්පේරහ  ුළදුභ හිපතයි. පෞත 

නිපඹෝජත ඇභි ුරභහ දළන් පපත බහපේ ඉන්නහ පන්. රු 

නිපඹෝජත අභහතතුරභනි, පපතහ පෞත අභහතතහංලපඹන්භ  කුර 

ද කත. භහ කිඹන්නපත ඳයණ  පයෝගීන්  අභතය සින්න අලු ක 

පයෝගීන් ංතහ. 2009 දී 1,143පදනයි අලුි න් ලිඹහ ඳදිංික ව අඹ. 

2010 පන පො  1,451යි. ඒ විතයක් පනොපයි. 2011 පන 

පො  ඒ ප්ර භහණඹ ළඩි පරහ ි පඵනහ ත ක 1,200 ණනකින්. 

ඒ අවුරුදු 3  අලු ක පයෝගීන් 4,118 පදනයි. පභඹ අනුයහධුළයඹ  

විතයක් ි පඵන ප්ර ලසනඹක් පනොපයි රු නිපඹෝජත 

ථහනහඹුරභනි. භහ මී  ලින් පෞත ඇභි ුරභහපන් අවුළ 

ප්ර ලසනඹ  උ කතය දුන්පන් ඒ ප්ර භහණඹ එසිඹ ණනයි, පදසිඹ 

ණනයි කිඹරහ. අනුයහධුළයඹ පයෝවප  ලිඹහ ඳදිංික පරහ, 

අනුයහධුළයඹ පයෝවප දී භළරුු අඹපප ණන විතයයි ඒ 

පදන්පන්. ඹපත පයෝිනඹකුපප ඹ අවුරුදු 48ක් නපත, ඒ 

පයෝිනඹහපප භයණ පයන්ුර ලිඹහ දීරහයි ි පඵන්පන්. 

ඉසිළරිතහපරන් කිඹනහ, අවුරුදු 48  ළඩි පයෝගීන්පප dialysis 

කිරීභ  න කනහ කිඹරහ. ඒ අඹ පදය  පනිහින් න්න 

පඵොන්න ි පඵන පදඹක් දීරහ හ කුර  ොඳහඹභක් යන්න 

කිඹනහ. ඊ  ඳසපේ ි පඹන්පන් අන්  යුුර යන්නයි. ඒ 

න් තභයි අද අඳ  උරුභ පරහ ි පඵන්පන්. ඒ නිහ පපත 

ජහි  ප්ර ලසනඹක්. අිළ පපතහ කිඹන්පන් ආණ්ඩු  භඩ 

වන්න ක, පන ක පදඹක් වන්දහ ක පනොපයි. රුණහය 

ජහි  තනඹක් වළන්ඹ  රහ පපත පයෝඹ ළශළක්වීභ  

 යුුර යන්න කිඹන එ තභයි භහ ඉ රන්පන්.  

රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, පපත පරහපේ අපො 

තෂි්තභ ඇභි ුරභහ ඉන්නහ. එුරභහ පඵොපවොභ පවො ළඩක් 

ශහ. වි අධි යහඹන ්රඒත කිඹරහ තෂි යහඹන ්රඒත වතයක් 

එුරභහ තවනපත ශහ. වළඵළයි, ඒ තෂි යහඹන ්රඒත වතය 

ආනඹනඹ කිරීභ විතයයි තවනපත යරහ ි පඵන්පන්. භභ ඇහුහ, 

එතපො  පපත ය   පනළ රහ ි පඵන ඒහ  පභොද යන්පන් 

කිඹරහ. එුරභහ ඳසු ිනඹ 24ළනි දහ ඳහ්තලිපපතන්ුරපේදී භ  

උ කතයඹක් දුන්නහ, පපතහ ඳහරිපබෝින අධිහරිඹ යි, 

පඳොලීසිඹ යි කිඹරහ අ රන්න ුළළුන් කිඹරහ. පපත තෂි්තභ 

ඇභි ුරභහ පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේදී කිඹුළ ථහ. රු නිපඹෝජත 

ථහනහඹුරභනි, භභ ථහ ශහ පඳොලිසඳි ුරභහපප 

හ්තඹහරඹ . පපත තෂි යහඹන ්රඒත අ රන්න ඔඵුරභන්රහ  

ඵරඹක් දීරහ ි පඵනහද කිඹරහ භභ ඇහුහ. "නළවළ, අඳ  එපවභ 

දළනුපත දීභක් නළවළ." කිේහ. භභ ඇහුහ ඳහරිපබෝින 

අධිහරිපඹනු ක. ඳහරිපබෝින අධිහරිපඹන් කිේහ, "අඳ  එපවභ 

එක් කිඹරහ නළවළ. අිළ පපත පතඵන්ධ විපලේඥඹනු ක පනොපයි." 

කිඹරහ.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ  ත ක විනහඩිඹක් ි පඵනහ. 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භ  විනහඩි 10ක් ි පඵනහ රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විනහඩි 10ක් තපරහ.  

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

නළවළ, නළවළ. ත ඉය වුපණ් නළවළ. රු නිපඹෝජත 

ථහනහඹුරභනි, භ  ත විනහඩිඹක් පදක් පදන්න.  

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ  රු වරින් ප්ර නහන්දු භන්ත්රීවුරභහපප පේරහපන් 

විනහඩි 4 හරඹක් රළපඵනහ. ඔඵුරභහපප හරපඹන් ත 

ඉි රි ි පඵන්පන් විනහඩිඹ හරඹක් ඳභණයි. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
පඵපවොභ සුරි යි. ඔඵුරභහ පවො පනකු නිහ ඔඵුරභහ 

ණපන් ක භ  විනහඩිඹක් පදක් පදන්න.   

භභ පඳොලීසිපඹන් ඇහුහ. පඳොලීසිපඹන් කිේහ 

සිොුළහයපඹෝ අ රන්න අඳ  ඵරඹක් ි පඵනහ. වළඵළයි, පපත 

තෂි යහඹන  ්රඒත අ රන්න ඵරඹක් නළවළ කිඹරහ.  

ඳහරිපබෝින ආයක් අධිහරිඹ කිේහ අඳ  න  පඵොන පද්  

ඳරීක්හ යන්න ුළළුන් කිඹරහ. රු තෂි්තභ ඇභි ුරභනි, 

තමුන්නහන්පේ පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේදී භභ අවුළ ප්ර ලසනඹ  

ිළිතුරරු දීරහ  එපවභ යන ඵ කිේහ. 

 
නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ 
(பதச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!   

පපත අසථහපේ දී රු ශ්රිbඹහනි විපේවික්ර භ භන්ත්රීවුරිතඹපප නභ 

මරහනඹ වහ පඹෝජනහ යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභනි, "රු ශ්රිbඹහනි විපේවික්ර භ 

භන්ත්රීවුරිතඹ දළන් මරහනඹ ත යුුරඹ"යි භහ පඹෝජනහ යනහ. 

 
රු තරතහ අුරපෝයර භව කිතඹ 
(ண்புகு (தருத) தயத அத்துமகய) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 

විසින් සථිය යන රදී. 
ஆமதத்தர். 

Seconded. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

අනුරරු නිපඹෝජත ථහනහඹුරභහ මරහනපඹන් ඉ ක 
වුපඹන්, රු ශ්රිbඹහනි විපේවික්ර භ භව කිතඹ මරහනහරඪ විඹ. 

அதன்பமகு, பதச் சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர 

அகயமல, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லமஜலக்க அலர்கள் 

தகயக லகத்தர்கள்.       

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි පඳොලීසිඹ කිේහ, 

සිොුළහයඹකුපප   ඉමරහ ඳරීක්හ යන්න ුළළුන්, ඵළලුභ 

ුළපතඵරහ ඳරීක්හ යන්න ුළළුන්, නමු ක අිළ පොපවොභද තෂි 

යහඹනි ්රඒත ඳරීක්හ යන්පන් කිඹරහ. පඳොලීසිඹ කිේහ අඳ  

ඒ වහ ඵරඹක් නළවළ කිඹරහ. ඳහරිපබෝින ආයක් 

අධිහරිඹ ක එපවභ කිේහ. දළන් පපත  ඔඵුරභන්රහ පභොක්ද  

යරහ ි පඵන්පන්? පෞත අභහතතහංලපේ ප පතුරභහ  

ප්ර හපද්ය ඹ පෞත අධතක්රුන්  ලියුභක් ඹරහ ි පඵනහ 

හපඵෝ ෆියුයහන්, හඵරි , පප්ර ොඳනි  ව ත ක යහඹනි 

්රඒතඹක් තවනපත යන්න තෂි්තභ උඳපද්ලරුන් භඟ 

හච්ඡහ යන්න කිඹරහ. ඉසිළරිතහප  ඉන්න පදොසතය 

භව කරුන්  ුළළුන්ද තෂි්තභ ඳ්තපේණ නිරධහරින් ඳසපේ 

ඹන්න පපත  යුුර යන්න? ඒ පපයන්පන් නළවළ. පපතහ 

තවනපත යන්න තමුන්නහන්පේරහ  වුභනහක් ි පඵනහ නපත 

යන්න ඕනෆ පපතයි. රංහ  chemicals පන්න පොපතඳළනි 

ි පඵනහ. ඒ හපපභ ඒහ විකුණන ඩ  ි පඵනහ. ඒ ඩ 

ප්ර භහණඹ පොඳභණද කිඹරහ තමුන්නහන්පේපප අභහතතහංලපේ 

රළයිසුර ි පඵනහ. පපත යපේ තෂි ඳ්තපේණ නිරධහරින් 

10,000ක් ඉන්නහ. ඒ අඹ පඹොදරහ ඒ රළයිසුර අනු දස 

පදපන් පපත ඳරීක්හ යරහ ඉය යන්න  ුළළුන්. ඇයි ඒ 

යන්පන් නළ කප ක?  

රු තෂි්තභ ඇභි ුරභනි, භභ තමුන්නහන්පේ  කිඹන්නපත. 

ත අවුරුදු පද  ඇි  පන්න තෂි යහඹනි ්රඒත පපත ය   

පනළ ක ි පඵනහ. පඳෞද්ලි පොපතඳළනිහයපඹෝ 

තමුන්නහන්පේරහ  පපතහ ඳහරනඹ යන්න පදන්පන් නළවළ. ඒ 

භහෆිඹහ  තමුන්නහන්පේ  ඒ හ්තඹ යන්න ඉඩ පදන්පන් නළවළ. 

ඒ නිහ  රුණහයරහ  යපේ අලතතහක් වළන්ඹ  රරහ පපත 

වහ ිළඹය න්න ඕනෆ.  

අඳ , අපො ප්ර පද්ලඹ  පපත ප්ර ලසනඹ තදින්භ දළපනනහ. අපො 

ය ලිඹළද්ද ඇභි ුරභහ  කිඹන්න ඕනෆ හයණඹක් ි පඵනහ. 

පව  අනිද්දහ න වි  උුරරු භළද ඳශහප ක ෆු ශභපඹක් දී 

පදන්න වපතඵ පන්පන් නළවළ.  අිළ දන්නහ විධිඹ  ඉසය නපත, 

කුජ 7ද, සිකුරු 8ද, පො ද, උද කිඹන ප්ර ලසන තභයි විහවඹදී 

ඵළලුපේ. දළන් එපවභ පනොපයි. දළන් ඉ රන්පන් කුඩු 

ඳරීක්ණඹ ශ සෆන් හ්තතහපේ ිළ ඳතක්. පක්න්දය ිළ ඳතක් 

භඟ කුඩු සෆන් ශ හ්තතහපේ ිළ ඳතක් තභයි 

දළන්ඉ රන්පන්. එපවභ නළ කනපත  ෆු ශභඹකු දී පදන්න  

රළපඵන්පන් නළවළ. උුරරු භළද ඳශහප ක ෆු ශභඹකු 

පොපවොභ  ක දී පදන්න රළපඵන්පන් නළවළ. එපවභ නළ කනපත, 

කුඩුක් ඵද්ධ යන්න  පනකු රෆසි  ය පන තභයි 

හදඹක් ඵඳින්න පන්පන්. අද ඒ ත ක කඹ  ඳ ක පරහ 

ි පඵනහ. ඒ නිහ පපත ඵළරෑරුපතභ ප්ර ලසනඹක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඒ විතයක් පනොපයි භභ 

ඔඵුරිතඹ  භතක් ශ යුුර හයණඹක් ි පඵනහ. අපො තෂි්තභ 

ඇභි ුරභහ පපත බහපේ ඉන්නහ. භභ දන්නහ එුරභහ පපත ප්ර ලසනඹ 

වින්න  ඹපත උ කහවඹක් න්නහ කිඹරහ. ඒ අිළ අඹ 

යනහ. නමු ක එුරභහ උ කහව  කතහ  ඒහපේ ප්ර ි පර නළවළ. 

දළන් තමුන්නහන්පේපප අභහතතහංලඹ ඹ ප ක ි පඵන ඳිතපඵෝධ 

නහල පයජිසට්රාහ්ත හ්තඹහරඹ දිවහ ඵරන්න. පපත ය   පපනන 

තෂි යහඹනි ්රඒත ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඒ හ්තඹහරපේ ි පඵන 

machines ළඩිරහ දළන  අවුරුදු 15ක් පනහ. අවුරුදු 15ක්! අද 

ඒහ වදන්න ළඩ ිළිතපශක් නළවළ. ඒහ වදන්පන් නළ කප ක ඇයි? 

පපත ය   තෂි යහඹනි ්රඒත පපනන පොපතඳළනි 4ක් 5ක් 

ි පඵනහ.  යහපේදී පපත තෂි යහඹනි ්රඒත තවනපත ශහ  

ඳසපේ, අපො රු අුරයලිපේ යතන නහඹ සහමීන් වන්පේපප 

විඹදිතන් භළප සිඹහ  ිනහින් ඒහ ඳරීක්හ යරහ පනහ 

හ්තතහ න් ඳදනපත ය පන ඳරිය ංවිධහන භඟ එුර පරහ 

නඩු දළපතභහ. නමු ක අන්ි පපතදී ඳිතපඵෝධ නහල පයජිසට්රාහ්තපප 

ලියුපභන් ඒ containers 16භ නිදවස ශහ. පභොක්ද ඒ  

පවේුර? ඳිතපඵෝධ නහල පයජිසට්රාහ්තයඹහ දන්නහද පෞත 

ත ක කඹ ිළිතඵ කිඹන්න. පපතහ ලරීයර  වි නළවළ කිඹරහ 

ඳිතපඵෝධ නහල පයජිසට්රාහ්තයඹහපප ලියුභ ිනඹහභ, උහවිපේ 

ීනන්දු ක ඒ විධිඹ භ ිනඹහ. උහවිපේ නඩු දහරහ දස පදක් 

ඹන වි  කිේහ, අිළ ඒහ පඵෝත  යරහ පඵදහ වළයරහ ක ඉයයි 

කිඹරහ.  

පපතයි ත ක කඹ. ඳිතපඵෝධ නහල පයජිසට්රාහ්තපප  ඉරහ සිදු 

න පපත භහෆිඹහ, අද පපත ය පේ කුඩු පයෝගීන්පප ජීවිතර  

පතපූ්තණපඹන් න්දි පන්න ඕනෆ. කුඩු පයෝඹ නිහ ජීවිත 

අහිිත ව අඹපප ඳවු ර  ක; ඒ හපපභ අද පපත පයෝපඹන් 

පඳපශන රක් ණන ිතනිසසුන්පප ඳවු ර  ක පපත තෂි 

යහඹන පොපතඳළනිහයඹන්පන් න්දි අඹ යරහ පදන්න 

අනිහ්තඹපඹන්භ යජඹ භළදිව ක න්න ඕනෆඹ කිඹරහ භභ 

කිඹනහ. ඒ තභයි අපො ඉ ලීභ. ඒ පරුපේ නළ කනපත ඒ 

ඳවු  පතපූ්තණපඹන් විනහල නහ. උුරරු භළද ඳශහප ක 

යුද්ධපඹන් භළරුු ිතනිසසුන්  ළඩි ප්ර භහණඹක් අද කුඩු 

පයෝඹ නිහ භළපයනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහපප හරඹ අහනයි. 

 
රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

භ  විනහඩිඹක් පදන්න.  

යුද්ධපඹන් භළරුු ිතනිසසුන්  ළඩි ප්ර භහණඹක් අද කුඩු 

පයෝඹ නිහ භළපයනහ. වළඵළයි, ඒ ළන අද වුරු ක ථහ 

යන්පන් නළවළ. ඒ ළන භභ ඉතහභ ක නහම් නහ. පභොද, 

උුරරු භළද ඳශහප ක ජනතහපන් ළඩි ිළරික් ඉන්පන් එක් ක 

ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ  ඡන්දඹ දීුළ අඹයි. ඒ භභ කිඹනහ. 

වළඵළයි අද ඒ ිතනිසසු පනුපන් පපත යපේ වඬක් නළ පඟන්පන් 

නළි  එ ළන අිළ නහම් නහ.  

ඒ නිහ පපත ප්ර ලසනඹ ජහි  ප්ර ලසනඹක් වළන්ඹ  රහ  යුුර 

යන්න කිඹන ඉ ලීභ අිළ ආණ්ඩු  යිතන්, මරහනපේ සින්න 

ඔඵුරිතඹ  ක සුරි  යිතන් භභ නිවඬ නහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරි යි. මීශඟ  රු ි ස ය ලිඹද්ද 

අභහතතුරභහ. 
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රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ (ශභහ ං්තධන වහ හන්තහ 
 යුුර අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த - சரலர் அபலருத்த, கரர் 

அலுலல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, අ පො දිසත්රිපක්ඹ 

නිපඹෝජනඹ යන රු පී. වළරින් භන්ත්රීවුරභහපප අදවස ප්ර හල 

කිරීපභන් ඳසු භ  අසථහ රළබීභ ිළිතඵ භභ ුරම් නහ. 

 
රු පජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ண்புகு மஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ඇභි ුරභනි, ඔඵුරභහ  සුඵ ප්ර හ්තථනහ යන්න ඕනෆ, අද 

ඔඵුරභහපප උඳන්දිනඹ පන්. 

 
රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ 
(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
පඵොපවොභ සුරි යි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභි ුරභහපප උඳන් දිනඹ  මරහනපඹනු ක සුඵ ඳළුරපත 

පපනනහ.  

 
රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ 
(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
පඵොපවොභ සුරි යි, ඔඵුරිතඹ . ඔඵුරිතඹ හන්තහක්, භභ 

හන්තහ  යුුර විඹ බහය අභහතතුරභහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඹ කීඹද? 

 
රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ 
(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
පනොදළවී 61යි. වංන්න පදඹක් නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, භපප භතඹ නිළරැදි නපත, 

පපත භහතතහ පතඵන්ධපඹන් භභ මී  පඳය පපත උ කතරීතය 

බහපේ අසථහ ුරන, වතයදී අදවස ප්ර හල යරහ ි පඵනහ. 

1998 ක, 2000 ක අතය හර හනු ුරශදී තභයි අද පපත ථහ  

රක් වුු භළදච්ිකඹ ආනපේ ඳදවිඹ ජනඳදපේ පපත ප්ර ලසනඹ ඇි  

වුපණ්. ඳදවිඹ ජනඳදඹ නළත ආයපතබ යරහ පපත පන පො  

අවුරුදු 50ක්, 55ක් නහ කිඹරහ භභ හිතනහ. පපත ජනඳදපේ වළභ 

සථහනඹකින්භ ජරඹ පනළ රහ ඳ්තපේණඹක් ඳළළ කවහ. ඒ 

ඳ්තපේණ හ්තතහ භ  රළපඵන පො  ඒ හ්තතහපේ වන් 

පරහ ි බුු හයණහ අද තයපත සථියබහඹකින් පනොපයි ප්ර හල 

යරහ ි බුපණ්. පභන්න පපත හයණහ කුඩු පයෝඹ  පවේුර 

න්න ුළළුන් කිඹරහ එහි හයණහ කීඳඹක් වන් වුණහ.  

ඉන් එක් තභයි, බීභ  නුසුදුසු තවනපත භ ක ්රඒත -අපො 

බහහපන් කිඹනහ නපත, සිොුළ- ඳහනඹ කිරීභ. ඒ පපත 

පයෝඹ  පවේුරක් න්න ුළළුන්. පදළනි හයණහ තභයි, 

උුරරු භළද ඳශහප ක ජනතහ  ුරය ි ඵව දළපනන්පන් නළවළ 

කිඹන එ. එභ නිහ ඒ ජනතහ දින  අලත ුරය ප්ර භහණඹ 

ඳහනඹ පනොකිරීභ. විපලේපඹන් ිළරිසිදු ුරය ඳහනඹ පනොකිරීභ. 

ුරන්ළනි හයණහ තභයි, දළන් පභොපවොත  ලින් කිඹුළ ඵහර 

්තපේ ඇලුිතනිඹපත බහජනර ඉවුපත ිළහුපත කිරීභ. වතයළනි 

හයණහ තභයි, දී්තක හලීන තෂි ්තභහන්ත ක්පේත්රඑපේ පොඩ 

භඩ හන්  තත්රිපභ පඳොපවොය ව තිත නහල බහවිත කිරීභ.  

පභභ හ්තතහ රළබුණ ක, භ  ය න්න පදඹක් ි බුපණ් 

නළවළ. නමු ක භභ 2000 ්තපේදී පද්ය ඹ වදත අභහතතයඹහ 

වළන්ඹ  ඳ ක වුණහ  ඳසපේ ඵහර ්තපේ ඇලුිතනිඹපත බහජන 

ඉ ක යන්න ෆලි 7 භළන් ශං ේ රඹක් ඳක් පේදපඹන් 

පතොය ග්රගහභ පේහ පත භේ පභන් වළභ නි භ පඵදහ 

දුන්නහ. පපත හරපේ පශ පඳොපශේ භළන් බහණ්ඩ ි බුපණ් නළවළ. 

ොරහසන්ක් බහජනර  ක, ඇලුිතනිඹපත බහජනර  ක තභයි 

ජනතහ හුරු පරහ ි බුපණ්. ඒ නිහ භභ අනුයහධුළයඹ 

දිසත්රිපක්පේ කුම  ්තභහන්ත පතභහන 24ක් ඳණ ළන්වහ. 

1,50,000  ළඩි ංතහ  භළන් ශං ේ ර පඵදහ 

දුන්නහ. පපත ප්ර පද්ලර  ඳභණක් පනොපයි, දකුු ඳශහත  ක 

පඵදහ දුන්නහ. උුරරු ඳශහත  ක පඵදුහ. ි පඵන ප්ර ි ඳහදනඹන් ුරශ 

ඕහ පඵදනපො  තභයි අය ථහක් කිේපේ, ඡන්දඹ හරපේ ක 

පඵදුහ කිඹරහ.  ඡන්ද හරපේ භභ ඡන්දඹ රඵහ  කප ක බහණ්ඩ 

පඵදහ දීරහ ක, පන පන පද්  දීරහ ක පනොපයි.  අිළ යුළ 

පේහ භත ජනතහ අතය  ිනහින් ජනතහපප ළභළ කත භත අිළ 

ඡන්දඹ රඵහ න්නහ. ඒ නිහ පපත දක්හ එපවභ පඵොශ 

පද්ලඳහරනඹක් භහ යරහ නළවළ. නමු ක පතෝයහ පබ්යහපන  ෆභ 

ග්රගහභ පේහ භක්භ ුළළුන් තයපත දළනු ක ශහ. අද පඵොපවෝ 

පදපනක් භළන් ශං ඳරිපබෝජනඹ කිරීභ ළන අිළ ුරම් පනහ. 

ඉි න් පපත තභයි ඒ හරපේ ි බු ු  ත ක කඹ.  අද පභොක්ද 

හ්තතහ? ඒ හරපේ භ  හිනහ වුණහ, භභ පපතහ කිඹනහ කිඹරහ. 

පපතහ ඉදිරිඳ ක යනපො   කිේපේ, පඵොශ ත්ත කිඹරහ යි. අද 

හ්තතහයි, එදහ හ්තතහයි ංන්දනඹ යරහ ඵරන්න. එදහ කිඹුළ 

පද්භ තභයි අද  වදත හ්තතහර ක ි පඵන්පන්. භහ එදහ 

ක්රිැඹහ කභ ශ එභ ළඩ ිළිතපශ ළන හක්ෂි දයන නිරධහරින් 

පෞත අභහතතහංලපේ සින්නහ.   

වදත පඵලිස කත භළි ුරභහ නුය පයෝවරක් ආයපතබ ශ 

ඵ අඳ  භතයි.  ඒ හපපභ අනුයහධුළයපේ ක පයෝවරක් ආයපතබ 

ශහ.   

හර පේරහ පනොභළි  නිහ භභ පන්පඹන් කිඹන්නපත. 

පරෝ පෞත ංවිධහන දිනඹ පනුපන් පතෝයහ  කප ක 

භළදච්ිකඹ ආනපේ භව දිවු  ළ කිඹන ග්රගහභ නිරධහරි පපත 

ුණරුන්පද්භ කිඹන ග්රගහභඹ -පභහිදී ි රක් අපබ්පේය 

භළි ුරභහ ක සිහිඳ ක යන්න   ඕනෆ.- පොඩිඹඵළන්ද ළ කිඹන 

ග්රගහභර තභයි ළඩිපඹන්භ කුඩු පයෝගීන් සින්නහඹ කිඹරහ 

වඳුනහ කප ක. ඒ වහ ඳරීක්ණ ය ඒ අඹ  අලත උඳපදස 

භහරහන් රඵහ පදිතන්  යුුර ශහ. පෞත අභහතතහංලඹ 

නිදහපන සින්පේ නළවළ.  එපවභ කිඹන්න නයයි. භ  භතයි, 

නිභ  සිරිඳහර ද සි හ භළි ුරභහ පෞත ඇභි යඹහ ලපඹන් 

 යුුර ශ හරපේ දී ක ඒ ඳ්තපේණ හ්තතහ ඉදිරිඳ ක යිතන් 

එභ ළඩ ිළිතපශ යපන ිනඹහ. ්තතභහන පෞත අභහතත 

වභත්රිපඳහර සිරිපේන භළි ුරභහ ක වදතරුන් භඟ එුර 

පරහ පපත ඳ්තපේණ  වහ අලත ෆභ පදඹක්භ ඒ යහය  

යනහ.   

2485 2486 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

පපත කුඩු පයෝඹ ළරපන්පන් පපේද? දිඹළඩිඹහ 

පයෝඹ ක අහනපේ කුඩුර  ඵරඳහනහ කිඹරහ භහ 

හිතනහ. ඒ නිහ , හරපඹන් හරඹ  එන විවිධ පයෝ ්තර  

ප්ර ි හය කිරීභ වහ ඹපත කිසි හර හනුක් අලත පනහ.  

විදතහ පොතයපත දියුු වුණ ක ඒ පතඵන්ධපඹන් ඳ්තපේණ 

යරහ නිසි ප්ර ි හය රඵහ දීභ  ඹපත කිසි හර හනුක් අලත 

පනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, භහ දකින වළන්ඹ  

අපනක් හයණහ තභයි ජීන ය හ පනස වීභ.  පතර ක අපො 

ජීන ය හ පනස පරහ ි පඵනහ. එදිපනදහ නු රඵන ආවහය 

්ත පනස පරහ ි පඵනහ. ඉසප රහභ පවේපන් ළකිරි 

න්ක් හි න්පන් ඇයි? හස  දිඹ ි ඵව  ළකිරි පඩිඹ 

ඳරහ ඇ  න් ක එක් වඳරහ නපො  මුත්රඑහලපේ ි පඵන ළලි 

ළ  කුඩු පරහ මුත්රඑහ ක භඟ ිළ  පනහ.  වළඵළයි ඒ හරපේ 

හිප ේපේ පඳොපවොය වුළ ළකිරි පනොපයි. අද උුරරු භළද 

ඳශහප ක යණයහ පෝොඳඹක් පඵොන පඹක් ඵරන්න පොඹන්න. 

අඳ  භතයි අිළ පඳොඩි හරපේ යණයහ බිේහ. පපත හස ඹ  

යණයහ පෝොඳඹක් පඵොන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ජීන ය හ, ආවහය 

ය හ පනස වීභ ුරශ ක   විවිධ පයෝ ඇවි රහ ි පඵනහ. 

පපත යපේ ඉදිපරහ ි පඵන පයෝව  දිවහ ඵළලුහභ, පපත 

පයෝව ර  ප්ර ි හය රඵහ න්න  එන පයෝගීන් දිවහ ඵළලුහභ, 

ඇයි පභච්චය පරඩ පයෝ වළපදන්පන් කිඹන එ ළන අඳ  

අධතඹනඹක් යන්න  සිදු පනහ. එපවභ නපත අපො ජීන 

ය  හපේ දී එදි පනදහ ඳහවිච්ික යන ඹපත ඹපත පද්ලු ක එඹ  පවේුර 

පනහ.  

භළදච්ිකඹ පයෝවප , ළබිි පො රෆ පයෝවප , ඳදවිඹ 

පයෝවප , දින  පයෝගීන් 55 පදපනක් ඳරීක්හ  රක් 

යන්න  ක,  රුධිය හන්දු ඒඹ  ඇුරශ ක ය, ඒ ප්ර ි හය ව 

ඳ්තපේණඹන් සිදු ය ළනීභ  ඳවසුපත රඵහ දීභ  ක පනොපඵෝදහ 

අිළ  යුුර ශහ. භළදච්ිකඹ  පයෝවප  ක දළන  පපත  යු කත 

ආයපතබ ය ි පඵනහ. ඊපේ පඳප්තදහ අපො නිපඹෝජත ඇභි ුරභහ 

එපවභ ඒ සථහනඹ  ිනහි රහ ඳරීක්හ ය ඵරහ, එහි 

ප්ර ි ංසයණඹක් යන්න කිේහ.  ඒ වහ දළන් මුද  පන්  ය 

ි පඵනහ. ඒ නිහ අිළ පභපවභ  යුුර පශො ක පවොයි කිඹරහ 

භහ  ඳනහ යනහ. ළඩිපඹන්භ කුඩු පයෝඹ ි පඵන 

ප්ර පද්ලර, අඳ පතෝයහ ක රහඳර යහඹනි පඳොපවොය 

බහවිතඹ අඩු යරහ, පොපතපඳෝසේ පඳොපවොය බහවිත කිරීපපත ඹපත 

කිසි ක්ර භපේදඹක් ආයපතබ යන්න  ුළළුන්. එපවභ නළ කනපත 

පඳොපවොය නළි  අසළන්න ළඩි ය න්න  ඵළවළ යි කිඹරහ 

අිළ  පනොළශපඳන පඳොපවොයභ පඹොදරහ අිළ ළප්ඩ යනහ නපත, 

එපවභ නපත පපත අභත යරහ දභන්න.   පතෝයහ  ක ප්ර පද්ලර 

- ළඩිපඹන්භ උුරරු භළද ඳශහප ක, පඳොපශොන්නරු ප්ර පද්ලපේ -  

තභයි පපත පයෝඹ ි පඵන්පන්. වළඵළයි පපත රංහපේ ි පඵන 

අපනකු ක පයෝ ක එක් ංන්දනඹ යරහ ඵළලුහභ පභභ 

පයෝඹ අඩු ප්ර ි ලතඹක් ි පඵන්පන්. නමු ක පයෝඹක් ි පඵනහ. 

අද වද ත ක්පේත්රඑඹ විලහර උනන්දුකින්  යුුර යනහඹ 

කිඹන එ  පපත අසථහපේදී කිඹන්න ඕනෆ.  විපේචනඹ යන්න 

පඵොපවොභ පරපවසියි. පපත ිතනිහපප   අද ඊ පේ ආ පදඹක් 

පනොපයි. පපත ිතනිහපප   ක්ණි එන පදඹක් 

පනොපයි. පපත පයෝඹ එන්න අවුරුදු විසිඳවක් ි වක් හපප 

හරඹක් ත පනහ. ඳදවි ජන ප්ර පද්ල අවුරුදු  ඳණස ණනක්  

පොවිතළන් ශ ජන ප්ර පද්ල. පපත ප්ර පද්ලර පපත පයෝඹ ඇි  වීභ   

ත ත පවේුර ි පඹන්න ුළළුන්. හරඹක් කිේහ, ොරහසන්ක් 

ුරය පඵෝත ර ුරය බීරහ ඒහ විසි ය දභන්නඹ,   ඒහපඹන් 

නළත ුරය පඵොන්න එඳහඹ, ඒ ක කුඩු පයෝඹ  

ඵරඳහනහඹ කිඹහ. ඒ හපපභ ථහක් වළදුණහ, දී්තක හලීන 

යුදභඹ හතහයණඹක් ඳළි  ප්ර පද්ලඹ  අන්නපේ ිළහි හ 

ි පඵන ළබිි පො රෆපේ ක, ඳදවිපේ ක අය පඵෝපතඵර දුභ 

ආලසහ ප්ර ලසහ කිරීභ  ුරිතන්  පපත  පයෝඹ  ව   කතහඹ කිඹහ.  

 රංහපේ පවොභ උ ඳ ක ජරඹ ි පඵන්පන් ක 

ළබිි පො රෆ ප්ර පද්ලපේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ. 

ළබිි පො රෆ ප්ර පද්ලපේ. ඒ ප්ර පද්ලපේ තභයි රංහපේ  

පවොභ උ ඳ ක ජරඹ ි පඵන්පන්. ඒ ඔොුළ පරහ ි පඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඔඵුරිතඹ ක ඒ ඵ දන්නහ. ඒ 

හපපභ බීභ  නුසුදුසු ජරඹ ක ි පඵනහ. පනළුපත අර ක න්න 

එඳහඹ කිේහ. ඒ පනොපයි, පරොකුභ විහිළු, ල  භහළු න්න ක 

එඳහඹ කිේහ. අඳ දන්නහ හරපේ ඉන්  පතර දරුපක්  

රළපඵන්න ඉන්න හන්තහ  ළඩිපඹන්භ න්න කිේපේ, ල  

භහළු. පභොද? ප  උනනහඹ කිඹහ. දළන් ඇයි ඒ ලු  භහළු න්න 

එඳහඹ කිේපේ?  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතතුරභහ  නිඹිතත හරඹ අහනයි. 

 
රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ 
(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹනි භ  ත විනහඩි ඹක් පදන්න. 

ඇයි පනළුපත අර න්න එඳහඹ කිේපේ? ළපේ ඉව කතහපේ ි පඵන  

කුඹුරුර  පඹොදුළ යහඹන පඳොපවොය,   තිත නහල  ිතශ්රා   ජරඹ 

පෝදහ පන එන්පන්  ළ .  ළපේ ඉන්න ලරහ ක ඒ භඩ  නහ.  

පනළුපත අරර  ක අය වි උයහ න්නහ. ඒයි. නමු ක ඒ 

හරපේ අඳ ළපනුයි ුරය බිේපේ.  ඉඟිනි ඇ  න්ක් දහරහ ුරය  

ුභද්ධ යරහ ුරය බිේපේ. එපවභ නළ කනපත  උු යරහ, නිරහ, 

භළන් මුේන්ඹ දහරහ තභයි ුරය බිේපේ. එභ නිහ පපත දී්තක 

හලීන මීක්ණ,  ඳ්තපේණ භඟින්  ශ යුුර  පදඹක්. පපත 

පඵො කතභ එබුහභ පන පදඹක් හපප වින්න ුළළුන් පදඹක් 

පනොපයි.  එභ නිහ අපො අභහතතහංලපේ රු ඇභි ුරභහ ක, 

නිපඹෝජත අභහතතුරභහ ක,  සිඹලුභ නිරධහරීනු ක පපත පනුපන් 

ළඳවීපත යන නිහ ද්පේ වත ඹභක් ඉදිරිඳ ක යනහ  

ඩහ,  ඳක් පේදපඹන් පතොය   අදවස ඉදිරිඳ ක ය  පපත වහ 

වහඹ වීභ ළද ක පනහ.  

එදහ  ඳක් පේදපඹන්  පතොයයි පොන් අඳ  ළවළේපේ. ඳක් 

පේදපඹන් පතොයයි කුඩු පයෝඹ ක ළශ පන්පන්.  එභ නිහ 

පපත වහ ළඩ ිළිතපශක්  යජපඹන් ක්රිැඹහ කභ  පනහඹ කිඹන 

එ  ප්ර හල යන්න  ඕනෆ. නිඹත ඳ්තපේණඹක් යරහ අඳ  

ප්ර ි පර වඳුනහ න්න  ි පඵන නිහ,  එහි   ප්ර ි පර අඳ  න්න  

න්ක් ප්ර භහද පයි කිඹන එ ක භහ පපත අසථහපේදී  ප්ර හල 

යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඔඵුරිතඹ  

සුරි න්ත පිතන්  භපප ථහ භහොත යනහ.    

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
පඵොපවොභ සුරි යි රු අභහතතුරභනි. ඊශඟ  රු                

එස.එපත. චන්්රඒපේන නිපඹෝජත අභහතතුරභහ. 

2487 2488 

[රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ] 
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[අ.බහ. 4.40] 

 
රු එස.එපත. චන්්රඒපේන භවතහ (ආ්තථි ං්තධන 
නිපඹෝජත අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு ஸ்.ம். சந்தமசன - தபருரத அபலருத்த 

பத அகச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of 

Economic Development) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, විපලේපඹන් යජ ය    

ඵරඳහන කුඩු පයෝඹ ිළිතඵ පපත උ කතරීතය බහපේ 

හච්ඡහ  කිරීභ ඉතහභ ළද ක පනහ.  පද්ලඳහරනඹ ඈහපන  

ථහ යන්න  ිනපඹො ක පපතපක් න්නහභ  නළි  පන එ ක අඳ 

කිඹන්න  ඕනෆ. පභභ පයෝපේ ආයපතබඹ වළන්ඹ   කිඹනහ නපත,   

2000 ්ත පේ යි පපත පයෝඹ  හුඟක් දුය  වඳුනහ  කප ක. පපත  

2013 අවුරුද්ද. දළන් ෆපවන හරඹක් පරහ.පපත   යජඹ  ක, 

ආණ්ඩු  ක ඇඟි ර දිුණ යන්න ුළළුන් ප්ර ලසනඹක් 

පනොපයි.  පපත අඳ හ  ක පඳොදුපේ   මුහුණ පදන්න   පරහ 

ි පඵන ංතඹක්. අනුයහධුළයපේ, භළදච්ිකඹ භළි යණ 

පො ේඨහපේ ක, භහ නිපඹෝජනඹ යන පවොපයොේඳතහන  

භළි යණ පොේඨහපේ ක ඵහුර ලපඹන් පපත පයෝඹ ඳළි රී  

ි පඵනහ. ෆපභො රෆපොඩ  කිඹන  පපත ඉන්පන් ඳවු  300යි. 

ඒ 300න්  30 පදපනක් පපත පයෝපඹන් ිතඹ ිනහින් ි පඵනහ. පපත 

පයෝඹ උග්රග ත ක කඹ  ඳ ක පරහ සිඹඹ  10  ප්ර භහණඹක්   ිතඹ 

ිනහින් ි පඵන පතභහන ි පඵනහ. පපත හපප පතභහන  විලහර 

ප්ර භහණඹක් ි පඵනහ. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ 

කිේහ රක් වතයවභහයක් පපත පයෝඹ   පොදුරු පරහ 

ි පඵනහඹ කිඹහ. ඒ නපත අඳ  ිළිතන්න  ඵළවළ. ඒහ 

පොපවන් පොඹහ  ක ංතහප න ද කිඹහ භහ දන සපන් නළවළ. 

අඳ ඹථහ්තථහදී ථහ  යන්න    ඕනෆ.  පද්ලඳහරන ලපඹන් 

ආණ්ඩු  ඳවය ළසීභ ක, පපත ි පඵන ත ක කඹ විති  ය ථහ 

කිරීභ ක සුදුසු නළවළ. පපත හ  ක පඳොදු ප්ර ලසනඹක්. රු ි ස 

ය ලිඹළද්ද ඇභි ුරභහ කිේහ හපප පපත  පද්ලඳහරන 

පේදඹක් නළවළ. අනුයහධුළය පයෝවර  එන කුඩු පයෝගීන් අතය 

වළභ ඳක්ඹභ අඹ ඉන්නහ.  

විපලේපඹන්භ අඳ අනුභහන යන පද්  ි පඵනහ.  අපො 

පූජත යතන සහමීන් වන්පේ ක අනුභහන යන පද්   

ි පඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. ඒ තභයි. ඒහ තභ වුරු ක 

වරිඹ    සථිය ය  නළවළ. ඒ ක කිඹන්න එඳහඹළ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  

ඒ නිහ තභයි අි රු ජනහධිඳි ුරභහ  පභය -2013- අඹ 

ළපඹන් හඵනි පඳොපවොය වළකි තයපත ඳහවිච්ික යන්න ුළළුන් 

න විධිඹ  ඒ අලත  යුුර ස ය ි පඵන්පන්. යහඹනි 

පඳොපවොය ව තිතනහල ඳහවිච්ිකඹ ළඩි නිහ පපත ත ක කඹ ඇි  

න ඵ  දළඩි භතඹක් ි පඵනහ. ඒ  ිළිතුරයක් වළන්ඹ  තභයි 

හඵනි පඳොපවොය හපපභ හපතප්ර දහයි තිතනහල ළනි පද්  

ඳහවිච්ික කිරීභ සුදුසුයි කිඹහ  ඳනහ යරහ අි රු ජනහධිඳි ුරභහ 

හඵනි පඳොපවොය ප්ර ්තධනඹ යන්න තෂි්තභ අභහතතහංලඹ , 

පොවිජන පේහ පදඳහ්තතපපතන්ුර  උඳපදස දීරහ ි පඵන්පන්. 

අිළ ඒ  යුුර  දළන  යපන ඹනහ. ඉි න් ඒ  

පද්ලඳහරනඹකින් පතොය සිඹලු පදනහපපභ වපඹෝඹ ක අලත 

නහ. නමු ක පඳොපවොය බහවිතඹ න්ක් අඩු යන්න රෆසි  පන 

පො  ඇතළපත අඹ  න් ඳහඨ කිඹනහ, පඳොපවොය වනහධහය 

ඳන්න ඹනහ, අඩු යන්න ඹනහ කිඹරහ. ඒ  ක පඳශ ඳහිත 

ඹනහ. ඒ හපපභ කුඩු පයෝඹ වළදුණහභ ක රුිළඹ  රක් 

10ක්, 15ක් පදන්න කිඹරහ ඒ ඳළ කපතනු ක පඳශ ඳහිත ඹනහ. 

ඉි න් පපත තභයි ි පඵන ළ ලු. පපතපන් පද්ලඳහරන හසි 

න්න එඳහඹ  කිඹන්පන් ඒයි. විදතහඥයින්, වදතරු,  අපො 

යපේ උ කුර ඇුරළු අිළ සිඹලුභ පදනහ එුර පරහ පඳොදුපේ පපත 

හයණඹ ිළිතඵ ංහදඹක් ඇි  යපන- 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ංහදඹක් ඇි  යන පො   කී පදපනක් භළප්තවිද දන්පන් 

නළවළ.  

 
රු එස.එපත. චන්්රඒපේන භවතහ 
(ண்புகு  ஸ்.ம். சந்தமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ කිඹන්පන්, අවුරුදු ණන් ංහද යන්න ඕනෆ නළවළ. 

තමුන්නහන්පේරහ ක කිඹන්පන්, එ එ භතර  ඹන්පන් නළි  

ථහ යරහ, හච්ඡහ යරහ, ිතම්ක් වදහපන, එ තළන  

ඇවි රහ  යුුර යමු කිඹරහපන්. ඒයි භභ කිේපේ. ඳශමු 

පපතපක් පයෝ නිධහනඹ පභොක්ද කිඹරහ ක අිළ පවොඹහ න්න 

ඕනෆ. එපවභ නළි  ප්ර ි හය යන්න වපතඵ පන්පන් නළවළ. ඒ 

නිහ  හඵනි පඳොපවොයර  හපපභ හපතප්ර දහයි තිතනහල 

පඹදීභ ළනි පද් ර  ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ යජඹක් වළන්ඹ  ක 

අිළ විලසහ යනහ; භපප පඳෞද්ලි භතඹ ක ඒයි.  

ඊශඟ හයණඹ, පපත කුඩු පයෝඹ  ජරඹ ඵරඳහනහ 

කිඹන හයණඹ. භභ ක ඒ ිළිතන්නහ.  දළන් අිළ නුය ඳළ කප ක 

එපවභ නළ කනපත ඳුය ප්ර පද්ලපේ, ඵසනහහිය ඳශහප ක පවෝ 

දකුපණ් පන්න ුළළුන් ුරය න්ක් අයපන බහජනඹ  

දළපතභහභ බහජනපේ අ භණ්ඩි හපප ්රඒතඹක් ඉි රි පන්පන් 

නළවළ. නමු ක අනුයහධුළය දිසත්රිපක්පේ ළඩිපඹන්භ පභභ පයෝඹ 

ි පඵන යජය  ප්ර පද්ලර ුරය න්ක් උු යරහ ි බුණහභ  

භණ්ඩි විලහර පතොඹක්  දකින්න රළපඵනහ.  ඒහයින් තභයි අිළ 

අනුභහන යන්පන්,  කුඩු පයෝඹ  ඵරඳහන ඹපත කිසි නිජ 

්ත එපවභ නළ කනපත ඊ  ඵරඳහන හධ ුරප්ත ි පඵන්න 

ුළළුන් කිඹරහ. ඉි න් අිළ පපතහ ළන තභයි ළරකිලිභ ක පන්න 

ඕනෆ. ඒ නිහ අිළ රු දිපන්ස ුණණ්තධන ඇභි ුරභහ  කිේහ,  ඒ 

ප්ර පද්ලර  ුළළුන් තයපත ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජර ඳවසුපත රඵහ 

පදන්න පඹොමු පන්න කිඹරහ.   

ඒ ප්ර පද්ලර හුඟක් දුය  සිොුළ බහවිතඹ ි පඵනහ.  පපතහ ක 

ඵරඳහනහ. පභොද, කුඩුර  ඔපයො කුර පදන්පන් නළි  

විධිඹ  ඳහවිච්ික යනහ. භවය තළන්ර යරිඹහ දභහ  සිොුළ 

පඳයන ඵ දළන න්න රළබී ි පඵනහ. ඒහ පඳොලීසිඹ  අහු 

පරහ ක ි පඵනහ. යරිඹහ දභහ සිොුළ බිේහභ ක කුඩු පයෝඹ 

එනහ. ඒ ක එ පවේුරක් ඵ  ඳ ක පනහ. පපත හපප විවිධ 

පද්  එුර පරහ තභයි අද පපත ංතඹ ඇි  පරහ 

ි පඵන්පන්. විපලේපඹන්භ යජඹක් වළන්ඹ  අිළ පපත  මුහුණ 

පදන්න ඕනෆ. ඒ හපපභ විඳක්ඹ -ප්ර ි ඳක්ඹ- ඳළ කපතනු ක 

පපත පද්ලඳහරන ප්ර ලසනඹක් ය පනොපන හමහි තළන  

ඇවි රහ, එ කීභ  ඇවි රහ   යුුර පශො ක පවොයි 

කිඹරහ අිළ හිතනහ. අිළ විලසහ යනහ, ඒයි පන්න ඕනෆ 

කිඹරහ.  අද පරෝපේ විදතහ දියුුයි; තහක්ණඹ දියුුයි.   මී  

අවුරුදු දවස ණන  ඉසප රහ ි බුු පරෝඹ පනොපයි 

දළන් ි පඵන්පන්. ඒ නිහ අිළ එුර පරහ පපතහ  ප්ර ි ්තභ  

පවොඹන්න ඕනෆ.  විපලේපඹන් හුඟහක් පපත  පොදුරු න්පන් 

පොවි ජනතහ. භවය පරහ  ඒ අඹ මුහුු ආයණ  නළි  

තිතනහල පත  වනහ අිළ දළ ි පඵනහ. ඒ හපප 

අනහයක්ෂිත පද්ලු ක යනහ. අිළ ඒහ  ක ිළිතඹපත පඹොදන්න 

ඕනෆ. තෂි්තභ අභහතතුරභහ ක ඒ පතඵන්ධපඹන් දළඩි නීි  

ක්රිැඹහ කභ යන්න ඵරහපඳොපයො කුර පනහ. අිළ ඒ නීි  

ක්රිැඹහ කභ යන්න ඕනෆ. වුරු පඳශඳහිත ිනඹ ක පභොනහ ශ ක 

යන්න පදඹක් නළවළ. පපත පද්   යන පො  ඒ ඔක්පොභ 

සුඵහදී පන්පන් නළවළ. ජනතහ ඉ රන පද් පභොක්ද, 

විදතහඥඹන්  ඳරියපේදීන් ඉ රන පද් පභොක්ද කිඹරහ ප කරුපත 

අය පන ඒ වහ තෂි්තභ අභහතතහංලඹ ඳළ කපතනු ක අලත 

2489 2490 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

 යුුර යන්න ඕනෆ. ඒ නිහඹ කිඹරහ අන්ි භ  අඳ  

තෂි්තභඹ පතපූ්තණපඹන්භ නළි  ය න්න ක ඵළවළ. ඊ  ඳසු 

කිඹහවි, හිනන්න ඇි  වුණහ; න්න නළවළ කිඹරහ. එතපො  

ඒ ක ංතඹක්. ඒ නිහ පපතහ ඔක්පෝභ භුරලිත 

ත ක කඹ  අයපන යජය  ඇුරළු ප්ර පද්ලර ජනතහ පපත කුඩු 

පයෝපඹන් මුදහ න්න අඳ සිඹලු පදනහභ  එක්  යුුර යමුඹ 

කිඹහ ඉ රහ සින්ිතන් භපප චන ස ඳඹ අන් යනහ. 

පඵොපවොභ සුරි යි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරි යි. මීශඟ  රු චන්්රඒහනි ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීවුරිතඹ.  
 

[අ.බහ. 4.48] 

 
රු චන්්රඒහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භව කිතඹ 
(ண்புகு (தருத)சந்தை  பண்ட  ஜசங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, අපො දිසත්රිපක්ඹ 

නිපඹෝජනඹ යන රු එස.එපත. චන්්රඒපේන නිපඹෝජත 

අභහතතුරභහපප ථහපන් ඳසු ථහ යන්න  රළබීභ ළන භභ 

ුරම් පනහ. පපත න වි  උුරරු භළද ඳශහතභ ිනර පන ි පඵන 

භහයහන්ි  කුඩු පයෝඹ ිළිතඵ චන ස ඳඹක් ථහ 

යන්න  ඒ ඳශහත නිපඹෝජනඹ යන භන්ත්රීවරිඹක් වළන්ඹ  භ  

අසථහ රඵහ දීභ ළන  සුරි න්ත පනහ.  

අිළ වුරු ක දන්නහ, පපත න වි  උුරරු භළද ඳශහත හපපභ 

උුරරු ඳශහප ක ක, නළ පඟනහිය ඳශහප ක ක පපත පයෝඹ ඳළි රී 

පොස වභහයයි කිඹන එ. ඒ හපපභ අපනකු ක ඳශහ කර  ක පපත 

පයෝඹ  ය ඝ්ර පඹන් ඳළි පයිතන් ඳි න හරඹක් පපත.  ද  

උුරරු භළද ඳශහප ක කුඩු පයෝගීන් දව පදපනක් භළපයනහ නපත 

ඒ දව පදනහ අතරින් ඳස පදපනක් නළ කනපත වඹ පදපනක් 

අනිහ්තඹපඹන්භ අනුයහධුළය දිසත්රිපක්පේ අඹ ඵ අඳ වුරු ක 

දන්නහ. පපත හ පප බඹහන ත ක කඹක් උදහ පරහ ි පඵද්දී 

ඵහුජහි  භහපතලින් යහඹනි පඳොපවොය පන්වීභ නතය 

යන්න ආණ්ඩු වරිඹහහය  යුුර යන්පන් නළ කප ක ඇයි 

කිඹහ අිළ අවනහ. මී  ි  කිහිඳඹ  උඩදී ුළ ක ඳ කර අඳ  

දකින්න රළබුණහ ප්ර ධහන යහඹනි පඳොපවොය ්ත ුරනක් 

පන්වීභ නතය ශහඹ කිඹරහ. ුළ ක ඳ කර ඳශ වුණහ  තභ 

ඒහ  නතය කිරීපපත ක්රිැඹහ භහ්තඹක් වරිඹහහය අය පන නළවළයි 

කිඹන එ පපත අසථහපේ දී භතක් යන්න ඕනෆ. ඵහර පඳොපවොය 

්ත පන්හ පඵදහ වරින නිහ තභයි අද පපත හපප ත ක කඹක් 

උදහ පරහ ි පඵන්පන්.  

විපලේපඹන්භ පපත කුඩු පයෝඹ  ප්ර ධහනභ පවේුර න්පන්  

ඒ ප්ර පද්ලර ජනතහ   ඳහනඹ කිරීභ  ුණණහ කභ ජරඹ 

පනොරළබීභයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඒ හපපභ  වි ්රඒත ි පඵන 

තිත නහල පභොනහද කිඹන එ ළන විපලේපඹන්භ ඒ 

ප්ර පද්ලර ඉන්න පොවි ජනතහ දළනු ක යන්න ඕනෆ. ඒ පොවි 

ජනතහ අතය  ිනහි රහ පපත පතඵන්ධපඹන් වරිවළන් දළනු ක 

කිරීපපත ළඩ ිළිතපශක් තභ ක්රිැඹහ කභ පනොයන්පන් ඇයි 

කිඹරහ  භභ පපත අසථහපේ දී අවන්න ළභළි යි.  

පපත න වි  පරෝ පෞත ංවිධහනඹ පපත පතඵන්ධපඹන් 

හ්තතහක් ස  ය ි පඵන ඵ අිළ වුරු ක දන්නහ. නමු ක අද 

න පතක් ඒ භහධතඹ  පවිත ය නළවළ.  පපතහ භහධතඹ  පවිත 

යන්පන් නළ කප ක ඇයි කිඹහ අිළ අවනහ. එදහ ඒ්ඩස පයෝඹ 

ළන,   පඩංුණ පයෝඹ ළන රඵහ දුන් හ්තතහ ක්ණි භහධත 

වයවහ පවිත ශහ නපත,  පඵොපවොභ බඹහන පයෝඹක් න 

කුඩු පයෝඹ ළන මීක්ණඹ ය ස ය ි පඵන හ්තතහ 

තභ ඉදිරිඳ ක ය නළ කප ක ඇයි කිඹරහ අිළ අවන්න ළභළි යි.  

විපලේපඹන්භ පපත අඹ ඒ ඵහුජහි  භහපතර  ඹ  පරහද 

දන්පන් ක නළවළයි කිඹරහ ළඹක් භුර පරහ ි පඵනහ. අඳ  

දළන න්න රළබී ි පඵනහ, තෂි නිරධහරින්පප දරුපෝ ඒ ඵහු 

ජහි  භහපත එක් ළඩ යනහ කිඹරහ. ඒ දරුන්පප 

යප්ර හද නළි  පයි කිඹන පවේුර උඩද දන්පන් නළවළ, පපත ඵහු 

ජහි  භහපතර  විරුද්ධ  යුුර පනොයන්පන්. ඒ ළඹ 

පපත න වි  භුර පරහ ි පඵනහ.  

විපලේපඹන්භ  ඳසු ිනඹ අවුරුදු 5 ුරශදී ඳදවිඹ ප්ර පද්ලපේ එ 

භකින්  කුඩු පයෝගීන් 40 පදපනක් ිතඹ ිනහින් ි පඵන ඵ 

හ්තතහ වුණහ.  අනුයහධුළය දිසත්රිපක්ඹ  කතහභ එභ දිසත්රිපක්පේ 

පත 610ක් ි පඵනහ. එපවභ නපත අඳ  හිතහ න්න ුළළුන් පපත 

න පො  ඉි රි පත 609 ුරශ කුඩු පයෝඹ නිහ පොයි තයපත 

ජනතහක් ිතඹ ිනහින් ි පඵනහද කිඹරහ. ඒ හපප බඹහන 

ත ක කඹක් තභයි අද අපො ඳශහ කර  උදහ පරහ ි පඵන්පන්. 

අිළ කිඹන්පන් පපත න පො  අඩුභ තයිතන් පපත පයෝඹ නිහ  

ිතඹ ිනඹ අඹපප ඳවු ර  න්දි මුදරක් පන්න ක පපත 

ආණ්ඩුපන්  යුුර සදහනපත යරහ නළවළ කිඹන එයි. 

විපලේපඹන්භ එභ පයෝඹ ළරඳී ි පඵන අඹ  අඩුභ තයිතන් 

ඖධ න් රඵහ න්න  දීභනහක් රඵහ දීභ  ක පපත න පතක් 

 යුුර යරහ නළවළ. පපත හපප පද්  ළන මී  ඩහ 

උනන්දුපන්  යුුර යන්න ඕනෆ. පභොද, පපත යපේ අනලත 

ළඩ  යුුරර  විලහර ලපඹන් මුද  ඹ  යන පරහ  පපත 

පප අතතලත පදඹ  මී  ඩහ උනන්දුපන්  යුුර යනහ 

නපත පවොයි කිඹන එ භභ පපත අසථහපේදී භතක් යන්න ඕනෆ. 

විපලේපඹන්භ ඵහු ජහි  භහපත වි හිත පඳොපවොය ්ත, 

ඒ හපපභ තිත නහල පඵදහ වළයරහ විලහර මුද  ප්ර භහණඹක් 

වපතඵ යනහ. ඒපන්  සුි ඹක් පනොපයි, අි ඹක්  තභයි 

සිද්ධ පරහ ි පඵන්පන්. ඒ නිහ අිළ පපත අසථහපේදී කිඹන්න 

ළභළි යි, ඒ අඹ උඳඹන මුදලින් අඩුභ තයිතන් සිඹඹ  10ක් පවෝ 

15ක් පන් ය, එභ පයෝඹ ළරඳී ි පඵන අඹ  ක, ඒ හපපභ 

එභ පයෝපඹන් ිතඹ ිනඹ අඹපප ඳවු ර  ක රඵහ පදන්න කිඹරහ 

විපලේපඹන්භ ආණ්ඩු ඵහු ජහි  භහපතර  නිපඹෝ 

යන්න ඕනෆඹ කිඹහ. පභොද, එ ටීටීඊ ත්රඑසතහදඹ ි බුු 

හරපේ යුද්ධඹ නිහ ිතඹ ිනඹ ිළරි  ඩහ ළඩි ිළරික් පපත න 

වි  අපො දිසත්රිපක්ර කුඩු පයෝඹ නිහ භයණඹ  ඳ ක පරහ 

ි පඵනහ. අිළ කිඹන්පන් පභච්චය පද්  පද්දී ක, 

විපලේපඹන්භ - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඔඵුරිතඹ  රඵහ දී ි පඵන හරඹ අන්. 

 
රු චන්්රඒහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භව කිතඹ 
(ண்புகு (தருத)சந்தை  பண்ட  ஜசங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 

ඇ කත භ භ  ත පොඩක් පද්  ථහ යන්න ි බුණ ක 

ඒ  හර පේරහ වයස පරහ ි පඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීවුරිතඹනි, භ  ත විනහඩිඹ හරඹක් පදන්න.  

2491 2492 

[රු එස.එපත. චන්්රඒපේන භවතහ] 
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විපලේපඹන්භ අපො පයෝව ර පභභ පයෝඹ  අලත යන 

පඵපව ක නළවළ; එභ පයෝගීන්  අලත ඇන් නළවළ. ඒ හපපභ 

dialysis යන්න අලත යන උඳයණර හිඟඹක් ි පඵනහ. 

භළදච්ිකඹ ප්ර පද්ලපේ තභයි ළඩිපඹන්භ පපත පයෝඹ ි පඵන්පන්. 

භළදච්ිකඹ ප්ර හපද්ය ඹ පයෝවප  එභ පයෝගීන්  අලත පඵපව ක 

පනොි බ නිහ නයපේ ඉන්න තහඳහරි භව කරු න් එුර 

පරහ එභ පයෝගීන්  අලත පඵපව ක න් අයන් පදන්න  යුුර 

ශහ. පපත හපප පඵොපවොභ බඹහන ත ක කඹක් ි පඵනහ. භ  

ත ක රුු ණනහක් කිඹන්න ි  බුණ ක, ඒ  හරඹ වයස වී 

ි පඵන  නිහ භභ අහන ලපඹන් ත ක එ පදඹක් කිඹහ භපප 

ථහ අන් යනහ.  

විපලේපඹන්භ අඳ  භතයි දකුණ  සුනහිතඹ ආුළ පරහපේ 

එඹ ජහි  උදුයක් වළන්ඹ  රහ ක්ණි -ඩිනිතන්- ක්රිැඹහ 

භහ්ත  ක ඵ. ඒ පප අද මුළු යජය භ පරහ පන ි පඵන පපත 

භහයහන්ි  පයෝඹ ිළිතඵ ක ආණ්ඩුපේ උදවිඹ මී  ඩහ ළඩි 

කීභකින් යුුර  යුුර යන්න අලත ඵ භතක් යිතන් 

භපප චන ස ඳඹ අන් යනහ. 

 
[අ.බහ. 4.57] 

 
රු ි රං සුභි ඳහර භවතහ 
(ண்புகு தயங்க சுதபய) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, අි ලඹ ළද ක පභභ 

භහතතහ පනුපන් චන ස ඳඹක් එුර යන්න  රළබීභ 

ළන භහ න්පතෝ පනහ. අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ විසින් 

ඉතහභ හපරෝිකත භහතතහක් ඉදිරිඳ ක ය ි පඵනහ. පපත ළන 

අිළ පඵොපවොභ උනන්දුපන් ථිහක් ඇි  ය ළනීභ අි ලඹ 

ළද ක. අපො භළි  ඇභි රුන් අදවස ප්ර හල ශ විධිඹ  

පද්ලඳහරනපඹන් පතොය පඵොපවොභ ුළළු  ංහදඹක් වහ පභඹ 

අසථහක් ය ත යුුරයි කිඹරහ අඳ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, විපලේපඹන්භ පරෝ 

පෞත ංවිධහනඹ භෆතදී ඉදිරිඳ ක ශ ඒ හ්තතහ ඵළලුහභ, 

තෂි්තභඹ වහ අපො ය   පන්න පනොපඹකු ක තිතනහල 

වහ යහඹනි ්රඒත නිහ ඒ ක්පේත්රඑර ඹපත ප්ර ලසනඹක් ි පඵන ඵ 

අඳ  ඳළවළදිලි පඳපනනහ. පභළනි හ්තතහක් ඉදිරිඳ ක වීභ 

ළන අඳ න්පතෝ න්න  ඕනෆ. පභොද, අඳ එපවභ 

කිඹන්පන්? එතපො  අඳ  ඒ අනු ක්රිැඹහ කභ න්න  

වළකිඹහක් ි පඵන නිහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, රු වභත්රීවඳහර සිරිපේන 

භළි ුරභහ පෞත අභහතතුරභහ වළන්ඹ  අභහතතහංල වතක් ඳභණ 

පතඵන්ධ යපන ිතම්ක් ඳ ක ශහ. ඒ ිතම්පේ නි්තපද්ල භත 

පෞත අභහතතුරභහපප ඹපත ළඩ ිළිතපශක් ආයපතබ ය 

ි පඵනහ. ඒ හපපභ අපො තෂි්තභ අභහතත භහින්ද ඹහඳහ 

අපබ්්තධන භළි ුරභහ ක පපත ප්ර ලසනඹ විහ ළනීභ වහ 

පඵොපවොභ අං ඉතහභ ළද ක ීනන්දු ීනයණර  එශඹිරහ 

ි පඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, අපො විරුද්ධ ඳහ්තලසපේ 

භන්ත්රීවුරභහ පපත අදව ඉදිරිඳ ක ශ ක, යජපේ ක අභහතත 

භණ්ඩරපේ ක විලහර උනන්දුක් භත ඳසු ිනඹ භහ වඹ හරඹ 

ුරශ දී පපත පතඵන්ධපඹන් ක්රිැඹහ කභ පරහ ි පඵන ඵ අඳ 

ිළිතන්න ඕනෆ.  වළඵළයි පභහි මු  හරඹ  හපොක් -දළන් 

අවුරුදු විස  ඩහ හරඹක් ි සපේ- පපත යපේ අලුපතන් ඇි  

වුු ප්ර ණතහක් වළන්ඹ , කුඩු පයෝලින් ිතඹ ඹන ප්ර භහණඹ 

දිපනන් දින ළඩි වීභක් ි පඵන ඵ පඳපනනහ.  ඒ නළවළයි 

කිඹන්න අඳ  ඵළවළ. අපො යපේ කුඩු පයෝ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් 

ි පඵනහ. "එපවභ පදඹක් නළවළ", "ඒ ප්ර ලසනඹක් පනොපයි" 

කිඹන අයමුණක් අපො යජපේ ක අභහතත භණ්ඩරපේ ක නළවළ. 

පපත ිළිතඵ අපො අදව තභයි, පපත ංහදපේ පවො ඳළ කත ඵළලීභ. 

අපො අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහපප අදව වපේ, "පභොක්ද, 

පපත ඳළි  ඩ?" කිඹරහ පපත ංහදපඹන් අංභ පොඹහ  

ඵළලීභයි. අද රංහ  තිත නහල, යහඹනි ්රඒත පන්න අඹ 

ළන පරොකු පචෝදනහක් එුරභහ පශේ නළවළ. නමු ක පඳොදුපේ 

වළඟීභක් ි පඵනහ, පපත යපේ පඳොපවොයලින්, තිත නහලලින් 

ඳ  එුර න යහනි ්රඒතලින් වහනිඹක් සිද්ධ නහ 

කිඹරහ.  පභහිදී අඳ  පරෝ  පෞත ංවිධහනපේ - WHO - 

හ්තතහ පවො ආයපතබඹක් ව පවො සථහයඹක් රඵහ දුන්නහ, 

අපො ඉදිරි ළඩ  යුුර යන්න. පභහිදී  පෞත අභහතතහංලඹ 

ඳළ කපතන් පපත ප්ර ලසනඹ  කතහභ භහ හිතනහ,  දව  ක ඩහ 

විලහර ංතහ පප කුඩු පයෝර  හ්තථ ිළිතඹභක් 

පදන්න ුළළුන් ළඩ වනක් අිළ ආයපතබ ශ යුුරයි;  ආයපතබ 

ය ි පඵන ළඩ වන් ප්ර භහණඹ භදි කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, අඳ දන්නහ, කුඩු පයෝ 

වහ පවො විපලේඥ වදතරු විලහර ිළරික් භවනුය ඉන්නහ 

ඵ. පයෝගීන් ඔවුන් පොඹහ පන ිනහි රහ අලත වදත  යුුර 

ය න්නහ. නමු ක පොශම ඵළලුපො ක, පඳෞද්ලි අංල පේ 

ආපයෝත ලහරහ න් තභයි කුඩු පයෝ වහ ප්ර ි හය රඵහ 

දීභ  ළඩි ලපඹන් ක්රිැඹහ කභ න්පන්. යජපේ පයෝව ර 

ඉන්නහ වදතරුන්පප ංතහ ව ි පඵන වදත ඳවසුපත 

භත එන කුඩු පයෝගීන්  හපොක්ෂිත හ්තථ විඳුපත රඵහ 

දීභ  අභහරු පරහ ි පඵනහ. ඒ හපපභ ද  රුිළඹ  

8,000ක් හපප ළඹ නහ, ඒ කුඩු පයෝගීන්පප ප  ිළරිසිදු 

කිරීපපත ක්රිැඹහලිඹ - dialysis - යන්න.  ඉසය ඒ වහ රුිළඹ  

3,000ක් විතය ළඹ වුණහ. ඉසය කුඩුක් ඵද්ධ කිරීභක් - 

transplant - යන්න රුිළඹ  රක් ුරනක් විතය ළඹ වුණහ. අද ඒ 

වහ රුිළඹ  රක් නඹක්, දවඹක් විතය ළඹ නහ. ඒ 

හපපභ  කුඩුක් දිඹ වළකි නිපයෝින අපඹක් පොඹහ න්න 

ඕනෆ. කුඩු ඵද්ධ කිරීපභන් ඳසු පයෝිනඹහ හපපභ කුඩු රඵහ 

දුන් අඹ ක ආයක්හහරී ඵරහ න්න ඕනෆ. එපවභ  කුඩුක් 

transplant  ශහ  ඳසපේ රුිළඹ  80,000ක්,  රුිළඹ  1,00,000 

ඳභණ මුදරක් ළඹ නහ, අවුරුද්ද විතය හරඹක් කුඩු 

ඵද්ධ ශ පයෝිනඹහ ව කුඩු රඵහ දුන්න පනහ ඵරහ න්න.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, පපත කුඩු පයෝ නිහ 

අපො යපේ පෞතඹ පේඹ  න විඹදභ පභන්භ අපො භහජඹ  

න වහනිඹ ඵළලුපො ක අි විලහර ඵ පඳපනනහ. ඳවුර එක් 

කුඩු පයෝිනඹක් සින්පඹො ක ඔහු  ප්ර ි හය කිරීභ , ඔහුපප 

පද්ඳශ විකුණරහ, සිඹලුභ පේත විඹදපත යනහ. පයෝිනඹහ ඇ පේ 

ඉන්න භහ ණනභ පඵපව ක යරහ, ඒ ඳවුර දුගී ත ක කඹ  ඳ ක 

පරහ, පයෝිනඹහ ක  පඵොපවෝ දුක් විරහ අන්ි භ  ඒ ඳවුර ක විනහල 

පරහ පයෝිනඹහ ක ිතඹ ිනහින් ආ්තථි ලපඹන් ඒ ඳවුර සීසීඩ 

න ඵ අිළ දන්නහ.  

පපත ජහි  ප්ර ලසනඹක්ඹ කිඹන එ කීභක් ඇි  යජඹක් 

වළන්ඹ  අඳ     ප කපයනහ.  අිළ ඒ ළන ි හක් ඇි  ය 

න්නහ. පපත ප්ර ලසනඹ   විඳුභක් පොඹන්න, පපත ළන විධිභ ක 

ළඩ වන  ඹන්න ි ඹකින්, පදකින්, භහඹකින් ඵළවළ.  ඒ 

නිහ අිළ න්පතෝ පනහ, පපත නපො  අපො තෂි්තභ 

ඇභි ුරභහ ඉතහ දළඩි   ීනන්දු කිහිඳඹක්, පවො ීනන්දු කිහිඳඹක් 

අයපන ි බීභ ළන.  පපත නපො  තෂි්තභ  අභහතතහංලපඹන් 

යහඹනි ්රඒත ්ත වතයක් තවනපත  ය ි පඵනහ.  

ක්පරෝඳයිරිපෂෝස,  පප්ර ොඳනි , හපඵෝෆියුයහන්, පරයිපෂොපේ 

පපතහ තවනපත පශේ ඇයි? පපත ඇභි ුරභහ එන්න ලින් අිළ 

එළනි පද්  දළක්පක් නළවළ. හක්ෂි  ඇි , පවේුර ඇි  එුරභහ 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

ක්රිැඹහ කභ  වුණහ. පපත  තවනපත කිරීභ හපපභ ඒහ පන්න අඹ 

ළන, ඒහ පන්න රද පවේතූන් ළන ඵරහ පරෝපේ පොයි 

පොයි ය ර ද ආනඹනඹ ය ි පඵන්පන්,  ඒහ අනික් ය ර 

ඳරිපබෝජනඹ යනහද, එපේ ඳරිපබෝජනඹ කිරීපභන් ඒ ඒ 

ය ර   පරහ   ි පඵන ඹපතඹපත ඵරඳෆපත පභොනහද කිඹහ පොඹහ 

ඵළලීපපත කීභකු ක අඳ  ි පඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, තෂි යහඹනි ්රඒත ළන 

අඳ  පඳපනන ළද කභ පදඹ තභයි පභහි ඹපත කිසි ප්ර ලසනඹක් 

ි පඵනහ; ආනික් ළනි පද්  ි පඵනහඹ කිඹන එ.  ඒහ 

ලරීයඹ   සුදුසු නළවළ කිඹන එ නහථ පන්න පවේුර තභයි  

තෂි යහඹනි ඳහවිච්ික යන ය  ර, තෂිහ්තිත - 

agriculture-based - ය  ර  ප්ර ලසන ඇි  පරහ ි බීභ. ඒ නිහ 

පපත රංහ  විතයක්   ඵරඳහ ි පඵන ප්ර ලසනඹක් පනොපයි. ඒ 

නිහ අිළ  දළඩි සථහයඹ  ිනහි රහ ඒ ඒ ය  ර ත ක කඹ  

හපොක් අපො යපේ ත ක කඹ අධතඹනඹ පශො ක අඳ  ත 

ඉදිරිඹ  ඹන්න ුළළුන්ඹ කිඹහ අිළ  විලසහ යනහ. නමු ක පපත 

්තතතඹ යන්න අභහරුයි. පභොද රුිළඹ  පෝන් ණන 

ආදහඹභක් ි පඵන එළනි ආඹතන පපත ිළම්ඳ ඉන්නහ. ඒ වළභ 

ආඹතනඹ භ Research and Development - R and D - Unit 

එක් ි පඵනහ.  අිළ අද 2013  භළයි භහපේ ථහ යනපො  ඒ 

අඹ  ථහ යන්පන් 2020 නිසඳහදන ධහරිතහ ළනයි.  ඒ නිහ අිළ 

පපත  ිළිතඹභක් පඹොදනපො  තහඳහරි පරෝපේ 

ආපඹෝජනඹ යන අඹ දළන්  ඉරහභ   ළරසුපත යනහ, පන 

නපතලින් පන හන්්රඒණඹකින්, පන ක්ර භඹ  පභළනි අලු ක 

පද්  ඉදිරිඳ ක යන්න. ඒ නිහ අිළ ය ක්  වළන්ඹ   තහක්ණඹ 

ඳළ කපතන්, විද් ක භණ්ඩරපේ දළනුභ අනු, ඳශුළරුද්ද අනු 

ඵළලුපො ක පභළනි සථහයඹ  ඹන්න අඳ  මී  ඩහ පවො 

ලක්ි භ ක ඳදනභක් අලත පනහ.  ඒ වහ අං ළඳවීභක් 

අලත පනහ.  ඒ වහ  අදහශ ක්පේත්රඑපේ විදතහඥඹන්පප දළනුභ 

රඵහ ත යුුර පනහ. එපවභ නළි  අඳ  පපත අභිපඹෝඹ  

මුහුණ පදන එ පරපවසි පන්පන් නළවළ.    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන 

ඇභි ුරභහ  අිළ රු යනහ.  පන් හරඹකින් එුරභහ පභඹ 

වඳුනහපන ඹපත කිසි සථහයඹ  ඳළිතණි එ ළන අිළ එුරභහ  

සුරි න්ත පනහ. ඒ හපපභ  පෞත ඇභි ුරභහ මී  අලත 

නහඹ කඹ දීභ ළන අිළ එුරභහ  ක සුරි න් ත පනහ.  

පෞත ඇභි ුරභහ  ි පඵන්පන් පරඩ වුණහයින් ඳසු ඵරහ 

න්නහ එයි. පපත ප්ර ලසනඹ ඇි  වුපණ් තෂි්තභඹ ඳදනපත 

යපනයි.  ඳසු ිනඹ අවුරුදු 20-22 ඳභණ හරඹ ුරශ පපත ප්ර ලසනඹ 

දිිනන් දි භ ළඩි පරහ ි පඵනහ.  එපවභ නපත අිළ  ඳනහ 

යන්න ඕනෆ අපො ය   ඇි  වී ි පඵන පපත අලු ක ත ක කඹ 

පභොක්ද කිඹන එ ළන.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ  නිඹිතත හරඹ අහනයි.  

 
රු ි රං සුභි ඳහර භවතහ 
(ண்புகு தயங்க சுதபய) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඒ  නිහ  පපත ි හ ඉතහ 

ළද කඹ කිඹහ භහ හිතනහ. අපො  රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීවුරභහ පඵොපවොභ අං පේතනහපන් පපත ි හ ඇි  

යන්න ඇි ඹ කිඹහ අඳ  සිතනහ.  පපත ජහි   ප්ර ලසනඹක්. 

අංභ  අිළ ඒ   ිළිතුරයක් පොඹන්න ඕනෆ. ඒ හපපභ 

පද්ලඳහරන  ි හ   ඹන්පන් නළි  පෞත පතඳන්න ජන  

භහජඹක් වහ අලත ඳසුබිභ වළදීභ  ුළළු  ංහදඹක් ඇි  

යපන පවො  ීනන්දු න්න, දළඩි ීනන්දු න්නඹ කිඹහ අිළ 

ඉ රනහ. අපො ජනතහ , තෂි්තභඹ , පබෝ හ   

අඹවඳ ක ඵරඳෆපත ඇි  යන  ඹපත කිසි ආපඹෝජනඹක් එනහ නපත  

  එඹ නතය යන්න අඳ  වළ කිඹහ ි පඵන්න ඕනෆ. ඒ වළකිඹහ 

ඇි  පද්ලඳහරන ීනන්දු ළනීභ  ලක්ි ඹ ඇි  ඇභි රුන් 

පදපද පනක් සිටීභ  ළන  න්පතෝ පන ඵ කිඹිතන් භහ නිවඬ 

පනහ. 

 
[අ.බහ. 5.07] 

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, අද දින භහ ඉතහ සුරි න්ත 

නහ අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ , කුඩු පයෝඹ 

පතඵන්ධපඹන් පපත ඳහ්තලිපපතන්ුර ුරශ ංහදඹක් ඇි  කිරිභ  

භඟ ඳෆදීභ ිළිතඵ. භ  පන් වී ි පඵන හරඹ සීභහ හිත  නිහ  

භහ ඒ ළන රුු කීඳඹක් ඳභණක් ඉදිරිඳ ක යන්න ළභළි යි.  

අද ඵහු ජහි  භහපතර ඳශමුළනි ඕනෆභ තභයි, පභභ 

කුඩු පයෝඹ  පවේුර ඳළවළදිලි නළවළයි කිඹන එ. පපත 

තභයි අද පොපතඳළනිහයඹන්  ඕනෆ යන්පන්. ආනික් 

ප්ර ලසනඹක් ි පඵනහඹ කිඹරහ පනහුළ යහඹනි ්රඒත 

න්පේන්තර  යහපඹන් රක් 20, රක් 30 දඩ ළහුහ  

ඳසපේ ඒ පොපතඳළනිහයපඹෝ කිේහ, එපවභ ප්ර ලසනඹක් නළවළ, 

ඒ පඵොරුක් කිඹරහ. නමු ක අන්ි පපතදී ඒහ  දඩ ළහුහ. ඒ ඵහු 

ජහි  භහපත යහඹ  දඩ පේහ. අඳ  ි පඵන ප්ර ලසනඹ, ඒ දඩ 

වුළ තෂි යහඹනි  න් ආඳහු පොවීන්  ිනපේ පොපවොභද 

කිඹන එයි.   

අද අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ පපත ප්ර ලසනඹ ඉදිරිඳ ක 

කිරීභ ළන භහ න්පතෝ නහ. ජනතහ විමුක්ි  පඳයමුණ හපප 

ඳක්ඹ  ඉි වහපේ ුළළුන්භ ි බුණහ සිදු න පද් ලින් 

දළන න්න. එදහ පේ.ආ්ත. ජඹ්තධන භව කභඹහ ිනවිසුභ වන්න 

අවුරුද්ද  විතය ලින් තභයි ඔවුන් දළන  කප ක ිනවිසුභක් 

වනහ කිඹරහ. ිනවිසුභ පභොක්ද කිඹරහ ක දළන පන හින්ඹහ. ඒ 

හපපභ, පරෝ  පෞත ංවිධහනපේ පපත හ්තතහ ජනතහ විමුක්ි  

පඳයමුණ කිපඹේපේ නළවළයි කිඹරහ භහ හිතන්පන් නළවළ. ඒ 

ඔවුන් කිඹන්න ඇි  කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ඒ හ්තතහ 

"රංහදීඳ" ඳ කතයපේ ඳශ වුණහ. ඒ හ්තතහ ඇභි ුරභහ  

රළපඵන්න ලින් පොපවොභ වරි අඳ  රඵහ න්න ුළළුන් වුණහ. 

ඒ අිළ ය   ආදප්ත නිහ. පරෝ පෞත ංවිධහනපේ සුද්පදෝ 

ඉන්නහද, නළද්ද, වුද ඉන්පන් කිඹන ඒහ පනොපයි ළද ක. 

[ඵහධහ කිරීභක්] භ  පඳොඩි පේරහයි ි පඵන්පන්. අිළ ඳසපේ ථහ 

යමු. ඔඵුරභහයි භහයි ඳසපේ ඒ ථහ ය නිමු. භ  පේරහ 

නළි  නිහයි භහ ථහ ය පන ඹන්පන්.  

අද ඵහු ජහි  භහපතර එභ එ නතහඹ ඳත්රඑඹ තභයි, 

කුඩු පයෝඹ  පවේුර ඳළවළදිලි නළවළයි කිඹන එ. ඒ 

කිඹන්න ඳ කතයහයපඹෝ කුලිඹ  අ යපන ි පඵනහ; 

පද්ලඳහරන ඳක් අයපන ි පඵනහ. අිළ හිතහපන හින්ඹහ  

නළවළයි කිඹරහ, අද විොරහදී ඳක් ක කුලිඹ  අයපනද කිඹරහ 

ළ යන්න අඳ  සිද්ධ පරහ ි පඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීවුරිතඹනි,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

2495 2496 

[රු ි රං සුභි ඳහර භවතහ] 
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඹ ථහ කිේපේ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
අිළ එපවභ හිතමු.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு அநு தஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ච්තඹහ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් එතළන ි පඵන්පන්. 

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
නළවළ, නළවළ. ඔඵුරභහ රුණහයරහ භපප හරඹ පදන්න. 

ඔඵුරභහපප නභ ක භහ කිේපේ නළවළ පන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

රුණහයරහ ඵහධහ යන්න එඳහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රුණහයරහ  සහමීන් වන්පේ  ථහ ය පන ඹන්න 

පදන්න. 

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ඔඵුරභහ ථහ ශහ පන්. [ඵහධහ කිරීභක්] අිළ ඒහ ථහ යමු 

පනභ. අද පපත පරෝ පෞත ංවිධහනපේ හ්තතහපන් ඉතහභ 

නිලසිකත පවේුර පඳන්රහ ි පඵනහ. ඒහ භහ කිඹනහ ක 

පනොපයි. පන ක  ලිඹක් පවෝ ණ්ඩහඹභක් කිඹනහ ක 

පනොපයි. ඒ හ්තතහපේ ඉතහභ ඳළවළදිලි, නිලසිකත ඒ රුු 

කිඹරහ ි පඵනහ. පෞත අභහතතහංලපේ ව තෂි්තභ 

ආඹතනර භවය නිරධහරින්  වහ ඳිතපඵෝධ නහල 

පයජිසට්රාහ්තයඹහ  ඉතහ ඳළවළදිලි ඕනෆභ ි බුණහ, පපත ඹ  

යන්න. ඒ පොච්චය දුය ිනඹහද කිඹනහ නපත යජපේභ භහධත 

පඹොදහ පන කිේහ, ආනික් කිඹන්පන් ලරීයඹ  අතතලත 

පදඹක් කිඹරහ. අිළ ඒ ළන ඉතහභ නහම්  ඳ ක වුණහ. භහ 

විලසහ යනහ සිඹලුභ පද්ලඳහරන ඳක් පපත හ්තතහ කිඹරහ 

ඇි  කිඹරහ. පරෝ පෞත ංවිධහනඹ ඉදිරිඳ ක ශ හ්තතහපේ  

111 ිළම්පේ අ පො පේ සි  112 ිළම් දක්හ පො  භහ 

වළන්හ්ඩ හ්තතහ  ඇුරශ ක කිරීභ වහ බහත* යනහ. 

 

ඒ හපපභ පරෝ පෞත ංවිධහනපේ එභ පතපූ්තණ හ්තතහ 

අද භහ බහත** යනහ. එවි  ඕනෆභ පපනකු  එඹ 

කිඹන්න ුළළුන්.  

කුඩු පයෝඹ ඳභණක් පනොපයි, අද මුළු ය  ුළයහභ 

බඹහන විධිඹ  ඳළි රිරහ ි පඵනහ දිඹළඩිඹහ, වතදඹ පයෝ, වහ 

ිළිතහ ත ක කඹක්. පයන් ය 5,000 ණපන් ිළිතහ 

පයෝගීන් ංතහ කභ ළඩි නහ. පපත ඉතහභ බඹහන 

ත ක කඹක්. දළන  අඳ ථහ යන්පන් කුඩු පයෝඹ ළන 

ඳභණයි. 

පරෝ පෞත ංවිධහනපේ පපත හ්තතහ  අනු අඳ සිඹලු 

පදනහ භ ආනික් ලරීයත පරහ ි පඵනහ. ඒ ංවිධහනපේ 

සුද්පදක් ඉන්නහද, නළද්ද කිඹන එ පනොපයි ප්ර ලසනඹ. 

ජිනීහර ක ිළිත කත විදතහහයර ිතනිසුන්පප පස, භළරිච්ච 

ිතනිසුන්පප කුඩු, අිළ න ආවහය, අිළ පඵදන පඳොපවොය, 

භහපතර තෂි යහඹනි ්රඒත  නිලසිකත ඳ්තපේණඹ  බහජන 

යරහ ි පඵනහ.  

ලහන්ි  පභන්ඩිස කිඹන්පන්, රංහපන් බිහි වුු අද්විීනඹ, 

වික ස  ණපේ විදතහඥරිඹක්. එුරිතඹ ඒ හ්තතහ නිකු ක කිරීපපත 

 කීපපත බහඳි ුරිතඹ වළන්ඹ   යුුර ය ි පඵනහ. ඳසු ිනඹ 

දින පරෝ පෞත ංවිධහනපේ නිතත  නිපඹෝජිතඹහ ආචහ්තඹ 

පපතතහ භව කභහ හින්ඹහ දිපන්ස ුණණ්තධන ඇභි ුරභහපප 

හච්ඡහ. එුරභහ කිේහ, ඇයි පපත හ්තතහ ළන අධහනඹ 

පඹොමු පනොයන්පන් කිඹරහ. 

ඒ හපපභ පරෝ පෞත ංවිධහනඹ භඟින් ඉදිරිඳ ක ය 

ඇි  හ්තතහපේ 111න ිළම්පේ පපත පතඵන්ධපඹන් ජනතහ 

දළනු ක යන්න, තෂි යහඹනි ්රඒත ඳරිවයණපේදී ඇි  න 

ත ක කඹ ළන හච්ඡහ යන්න, අන්ත්ත අභහතත ිතම්ක් ඳ ක 

යන්න ආදී ලපඹන් ඉතහ නිලසිකත රුු දක්හ ි පඵනහ. 

එභ නිහ නළත ක ඳ්තපේණ යන්න ඕනෆඹ කිඹහ ඹපත කිසි 

පපනක් කිඹනහ නපත, ඒ ක පොපතඳළනිහයඹන්පප 

වුභනහක්.  

ඇ කත ලපඹන් භහ යජඹ  සුරි න්ත නහ, යජඹක් 

වළන්ඹ  අද තෂි යහඹනි ්රඒත ්ත වතයක් තවනපත ය ි බීභ 

ළන. හ්තඹඹ නිලසිකත නළ කනපත ඒහ තවනපත යුළ එ අඳයහපද් 

පන්. එපවභ නපත, Carbofuran තවනපත යන්න ඕනෆ නළවළ. භහ 

ිනහින් භළප සිඹහපේ ඳ්තපේණඹ ශහ. එතළනදී ක පපත ප්ර ලසනඹ 

ි බුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ප්ර ලසන යන එ පනභ පදඹක්. 

ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ ළන ප්ර ලසන යනහ නපත 

භහ ක එඹ  එඟ පනහ. ඔඵුරභහ ක එක් භහ ක එඟ පනහ. 

විඳක්ඹද, ආණ්ඩු ඳක්ඹද, ජනතහ විමුක්ි  පඳයමුණද, ජහි  

පවශ උරුභඹද කිඹන ප්ර ලසනඹක් පනොපයි පභතළන ි පඵන්පන්. 

පපත ිළිතඵ පඳොදු ජහි  ථිහතක් අලතයි. අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීවුරභහ භඟ පවෝ ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභහ භඟ පවෝ 

ආණ්ඩු භඟ පවෝ ප්ර ලසනඹක් පභතළන නළවළ. පඳොදු පතමුි ඹ  

ඒභ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් තභයි පභතළන ි පඵන්පන්. අද භවය 

ඵරුරන්, භවය නිරධහරින් පපත පොපතඳළනි විසින් කුලිඹ  

අයපන ි පඵනහ. ඒයි අඳ  ි පඵන ප්ර ලසනඹ. "පභඹ ඹ  

වන්පන් ඇයි?" කිඹන ප්ර ලසනඹ අිළ අවන්න ඕනෆ. පරෝ 

පෞත ංවිධහනඹ හ්තතහ  නිකු ක යරහ ි බිඹදී, ඒ නිකු ක 

යන්න රුිළඹ  ිතලිඹන 100ක්  විඹදපත යරහ ි බිඹදී අද යජ ය  

ප්ර පද්ලඹ නිපඹෝජනඹ යන පෞත ඇභි යඹහ භධතලින් 

පන පන තන්දය කිඹනහ. ඒ අඳ  ප්ර ලසනඹක්. අිළ ඒ ළන 

ප්ර ලසන යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, අිළ සුරි න්ත නහ, 

තෂි්තභ ඇභි යඹහ තෂි්තභ  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල 

හය බහපේදී රුු 15ක් පතඵන්ධපඹන් හච්ඡහ යරහ  

යජඹක් වළන්ඹ  නිලසිකත ීනන්දු පන ි බීභ ළන. අිළ 

ඵරහපඳොපයො කුර නහ, එුරභහ උඳපද්ල හය බහපේදී  කත 

2497 2498 

————————— 
**  ුළසතහරපේ තඵහ ඇත. 
**  நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

**  Placed in the Library. 

———————————— 
* ථහ අහනපේ ඳශ ය ඇත. 
*  உகனரதல் தப்பட்டுள்ரது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

ඒ ීනන්දු න් ක්රිැඹහ කභ යයි කිඹරහ. එපේ ක්රිැඹහ කභ පශො ක 

යජඹක් විධිඹ  අිළ පපත ප්ර ලසනඹ  ඇ කත ලපඹන්භ මුහුණ දීපපත 

ිළඹය ආයපතබ යනහ. එක් ක ජහි  ඳක්ඹ, ජනතහ විමුක්ි  

පඳයමුපණ් අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ ළනි අඹ, ඒ හපපභ 

ආණ්ඩු ඳක්පේ ඉන්න භළි  ඇභි රු ඇුරළු අිළ සිඹලු පදනහභ 

එුර පරහ පපත ප්ර ි ඳ කි  ලිඹවි ර ඉදිරිඹ  පන ිනපඹො ක අඳ   

පපත ප්ර ලසනඹ ජඹග්රගවණඹක් යහ පන ඹන්න ුළළුන්භ 

ි පඵනහ. නමු ක ප්ර ලසනඹ ි පඵන්පන්, තභ ක ඵහු ජහි  

භහපත "රුු ඳළවළදිලි නළවළ, ත ක  ලි න්න ඕනෆ, ත ක 

රුිළඹ  ිතලිඹන 100ක්  විඹදපත යන්න ඕනෆ, පභඹ ත අවුරුදු 

5ක් පන ඹන්න ඕනෆ"යි කිඹරහ කිඹන එයි. ආනි 

ිතනිසුන්පප ලරීයර ි පඵනහ නපත, පසර ි පඵනහ නපත, 

නිඹ පඳොුරර ි පඵනහ නපත, න ආවහයර ි පඵනහ නපත, 

යජඹ පඵදන  පඳොපවොයර ි පඵනහ නපත, තෂි යහඹනි 

්රඒතර ි පඵනහ නපත 2001 හ්තතහපේ ඉතහ නිලසිකත දක්ුළ 

විධිඹ  අද තෂි යහඹනි ්රඒතර ඒ සීභහ ඉක්භහ 

අධික්රිැඹහහරි කඹකින්, අි ඵහුර පර  වි ි පඵනහඹ කිඹන 

එ ඳළවළදිලියි. එඹ අඳළවළදිලියි කිඹහ කිඹනහ නපත ඉතහ ඳළවළදිලි 

එඹ තක්ඩිභක්; ඳහහ දීභක්. එභ නිහ කුඩු පයෝඹ  පවේුර 

න හයණඹ අධි තෂි යහඹනි ්රඒත ව පඳොපවොය බහවිතඹ 

කිඹන එ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. ඒ වහ අිළ ත යුුර ිළඹය 

කුභක්ද?  

තෂි්තභ ඇභි යඹහ ඹ ප ක  කත ීනයණ න් ක්රිැඹහ  

නළඟීභ අතතලත හයණඹක්. භහ හිතන වළන්ඹ  ඒ ීනයණ ක්රිැඹහ  

නළඟීපපතදී ක විවිධහහය ව ඵශ  අ ක, විවිධහහය ව ඹඩ අ ක 

පභඹ  විරුද්ධ ක්රිැඹහ කභ පයි කිඹරහ ඵරහපඳොපයො කුර 

පනහ. එභ නිහ විඳක්පේ පද්ලඳහරනඥඹන් සිඹලු 

පදනහපන්භ අිළ ඉ රහ සින්නහ, ආණ්ඩු රහ පභඹ ජඹග්රගවණඹ 

ය න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එතළන  ආණ්ඩු ඇවි රහ ි පඵනහ. 

අිළ ඒ ළන ආණ්ඩු  සුරි  යන්න ඕනෆ. නමු ක ප්ර ලසනඹ 

ි පඵන්පන් පභතළනයි. ඵහු ජහි  භහපත විසින් කුලිඹ   කත 

භවහචහ්තඹරු අද ඳ ක තයර  ලිඹනහ, "පභඹ  පවේුර ඳළවළදිලි 

නළවළ"යි කිඹරහ. ත ක රුිළඹ  ිතලිඹන 100ක් ළඹ යරහ, ත ක 

අවුරුදු 5ක් ිතනිසුන් භයන්නයි ඔවුන් එපේ කිඹන්පන්. පරෝ 

පෞත ංවිධහනපේ ඉන්න විදතහඥපඹෝ වුද? රංහපේ වළභ 

ක්පේත්රඑඹභ ඉන්න සිඹලුභ විදතහඥඹන්පප නහභ ප නඹ පභහි 

ි පඵනහ. ඊශඟ  විදතහහයර යන වි ලසප ණ ක්ර භඹ , 

ංලසප ණ ක්ර භඹ  වහ භහජ විදතහ කභ වළභ පෝණ 

ුරනකින්භ පපත ඳ්තපේණඹ සිද්ධ යරහ ි පඵනහ. එභ නිහ 

පභඹ ප්ර භහණි හ්තතහක්. පභහි අඩු ඳහඩු ි පඵනහද, නළද්ද 

කිඹන එ පනොපයි ප්ර ලසනඹ. පොපතඳළනිර  අභි පඹෝඹක් 

පරහ ි පඵනහ, පරෝ පෞත ංවිධහනපේ පපත හ්තතහ. 

කුලිඹ  හින, එදහ   ලිර   කත විදතහඥපඹෝ 20පදපනක් 

ඳභණ සින්ඹහ. දළන් එක් පපනක් පවෝ පදපදපනක් ඉන්නහ, 

එඹ  ඳක් ලිඹන්න. පභොද, ඒ පො රන්  ජී ක වීභ වහ 

එඹ අලත නහ. ජනතහ විමුක්ි  පඳ යමුණ පවෝ පේහ ජහි  

පවශ උරුභඹ පවෝ පේහ, යඑන්පී එ පවෝ පේහ, ආණ්ඩු පවෝ 

පේහ හයණඹ ඳළවළදිලියි, ඳ්තපේණඹ ඳළවළදිලියි, පපත අවුරුදු 

10, 15 ුරශ තභයි කුඩු පයෝඹ ඇි  වුපණ්.  

භහජ විදතහ කභ ඵළලුහභ විපලේපඹන් ිතං ුරය බීපභන් 

තභයි පභභ පයෝඹ ඇි  න්පන් කිඹරහ කිඹනහ. ඇ කත භ ිතං 

ුරය ව ආනික් එ  ඒහඵද්ධ වීපභන් පභඹ සිද්ධ න ඵ 

ඳළවළදිලියි.  

 විපන් පතොය පොවිතළන් කිරීභ   යුපේ අදවක් 

කිඹරහ භවරු කිඹන ඵ විපලේපඹන් භහ කිඹන්න ඕනෆ. භහ 

කිඹන්න ළභළි යි, පභඹ   යුපේ අදවක් පනොපයි කිඹරහ. 

ිළපදස ළසපත්රඑෝ ඇපභරිහ  විරුද්ධ තභන්පප යපේ 

සහධීන කඹ ඇි  ය ළනීපපතදී, තෂි යහඹනි ්රඒත නළි  

පොවිතළන් යන්න අඳ  ක ුළළුන් කිඹරහ කිේහ. අද 

පරෝපඹන්භ තෂි යහඹනි ්රඒතර  විරුද්ධ ි පඵන 

ආද්තලඹ පොපවේද ි පඵන්පන්? කියුඵහපේ.  

ඒ   යුපේ අදවක් පනොපයි. ඒ නචහරී යුපේ 

අදවක් පනොපයි. පභතළන  ඇවි රහ භවරු සපත්රඑෝ ළන 

ථහ යනහ; විොරඹ ළන ථහ යනහ. ඒ අඹ පච් 

ුණපේයහපප මුළු ි ඹනහ. නමු ක අිළ කියුඵහපන් ඉපන 

න්පන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, රි න් ඇපභරිහනු ය ර 

කුඩු පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් ඳ්තපේණ ඳළළ කවහ. ඳසු ිනඹ 

භහපේ වදත චන්න ජඹසුභන භවතහ ඒ වහ රංහපේ 

ඳ්තපේඹකු වළන්ඹ  වබහින වුණහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සහමීන් වන්, ඔඵ වන්පේ  නිඹිතත හරඹ 

අහනයි.  

 
රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන හිිත 
(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ඒ ඳ්තපේණපේදී අනහයණඹ යපන ි පඵනහ ආනික්, 

ඒ හපපභ තෂි යහඹනි ්රඒතර ි පඵන අධි ළ්ඩිතඹපත 

රි න් ඇපභරිහනු ය ර ිතනිසුන්පප කුඩු පයෝඹ  

ඵරඳහන ඵ. ඒ ඳ්තපේණ හ්තතහ දළන් අන්ත්තජහරඹ වයවහ 

ඵරහ න්න ුළළුන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, හයණඹ ඳළවළදිලියි. තෂි 

යහඹන ්රඒත නිසඳහදනඹ යන භහපතර  ඹ  න්පන් වුද? 

ඒ ඵහු ජහි  භහපත පද්ලඳහරනඥඹන්  ලිර  න්නහ; 

යහජත නිරධහරින්  ලිර  න්නහ; ඳ කතයහයඹන් 

 ලිර  න්නහ; වි ඳ පද්ලඳහරන ඳක්ර නහඹඹන් 

 ලිර  න්නහ. පොයි ඳක්ඹ ඵරඹ  ආ ක, වුරු ඵරඹ  

ආ ක ඒ භහපතර ග්රගවණපඹන් ළරපන්න ඵළවළ. අන්න ඒ 

නිහ ජනතහ අතය  ඹන්න ළඩ ිළිතපශක් අද අලතයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ආණ්ඩු පපත න වි   

විපන් පතොය පොවිතළන් කිරීභ වහ බි කතය වී රඵහ දීපපත 

තහඳහයඹක් ඳ න් පන ි පඵනහ. අපො යපේ ආවහය 

සවරී කඹ ඇි  ය ළනීභ අතතලතයි. අඳ  එඹ ඇි  යත 

වළකියි. එඹ ශ වළක්පක් ඵහු ජහි  භහපතර ග්රගවණපඹන් 

ිතදීපභනුයි. බි කතය වී න් වළදීපපත ඵරඹ අද ඒ ඵහු ජහි  

භහපතර  දීරහ ි පඵනහ. අිළ ඒ යජඹ අත  න්න ඕනෆ. 

අපො පොවි පඳොශ  විකුණරහ ි පඵනහ. ඒ පොවි පඳොශ  

න් ආඳසු න්න ඕනෆ. පභොද, ඒ අඹ වදන බීජ ්තලින් 

පතපූ්තණපඹන්  වි නළි  හ  යු කතක් යන්න අඳ  

ඵළවළ. ඒ හින්දහ අද ඒ ඵහු ජහි  භහපතර ග්රගවණපඹන් ිතදීභ 

අතතලතයි. ජනතහ විමුක්ි  පඳයමුණ ළන පවෝ පේහ, යඑන්පී 

එ ළන පවෝ පේහ, ආණ්ඩුපේ අඹ ළන පවෝ පේහ කුභන 

විපේචනඹ ශ ක අපො එභ ඵරහපඳොපයො කුර -ඒහඹන 

ඵරහපඳොපයො කුර- අපො යපේ පපත සුන්දය භව පඳොපශො  

විපන් පතොය බිභක් ඵ  ඳ ක ය ළනීභයි. එයින් පතොය 

පභඹ  විඳුභක් නළවළ කිඹහ කිඹිතන් භපප ථහ අන් 

යනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි. 

2499 2500 

[රු (පූජත) අුරයලිපේ යතන භවතහ] 
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Conclusions 
 

Exposure to a combinations of factors that are toxic to the kidney (rather 

than one single factor) seems to cause this kidney disease. Toxic factors 
identified up to now include, nephrotoxic agrochemicals, arsenic and 

cadmium. Genetic factors and other known risk factors of kidney disease 

appear to increase the individual susceptibility to this triple threat. 

Several other predisposing factors that may contribute to the 

development of this disease are under investigation. The social and 

economic impact of CKDu on impoverished households is grave. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පඵොපවොභ සුරි යි රු සහමීන් වන්, මීශඟ  රු ජි ක 

පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභහ.  

 
[අ.බහ. 5.19] 
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ය  ුළයහ ය ඝ්ර  පර ඳළි ය 

ඹන කුඩු පයෝඹ ිළිතඵ භපප ක අදවස කීඳඹක් ඉදිරිඳ ක 

යන්න අසථහ රළබීභ ළන භභ ුරම් පනහ. විපලේපඹන් 

1993, 1994 හරඹ ුරශ තභයි ඳශමුළනි තහ  කුඩු පයෝඹ 

ඳදවිඹ ඵර ප්ර පද්ලපඹන් පොඹහ නු රළබුපේ. දී්තක හලීන කුඩු 

පයෝඹ  ඵරඳහන ප්ර ධහන රුු පදක් ි පඵනහ. ඒ තභයි 

දිඹළඩිඹහ ව අධි රුධිය පීඩනඹ. නමු ක අද ඇි  පරහ 

ි පඵන කුඩු පයෝගී තනඹ දිවහ ඵළලුහභ එඹ වඳුනහ පනො ක 

පවේුරකින් ව  න්නහ ඵයඳතශ කුඩු පයෝඹක්. ඉංග්රීතසි 

බහහපන් කිඹනහ නපත, "Chronic Kidney Disease of 

Uncertain Aetiology". 2000 ප්ත උුරරු භළද ඳශහප ක සිඹඹ  

2ක් කුඩු පයෝගීන්  සින්ඹහ. 2006 න පො  එඹ ්තධනඹ වුණහ 

සිඹඹ  6 . වළඵළයි 2013 පරෝ පෞත ංවිධහනපේ 

හ්තතහර  අනු අද පපත ප්ර ි ලතඹ සිඹඹ  15.3ක් දක්හ ්තධනඹ 

පරහ ි පඵනහ. 2012 ජන ංණනඹ  අනු උුරරු භළද 

ඳශහප ක ජන වනඹ 12,59,564යි. වළඵළයි උුරරු භළද ඳශහප ක 

ඇසතපපතන්ුරත පයෝගීන් ප්ර භහණඹ අද න වි  190,000යි. 2010 

ය න වි  උඳදිහඳි  පොේඨහ 44 ප නත යරහ 

ි පඵන පයෝගීන් ප්ර භහණඹ 22,336ක් වළන්ඹ  හ්තතහ පරහ 

ි පඵනහ. භභ ඒ හ්තතහ පපත අසථහපේ බහත* යනහ. 

දිසත්රිපක් 9, එනපත අනුයහධුළයඹ, පඳොපශොන්නරු, 

ේනිඹහ, ත්රිපකුණහභරඹ, කුරුණෆර, මුරි ේ, භහතප , ඵදු ර, 

අපතඳහය කිඹන දිසත්රිපක් 9හි තහොත ව පපත පයෝගී ත ක කඹ අද 

න වි  -විපලේපඹන් ඳසු ිනඹ ය පද හරඹ ුරශ- 

වපතඵන්පතො  දිසත්රිපක්ඹ  ක, පභොනයහර දිසත්රිපක්ඹ  ක 

තහොත පරහ ි පඵනහ. පභොනයහර දිසත්රිපක්පේ තණභ විර, 

ළ රහඹ, පණර, තයභ, බු කතර, වපතඵන්පතො , 

ි සභවහයහභඹ, වීයළන්ඹ, සරිඹළ, අඟුුපොශඳළරළස 

කිඹන පෞත වදත නිරධහරි පොේඨහර පපත ප්ර ලසනඹ අද 

ඵයඳතශ ප්ර ලසනඹක් ඵ  ඳ ක පරහ ි පඵනහ. පපත වඳුනහ 

පනො ක කුඩු පයෝපේ විපලේ කඹ පභොක්ද? කුඩුලින් 

සිඹඹ  70ක් අක්රිැඹ පරහ ි බීභයි විපලේ කඹ. ඉි රි න් අක්රිැඹ 

පන්න ඹන්පන් ය 1 ක 5 ක අතය හරඹක්. ඒ පයෝගී ත ක කඹ 

සිඹඹ  70ක් ඳභණ ්තධනඹ වුණහභ තභයි එඹ භුර ිළ   

පඳපනන්පන්. එපවභ නපත පයෝගීන් පිතන් සින්න ප්ර භහණඹ අිළ 

අද  ක දන්පන් නළවළ. ඒ පනොපඳපනන පදඹක්. අිළ අනුභහන 

යනහ එඹ විලහර ප්ර භහණඹක් කිඹරහ. ඉංග්රීතසි බහහපන් 

කිඹනහ නපත,  "It is the tip of the iceberg".      

පරෝ පෞත ංවිධහනඹ නිකු ක ශ අන් හ්තතහපේ, 

121ළනි  ිළම්පේ පභපේ වන් වී ි පඵනහ: 

“It is essential that steps are taken as soon as possible. Delaying 

action will cause further accumulation of toxic agents in the 
environment and  result in cumulative damage to the health of the 

people living in these areas and with time, also affects younger age 

groups.” 

පරෝ පෞත ංවිධහනඹ පපත ප්ර ලසනපේ ඵයඳතශබහඹ විග්රගව 

ය ි පඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඳළි ය ඹන පපත 

කුඩු පයෝඹ   අභතය පෞතභඹ ලපඹන් පන ක භවහ 

තනඹක් ි පඵනහද, නළද්ද කිඹරහ ඵරන්න අද අපො යපේ 

තෂිහ්තිත ප්ර පද්ලර ඹපත කිසි ංණනඹක් පශො ක අඳ   

පඳපනනහ ඇ කත ලපඹන්භ එන් තනඹක් නළි  ඵ. පපත 

කුඩු  පයෝගී ත ක කඹ භවහ ඵයඳතශ ප්ර ලසනඹක් ඵ  ඳ ක පරහ 

ි පඵනහ. වළඵළයි පපත හ  ක යවක් පනොපයි.  පද්ය ඹ 

ඳ්තපේණ ණනහදී පපත රුු පවිත පරහ ි පඵනහ.  

විපලේපඹන්භ ඵහර ඳිතපඵෝධ නහල ව යහඹනි පඳොපවොය 

නිහ පපත ප්ර ලසනඹ උද්ත පරහ ි පඵනහඹ කිඹන එ 2009, 

2010 ්තරදී පද්ය ඹ විපලේඥරුන් පඳන්හ දුන්නහ. ළරණිඹ 

විලසවිදතහරපේ, පොයහපදණිඹ විලසවිදතහරපේ, යජ ය  

විලසවිදතහරපේ ආචහ්තඹරුන් රැක් පපත ප්ර ලසනඹ පඳන්හ පදන 

පො  ආණ්ඩු පභොක්ද පශේ? පපත අඹ කුභන්ත්රඑණහරීන් 

වළන්ඹ  වංඩු ළහුහ; ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ, යපේ 

සඹංපඳෝෂිතබහඹ විනහල යන්න  ය අදින විපද්ය ඹ 

කුභන්ත්රඑණහරීන් වළන්ඹ  පපත අඹ  අඳවහ ශහ. පෞත 

අභහතතහංලඹ ක, තෂි්තභ අභහතතහංලඹ ක පද්ය ඹ විපලේඥරුන් 

යුළ ඒ පඹෝජනහ සිඹ රක්භ  ප්ර ි ක්පේඳ ශහ.  නමු ක පරෝ 

පෞත ංවිධහනඹ පපත ප්ර ලසනපේ ඵයඳතශභ වඳුනහ  කතහ. ඒ 

නිහ තභයි ඳ්තපේණ ණනහක් ඳ කරහ අුරරු හ්තතහ 

ඉදිරිඳ ක පශේ. ඉන් ඳශමුපනි හ්තතහ 2011 ප්ත ජුනි 

භහපේ ක, පදළනි හ්තතහ 2011 ප්ත ඔක්පතෝඵ්ත භහපේ ක, 

ුරන්ළනි හ්තතහ 2012 ප්ත පඳඵයහරි භහපේ ක, වතයළනි 
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————————— 
*  ුළසතහරපේ තඵහ ඇත. 
*  நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

හ්තතහ 2012 ්තපේ ජුනි භහපේ ක ඉදිරිඳ ක ශහ. අහන 

හ්තතහ 2013 ප්ත ජනහරි භහපේ ඉදිරිඳ ක ශහ.  ඔක්පොභ 

හ්තතහ ඳවයි. අපො යපේ ඳහරඹන්  පපත ප කරුපණ් නළි  

වුණහ  පරෝ පෞත ංවිධහනඹ පභහි ි පඵන ඵළරෑරුපතභ 

අපඵෝධ ය  කතහ. එපවභ අපඵෝධ යපන [ඵහධහ කිරීභක්] 

රුණහයරහ  ඔඵුරභහපප ථහපේදී ඉදිරිඳ ක යන්න. ඒ ඵ 

අපඵෝධ යපන පරෝ පෞත ංවිධහනඹ ප්ර හල පශේ 

පභොක්ද? පරෝ පෞත ංවිධහනඹ 2011 ජුනි භහපේදී අුරරු 

හ්තතහලින් ඳළවළදිලිභ ප්ර හල ශහ තිත නහල,   නහල 

ව යහඹනි පඳොපවොය භඟින් එක් න ආනික් ව ළ්ඩිතඹපත 

නිහ පපත ඵයඳතශ ආහදනඹ, පපත ඵයඳතශ තනඹ ඇි  

පනහඹ කිඹරහ. ඔවුන් 2011 ජුනි භ ඉදිරිඳ ක ශ හ්තතහපේ 

නි්තපද්ල ඳවක් ඉදිරිඳ ක ශහ. යහඹනි පඳොපවොයර 

ුණණහ කභබහඹ ළඩි කිරීභ  ඹහන්ත්රඑණඹක් ඇි  යන්න කිේහ. 

යජඹ ඒ පභොක් ක පශේ නළවළ. කුඩුර  වි පර වඳුනහ 

 ක ක්පරෝපයොෂයිරිපඳොස, පප්ර ොඳනි , පරයිපෂෝපේේ ව 

හඵරි  ළනි ඳිතපඵෝධ නහල අපශවිඹ සීභහ යරහ ඒහපේ 

අනුරරුදහඹ ත ක කඹ පොවි ජනතහ  ඳළවළදිලි යන්න කිේහ. 

ඒ පශ ක නළවළ. ඳහනීඹ ජරඹ ඳරිවයණඹ කිරීභ වහ ආවහය 

ිළසීපපතදී අනුභනඹ ශ යුුර විපලේ ක්ර භපේද ිළිතඵ ජනතහ 

දළනු ක යන්න කිේහ. ඒ ක වරිඹ  ක්රිැඹහ කභ පශේ නළවළ. 

කුඩු පයෝගීන්  රඵහ පදන මරතහධහය ්තධනඹ යන්න කිේහ; 

ළඩි යන්න කිේහ. ඒ ක ක්රිැඹහ කභ පශේ නළවළ. ඒ හපපභ 

දළළන්ත පෞත ත්තජනඹක් න පභභ පයෝඹ ිළිතඵ 

ඳ්තපේණ ඳ කන්න  ප්ර මුතහ රඵහ පදන්න කිේහ. නමු ක 

ඳ කුළ වළභ ඳ්තපේණඹකින්භ, වළභ හ්තතහකින්භ ඉදිරිඳ ක 

වුු පඹෝජනහ, නිභන සිඹ රක්භ වභස පඳේන්ඹ  දළපතභහ; කුු 

ඵක්කිඹ  දළපතභහ. ඒයි ඳහරඹන් ක්රිැඹහ කභ යුළ ක්රිැඹහ 

භහ්තඹ.  

විපලේපඹන්භ භහ වන් යන්න ළභළි යි, 2011 ජුනි භහඹ 

න වි  ක පෞත අභහතතහංලඹ පපත පයෝඹ  පවේුර හය න 

රුු හයණහ සිඹ රක්භ දළන පන හින්ඹ ක, 2012 

ළොතළපතඵ්ත භහපේ වළරින් භන්ත්රීවුරභහ, චන්්රඒහනි ඵණ්ඩහය 

ජඹසිංව භළි නිඹ, පූජත අුරයලිපේ යතන සහමීන් වන්පේ, භභ, 

ඒ හපපභ ජනතහ විමුක්ි  පඳයමුපණ් රු භන්ත්රීවුරභන්රහ ඇුරළු 

සිඹලු පදනහභ පපත උ කතරීතය බහපේ පපත රුු අනහයණඹ 

යන පතක් පපත ප්ර ලසනඹ පතපූ්තණපඹන්භ භඟ වරිිතන් සින් ඵ. 

අුරරු හ්තතහ ිළිතඵ පපත රු බහ  පවිත පශේ නළවළ. 

ඔක්පොභ වංහපන හින්ඹහ. ඵරන්න පපතපක් ඵයඳතශභ? 

හභහනතපඹන් අන් හ්තතහ  පඳය අුරරු හ්තතහ ඉදිරිඳ ක 

යන්පන් පන්හලීන, භධතහලීන ිළඹය න්නයි; විපලේ 

අධහනඹ පඹොමු යන්නයි. සිඹ පදළනි, ුරන්ළනි, වතයළනි 

හ්තතහලින් පරෝ පෞත ංවිධහනඹ පභොනහද කිඹන්පන්?  

"අපන්, රුණහයරහ ඳශමුපනි හ්තතහපේ පඹෝජනහ න් 

ක්රිැඹහ කභ යන්න" කිඹරහ ආඹහචනඹ කිරීභක් තභයි යන්පන්. 

 එපවභ නපත ඇයි පපත අපො යපේ ජනතහපන් අවුරුදු 

ණනහක් වළංුණපේ? විපලේපඹන්භ 2011 ජනි න වි  වඳුනහ 

 කත ප්ර ලසනර  ඳළවළදිලි විඳුපත ක්රිැඹහභහ්තඹන් පනො කප ක 

පභොද? අද න වි  භහ 22ක් ත පරහ ි පඵනහ, ඳළවළදිලි 

ළඩ ිළිතපශක් ක්රිැඹහ කභ යරහ නළවළ. අිළ ඳළවළදිලිභ පභන්න 

පපත ප්ර ලසන අවන්න  ඕනෆ. විපලේපඹන්භ පරෝ පෞත 

ංවිධහනඹ ක්රිැඹහ  නංන්න  කිය නි්තපද්ලර  පභොක්ද 

පශේ, ඇයි ඒහ ක්රිැඹහ කභ පනොපශේ? පෞත අභහතතහංලපේ 

පභොන නිරධහරිඹහ ද පපත හ්තතහ රළබුපණ්? පෞත 

අභහතතයඹහ දළන පන සින්ඹහද බහවිතපඹන් ඉ ක යන්න  කිය 

  නහල ව තිත නහල ිළිතඵ? අභහතතහංලඹ දළනු ක 

වුණහද, තෂි්තභ අභහතතහංලඹ දළනු ක ශහද? දළනු ක ශහ 

නපත තෂි්තභ අභහතතහංලඹ භහ 22ක් ි සපේ පභොක්ද  පශේ? 

අද  ක පපශ පඳොපශේ පපත සිඹ රක්භ ි පඵනහ.  

පරෝ පෞත ංවිධහනඹ ත්රිප ක ත්තජනඹක් ළන ඉදිරිඳ ක 

ශහ. එ ඳළ කතකින් ආනික්. ත ක ඳළ කතකින් ළ්ඩිතඹපත. 

ුරන්පනි ඳළ කපතන් nephrotoxic agrochemicals; ඒ කිඹන්පන් 

කුඩුර  වි හිත ඳිතපඵෝධ නහල. පපත වි ්ත කිහිඳඹභ 

එුර පරහ තභයි පතප්ර යුක්ත ඵරඳෆභ ඇි  යන්පන්. ඉංග්රීතසි 

බහහපන් කිඹනහ නපත cumulative toxic damage. පභොක්ද 

ඳහරයින්  කත ිළඹයඹන්? ඇයි පපත ප්ර ලසනඹ ථහ යන 

විද්ුරන්  භඩ ළහුපේ, ත්තජනඹ පශේ, පදෝහපයෝඳණඹ පශේ?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, පපත ප්ර ලසනඹ  කිවු  ුරය ක 

ඵයඳතශ ඵරඳෆභක් එ ර යනහ කිඹන හයණඹ 2012 

පඳඵයහරි හ්තතහපේ වන් පරහ ි පඵනහ. පපත පයෝගීන්පන් 

සිඹඹ  99ක් ඳරිවයණඹ යරහ ි පඵන්පන් කිවු  ජරඹ. ආනික් 

ව ළ්ඩිතඹපතර  ඵයඳතශ ඵරඳෆභක් කිවු  ජරඹ ළඩි වීභ 

නිහ ක සිදු පනහ. පෞත අභහතතහංලපේ ඳ්තපේණර 

පභන්න පපත ආහයඹ  වන් පරහ ි පඵනහ. උුරරු භළද 

ඳශහප ක ජනවනපඹන් සිඹඹ  61ක් දින  ඳහනඹ යන්පන් 

ුරය ලී ්ත 1යි. ඒ හපපභ ත ක සිඹඹ  14ක් දින  ඳහනඹ 

යන්පන් ුරය ලී ්ත 2යි. වදත නි්තපද්ලඹ පභොක්ද? දින  

ුරය ලී ්ත 5ක් ඳහනඹ ශ යුුර ඵ. නමු ක කිවුර නිහ ඒ 

ප්ර පද්ලපේ ජනතහ ඒ ජරඹ ඳරිවයණඹ කිරීභ අභ යරහ 

ි පඵනහ. විපලේපඹන්භ පද්ය ඹ ඳ්තපේණලින් පපත අධි 

කිවුප  ප්ර ලසනඹ, ඵහර යහඹනි පඳොපවොය ව ඳිතපඵෝධ 

නහලර ප්ර ලසනඹ ව රණ ත ක කඹ නිහ ඇි  පන භවහ 

පෞතභඹ ළ ලු ිළිතඵ ය  දළනු ක යන වි  ඵරධහරීන් 

නිවඬ සින්පේ ඇයි කිඹන හයණඹ භවහ ප්ර පවේලිහක්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීවුරිතඹනි, ඇ කත ලපඹන්භ ආනික් 

අපො ය   එන ප්ර ධහනභ ප්ර බඹ triple superphosphate. භඩ 

පඳොපවොය; පඳොසපොේ පඳොපවොය. ඒ පභොද, අපො යපේ 

පඳොපවොයර  ආනික් ප්ර ිති ඹක් නළවළ. විපලේපඹන්භ භහ 

22ක් පපත ප්ර ලසනඹ ළන දළන දළන ක අපො ඵරධහරින් ප්ර ිති ඹක් 

ඳනන්න   යුුර පශේ නළවළ. පභොක්ද පපතපක් යව? අපො 

ය   පන්න්පන් ුණණහ කභ බහපඹන් ඵහර ි පඵන 

පඳොපවොය.  චීනපඹන්, ඇ ජීරිඹහපන් ව උුරරු අප්රිාහපන් 

තභයි පන්න සපන්. ප ොන් එ  ළඹ යනහ ඇපභරිහනු 

පඩොර්ත 280 - 300 ක අතය ප්ර භහණඹක්. ුණණහ කභ බහපඹන් යුුර 

පවො පඳොපවොය ි පඵනහ ඇපභරිහ එක් ක ජනඳදපේ, 

ඕසපොලිඹහපේ ව රුසිඹහපේ. නමු ක ඒහ න්ක් ණන්. ප ොන් 

එක් න්නහ ඇපභරිහනු පඩොර්ත 575 - 650 අතය ප්ර භහණඹක්. 

පභොක්ද අපො යපේ ආණ්ඩු යන්පන්? ඵහර පඳොපවොය 

පන්රහ, රුිළඹ  350  පඳොපවොය පදනහ කිඹරහ පපත යපේ 

ජනතහ නන; පපත යපේ ජනතහ භරු   ුරශ  පන 

ඹන්න  භහ්තපෝඳපද්ල කඹක් රඵහ  දීභ. ඵහර පඳොපවොය 

පන්න, ඵහර ළඩ යන, ඵහර යජඹක් නිහ අද උුරරු භළද 

ඇුරළු පපත යපේ රක් ංතහත ජනතහ  කුඩු පයෝඹ නිහ 

භවහ ප්ර ලසනඹක් ඇි  පරහ ි පඵනහ කිඹන හයණඹ භභ පපත 

අසථහපේදී ප්ර හල යනහ. ඇයි රංහ  පන එන තිත 

නහල,   නහල, දිලීය නහල ව යහඹනි පඳොපවොයර  

ආනික්, ළ්ඩිතඹපත, යදිඹ ළනි උග්රග වි ්ත ිළිතඵ ප්ර ිති ඹක් 

දභන්පන් නළ කප ක? පභොක්ද පපත පනොදභන්න පවේුර? ඳසු 

ිනඹ දසර අඳ  පවොයඹ අහු වුණහ. තෂි්තභ අභහතතහංලපේ 

ඳිතපඵෝධ නහල පයජිසට්රාහ්තයඹහ ඉන්නහ. එුරභහ ප්ර හල යරහ 

ි පඵනහ රංහපේ බහවිත න ඳිතපඵෝධ නහලර ුණණහ කභ 

බහපේ කිසිභ ප්ර ලසනඹක් නළවළයි  කිඹරහ.  

2503 2504 

[රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ] 
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විපලේඥරු ඳ්තපේණ ඳ කරහ පපත ඳිතපඵෝධ නහලර 

ුණණහ කභබහපේ පරොකු ප්ර ලසනඹක් ි පඵනහ කිඹරහ 2011 ජුනි 

භහපේ කිේහ  ඳසපේ ක, ඳිතපඵෝධ නහලර ුණණහ කභබහඹ 

ළන වි ඹ පදන්පන් ඳිතපඵෝධ නහල පයජිසට්රාහ්තයඹහයි. 

ඇ කත ලපඹන්භ ලරීයපේ ්තධනඹ  ආනික් ළද ක, ලරීයපේ 

්තධනඹ  ආනික් අලතයි කිඹරහ එුරභහ ප්ර හල යනහ. 

පරෝපේ ි පඵන උග්රගභ වි ්තඹක් තභයි "ආනික්" 

කිඹන්පන්. ඒ  ඉංග්රීතසි බහහපන් කිඹන්පන්, "potent 

carcinogen" කිඹරහ.  ිළිතහ හයඹක්. නමු ක 2011 ඔක්පතෝඵ්ත 

ුරන්ළනිදහ උපද් නඹ  සපද්ය ඹ පේපේ "පොවිතළන  

තළනක්" කිඹන ළඩ වපන්දී තෂි්තභ අභහතතහංලඹ ඹ ප ක 

සින්න ඳිතපඵෝධ නහල පයජිසට්රාහ්තයඹහ කිඹනහ, ලරීය 

්තධනඹ  ආනික් අලතයි කිඹරහ. එුරභහ එපේ ප්ර හල යරහ 

යපේ ජනතහ පනොභඟ ඹළේහ. එපවභනපත අිළ දළන් පපත 

ආලසච්තඹ ක ශ්රී  රංහපේ "ඹඩ සියො" වදන්න ඕනෆ නළවළ. 

"ආනික් සියො" තභයි අිළ වදන්න ඕනෆ. පපත යපේ ජනතහ භරු 

   පන ඹන්න නපත, පපත යජපේ නිරධහරිඹහ කිඹන  යුුර 

අනුභනඹ යන්න ඕනෆ.  

පපත හපප ත ක කඹක් පරෝපේ ත ක ය ර ක ි පඵනහ. 

විපලේපඹන්භ භධතභ ඇපභරිහපේ ව රි න් ඇපභරිහපේ El 

Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, 

Belize, Dominican Republic කිඹන ය ර උක් හ ආශ්රිbත 

පපත හපපභ ප්ර ලසනඹක් එශඹිරහ ි පඵන පභොපවොත ය 

වඹ , වත  ඉසප රහ ඒ ය  ර යහජත නහඹපඹෝ 

වළසිරුපණ් පොපවොභද? SICA කිඹරහ පනභ මුළුක් 

ි පඵනහ. Central American Integration System ඹනුපන් 

ජහතතන්තය පතභන්ත්රඑණඹක් ඳළළ කවහ. විපලේපඹන්භ පපත 

ප්ර ලසනඹ ිළිතඵ රුු හයණහ පවොඹහ ඵරහ එහිදී ඒ අඹ 

ීනන්දුක්  කතහ, තිත නහල ව   නහල රැක් තවනපත 

යන්න. ඒ හපපභ පොවීන්  විජරනඹ ළරළසවීභ  ්රඒහණ -

dehydration solution - රඵහ පදන්න  එනපත, ලරීයපේ ජරඹ ව 

අඹන භුරලිතබහඹ සුයකින්න  අලත වන රඵහ පදන්න  ඒ 

ය ර නහඹපඹෝ ඉදිරිඳ ක වුණහ. එඳභණක් පනොපයි, 

ඒපො රන් පන පභොනහද පශේ? "International Conference 

on Chronic Kidney Disease of non-traditional Causes and the 

Scientific Debate" පපත පතඵන්ධපඹන් පනභ විහදඹක් 

ඳ කරහ විපලේපඹන්භ ඒ ය ර යහජත නහඹපඹෝ ව පෞත 

ඇභි රු පභොනහද පශේ? අපො යපේ විපලේඥරුන්  

ආයහධනහ ශහ, ඇවි රහ හච්ඡහ යමු, අදවස හුභහරු ය 

නිමු, පභොද අපො ය ර පරොකු ප්ර ලසනඹක් ි පඵනහ, 

ඔඵරහපප ක අදවස උදවස රඵහ පදන්න; අිළ ළභළි යි ඔඵරහපප 

පතොයුරරුලින්, ඔඵරහපප නිභනලින් පඳෝණඹ පරහ අපො 

යපේ ප්ර ලසනඹ වින්න කිඹරහ කිේහ. ඵරන්න පන. අපො යපේ 

විපලේඥරුන්  භඩ වනහ, චරිත කහතන යනහ, යහජත 

කුභන්ත්රඑණ දිඹ ක යනහ කිඹනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීවුරිතඹ 
(தகயகதங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! පපත අසථහපේදී රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභහ මරහනඹ  ඳළිතපණනහ ඇත. 

 
අනුරරු රු ශ්රිbඹහනි විපේවික්ර භ භව කිතඹ මරහනපඹන් ඉ ක 

වුපඹන්, නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 அதன் பமகு, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லமஜலக்க 

அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர அகயமல, குழுக்கரன் பதத் 

தலசரர் அலர்கள் தகயக லகத்தர்கள். 

Whereupon THE HON (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  left 

the Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took 
the Chair. 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

යහජත කුභන්ත්රඑණ දිඹ ක යනහ කිඹරහ අපො යපේ 
විපලේඥරුන් , විද්ුරන්  භඩ වන පො  භධතභ 
ඇපභරිහනු වහ රි න් ඇපභරිහනු ය ර පෞත ඇභි රු 
ඔවුන්  ඒ ය ර  එන්න කිඹරහ ආයහධනහ යනහ.  

ඒ ආයහධනහ ලිිළ ව පතොයුරරු සිඹ රක්භ පපත අසථහපේදී 
භභ බහත* යනහ. පදොසතය ජඹසුභන භව කතඹහ  ආයහධනහ 

යනහ, පදොසතය දවනහඹ භව කතඹහ  ආයහධනහ යනහ, 

රි න් ඇපභරිහනු ය ර , භධතභ ඇපභරිහනු ය ර  

ඇවි රහ අපො පපත ප්ර ලසනඹ  ඔඵරහපප බුද්ධිඹ, ඥහනඹ, දළනුභ, 

ිතනුභ, නිභන, නි්තපද්ල රඵහ පදන්න කිඹරහ. ඔඵරහපප 

පතොයුරරුලින් පඳෝණඹ පරහ අපො ළඩ වන හ්තථ ය 

න්න අිළ රෆසි යි කිඹරහ එුරභන්රහ කිඹනහ. අන්න 

නහඹපඹෝ වළසිපයන්න ඕනෆ ආහයඹ.  

භව පරොකු  පපත ප්ර ලසනඹ එිතඹ  එනපො  තෂි්තභ 

ඇභි ුරභහ කිේහ, chlorpyrifos, propanil, glyphosate, 

carbaryl; ඒ කිඹන්පන්  ච හස, ඳ හස, ජපතපඵෝ, ළන්පඩෝ, ජපඩෝ, 
භරුනි , යවුන්්ඩඅො, ඩෆස ඹනහදී  පපශ නහභඹන්පන් අද 

පපශ පඳොපශේ ි පඵන පපත යහඹනි ්රඒත ඔක්පොභ තවනපත 

යනහ කිඹරහ. තෂි්තභ ඇභි ුරභනි, නමු ක භනුත බහවිතඹ   

වි හිතයි කිඹන පපත සිඹලුභ යහඹනි ්රඒත අද  ක පශ 

පඳොපශේ ි පඵනහ. ඔඵුරභහපප තවනභ ුළස තවනභක්, හිස 

තවනභක් ඵ  අද ඳ ක පරහ ි පඵනහ කිඹන එ 

නහම්පන් පවෝ ප්ර හල යන්න  ඕනෆ. 

භපප ථහ අන් යන්න  පඳය පපත කුඩු පයෝඹ 

ිළිතඵ  ප්ර ි හය  ඳළ කත ළන පඳෝඩඩක් ථහ යන්න භහ 

ළභළි යි.  භභ ඉසප රහ ථහ පශේ  නිහයණ ඳළ කත ළනයි; 

අිළ පපත ත ක කඹ prevent යන්පන් පොපවොභද කිඹන එ 

ළනයි. දළන් අිළ ඵරමු curative ඳළ කත ළන. රු නිපඹෝජත 
හය බහඳි ුරභනි, ඵයඳතශ පර කුඩු පයෝඹ ළරඳී 

ිනරන් වුු ජනතහ ය  1,500 ක  2,000 ක අතය ප්ර භහණඹක්  

පොශම ජහි  පයෝවර   එනහ.   කුඩු අක්රිැඹතහ නිහ 

ිනරන් වුු ුළද්රඹන් භහඹ  3,000ක් ඳභණ එනහ. කුඩු 

ආහදනඹ නිහ ජහි  පයෝවප  30පදපනකු ඳභණ ෆභ භභ  

ිතඹ ඹනහ. දින  එක් අඹකු ිතඹ ඹනහ. නමු ක කිඹන්න  

නහම්යි, ජහි  පයෝවප  රුධිය හන්දු කිරීපපත ඳවසුපත 

ප්ර භහණ ක පර නළවළ.  පඵොපවෝ පදනහ පඳෞද්ලි පයෝව ර  

ඹන්න  ඕනෆ. පපත වහ  භහඹ  රුිළඹ  68,000ක්  ළඹ 

නහ. යපේභ අලතතහ රුධියඹ හන්දුයණ ේ ර 1,500යි. 

කිඹන්න  නහම්යි, ආලසච්තඹ ක ශ්රී  රංහපේ පපත ේ ර 

ි පඵන්පන් 170යි. අවනපො  කිඹනහ, ඕනෆ තයපත ි පඵනහඹ 

කිඹහ. දශ පද්ය ඹ නිසඳහදනපඹන්   ිළපයන්න  පඵදනහ ලු. 

පෞත  ක්පේත්රඑඹ  ඇි  පන්න   ලි ි පඵනහ ලු. නමු ක 

ය   ප්ර භහණ ක රුධිය හන්දුයණ ේ ර නළි  ශ්රී  රංහ 

ඵංපොපරො ක ආලසච්තඹඹක් වළන්ඹ යි භභ දකින්පන්.  
 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now. 
 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, please give me two more minutes.  
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————————— 
*  ුළසතහරපේ තඵහ ඇත. 
*  நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්තලිපපතන්ුර 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, I will give you one more minute. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

කුඩු ඵද්ධ කිරීපපත ළඩ වන අද අක්රිැඹ පරහ ි පඵනහ. 

භහලිහ කප ක කුඩු ඵද්ධ කිරීපපත ඒඹ විතත යරහ ය 

එවභහයක් පනහ. නමු ක එ කුඩු ඵද්ධ කිරීභක් ක  එහි 

ක්රිැඹහ කභ පරහ නළවළ. ඒ හපපභ භව පයෝවප  ප්ර භහණ ක 

ලරතහහය ඳවසුපත පනොභළි  නිහ විලසවිදතහර ඒපේ ඵද්ධ 

කිරීපත නතය පරහ ි පඵනහ. ඒ හපපභ පෞත අභහතතහංලඹ  

අනුඵද්ධ ඒපේ ඵද්ධ කිරී පත අඩහර පරහ ි පඵනහ. ඇයි?   

ඖධ හිඟඹ නිහ. Simulect කිඹන පඵපවත නළවළ. ඒ හපපභ   

Micera කිඹන පඵපවත නළවළ.   Erythropoietin කිඹන පඵපවත 

නළවළ. Valganciclovir කිඹන පඵපවත නළවළ.  ඖධ හිඟපඹන් 

ිළරුු ශ්රී  රංහක් අද ක්රිැඹහ කභ න්පන්. එඳභණක් පනොපයි. 

ුළදුභපේ භහිභඹ නපත පෞත ඇභි ුරභහ නිපඹෝජනඹ යන  

පඳොපශොන්නරු දිසත්රිපක්පේ පයෝව ර ක ප්ර භහණ ක රුධිය 

හන්දුයණ ේ ර නළවළ. රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි,  

ඳයණ භළෂින් වඹක් ි පඵනහ. එ අලු ක භළෂිභක් ි පඵනහ. 

ත ක අලු ක භළෂින් 13 අලතතහ ි පඵනහ. කුඩු පයෝගීන්  

විපලේෂිත ව හේම්ක් නළවළ. හඹන ඳ කන්න තළනක් නළවළ. 

ලරත වදත හඹනඹ ව විරහං හඹනපේ තභයි පභඹ 

ක්රිැඹහ කභ න්පන්. හයි පයෝ හේම්පයි, ලරත හේම්පයි 

තභයි පපත සිඹලු ළඩ පො ස ක්රිැඹහ කභ න්පන්.  

අහන ලපඹන් භහ එක් කිඹන්න  ළභළි යි.  පපත ප්ර ලසනඹ 

ළන  ඳක් පේදපඹන් පතොය ථහ යන්නලු;  පපත ජහි  

ප්ර ලසනඹක් ලු;  ජහි  තනඹක් ලු. නමු ක පපත ප්ර ලසනඹ ළන භහ 

22ක්  දළන සින්ඹදී ක පපත ය  ඳහරනඹ යුළ ආණ්ඩු   වපන 

සින්ඹහ; තක්බී්ත පරහ සින්ඹහ;  පපත ප්ර ලසනඹ  නිසි විඳුපත රඵහ 

පදන්පන් නළි  හ්තතහ වළංුණහ. අද ක තමුන්නහන්පේරහ පපත 

පවොයිතන්  ඉ ක පරහ, ඵහු ජහි  භහපතර සුච කීරු 

පේඹන් න්පන් නළි  යපේ ජනතහ ළන හිතරහ,  යපේ 

ජනතහ ජී ක යන්න  - භයන්න  පනොපයි -   යුුර 

යන්නඹ කිඹන ඉ ලීභ යිතන් භපප ථහ නතය යනහ. 

පඵොපවොභ සුරි යි.  

 
[අ.බහ. 5.41] 

  
රු (වදත) යපපතස ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) மஷ் பதை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු නි පඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ජහි  ළද කභකින් 

යුුර භහතතහක් අද දින පපත උ කතරීතය බහපේ හච්ඡහ  රක් 

න පභොපවොප ක දී ඒ ිළිතඵ අදවස කිහිඳඹක් ප්ර හල යන්න  

අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ භපප සුරි ඹ ඔඵුරභහ  ුළද ය 

සින්නහ.  

විපලේපඹන්භ පභභ පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක ශ අනුය දිහනහඹ 

භළි ුරභහ ඇුරළු අපනකු ක ඳක් විඳක් භන්ත්රීවරුන් සිඹලු 

පදපනක්භ පපත ිළිතඵ හධහයණ විග්රගවඹන් ශ ඵ අඳ  

වළ පඟනහ.  

1990 දලපේ භළද හරපේ දී පොයහපදණිඹ විලසවිදතහරපේ 

වදත ක තඹකු  ලපඹන් ඉපන න්නහ හරපේ භ  භතයි, 

යජ ය  ප්ර පද්ලපේ කුඩු පයෝගී ත ක කඹන් ිළිතඵ හ්තතහ 

නපො  කුඩු පයෝඹ ිළිතඵ විපලේඥ වදතරුන් එභ 

ප්ර පද්ලර පේඹ පශේ නළි  නිහ භවනුය භව පයෝවප  

එ  පේඹ යිතන් සින් වදත ි රක් අපබ්පේය 

භළි ුරභහ ක, පොයහපදණිඹ භව පයෝවප  පේඹ යිතන් සින් 

විපලේඥ වදත ලහන්ි  පභන්ඩිස භළි නිඹ ක එභ ප්ර පද්ලර  

ිනහි රහ හඹන ආයපතබ යන්න  මලි   යුුර සදහනපත ශ 

ඵ. භහ හිතන වළන්ඹ  ජි ක පප්ර ේභදහ භළි ුරභහ ක වන් ශහ 

හපප ශ්රී  රංහ ුළයහභ කුඩු පයෝඹ ඳළි ය ඹහපපත අදහනභක් 

ි පඵනහ. ඒ වහ ඳහද න්නහ ව විපලේභ රුු පද තභයි 

ඳහරනඹකින් පතොය දිඹළඩිඹහ පයෝඹ දී්තක හරඹක් ඳළීනභ 

ව ඳහරනඹකින් පතොය අධි රුධිය පීඩනඹ දී්තක හරඹක් 

ඳළීනභ.   

ඊ  අභතය තක් ප්ර දහවඹ -  glomerulonephritis -  ළනි 

ත ක කඹන් නිහ පපත යපේ විලහර ිළරික් කුඩු පයෝගී  

ත ක කඹ  ඳහත්රඑ පරහ ි පඵනහ.  නමු ක අහනහ  හපප 

පපත වහ වඳුනහ  ක පවේුර හධ, ඵහහිය රුු පනොභළි  

උුරරු භළද ඳශහප ක,  විපලේපඹන් අනුයහධුළය  දිසත්රිපක්පේ ක, 

පඳොපශොන්නරු දිසත්රිපක්පේ ක  1990 දලපේ භළද හරපේ ක, 

අන් හරපේ ක සි  කුඩු පයෝඹ ආශ්රිbත පයෝගීන් විලහර 

ිළරික්  හ්තතහ පරහ ි පඵනහ. අහනහ  හපප ජීවිතපේ 

පදළනි,  ුරන්ළනි දලරදී ආයපතබ පරහ   පයෝඹ වඳුනහ 

පනොපන  පයෝපේ  අහන අසථහ  ඳ ක වුණහ  ඳසපේ - 

end stage renal disease  -වදත හඹනඹදී පපත පයෝඹ  

වඳුනහ ළනීභ   රක් න නිහ   පයෝගීන් විලහර ංතහක් ඉතහභ 

අඳවසුතහ  ඳ ක වී  ි පඵනහ.  

ආ්තථි ලපඹන් ලක්ි භ ක ඳවුර පනකු  වුණ ක කුඩු 

ආඵහධඹ  මුහුණ පදන්න  සිදු වුපණො ක භවය වි  ිළිතහ  

පයෝගී ත ක කඹ  ඩහ අඳවසුතහ  ඳ ක පනහඹ කිඹන එ  

අඳ පඵොපවොභ ඳළවළදිලි දන්නහ. ඒ  පවේුර, පපත පයෝඹ 

වහ  දී්තක හරඹක් රුධිය හන්දුයණඹ - dialysis - 

පනුපන් විලහර මුදරක්  දයන්න  සිදු වීභ. පදළනි හයණඹ,  

කුඩු ඵද්ධ කිරීපභන් ජීවිතඹ පබ්යහ ත වළකිඹ කිඹන  

ඵරහපඳොපයො කුර ි බීභ. පපත ඵරහපඳොපයො කුර භත එශඹිරහ  

විලහර ිළරික් මුද  විඹදපත ය පන යජපේ පවෝ පඳෞද්ලි 

පයෝව ලින්  කුඩු ඵද්ධ කිරීභ ය න්න  ක, ඊ  ඳසු 

ලරීයඹ භිනන්  පපත කුඩු ප්ර ි ක්පේඳ කිරිභ ශක්හ න්න  

විලහර මුදරක්  පහ   immunosuppressive drugs  රඵහ න්නහ. 

පපත ත ක කඹ ආ්තථි ලපඹන් භහජඹ  විලහර ඵරඳෆභක්. 

උුරරු භළද ඳශහප ක පපත ත ක කඹ ඩහ ක උග්රග පරහ ි පඵනහ. 

තරුණ ජීවිත විලහර  ංතහ  පපත පයෝගී  ත ක කඹ  ඵරඳහ 

ි පඵන  නිහ භහජභඹ ලපඹන්  විලහර ළ ලුක් භුර වී 

ි පඵනහ.  එ ඳළ කතකින් ඳවුප  ජීවිහ පන ඹන; වරි වපතබු 

යන ුළද්රඹහ  පපත  පයෝගී  ත ක කඹ ඇි  වීභ ුරිතන්  විලහර  

ආ්තථි අහධඹ   පපත ඳවු  ංසථහ ඳ ක වී ි පඵනහ. හ්තතහ 

න ආහයඹ  විවිධ ංතහ ප න පපත වයවහ ඉදිරිඳ ක වුණ ක 

උුරරු භළද ඳශහප ක පෞත අභහතතහංලඹ භිනන් නිකු ක යන 

හ්තතහ අනු පපත  හරඹ න වි   පඳොපශොන්නරු දිසත්රිපක්පේ 

ආන්න ලපඹන් පයෝගීන් 3,000ක් 3,500ක් ඳභණ 

ප්ර භහණඹකු ක, අනුයහධුළය දිසත්රිපක්පේ පයෝගීන් ද දව  

ආන්න ප්ර භහණඹකු ක පපත පයෝඹ  ප්ර ි හය රඵහ න්න  

යජපේ පයෝව ර ලිඹහඳදිංික පරහ ි පඵනහ.   

 වුරු පභොනහ කිේ ක, පපත පයෝඹ ඳළි රී පන ඹනපො  

පපත ිළිතඵ අධහනඹ පඹොමු යන්න  අපො එක් ක ජනතහ 

නිදවස න්ධහන යජඹ  ඳසු ිනඹ හරපේ විලහර අධහනඹක් 

 පඹොමු ය ි පඵනහ.  රු ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභහ  කිේහ 

හපප පනොපයි.  එ  පෞත අභහතතයඹහ ලපඹන් සින් 

රු නිභ   සිරිඳහර ද සි හ භළි ුරභහපප ඉ ලීභ අනු පරෝ 
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පෞත ංවිධහනඹ  ඳරීක්ණඹක් ශහ.  ඒ ඳරීක්ණපේ අන් 

හ්තතහ ඉදිරිඳ ක පරහ  ි පඵනහ. ඒ පනුපන් පරෝ පෞත 

ංවිධහනඹ ිතලිඹන 30ක් විඹදපත යනපො  යජඹ ිතලිඹන 70ක් 

විඹදපත යරහ පපත  යු කත  නිලසිකත රුු හයණහ වඳුනහ 

න්න   යුුර ය ි පඵනහ. ඒ හ්තතහ අද එිත දක්හ 

ි පඵනහ. ඳක්, විඳක් රු භන්ත්රීවුරභන්රහ අතය අද එභ 

හ්තතහ  ි පඵනහ. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ වන්  

ශ රුුර  ඳරිඵහහිය  භහ කිඹන්න  ුරම්යි, පපත හ්තතහපේ 

පඵොපවොභ ඳළවළදිලි නිලසිකත ප්ර ි ්තභ ව ශ යුුර පද්   - 

recommendations  - ිළිතඵ හධනීඹ රුු ඉදිරිඳ ක ය 

ි පඵන ඵ.  ඔවුන් පඹෝජනහ යන ඳරිදි අඳ  ජහි  භේ පපත 

ි හතක් පොඩ නඟන්න , ඒ ිළිතඵ ළඩ  වනක් 

ක්රිැඹහ කභ යන්න  පෞත අභහතතුරභහපප ප්ර ධහන කපඹන්, 

අි රු ජනහධිඳි ුරභහපප නහඹ කපඹන් විවිධ අංලර 

 වපඹෝඹ රඵහ පන  යුුර යන අසථහ  අඳ එශඹිරහ 

ි පඵනහ. පෞත අභහතත  රු  වභත්රීවඳහර සිරිපේන ඇභි ුරභහ  

පපත ිළිතඵ විපලේ උනන්දුකින්  යුුර යනහ හපපභ 

තෂි්තභ අභහතත රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භළි ුරභහ,  

ජරපතඳහදන වහ ජරහඳවන  අභහතත  රු දිපන්ස ුණණ්තධන 

භළි ුරභහ ඇුරළු ඇභි රුන්  තභන්පප අභහතතහංල  භේ ිතන් පපත 

වහ ත වළකි, ත යුුර ක්රිැඹහභහ්ත අයමන්න  පපත  න වි  ක 

 යුුර ආයපතබ ය ි පඵනහ.  

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීවුරභහ  වන් ශ හයණඹ 

ිළිතඵ රහ ඵරන වි  අඳ ෆභ පදපනක්භ පඵොපවොභ 

ඳළවදිලි දළන ත යුුර හයණඹ පභඹයි. පපත හ්තතහපේ 

අන්ත්තත රුු ිළිතඵ ඳරීක්හ  කිරීපපතදී විපලේපඹන් 

ළ්ඩිතඹපත, ආනික්, පර්ඩ ළනි  යහඹනි ්රඒත ඳදවිඹ, 

ළබිි පො රෆ, යමෆ, භළදච්ිකඹ ඇුරළු තෂිහ්තිත ජනතහ 

ජී ක න ප්ර පද්ලර පපත පයෝඹ  පොදුරු වුු ජනතහපප 

ලරීයර ඉතහභ වහනිදහඹ භේ ිතන් ළඩිුළය  ි පඵන ඵ 

නිලසිකත වඳුනහ   පන  ි පඵනහ. අඳ  පපත ත ක කඹ ඳහරනඹ 

යන්න  ත යුුර ක්රිැඹහභහ්ත පරෝ පෞත ංවිධහනපේ 

හ්තතහපේ  පඵොපවොභ ඳළවළදිලි දක්හ ි පඵනහ. ඒ පනුපන් 

පපත ය   ආනඹනඹ යනු රඵන භවය වි තෂි යහඹනි  

්රඒතර ඳහරනඹක් ඇි  ශ යුුරඹ, භවය  තෂි  යහඹන ්රඒත 

පපත ය   ආනඹනඹ කිරීභ තවනපත ශ යුුරඹ කිඹන  නි්තපද්ල  

ඔවුන් රඵහ දී ි පඵනහ.    

රු තෂි්තභ අභහතත භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන  

අභහතතුරභහ  අඳ ඉතහභ පෞයපඹන් සුරි න්ත පනහ. පපත 

හ්තතහ නිකු ක වුණහ  ඳසු එුරභහ එුරභහපප භේ පභන් යන්න 

ුළළුන්  යු කත ශහ. එුරභහ දළන භ ක හඵරි , පප්ර ොඳනි , 

ක්පරෝඳයිරිපෂෝස ළනි යහඹන ්රඒත පභය   පන්වීභ තවනපත 

යන්න නිපඹෝ නිකු ක යරහ ි පඵනහ. අිළ ඒ ිළිතඵ 

එුරභන්  අඳපප පෞය පූ්ත සුරි ඹ පපත අසථහපේදී ුළද 

යනහ. අපො රු ජි ක පප්ර ේභදහ භළි ුරභහ වන් ශහ හපප 

පපත තවනභ  පඳය පභය  පශ පඳොශ  ආනඹනඹ යන රද 

යහඹන ්රඒත දළන භ ක පශ පඳොපශේ ංයණඹ පනහ නපත 

ඒහ පඵදහ වළරීපපත  යුුර තවනපත යන්න අලත නීි  පයුණරහසි 

ඳනන්න ක අඳ එුර පරහ  යුුර ශ යුුරයි කිඹන හයණඹ 

පපත අසථහපේ වන් යනහ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ ක එක්භ ඉදිරි හර 

හනු ුරශදී පභය   පන්න පඳොපවොයර ප්ර ිති ඹ ඳරීක්හ 

යනහ හපපභ ත ක කපඹන් ඉවශ ුණණහ කභ පඳොපවොය ව 

තෂි යහඹන ්රඒත පභය   පන්වීභ වහ අලත ඳදනභ 

ළසිඹ යුුරයි කිඹන හයණඹ අිළ වන් යනහ. අපො පෞත 

අභහතතහංලපේ උඳපද්ල හය බහ රැසවීපතරදී ක, විවිධ 

සථහනරදී ක පභය   පන්න පඵපව කර ුණණහ කභ 

ත ක කඹ ඉවශ නංන්න අලතයි කිඹන රුණ අිළ වන් 

යනහ. ඒ හපපභ තෂි යහඹනි ්රඒතර ප්ර ිති ඹ ක, 

ත ක කඹ ක ඉවශ නංන්න  යුුර ශ යුුරයි.  වළඵළයි ඒ 

පනුපන් ඵළඳුු විපලේ ආඹතනලින් පපත ඳරීක්ණඹ වහ 

අලත ිළරිළඹ දයන්න පනහ. ආණ්ඩුක් වළන්ඹ  අඳ  

කීභක් ි පඵනහ, රුු පවොඳින් analyse යරහ, අලත 

ිළරිළඹ දයරහ, අලත ඹන්ත්රඑ සත්රඑ පන්රහ, එළනි ආඹතන 

සථහඳනඹ යන්න.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඉතහභ පන්පඹන් ත ක 

හයණඹක් භතක් යන්න ඕනෆ. තෂි යහඹන ්රඒත බහවිතපේදී 

පොවි භව කරුන් ඉතහභ මලි භේ පපත විධි ක්ර භ ක බහවිතහ 

යන්පන් නළවළ කිඹන හයණඹ හ්තතහ පරහ ි පඵනහ. හිස 

ළසුපත, මුහඩපත ව ආයක්ෂිත ඇඳුපත ඳහවිච්ික යන්පන් නළවළ 

කිඹන හයණඹ හ්තතහ පරහ ි පඵනහ.  අිළ ඉතහභ ඉක්භනින් 

එඹ අධහනඹ  පඹොමු ශ යුුරයි. ඒ හපපභ රු ජරපතඳහදන 

වහ ජරහඳවන ඇභි ුරභහපප නහඹ කපඹන් ජරඹ පඵදහ 

වළරීපපත  යුුර විධිභ ක යන්න  යුුර ය ි පඵනහ.  

නිපසර  ජර පඳයන රඵහ දීභ, ළසි ුරය එුර ය  

ජනතහ  රඵහ දීභ හපපභ  ළංකි භහ්තපඹන් ජනතහ  ුරය 

රඵහ දීපපත ළඩ  වනක් ද  දළන භ ක ආයපතබ යන්න විපලේ 

ිතම්ක් ඳ ක ය  ි පඵනහ. අිළ ඊපේ ඒ ිතම්  ක පතඵන්ධ 

වුණහ. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
රු (වදත) යපපතස ඳි යණ භවතහ 
(ண்புகு (கலத்த கயநத) மஷ் பதை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භහ ත ක විනහඩිඹකින් 

ථහ අන් යනහ. පපත රුු පභපේ වන් යන අතප්ත, 

යජපේ පභන්භ පභය   තෂි යහඹන ්රඒත පන්න භහපත 

ඇුරළු පඳෞද්ලි අංලපේ භළදිව ක වීභ ක  රඵහ පන විඳත  ඳ ක 

ඳවු  වහ කිසිඹපත භහජ සුබහධන ළඩ වනක් ක්රිැඹහ කභ 

ශ යුුර පනහ. පපත ෆභ භහභ භ Corporate Social 

Responsibility එක් ි පඵනහ, තමුන් උඳඹන රහබපඹන් 

පො ක් භහජ ළඩ  යුුර වහ පඹොදන්න. ඒ නිහ  

පභළනි භහපතර කිසිඹපත දහඹ කඹක් පභභ ළඩ වන 

වහ රඵහපන,  යජපේ මලි කපඹන් විඳත  ඳ ක ඳවු  වහ 

පවො භහජ ආයක්ණ ළඩ ිළිතපශක් ස යන්න   යුුර 

යමුයි කිඹන හයණඹ භතක් යිතන් පපත පනුපන් අිළ ෆභ 

පදනකුභ එුර පරහ  යුුර යමු කිඹන ඉ ලීභ ක යිතන් 

භපප ථහ අන් යනහ. ඔඵුරභහ  පඵොපවොභ සුරි යි. 

 
[අ.බහ. 5.50] 

 
රු ශ්රිbඹහනි විපේවික්ර භ භව කිතඹ 
(ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லமஜலக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි,  රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීවුරභහ විසින් ඉදිරිඳ ක යන රද පඹෝජනහ හපරෝිකත 

පඹෝජනහක්. පභොද, අද අපො ය  පපත කුඩු පයෝපඹන් 

තනඹ  ඳ ක පරහ ි පඵනහ.  අි රු ජනහධිඳි ුරභන්, රු 

අභහතතුරභන්රහ ඇුරළු අපො යජඹ පපත වහ ිළිතඹපත පඹදීභ 

පතඵන්ධපඹන් පපත න පො   ිළඹය යහක ඹක්  අයපන 

ි පඵනහ.  
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, විපලේපඹන් පපත පයෝ 

නිධහනඹ -පයෝඹ  පවේුර- පවොඹන්න    යුුර පශේ අපො 

යජඹයි. රු නිභ  සිරිඳහර ද සි හ අභහතතුරභන්  පෞත 

අභහතතයඹහ ලපඹන්  යුුර යද්දී තභයි පරෝ පෞත 

ංවිධහනඹ  පපත හයණඹ බහය දුන්පන්; අපො  ලි විඹදපත යරහ 

පපත හ්තතහ රඵහ න්න   යුුර පශේ. ඒ හපපභ පපත හ්තතහ 

රළබීපභන් ඳසු අඳ  ඹපත ඹපත අලත පතොයුරරු රැස යපන 

ි පඵනහ. ඒ අනු අඳ   පපත පතඵන්ධපඹන් ත වළකි පන් 

හලීන ිළඹය පභොනහද, භධත හලීන ිළඹය පභොනහද ව දිුණ 

හලීන ිළඹය පභොනහද කිඹන හයණඹ අපඵෝධ යපන 

අපො යජඹ  යුුර යපන ඹනහ. විපලේපඹන් ඳහනීඹ ජරඹ ක 

එක් පභහි ඇි  පතඵන්ධතහ ිළිතඵ අි රු 

ජනහධිඳි ුරභන්පප ක විපලේ අධහනඹ පඹොමු පරහ ි පඵනහ.   

 යජය  ව අනුයහධුළයඹ, පඳොපශොන්නරු, අපතඳහය 

දිසත්රිපක්පේ පදහිඅ කතණ්ඩිඹ, භවඔඹ, ඳදිඹතරහ ළනි 

ප්ර පද්ලර ක, ඵදු ර දිසත්රිපක්පේ ිනයහඳුරුපෝේපේ, භහිඹංනඹ, 

රිදීභහලිඹද්ද හපප ප්ර හපද්ය ඹ ප පත පොේඨහර ක පපත 

ත ක කඹ ි පඵන ඵ වඳුනහ පන ි පඵනහ.  අද පපත න පො  

අනුයහධුළයඹ ප්ර පද්ලපේ ප ර   ඵවු්ත භඟින් ජරඹ රඵහ 

පදන්න   යුුර යනහ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ හපපභ පපත න 

පො  පපත කුඩු පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් ජරපතඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතතුරභහ ඹ ප ක විපලේ උඳපද්ල හය 

බහක් ඳ ක යරහ  රුු හයණහ පවොඹනහ හපපභ ඉක්භන්  

-පන්හලීන- විඳුභක් විධිඹ  ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීපපත 

ළඩ ිළිතපශ ක්රිැඹහ කභ කිරීභ ක, ළසි ජරඹ ිළරිසිදු රඵහ 

න්න  දළනු ක කිරීභ ක,  ජර පඳයන - filters - නිපසර  රඵහ 

දීභ ක ළනි ළඩ  යුුර යහක ඹක් යනහ. ඒ හපපභ  තහක්ණඹ 

දියුු ය   ඳහවිච්ික යන ජරඹ, රණ පන් යන ඹන්ත්රඑඹක් 

එභ පතර ප්ර ජහ  රඵහ පදන ළඩ ිළිතපශකු ක ඉක්භනින් 

ක්රිැඹහ කභ කිරීභ  ඵරහපඳොපයො කුර නහ. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, විපලේපඹන්භ අි රු 

ජනහධිඳි ුරභහ පපත පතඵන්ධපඹන්  යුුර යන්න මුද  

ප්ර ි ඳහදන පන් ය දීරහ උදේ උඳහය ය ි පඵනහ.  ඵහු 

ජහි  භහපතර  අපො ය  විනහල යන්න  ඉඩ පනොදී අිළ 

ඇ කත පොඹහ න්න ඕනෆ. ඒ පොඹහ  ක ඇ කත  ඳදනපත යපන 

අිළ ඹථහ්තථහදී පපත ප්ර ලසනඹ  මුහුණ දීරහ  ජහි ඹ නිදවස ය 

න්න   යුුර යන්න  ඕනෆඹ කිඹන එ විපලේපඹන්භ 

වන් යන්න  ඕනෆ. එහිදී අිළ පන්හලීන ලපඹන් ඒ ප්ර පද්ල 

පතෝයහ පන ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ පදන්න   යුුර යනහ 

හපපභ නිළයදි පෞත සිරි ක පතඵන්ධපඹන් ඉක්භනින් ජනතහ 

දළනු ක කිරීපපත ළඩ වන්, අලත ඖධ රඵහ දීභ,  අලත 

යන පන ක වන රඵහ දීභ, පයෝව ර ඹන්තර ඳවසුපත ඉවශ 

නළංවීභ ළනි හ්තඹඹනු ක අඳ  ඉක්භනින් යන්න  පනහ. ඒ 

හපපභ ජර මරහශ්රා  විනහල වීභ පවේුරපන් දිුණහලීන ලපඹන් අඳ 

දළළන්ත ප්ර ලසනඹ  මුහුණ දී ි පඵනහ. අපො ජර පතඳත 

වහනිඹ  ඳ ක න්පන් පොපවොභද, ඳ වහනිඹ  ඳ ක න්පන් 

පොපවොභද කිඹන පපත රුු හයණහ සිඹ ර ළනභ අද පපත 

රු බහපේ ථහ ශහ. පපත සිඹලු පවේුරහධ එුර වුණහභ 

තභයි පපත කුඩු පයෝඹ  ඇි  න්පන්.   

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ විතයක් පනොපයි, අද 

ිළිතහ පයෝඹ අපො යපේ ඵහුර ඳි නහ. වළභ පඹක් 

හපන්භ ි පඵන තයභ  ඒ පයෝඹ ක දළන් ඵහුර ඳි න 

පයෝඹක් ඵ  ඳ ක පරහ ි පඵනහ. දිඹළඩිඹහ පයෝඹ 

පතඵන්ධපඹන් ඵරහපඳොපයො කුර වුු ඉරක් ඉක්භහ හ්තතහ 

රළබී ි පඵනහ. ඒ නිහ ජර මරහශ්රා ආයක්හ ය ළනීභ, ළේ 

තහවුළු ආයක්හ ය ළනීභ  හපපභ අධතහඳනඹ භඟින් පපත 

ිළිතඵ දළනුභ රඵහ දීපපත ළඩ ිළිතපශක් අිළ ඇි  යන්න  ඕනෆ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ හපපභ යහඹනි 

පඳොපවොය බහවිතඹ  විපලේපඹන්භ පපත  මලි හධඹක් 

විධිඹ  ි පඵන ඵ පරෝ පෞත ංවිධහනපඹන් යන රද  

ඳ්තපේණ - research -  හ්තතහර ි පඵනහ. ඇ කත භ රු 

පෞත ඇභි ුරභහ සිරැේර අදහනභ ිළිතඵ ඒ 

ඳහරිපබෝිනඹහ  දළන න්න සිරැේ ඳළේම් ුරිතන් ඳණිවිඩඹක් 

දුන්නහ. ඒ හපප පපතහපේ ක නිඹභ ප්ර ිති ඹ, පපත යහඹනි 

්රඒතර ි පඵන ත ක කඹ පභොක්ද කිඹන එ අිළ පොවි 

ජනතහ  ඳළවළදිලි ය පදන්න  ඕනෆ.  අපො තෂි්තභ අභහතත 

රු භහින්ද ඹහඳහ  ඇභි ුරභහ ඉතහභ ක ප්ර ි ක ලී ීනයණඹක්  කත 

එ ළන විපලේපඹන්භ අිළ සුරි න්ත පනහ. අිළ හපප 

ය  ර  ඵහු ජහි  භහපතලින් විලහර ත්තජනඹක් 

ි පඵනහ. නමු ක ඉතහභ ක දරුු ණපේ යහඹනි ්රඒත වතයක් 

තවනපත කිරීභ ුරිතන් එුරභහ පවො ීනන්දුක්  කතහ. ඒ 

පතඵන්ධපඹන් අිළ රු ඇභි ුරභහ  අපො සුරි ඹ, ජහි පේ 

සුරි ඹ ඳශ යන්න  ඕනෆ.  

රු ඇභි ුරභනි, ඒ හපපභ භභ පඹෝජනහක් යනහ. ඒ 

තවනපත ශ ඒහ පපශ පඳොපශේ ි පඵනහ නපත අ ක අඩංුණ  

න්න ඕනෆ.  තවනපත ශ පදඹක් අ කඅඩංුණ  න්න ුළළුන්. ඒ 

පතඵන්ධපඹන් නීි  රීි  නළි  පන්න විධිඹක් නළවළ. නීි  රීි  

නළ කනපත අලුි න් නීි  රීි  ඳනරහ වරි අපො ජනතහ ආයක්හ 

ය ළනීපපත ළඩ  ිළිතපශ  අිළ ඹහ යුුරයි කිඹරහ භහ පඹෝජනහ 

යනහ.   

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ හපපභ ප්ර ිති පඹන් 

යුුර පඳොපවොය, පත  ්ත පොවීන්  රඵහ දිඹ යුුරයි. අඳ  

වහනිය පනොන, නිඹභ ප්ර ිති පඹන් යුුර යහඹනි පඳොපවොය 

ඳහවිච්ික යනහ නපත එහි යදක් නළවළ. එපවභ නළ කනපත ඉතහ 

ඉක්භන  අපො තෂි්තභ ය හ පනස යන්න ඕනෆ.   

හඵනි පඳොපවොය පඹොදහ යන හ තහොත යන ළඩ 

ිළිතපශ රු තෂි්තභ අභහතතුරභහ මී  ය කීඳඹ  ලින් 

ඳ න්  කතහ. ඒ අනු දළන් අපො දිසත්රිපක්ර පොවීන් සිඹඹ  

25ක් ඳභණ හඵනි ක්ර භඹ  හ යනහ. රු අභහතතුරභනි, 

නමු ක එඹ ප්ර භහණ ක නළවළ. අපො ආණ්ඩුපේභ  ඉන්නහ, පපත 

පතඵන්ධපඹන් ඳ්තපේණ ශ පවො අභහතතයපඹක්. ඒ තභයි 

රු හලින්ද දිහනහඹ අභහතතුරභහ.  එුරභහ අඳ  භවහ 

පතඳතක්. පපත උදුය  තහොත ලින් අපො රු තෂි්තභ 

අභහතතුරභහ ක එක් එුර පරහ ඒ ඳණිවිඩඹ ය   පන 

ඹන්න , පොවීන්  පදන්න , ඒ ුරිතන්  ඒ පොවිතළන් ක්ර භඹ අපො 

දිසත්රිපක්ර ක්රිැඹහ කභ යන්න   අිළ උ කහව  කතහ. එඹ 

පපේ පවෝ යන්න තභයි අිළ ක ඵරහපඳොපයො කුර න්පන්.    

අපො රු අුරයලිපේ යතන සහමීන් වන්පේ ඉන්නහ.  

උන්වන්පේ පපත පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් විපලේ  උනන්දුක් 

ඇි   යුුර යනහ. ඒ හපප පතඳ ක විලහර ප්ර භහණඹක් අඳ  

පපත ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ  ි පඵනහ. ඒ නිහ එකිපනහ  පදොස 

ඳයහ න්නහ  ඩහ අිළ ය ක් විධිඹ , ජහි ඹක් විධිඹ  එුර 

පරහ පපත තනපඹන් අපො ය  නිදවස ය න්න   යුුර 

ශ යුුරඹ කිඹන පඹෝජනහ ඉදිරිඳ ක යිතන් භහ නිවඬ පනහ. 

සුරි යි.  

2511 2512 

[රු ශ්රිbඹහනි විපේවික්ර භ භව කිතඹ] 
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රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ (පෞත නිපඹෝජත 
අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு யலித் தசநக்க - சுகத பத அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ජහි  ප්ර ලසනඹක් 

වළන්ඹ  ඳි න,  උුරරු භළද ඳශහත ආශ්රිbත ඳළි ය ඹන කුඩු 

පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් අද දින බහ   තළබීපපත පඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳ ක පරහ ි පඵනහ.  භහ ඳශමුපන්භ කිඹන්න ඕනෆ, පපත 

පතඵන්ධපඹන් පරෝ පෞත ංවිධහනපඹන් හ්තතහක් 

ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන ඵ. ඒ හ්තතහ  මරතභඹ දහඹ කඹ අපො 

යජඹ  රඵහ දීරහ ි පඵනහ. පභභ හ්තතහ ළඟවීභක් පවෝ ඒ 

හ්තතහපේ අඩංුණ රුු ඹ  ළසීභක් යනහඹ කිඹන භතඹක් 

විඳක්ඹ භහධතඹ ුරිතන් පන ඹන්න වදනහ අිළ දළක්හ. නමු ක 

පභභ හ්තතහ ඹ  ළසීභක් යන්න අඳ  කිසිභ අලතතහක් 

නළවළ. පභභ හ්තතහපේ 52 ළනි ිළම්  භභ අධහනඹ පඹොමු 

යනහ. අපො අධතක් ජනයහ  වදත භහීඳහර භව කභඹහ 

ඳළවළදිලිභ කිඹහ ි පඵනහ, පභභ  යු කත ඉදිරිඹ  පන 

ඹන්න   යුුර යන ඵ. ඒ හපපභ එහි 56 ව 57 ිළම්ර 

වන් ය ි පඵන ිතම් භන්විත න්පන් අපො පෞත 

අභහතතහංලපේ වදතරු ඇුරළු හ්තඹ භණ්ඩරපඹන්. ඒ අනු 

අදහශ ිතම් ඳ ක කිරීභ   යුුර ය ි පඵනහ. පරෝ පෞත 

ංවිධහනපේ හ්තතහ ඹ  වන්න ඹනහඹ කිඹරහ භතඹක් 

ි පඵනහ. නමු ක එපවභ ඹ  වන්න අඳ  අලතතහක් නළවළ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ හපපභ භභ අපො 

අි ප්ත ප පතයඹකු  උඳපදස දුන්නහ පපත හ්තතහපේ ිළ ඳ ක 

ඳවක් ඳහ්තලිපපතන්ුරපේ ුළසතහරඹ  රඵහ පදන්න කිඹරහ. 

වළන්හ්ඩත යනහ  ඩහ ඒ පවොයි. එතපො , අපො රු 

භන්ත්රීවුරභන්රහ  අලත පරහ  ඒ ඵරන්න ුළළුන්.  ඒ නිහ 

වහභ ඒහ රඵහ පදන්න  යුුර යන්න කිේහ. ඒයි විඹ 

යු කප ක. එපවභ නළි  පෞත අභහතතහංලඹ  පවෝ අඳ  ඒ 

හ්තතහ ඹ  වන්න අලතතහක් නළවළ. ඒ ළයදි භතඹක්. අිළ 

ඒ ිළිතඵ අලත  යුුර ය ි පඵනහ. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පෞත අභහතතහංලඹ 

වළන්ඹ  පපත යපේ ජනතහපප පෞත  ත ක කඹ ආයක්හ 

යන්න  අලත  යුුර ය අිළ ි පඵනහ. අද අපො යපේ 

ජනතහපප ආයු හරඹ  කපතො ක එඹ පදළනි න්පන් ජඳහන පේ 

ජනතහ  ඳභණයි. ඒ හපප දී්තක ආයු හරඹක් අඳ  ි පඵනහ. 

ඒ හපපභ භහතත භයණ ංතහ  කතහභ, ශභහ භයණ ංතහ 

 කතහභ ඒහ ඉතහභ අඩු ංතහක් ඵ  ඳ ක පරහ ි පඵනහ. 

අපො යපේ ජහි  ප්ර ි ලක්ි යණ ළඩ  වන - National 

Immunization Programme  - සිඹඹ  99ක් ක්රිැඹහ කභ ය 

ි පඵනහ. පපත පතඵන්ධපඹන් අද ඉතහ පවො ත ක කඹක් ඇි  වී 

ි පඵනහ.  

2013 ප්ත එභ පයෝිනඹකු ක  නළි  ත ක කඹ  භළප රිඹහ  

පයෝඹ අිළ භළඩඳ කහ ි පඵනහ. පපතහ හරඹක් ි සපේ 

 යුුර යිතන් ඉදිරිඹ  ඒභ ුරිතන් පෞත අභහතතහංලඹ රඵහ 

 ක ජඹග්රගවණ. එදහ භළප රිඹහ පයෝපඹන් විලහර ිළරික් ිතඹ 

ිනඹහ. සරිඹ පයෝපඹන් විලහර ිළරික් ිතඹ ිනඹහ. විවිධ හරර, 

විවිධ අභිපඹෝ පපත ය   එනහ. අද පඩංුණ පයෝඹ ළන පරොකු 

අභිපඹෝඹක් ි පඵනහ.  

අද අිළ කුඩු පයෝගීන් ළන ථහ ශහ , ිළිතහ පයෝගීනු ක 

15,000ක් විතය පපත යපේ ඉන්නහ. දිඹළඩිඹහ පයෝඹ අයපන 

ඵළලුපො ක, අපො ජනවනපඹන් සිඹඹ  11ක් දිඹළඩිඹහ පයෝගීන් 

ඉන්නහ. ඒ කිඹන්පන් දපදපනක්  කපතො ක ඒ අඹපන් 

එක්පපනක් දිඹළඩිඹහ පයෝිනඹකු ඵ  ඳ ක පරහ. ප්ර ධහන 

ලපඹන්භ ඒ  පවේුර පරහ ි පඵන්පන් ඳහරිරි පවේුර ව 

ඔවුන්පප ුළරුදු, ආවහය ුළරුදු ආදී ඒ සිඹ රයි. 

කුඩු පයෝඹ පතඵන්ධපඹනු ක අපො අධහනඹ පඹොමු 

වුණහ. ඒ පතඵන්ධපඹන් අධහනඹ පඹොමු වුපණ් නළවළ කිඹරහ අිළ 

කිඹන්පන් නළවළ. 1990 දී ඳභණ ඒ පතඵන්ධ පතොයුරරු අඳ  

රළබුණහ. විපලේපඹන්භ 1994 ය ුරශ ඒ ිළිතඵ අපො 

අධහනඹ පඹොමු කිරීපපතදී, ඒ හර හනු ුරශ භවනුය 

පයෝවප  ළඩ ශ විපලේඥ වදතරු පදපදපනක් අිළ භතක් 

යන්න ඕනෆ. ඒ තභයි විපලේඥ වදත ි රක් අපබ්පේය 

භව කභඹහ ව විපලේඥ වදත පඵලිස කත භව කභඹහ. ප්ර ධහන 

ලපඹන්භ භවනුය පයෝවර  තභයි අනුයහධුළය ව 

පඳොපශොන්නරු ප්ර පද්ලර පර්ඩඩු ආපේ. ඳසු ිනඹ දහ ි බුු 

පෞත දිනපේදී භළදච්ිකඹ ප්ර පද්ලඹ  ිනඹ පරහපේ භභ 

ිතනිසුන්පප ඇහුහ, පොපවොභද පපත පයෝඹ වඳුනහ න්පන් 

කිඹරහ. ඒ අඹ කිේහ "භවනුය පයෝවර  ඹන්න කිඹරහ පපත 

වදතුරභහ අඳ  කිේහ, එපවභ ිනඹහ  ඳසපේ තභයි  පයෝඹ 

ළරඳිරහ කිඹරහ වඳුනහ  කප ක" කිඹරහ. ඒ  වදතරුන් පදඳශ 

පපත පයෝඹ වඳුනහ ළනීභ ුරශ යජඹ  ඒ ිළිතඵ නිසි අධහනඹ 

පඹොමු යන්න ුළළුන් වුණහ. රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, එපේ අධහනඹ පඹොමු යරහ, 2000 ය න වි  

කුඩු පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් ව විපලේ ඒඹක් අිළ භවනුය 

පයෝවප  ආයපතබ ශහ. ඒ නිහ යජඹ පපත ිළිතඵ අධහනඹ 

පඹොමු යරහ ි පඵනහ. අද ඒ ඒඹ ුරශ පයෝගීන් විලහර  

ංතහ  ප්ර ි හය යන්න ුළළුන් පරහ ි පඵනහ. 1994 දී 

තභයි භවනුය භව පයෝවප  කුඩු ිළිතඵ දළඩි  කහය 

ඒඹ ඳ න්  කප ක. ඒ ුරශ තභයි අිළ ඒ විපලේ ප්ර ි හය 

ඒඹ ආයපතබ යරහ ි පඵන්පන්. අද න වි  භවනුය 

පයෝවප  දින  සිදු යනු රඵන dialysis ප්ර භහණඹ 70ක්, 80ක් 

ඳභණ පනහ. හභහනතපඹන් එක් පයෝිනඹකු dialysis යන්න 

අිළ රුිළඹ  6,000ක්, 8,000ක් විතය විඹදපත යන්න ඕනෆ. ඒ 

හපපභ හභහනතපඹන් භවනුය භව පයෝවප  කුඩු ඒපේ 

භහඹක් ුරශදී කුඩු ඵද්ධ කිරීපත 12ක්, 16ක් ඳභණ යනහ. ඒ 

එ ඵද්ධ කිරීභ  රුිළඹ  රක් 12ක්, 15ක් ඳභණ ළඹ 

පනහ. එභ පේහ අද පතපූ්තණපඹන්භ පනොිතරපේ රඵහ 

පදන්න අිළ  යුුර යරහ ි පඵනහ. ඒ හපපභ ඵද්ධ කිරීපභන් 

ඳසපේ අිළ පදනු රඵන,- 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නළවළ, ඒ අතතඹක්. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමුන්නහන්පේ පොපවොභද ඒ අතතඹ කිඹරහ කිඹන්පන්? 

තමුන්නහන්පේ පෞත නිපඹෝජත ඇභි  පරහ හින්ඹහ. භව 

පරොකු  ඳස උඩ දහපන කිේහ , තමුන්නහන්පේ නිපඹෝජත 

ඇභි යඹහ ලපඹන් හි ුළ හරපේ පපත යපේ ජනතහ 

පනුපන් අඩු ණපන් එ dialysis machine එක් අයපන 

දුන්නහද? පෞත නිපඹෝජත ඇභි  වළන්ඹ  අවුරුදු පදක් හින්ඹහ. 

භභ අභිපඹෝ යනහ. ුළළුන් නපත කිඹන්න, තමුන්නහන්පේ එ 

dialysis machine එක් අයපන දුන්නහද? නළවළ. දළන් පඵොරු  

 ෆ වන්න ුළළුන්. පභතළන  ඇවි රහ ජනතහ  ඇපවන්න 

ිනරිඹ ුළොඳහපන ෆ වනහ. ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභහ පෞත 

නිපඹෝජත ඇභි යඹහ වළන්ඹ   යුුර ශ ක,  පොයි පයෝවර ද 

dialysis ඹන්ත්රඑඹක් අයපන දුන්පන් කිඹරහ ුළළුන් නපත 

නළඟි රහ කිඹන්න. තමුන්නහන්පේ පඵොරු කිඹන්න එඳහ. 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ කිඹන්නපත. භ  අසථහ පදන්න භභ කිඹන්නපත. 

 
රු භන්ත්රීවයපඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் ஒருலர்) 

(An Hon. Member) 

ඳසපේ කිඹන්න. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

"භභ පභපවභ ශහ" කිඹරහ තමුන්නහන්පේපප ථහපේදී 

කිඹන්න ි බුණහපන්. තමුන්නහන්පේ එපවභ කිේපේ නළවළපන්. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, 1994 දී පපත ිළිතඵ 

වදතරු අඳ  පඳන්හ පදන පො  පපත යජඹ ඊ  ංපේදී පරහ 

භවනුය භව පයෝවප  ඒ පතඵන්ධ ප්ර ධහන ඒඹ ආයපතබ ශහ. 

ඒ ුරිතන් අද අඳ  විලහර පේහක් ඉම් යන්න ුළළුන්භ 

රළබිරහ ි පඵනහ. ඒ හපපභ අිළ කුඩු පයෝගීන් රැ 

න්නහ; නිපත භළපයන්න පදන්පන් නළවළ. එක් පයෝිනඹකු 

පනුපන් පඵපව ක විලහර ප්ර භහණඹක් රඵහ පදනහ. ප්ර ධහන 

ලපඹන් ඔවුන්  පඵපව ක ්ත 4ක් රඵහ පදන්න ඕනෆ. එභ 

පඵපව ක ්ත 4 ,- 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order, Hon. Member? 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත බහ ්තබඹ ුරශ 

අතතඹ කිඹන්න ඵළවළ. අද කුඩු ඵද්ධ කිරීභ වහ මුද  අඹ 

යනහ. Drugsර   ලි අඹ යනහ. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යජපේ පයෝව ර  ලි අඹ යන්පන් නළවළ. රු 

භන්ත්රීවුරභහ, අතතඹ කිඹන්න එඳහ. තමුන්නහන්පේ පෞත පේඹ 

වෆ ලු  රක් යන්න එඳහ. යජපේ පයෝව ර ලතඹක් ක අඹ 

යන්පන් නළවළ. ුළළුන් නපත ඒ ඔොුළ යන්න. තමුන්නහන්පේ  

අතතඹ කිඹන්න එඳහ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අතතඹ නපත භභ භන්ත්රීවිතන් අස පනහ. 

රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යජපේ පයෝව ර ලතඹක් ක අඹ යන්පන් නළවළ. 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභහ, තමුන්නහන්පේපප පඵ ර 

ළිළරහ. 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යජපේ පයෝව ර ලතඹක් ක අඹ යන්පන් නළවළ. 

තමුන්නහන්පේ ුළළුන් නපත ඔොුළ යන්න. භපප හරඹ නහසි  

යන්න එඳහ. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ නිහ ඉතහ සුවිපලේ ව 

පේහක් අිළ ඉම් යනහඹ කිඹන එ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හපපභ 

ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභහ කිේහ, පයෝව  ුරශ අිළ කිසිභ පදඹක් 

යන්පන් නළවළ කිඹරහ.  ප්ර ධහන ලපඹන්  කතහභ පපත යපේ 

කුඩු ඵද්ධ කිරීපත යන පයෝව  7ක් ි පඵනහ. පොශම 

ජහි  පයෝවර, භවනුය භව පයෝවර, පොයහපදණිඹ පයෝවර, 

ජඹ්තධනුළය භව පයෝවර, අනුයහධුළය පයෝවර, ඒ හපපභ 

යහිළන්ඹ පයෝවර හපප පයෝව  ුරශ කුඩු ඵද්ධ කිරීපත - 

kidney transplant - යනහ. ඒ හපපභ භහලිහ කප ක අිළ දළන් 

ආයපතබ ය  ි පඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහලිහ කත  පභොක්ද වුපණ්?  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

දළන් අිළ ආයපතබ ය ි පඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ වරි. 

තමුන්නහන්පේරහ  ඒ යන්න ඵළරි වුණහ පන්.  නමු ක අිළ  දළන් 

ආයපතබ ය ි පඵනහ.   

  
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අතත ප්ර හල යන්න එඳහ.  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අතතඹක් පනොපයි. තමුන්නහන්පේ ඇවි රහ ඵරන්න. 

ළස  ක භහලිහ කත  පොඩ වුණහද? තමුන්නහන්පේ  කී 

තහක් භහලිහ කත   ිනහින් ි පඵනහද?  අතත ප්ර හල 

යන්පන් නළි  හඩිපන්න.  නිපඹෝජත ඇභි  පරහ හි ුළ 

හරපේදී එුරභහ එ dialysis  ඹන්ත්රඑඹක්  ක දුන්පන් නළවළ.  ඊ 
ශඟ  අිළ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ,  අද අිළ ප්ර ධහන පයෝව  

වඹ  dialysis ඳවසුපත රඵහ  දී ි පඵනහ.   ඒ රු භන්ත්රීවුරභහ 

කිේහ පඳොපශොන්නරු පයෝවප  ඒ  යුුර සිද්ධ පන්පන් 

නළවළ කිඹරහ. භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, 2013 ්තපේදී  

පඳොපශොන්නරු පයෝවප   පයෝගීන් 434 පදපනකු  dialysis  
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එපවභ නළ කනපත රුධිය හන්දු පඳයණඹ යරහ ි පඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ ංතහ ප න අිළ ශඟ  ි පඵනහ.  රු භන්ත්රීවුරභනි, 

අතත ප්ර හල යන්න එඳහ. එ dialysis  එ   රුිළඹ  

7000ක් ඳභණ ළඹ යන්න ඕනෆ.  අහිං ජනතහ පනුපනුයි 

අිළ පපත නිදවස පෞත පේඹ රඵහ පදන්පන්. තමුන්නහන්පේරහ  

ය න්න ඵළරි වුණහ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳි ුරභහපප 

හරපේදී අිළ පපත  පෞත පේහ   යුුර යනහඹ කිඹන එ 

අිළ කිඹනහ. ඒ විතයක් පනොපයි විපලේපඹන්භ  රුධිය හන්දු 

පඳයණඹ වහ ආඹතන 20ක්  ි පඵනහ.  රු නිපඹෝජත  හය 

බහඳ ි ුරභනි, ඔඵුරභහ නිපඹෝජනඹ යන ඹහඳනඹ ඳළ කපතන් 

ඒ ඳ න්  කතහභ  ආඹතන 20 ඒහ ිළහිම්හ  ි පඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ රු භන්ත්රීවුරභහපප ිළඹහ ජනහධිඳි  ලපඹන් හි ුළ 

හරපේදී ඔඵුරභහ නිපඹෝජනඹ යන ඹහඳනඹ ප්ර පද්ලඹ  

ඹන්න ක ඵළරි වුණහ. ප්ර බහයන් තභයි භළයි  භහපේ ඳශමු ළනි දහ  

එුරභහපප තහ කතහ  භළපයේපේ. ඒ හරපේ ඹහඳනඹ  ඹන්න ක 

ඵළරි වුණ ක       අද ඹහඳනපේ එළනි ආඹතන 6ක් ිළහිම්හ ි පඵනහ.   

[ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්පේ ථහ යන්න එඳහ. භව ඳහප්ත 

තභයි තමුන්නහන්පේ පප ිළඹහ පොන්න් විසින් භයහ  දළපතපපත. අපො 

ජනහධිඳි ුරභහ තභයි ඒ පොන්ඹහ ක  භළරුපේ.    
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තමුන්නහන්පේ ඒ  භත ි ඹහ න්න.  ඹහඳනපේ dialysis  

ඹන්ත්රඑ -රුධිය හන්දුපඳයණ ඹන්ත්රඑ -  වඹක්  ි පඵනහ.  

අනුයහධුළයපේ 24ක් ි පඵනහ; ඵදු ප   27ක් ි පඵනහ. ප්ර ධහන 

ලපඹන් ි පඵන ඒහ තභයි  භභ  පපත කිඹන්පන්.  භහලිහ කප ක 

10ක් ි පඵනහ;  යහිළන්පේ 13ක් ි පඵනහ. පපත විධිඹ  ඹන්ත්රඑ 

170  ළඩි ප්ර භහණඹක්  අඳ  ි පඵනහ.  මී  අභතය  න 

ළඩ වන ඹ  ප ක ත ක dialysis ඹන්ත්රඑ 65ක් ිතර   න්න මුද  

පන් ය ි පඵනහ.  ඒ නිහ පපත යපේ කුඩු පයෝගීන් 

ිතඹළපදන්න  අිළ  යුුර යන්පන් නළවළ.  හරඹක් පපත යපේ 

ජනතහ භළප රිඹහ පයෝපඹන් ිතඹ ිනඹහ.  පන පයෝ නිහ ිතඹ 

ිනඹහ. 88, 89 හරපේදී තභන්පප ඳක්ඹ  විරුද්ධ ඡන්පද 

ඉ රුළ ිතනිසසු ක භයුළ හරඹක් ි බුණහ.  

අද අපො යජඹ ඹ   ප ක ි පඵන ිතහින් රංහ ආඹතනඹ ළන 

තමුන්නහන්පේරහ ථහ යනහ. පපත යපේ ඵසර  ිනනි ි ඹුළ 

හරඹක් ි බුණහ. එපවභ පනොපන්න ඒහ ප්ර පඹෝජනඹ  අයපන 

පපත ය  දියුු යන්න අසථහ ි බුණහ. අිළ පපතහ කිඹන්පන් පපත 

යපේ නිදවස පෞත පේහ පනුපන් පපත ය පේ  වදත හ්තඹ 

භණ්ඩරඹ ඇුරළු අනිකු ක හ්තඹ භණ්ඩරඹ  සුවිපලේෂී පේහක් 

ඉම් යන ඵ කිඹන්නයි.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භභ ත ක රුණක් 

ළන කිඹන්න ඕනෆ. විපලේපඹන්භ පභුරභන්රහ අනුයහධුළය, 

පඳොපශොන්නරු ප්ර පද්ල ළන අධහනඹ පඹොමු ශහ. ඒ ප්ර පද්ලර 

විලහර ප්ර ලසනඹක් ි පඵනහඹ කිඹහ පභුරභන්රහ භහ ඳහන්න 

වළදුහ. ඒ පතඵන්ධ හ්තතහ භභ ඉදිරිඳ ක යනහ.   2009 - 2012 

හරපේදී අිළ පයින් ප  ිනහි රහ ංතහ ප න  කතහ.  

භළදච්ිකඹ, යමෆ, ළබිි පො රෆ කිඹන ප්ර  පද්ලර තභයි 

දියිපන්  ළඩිපඹන්භ කුඩු පයෝ  ි පඵන ප්ර  පද්ල  ලපඹන් 

වඳුනහ පන ි පඵන්පන්.  භළදච්ිකඹ ප්ර හපද්ය ඹ ප පත 

පොේඨහපේ ජනවනඹ 50,141යි.  2009 - 2012 හරපේදී ඒ 

ප්ර  පද්ලපේ මුළු පයෝගීන්  ංතහ - 1945යි; යමෆ ප්ර පද්ලපේ  මුළු 

පයෝගීන්  ංතහ - 786යි; ළබිි පො රෆ ප්ර  පද්ලපේ මුළු 

පයෝගීන්  ංතහ -  786යි.  භළදච්ිකඹ, යමෆ, ළබිි පො රෆ 

කිඹන  ඒ ප්ර හපද්ය ඹ ප පත පොේඨහ  ුරපන් මුළු පයෝගීන්  

ංතහ - 3517යි. 2003-2012 දක්හ ිතඹ පොස ි පඵන පයෝගීන් 

ංතහ - 826යි. තමුන්නහන්පේරහ නිපත පපත අතත ප්ර හල 

ශහ  ළඩක් පන්පන්  නළවළ.  පපතහ පයින් ප  ිනහි රහ 

 කුර පතොයුරරු. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්පේ  නළින රහ ෆ 

වන්න ුළළුන්. පේදිහපේ කිඹන්න  ුළළුන්.   පපතහ  අිළ 

පයින් ප  ිනහි රහ   කුර   ංතහ ප න පතොයුරරු. 

 ඳන්දපත ඳ කුර යරහ විදුලිඹ ළන පඳන්න්න ආහ. අද 
පභොක්ද පරහ ි පඵන්පන්? අපො ජනහධිඳි ුරභහ ඒ  
විඳුභක් පනහහ. අද ඳ කුර යන්න ඳන්දභක් නළවළ. අද පපත 

යපේ  1-30  දක්හ ක 60-90 දක්හ ක  විදුලි ඒ ප්ර භහණඹක් 
ඳහවිච්ික යන අඹ  කිසිභ හසුර ළඩි කිරීභක් නළවළ. භළයි දිනඹ  
පතරු ජනතහ පොශම  පන්න්න ඵළරි 
තමුන්නහන්පේරහපප විරුද්ධ ඳහ්තලසඹ පභො ද?  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අිළ ඳළවළදිලි කිඹනහ,  
විපලේපඹන්භ පපත කුඩු පයෝඹ පපත යපේ පෞත අංලඹ විසින් 
අධහනඹ පඹොමු ශ යුුර පයෝඹක් ඵ. ඒ පයෝඹ ළශළක්වීභ 
වහ අිළ  යුුර ය ි පඵනහ කිඹන එ ක අිළ කිඹන්න ඕනෆ.  

අනුයහධුළය ප්ර පද්ලපේ පපත පයෝපඹන් ිතඹ ඹන අඹපප භයණ 
ංතහ   කපතො ක පඳපනනහ, ඒ ප්ර පද්ලඹ ුරශ පපත පයෝඹ 
තහොත වීභක් ි පඵන ඵ. එඹ ළශළක්වීභ  අිළ  යුුර ය 
ි පඵනහ. පරෝ පෞත ංවිධහනපේ හ්තතහ  අනු 
යහඹනි ්රඒතඹ ඳ , ජරඹ , විවිධ ආවහය ්තර  මුසු න 
ඵ ඳළවළදිලිභ වන් පරහ ි බුණහ. අිළ නිපත සින්පේ නළවළ. 
අපො රු පෞත අභහතතුරභහපප මලි කපඹන් තෂි්තභ 
අභහතතහංලඹ, හරිභහ්ත වහ ජර පතඳ ක ශභනහයණ 
අභහතතහංලඹ පතඵන්ධ ය පන ිතම්ක් වදරහ, ඒ ිතම්පන් 
ීනන්දු  කතහ. අිළ පොපතඳළනිහයඹන්  ඹ  වුපණ් නළවළ. අපො 
තෂි්තභ අභහතතුරභහ පපත න වි  අලත නි්තපද්ල රඵහ දී 
ි පඵනහ. පෞත ප පතුරභහ ඳළවළදිලිභ, 2013 අපප්ර ේ  18 
න දින "carbofuran, carbaryl, propanil, chlorpyrifos"  කිඹන 
පපත ඳිතපඵෝධ නහලඹන් පතපූ්තණපඹන් තවනපත යරහ 
ි පඵනහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත කිඹන වළභ පද්භ 

පපශ පඳොපශේ ි පඵනහ. ඔඹ අතත කිඹන්පන්.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, now wind up please. Your time is 

over.  
 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ හපපභ රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ත ක එක් 

පදඹක් කිඹන්න ඕනෆ.  අපො වභත්රීවඳහර සිරිපේන අභහතතුරභහ 

ප්ර මු පෞත  අභහතතහංලපඹන්,  සියේ ඳළේ එපක් ිළිතහ 

පයෝඹ පතඵන්ධ digital print එක් ඇුරශ ක යන්න ිනඹහභ 

ඒ පො පරෝ උහවි ිනඹහ. අද ක ඒ ඵහුජහි  භහපත එක් අිළ 

නඩු කිඹනහ. අපො රු ඇභි ුරභහ ක, භභ ක ඒ පතඵන්ධපඹන් 

උහවි ිනඹහ. පරෝ පෞත ංවිධහනපේ නි්තපද්ලඹ අනු ිළිතහ 

පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් digital print  එක් ඇුරශ ක යන්න 

ිනඹහභ ඒ පොපතඳළනිහයපඹෝ නඩු දහරහ සුප්රිාපත උහවිඹ  ිනඹහ. 

භභ ක ඇභි ුරභහ ක උහවිඹ  ිනහින් රුු කිේහ. ඒ හපපභ 

තභයි පපත එ ඳහය භ තෂි්තභ ඇභි ුරභහ  තවනපත යන්න 

ඵළවළ. දළන් තවනපත යරහ ි පඵනහ.  ඊශඟ  අිළ අලත ක්රිැඹහ 

භහ්ත න්න ඕනෆ, ඉුරරු න් ක තවනපත යන්න. පභොද, පපත 

පරෝ පෞත ංවිධහනපේ  හ්තතහ අනු අඳ  එඹ යන්න 

ුළළුන්. අිළ පපතහ ිළඹපයන් ිළඹය  ක්රිැඹහ කභ යනහ. 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

තමුන්නහන්පේරහ හපප අිළ නිදහපන සින්පේ නළවළ. පපත කුඩු 

පයෝපඹන් පීඩහ විඳින අඹ  වනඹක් රඵහ පදන්න අිළ  යුුර 

යනහ කිඹන එ කිඹන්න ඕනෆ.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භභ ත ක එ පදඹක් 

කිඹන්න ඕනෆ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එභ වනඹ භයණඹ.  

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමුන්නහන්පේරහ තභයි භළරුපේ.   

අිළ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, ප්ර හථිත පෞත පේහ 

ප්ර ි ඳහදන අිළ අයන් ි පඵන ඵ. අිළ රුිළඹ  ිතලිඹන 25ක් ඊපේ 

පඳප්තදහ රඵහ  කතහ, කුඩු පයෝ නිහයණඹ  වහ ළශළක්වීභ . 

ඒ කිඹන්පන් මුළු ප්ර හපද්ය ඹ ප පත පොේඨහ සිඹ ප භ අිළ 

මීක්ණඹක් ආයපතබ යරහ, උුරරු භළද ඳශහප ක සිඹලුභ 

ප්ර හපද්ය ඹ ප පත පොේඨහර අදහශ ුළද්රඹන් ඳරීක්ණඹ  

රක් යරහ ඔවුන් ළන පොඹහ ඵරන්න, ඒ ඳරීක්ණ යන්න අිළ 

ඒ මුද  පන් යරහ ි පඵනහ. 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඒ හපපභ නිළ 

පයෝවර උුරරු භළද ඳශහත  අලතභ  පයෝවරක් කිඹරහ කිේහ. 

නිළ පයෝවර ං්තධනඹ යන්න පතපූ්තණ ඇසතපපතන්ුර 

රුිළඹ  රක් 327යි. ඒ රුිළඹ  රක් 327 රඵහ පදන්න අිළ 

 යුුර යරහ ි පඵනහ. ඒ විතයක් පනොපයි,  භළදච්ිකඹ 

පයෝවර  අලත රුධිය හන්දුයණ ඹන්ත්රඑ ඳවසුපත රඵහ පදන්න 

අිළ මුද  ප්ර ි ඳහදන පන් යරහ ි පඵනහ. අිළ න වහය 

ප පතුරිතඹක් ඳ ක යරහ -අපො යහජිත පේනහය කන 

ඇභි ුරභහපප පනෝනහ භව කිතඹයි  ඳ ක යරහ ි පඵන්පන්.- 

සිඹලු පතඵන්ධීයණ  යුුර යරහ දළන භ ක අිළ උුරරුභළද 

ඳශහත ඇුරළු  මුළු යපේභ ි පඵන පපත කුඩු පයෝ ප්ර ලසනඹ 

පතඵන්ධපඹන් අලත  යුුර යන්න යජඹ වළන්ඹ  ිළඹය 

අයපන ි පඵනහ කිඹන එ භභ භතක් යනහ. ඒ නිහ 

පොච්චය ඵ පරෝ  බිරු ක අපො පපත ළර ඉසයව  ඹනහ; අපො 

ආණ්ඩු ඉසයව  ඹනහ.  ඒ නිහ පභොනහ කිේ ක අිළ ඒහ 

ණන් න්පන් නළවළ. ජනතහ යි  අිළ ළඩ යන්පන්. අිළ 

ඉන්පන් ජනතහ ක එක්යි. වුරු පභොනහ කිේ ක අඳ  

ප්ර ලසනඹක් නළවළ, ජනතහ ක එක් අිළ ඉන්නහ.  

 
[අ.බහ. 6.16] 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ (තෂි්තභ 
අභහතතුරභහ) 
(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன - கத்ததறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි,  විහිළු  රක් ශහ  

ඉතහභ ක ළද ක භහතතහක් අද හච්ඡහ පශේ.  

කුඩු පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් අිළ ථහ යනහ නපත පපත 

වඳුනහ පනො ක කුඩු පයෝඹ අපො යපේ විතයක් පනොපයි, 

ත ක ය   යහක ඹ ි බිරහ ි පඵනහ. එ  ළ පදෝයඹ, 

නියුණහ, පවොන්ඩුයහස, පොස හ රිහ, පෝතභහරහ, ඳළනභහ, 

පඩොිතනින් පපත යහජතඹන්ර ක වඳුනහ පනො ක කුඩු පයෝඹ 

ප්ර ලසනඹක් වළන්ඹ  තහොත පරහ ි පඵනහ. නමු ක ඒපක් ප්ර ලසනඹ 

ි පඵන්පන් පපත ය   සිඹ රභ  තෂි්තභහන්තඹ වහ පතඵන්ධ 

ය   වීභයි. ඒ නිහ අිළ පපත ළන අධහනඹ පඹොමු කිරීභ 

ඉතහභ කභ ළද ක නහ. ඳසු ිනඹ හර හනුපේ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභි ුරභනි, පඳොඩි ප්ර ලසනඹක් ි පඵනහ. ඔඵුරභහ 
කිඹන්න, ආනික් ලරීය ්තධනඹ  අලතද? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භහ ඔඵුරභහ  ඵහධහ පශේ නළවළ. රුණහයරහ ඔඵුරභහ භපප 
ථහ ය පන ඹන්න භ  ඉඩ පදන්න. රු නිපඹෝජත හය 
බහඳි ුරභනි, කුඩු පයෝඹ පපත යපේ හ්තතහ වුපණ් 1994 
අවුරුද්පද්දී. 1994 අවුරුද්පද් හ්තතහ වුු කුඩු පයෝඹ 
ක්ර භක්ර භපඹන් ළඩි පරහ 2000 ය න පො  පයෝවරක් 
ප්ර ි සඨහඳනඹ කිරීභ  පනභභ අංලඹක් ප්ර ි සඨහඳනඹ කිරීභ  

තයපත -අපො රු පෞත ඇභි ුරභහ කිේහ හපප- ඒ පයෝ 
තහොි ඹ ළඩි වුණහ. ඒ නිහ පපත පතඵන්ධපඹන් පවේුර හය 
පොඹන්න විවිධහහයපේ ඳ්තපේණ විවිධ අසථහර පරුණහ. 
ඒ  අපො යජඹ නිපත හින්පේ නළවළ. පපත යපේ ආණ්ඩු නිපත 
හින්පේ නළවළ. පෞත අභහතතහංලඹ නිපත හින්පේ නළවළ. ඒ ළන 
පවො  පොඹහ ඵළලුහ, පභොක්ද පපත පරහ ි පඵන්පන් කිඹරහ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභි ුරභනි, තවනපත යුළ පඳොපවොය පපශ පඳොපශේ 

තභ ි පඵනහ. ඇයි තභ ි පඵන්පන්? 

 
රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ 
(ண்புகு யலித் தசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ පඳොපවොය පනහපේ තමුන්නහන්පේරහ. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

කුඩු පයෝඹ තහොි ඹ පතඵන්ධපඹන් ත න ුරරු ක 
නිලසිකත ීනයණඹක් පදන්න ුළළුන්භක් ි බුපණ් නළවළ. දළන් 
කුඩු පයෝඹ පතඵන්ධපඹන් පරෝ පෞත ංවිධහනඹ 
හ්තතහක් ඉදිරිඳ ක යරහ ි පඵනහ. ඒ හ්තතහ ස යන්න 
මුද  පඹපදේපේ අපො යජඹ. අපො යජඹ ක ඒ  දහඹ වුණහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මුද  පඹොදරහ හ්තතහ වළංුණහ. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

හ්තතහපේ වංන්න පදඹක් නළවළ. හ්තතහක් කිඹන්පන් 

ප්ර සිද්ධ ලිඹවි රක්. ඒ වංන්පන් පොපවොභද? 

2519 2520 

[රු රලි ක දිහනහඹ භවතහ] 
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රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ අතතඹ. භහ 22ක් වළංුණහ. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ වංන්න කිසිභ අලතතහක් ි බුපණ් නළවළ. වංුළ 

පදඹක් නළවළ පන්. දළන් තමුන්නහන්පේරහ දළරහ ි පඵන්පන්.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

දළන් ි පඵනහ. භහ 22  ඳසපේ. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අපො හ්තතහ අිළ 

වළංුණපේ නළවළ. ඒ වංන්න හ  ක අලතතහක් ි බුපණ ක 

නළවළ. ඒ හ්තතහ ස කිරීපපත  යු කත පශේ අපො යජපේ 

මුද  විඹදපත යරහයි. ඒ යජඹ  වංන්න අලත නළවළ. අිළ දළන් 

ඒ පතඵන්ධපඹන් ත යුුර ක්රිැඹහ භහ්ත න්නහ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භහ 22  ඳසපේ. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

Carbofuran යහඹනි ්රඒතඹ තවනපත යන්න කිඹරහ අඳ  

කිේපේ ඒ යහඹනි ්රඒතර ි පඵන ංක  පයෝගීන්පප- [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අද බහත යනහද හ්තතහ? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 -කුඩුර ි බුණයි කිඹරහ හ්තතහ වුණ නිහ. එපවභ නළුර 

ඒපක් පතඵන්ධතහක් ි බුණයි කිඹරහ අඳ  පිතන්භ කිඹුළ නිහ 

පනොපයි. ඒ ංක  එභ පයෝගීන්පප කුඩුර ි බුණයි කිඹරහ 

වඳුනහ  කත නිහ තභයි ඒහ වහභ තවනපත පශේ. ඒ හපපභ 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභි ුරභනි, අතත ප්ර හල යන්න එඳහ. පෝ තවනභ? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

පන්න්න තවනපත යරහයි ි පඵන්පන්. රු නිපඹෝජත 

හය බහඳි ුරභනි,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒහ විතයක් පනොපයි, අිළ 

පොඹහ  කත පතොයුරරු අනු ඒ පයෝගීන්පප කුඩුර ි බුු 

භවය ංක  පපත යපේ දහ ක බහවිත පනොයුළ තිත 

නහල වහ   නහල ්තර ඇුරශ ක ඒහ.  ඒහ පොපවොභද 

ආපේ? ඒහ පොපවොභද ආපේ? ඒහ ක ි බුණහ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ආනික්. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එභ නිහ තභ ඒ පතඵන්ධ නිලසිකත ීනයණඹක්  නළවළ. ඒ 

ළන අඳ  එන හ්තතහර වළන්ඹ , ඒ එන පතොයුරරුර වළන්ඹ  

ත යුුර ක්රිැඹහභහ්ත සිඹ රභ පපත න පො  අිළ අයපන 

ි පඵනහ. එභ නිහ රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, 

තමුන්නහන්පේ  භහ කිඹනහ -අපො රු පෞත නිපඹෝජත 

ඇභි ුරභහ කිේහ හපප- පපත ළඩ වපන්දී ත යුුර ක්රිැඹහ 

භහ්තරදී පොයි පරහ ක අපො යජඹ ඳළකිිතරහ නළවළ; 

ඳස  ිනහි රහ නළවළ; යන්න ඕනෆ සිඹ රභ ය ි පඵනහ 

කිඹරහ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඳළකිිතරහ නළවළ වළකිිතරහ. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, තෂි ්තභහන්තපේදී 

යහඹනි පඳොපවොය බහවිතඹ පතඵන්ධපඹන් පචෝදනහ එ ර 

යන නිහ පපත පතඵන්ධපඹන් භහ ථහ යන්න  ඕනළ. පභොද, 

පඳොපවොය වනහධහයඹක් යජඹ විසින් පදනහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඵහර පඳොපවොය. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

සිඹඹ  අනක්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඵහර පඳොපවොය වනහධහයඹක්. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්පේරහ ඒ පඳොපවොය වනහධහයඹ ඵහර යන්න 

භවන්සි  කප ක අද ඊපේ පනොපයි.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පඳොපවොය ඵහරයි. 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ වනහධහයඹ පදන දපේ ඉරහ වෆ ලු යන්න භවන්සි 
 කතහ. යජඹ පදන ඒ වනපේ ි පඵන න්නහභ ඵහ දු යන්න 
තමුන්නහන්පේරහ භවන්සි  කත එ ඇ කත. ඒ අිළ දන්නහ. 
ඒ තමුන්නහන්පේරහ ශ යුුර පදඹක්. තමුන්නහන්පේරහපප 
ඳළළ කභක් නළවළ ඒ නළි  නපත.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පඵොරු කිඹන්න එඳහ. අඩු ිතර  පඳොපවොය- 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අපො යජඹ ආඩපතඵයපඹන් කිඹනහ රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, ඒ පඳොපවොය වනහධහයඹ අපො යජඹ පන ිනඹ 

ඉතහභ ළද ක ක්රිැඹහලිඹක් ඵ. ඒ හපපභ අනහතපේදී ක අිළ ඒ 

ළඩ ිළිතපශ ඒ ආහයපඹන්භ ක්රිැඹහ කභ යනහ. නමු ක අිළ 

එදී ප්ර පේලපත  නහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පඳොපවොය පොපවොභද පන්න්පන්? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

පඳොපවොය පන්න්පන්, පරෝපේ විතත ප න්ඩ්ත භඟින්.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඵහර පඳොපවොය. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අිළ පන්න වළභ පඳොපවොය පතොඹක්භ අිළ වතය තහක් 

ඳරීක්හ ය ඵරරයි ය  ඇුරශ  න්පන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්පේරහ වපන ඉන්නහ ඇි . අිළ වපන නළවළ. අිළ 

ඇයපන ඉන්පන්. [ඵහධහ කිරීභක්] රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, අඳ  ි පඵන ප්ර ලසනඹ පභඹයි. රු ජි ක පප්ර ේභදහ 

භන්ත්රීවුරභනි, පභහිදී ිළිතුරරු පදන්න ඵළරි නිරධහරිඹකු  ඔඵුරභහ 

අභූත පචෝදනහ එ ර යන්න එඳහ. යජපේ නිරධහරිඹකු  එපවභ 

ථහ යන එ ඔඵුරභහ  තයපත න්න්පන් නළවළ.  
 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon.Sajith Premadasa. What is your point of 

Order? 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ඳිතපඵෝධ නහල 

පයජිසට්රාහ්ත ජනයහ  කිඹහ ි පඵනහ, ලරීයපේ ්තධනඹ  ආනික් 

ඕනළඹ කිඹරහ. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order, Hon. Azwer? - 

[Interruption.] 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

පභතළන  ඇවි රහ ිළිතුරරු පදන්න ඵළරි නිරධහරිඹකු  - 

[ඵහධහ කිරීපත]  

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I think the Hon. Sajith Premadasa is suffering 

from a kidney disease. Therefore, he must be referred to a 

doctor immediately. He is continuously disturbing. He 

cannot do that. - [Interruption.] 
 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. - [Interruption.] - Hon. 

Sajith Premadasa, please sit down. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භහ පපත අසථහපේදී 

කිඹනහ, - [ඵහධහ කිරීභක්] භපප නිරධහරිඹහ තභයි. භභ ආයක්හ 

යන නිරධහරිඹහ. 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer and Hon. Sajith Premadasa, both  of you 

please sit down. Hon. Minister, you have only five more 

minutes. 
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රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පභභ අසථහපේදී 
පරෝ ආවහය ංවිධහනපේ ුණක් භහ ඉදිරිඳ ක යනහ. පරෝ 
ආවහය ංවිධහනඹ භඟින් ප්ර සිද්ධ යන රද ුණක් අපො යපේ 
බහවිත යනහ. පරෝපේ ළඩිපඹන්භ පඳොපවොය බහවිත යන 
ය ක් වළන්ඹ  තභයි ශ්රී  රංහ වන් න්පන්. ඒ ළරැදියි. පපත 
ුණපේ වළන්ඹ  ඇපභරිහපේ බහවිත යන යරිඹහ පඳොපවොය 
ප්ර භහණඹ හපප පදුණණඹක් අිළ  බහවිත යනහ. චීනපේ බහවිත 
යන යරිඹහ පඳොපවොය ප්ර භහණඹ හපප පදුණණඹක් අිළ බහවිත 
යනහ. ඒ තභයි භහ කිේපේ. පරෝ ආවහය ංවිධහනඹ භඟින් 
ඉදිරිඳ ක ය ි පඵන ුණ දිවහ ඵළලුහභ අඳ  පඳපනනහ, අිළ 
අනලත විධිඹ  පඳොපවොය බහවිත යනහ, අපො නි්තපද්ලඹන් 
ළරැදියි කිඹරහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ආනික් පඳොපවොය. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භහ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

පඳොපවොය පතඵන්ධ විඹඹ භ  රළබුපණ් දළන  භහ 3  ඳභණ 

ලින්. ඊ  ඳසපේ භභ - 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

දළන් ආනික් නළද්ද? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එභ නිහ පපත පඳොපවොය නි්තපද්ලඹ අිළ නළත හයඹක් 

ංපලෝධනඹ ශහ. එඹ ංපලෝධනඹ ශ වි  ක අපො හිත ක රු 

භන්ත්රීවුරභන්රහ ෆ වනහ, "ආණ්ඩු  පඳොපවොය පදන්න ඵළවළ. 

එභ නිහ වනහධහයඹ ඳන්න ඹනහ"යි කිඹරහ. ඒ තභයි ඒ 

පො රන්පප ජීවිතඹ. ඒ පො රන්පප ජීවිතඹ ඒයි. පඳොපවොය 

නි්තපද්ලඹ - 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඵහර පඳොපවොය පදන්පන් ඇයි? 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ තභයි භහ කිේපේ. පඳොපවොය වනහධහයඹ ඵහර යන්න 
තමුන්නහන්පේරහ වළභ දහභ භවන්සි න්නහ. ඒ සහබහවියි. 
පපත යජඹ පපත ළඩ ිළිතපශ ක්රිැඹහ කභ යන   
තමුන්නහන්පේරහ  අනහතඹක් නළවළ. ඒ වෆ ලු යන්න, ඒ 
ඵහර යන්න, ඒ ඳවශ  දභන්න එඳහ කිඹරහයි 
තමුන්නහන්පේරහ  භහ කිඹන්පන්.  

 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඵහර පඳොපවොය. ආනි පඳොපවොය. 

රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නි පඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අිළ පන ිනඹ පපත ළඩ 

ිළිතපශ -පොවි ජනතහ පත  පන ිනඹ ප්ර චහයඹ වහ ඒ ිළිතඵ 

ඔවුන් දළනු ක කිරීභ- නිහ ඳසු ිනඹ හර හනුපේ යහඹනි 

පඳොපවොය බහවිතඹ හපපභ යහඹනි ්රඒත බහවිතඹ ක අඩු වුණහ. 

තමුන්නහන්පේ  භහ ුණක් පඳන්නහ. පභඹ 2008 සි  2011 

දක්හ ස ය ි පඵන ුණක්. පභහි තමුන්නහන්පේ  

ඳළවළදිලි පඳපනනහ, පපත ්තර යහඹනි ්රඒත  බහවිතඹ 

පොඳභණ අඩු පරහ ි පඵනහද කිඹරහ. ඒ කිඹන්පන් ජනතහ 

දළන් දන්නහ. අිළ පන ිනඹ ප්ර චහයපේ ප්ර ි පරඹක් ි පඵනහ. ඒ 

ප්ර ි පරඹ තභයි, පපත පවේුර නිහ ජනතහ දළන් එන්පන් නළි  

එ. 

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පඳොපවොය වනහධහයඹ කිපරෝග්රගෆපත 60කින් අඩු ශහ පන්, 

රේජහ නළුර. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

දළන් අනික් ඳළ කත  ථහ යනහ. තමුන්නහන්පේ පභඳභණ 

පරහ කිේහ, පඳොපවොය ඵහරයි කිඹරහ. දළන් තමුන්නහන්පේ 

කිඹනහ, පඳොපවොය වනහධහයඹ අඩු ශහඹ කිඹරහ. පඳොපවොය 

වනහධහයඹ අඩු ශහ පනොපයි. අලත ප්ර භහණඹ  පදන්නයි පපත 

ථහ යන්පන්. ඒ පන් කිඹන්පන්, පදඳළ කත  ථහ යනහ 

කිඹරහ. එ ළයඹක් පපත ඳළ කත  ථහ යනහ. අනික් ළප්ත ඒ 

ඳළ කත  ථහ යනහ. ඔපවොභ ථහ යරහ තමුන්නහන්පේ  

දහ ක පපත යපේ ඵරඹ  එන්න ඵළවළ.  ඒනපත භභ කිඹන්නපත. 

තමුන්නහන්පේ ඒ තයපත ඵංපොපරො ක ත ක කඹ  ළන්රහ අත  

වසු න ඕනෆභ එකින් දභහ වනහ. අත  වසු න ඕනෆභ 

පදඹකින් දභහ න ත ක කඹ  එුරභහ ඳ ක පරහ ි පඵනහ. 

එුරභහ ඒ තයපත frustrated. ඒයි පරහ ි පඵන්පන්.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

I am not at all frustrated, but you are frustrated. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඵුරභහ frustrate පරහ ි පඵන තයභ භ  දළන් ප කපයනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අිළ පපතහ  

ඳළ පරන්න අලත නළවළ. නමු ක අපො ය   ඹපත ඹපත අහිතය 

පද්  පනොඳළිතපණනහඹ කිඹරහ අඳ හ  ක කිඹන්න ඵළවළ. 

තිත නහල,   නහල බහවිතපඹන් භවජන පෞතඹ  

වහනිඹක් පනොනහඹ කිඹරහ හ  ක කිඹන්න ඵළවළ. ඒ ළන අිළ 

කිඹන්පන් නළවළ. එපවභ පනහ. පපතහ ප්ර පේලපභන් ඳහවිච්ික 

යන්න කිඹරහ වළභ දළන්වීභභ, රඳහහිනි දළන්වීභභ 

පඹොදන්පන් එභ නිහයි.  

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පභහි අධහනභක් 

ි පඵන ඵ අිළ කිඹන්න  ඕනෆ. අිළ ඒ අධහනභ ිළිතඵ 

ඳළවළදිලි, නිළරැදි  ඳනහපන් පපත යපේ ජනතහ දළනු ක ශ 

යුුර ි පඵනහ.   
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

'අධහනභ' පනොපයි 'අදහනභ' යි. සිංවර බහහ වරිඹ  

උච්චහයණඹ යන්න. 'අධහනභ' පනොපයි, 'අදහනභ' යි. 

 
රු අ වහේ ඒ.එච්.එපත. අස්ත භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත අතහයඹක් . 
 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
පඳොපවොය අධිබහවිතඹ ක, ඒ හපපභ අබහවිතඹ ක කිඹන 

පදභ අපො යපේ අනහතඹ , අපො යපේ පපත ප්ර ලසනඹ  

ඵරඳහනහ, රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

පපත හයණඹ විතයක් පනොපයි.  අිළ අධහනඹ  රක් ශ යුුර 

ත ක එ හයණඹක් ි පඵනහ.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, 6.30  අිළ adjourn යන්න ඕනෆ. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, භ  ත විනහඩි ඳව 

හරඹක් ඕනෆ. භපප හරඹ එුරභහ  කතහ.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No. We want to adjourn the House at 6.30 p.m. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පභුරභන්රහපප 

අධහනඹ  රක් ශ යුුර ත ක හයණඹක් ි පඵනහ. දළන් පපත 

ය   පන්න කිරි ිළන් ඳහ නළත හයඹක් ඳරීක්ණඹ  රක් 

ශ යුුර ි පඵනහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, අිළ එුර පරහ ත 

හරඹ පදමු, ිළසසු  
 
[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ථහ යන්න. රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, ිළසසු 
 

[මරහනපේ අණ ඳරිදි ඉ ක යන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹන්න ත ක පරහ පදන්න.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
රු නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පපත යපේ විවිධ 

නපතලින් කිරි ිළන් විකුණනහ. ඒහපේ විවිධ යහඹනි ්රඒත ළබ් 

පරහ ි පඵනහ. Internet  එපක් ි පඵන හ්තතහයි එපේ 

වන් ි පඵන්පන්. නසීරන්තපේ තණ  පොශ න්න වුළ 

යහඹනි ්රඒත නිහ ඒ තණ පොශ ආවහයඹ   කත ුරන්පන් 

පන ක වහනිය ්රඒත පපත කිරිර  ඇුරළු පරහ ි පඵනහ. ඒ 

ළන ඳ්තපේණ යරහ ි පඵනහ. දළන් එ එක්පනහ ඒහ 

ඹ ඳ ක යනහ. ඒ ිළිතඵ ක අපො ජනතහ  කිඹන්න ඕනෆ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇභි ුරභනි, ඕහ තණ පොශ හරහ කිඹන ථහ.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ිළ  යන්න් පන්න කිරි ිළන් බහවිතඹ ුළළුන් තයපත අඩු 

යන්න. එභ කිරි ිළන්ර පනොපඹක් වි ජහි  ඇුරළු පරහ 

ි පඵනහ. කුඩු පයෝඹ වහ පපතහ සිඹ ර පවේුර පන්න 

ුළළුන්. ජි ක පප්ර ේභදහ භන්ත්රීවුරභහ දළන් ෆ වනහ. කුඩු 

පයෝඹ අිළ වඳුනහ  කප ක 1994 දීයි. අිළ 2000 න පො  ඒ 

පතඵන්ධපඹන් විපලේ ඒඹක් භවනුය ඳ න්  කතහ. එුරභහ 

පෞත නිපඹෝජත ඇභි යඹහ ලපඹන් සින්ඹහ. නමු ක පපත 

පයෝඹ පනුපන් එුරභහ යුළ පංපඩිඹක් නළවළ. දළන් 

ඇවි රහ ථහ යනහ.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, now, wind up, please. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

පභතළන  ආපේ ක විවිධහහයපේ පඳොපයොන්දු දීරහයි. නමු ක 

එපවභ පනොපයි පන්න ඕනෆ, රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි.  

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

රු ඇභි ුරභනි, ඔඵුරභහ ථහපේ ඉි රි පො  table 

යන්න.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු  නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභනි, පභඹ, ය ක් වළන්ඹ  

අිළ මුහුණ දිඹ යුුර ඵයඳතශ ප්ර ලසනඹක්. අිළ පපත ළන  ඳනහ 

යන්න ඕනෆ. අපො යපේ පපත ළඩ ිළිතපශ - [ඵහධහ කිරීභක්]  
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රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඵහර පඳොපවොය පන එන එ නතය යන්න.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
තමුන්නහන්පේ ඵහර විධිඹ  පෞත නිපඹෝජත ඇභි යඹහ 

ලපඹන් ළඩ යරහ ි පඵනහ. රු නිපඹෝජත හය 
බහඳි ුරභනි, ඒ නිහභ අිළ  කුර ිළඹයර හ්තථ ප්ර ි පර 
ි පඵනහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇභි ුරභනි, ඵහර පඳොපවොය පන එන එ නතය යන්න.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අිළ තිත නහල,   නහල බහවිතඹ අඩු යරහ ි පඵනහ. 

අිළ පඳොපවොය බහවිතඹ ක  අඩු යපන ඹනහ. ඒ හපපභ පපත 

යහඹනි ්රඒත ිතශ්රා පරහ එන පන ක ආවහය ්රඒත ළන ක අිළ 

ඳරීක්ණඹ  රක් යනහ.  

 
රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇභි ුරභනි, පොිතස පඳොපවොය පන එන එ ක නතය 

යන්න.  

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ හපපභයි සීනි. පපත කිඹනහ  ක ඩහ ආනික් ප්ර භහණඹක් 
ිළ  යන්න් පන්න සුදු සීනිර ක ි පඵනහ, රු නිපඹෝජත 
හය බහඳි ුරභනි. පපතහ ළන ක අිළ  ඳනහ යන්න ඕනෆ. 
කිරි ිළන්ර ආනික් ි පඵනහ. පපත කිරි ිළන් අපො දරුන්  
පදන්න එඳහ කිඹරහ භහ කිඹනහ. ඒ තයපත අද- 

රු ජි ක පප්ර ේභදහ භවතහ 
(ண்புகு சஜத் பமதஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

පොපවේද ඹන්පන් භ පර පඳො . 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ පන් භහ කිඹන්පන්. තමුන්නහන්පේ පයෝඹක් ළන ථහ 

යනහ, ලරීයපේ- 

 
නිපඹෝජත හය බහඳි ුරභහ 
(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, the time is over. I am going to adjourn 

the House. 

 
රු භහින්ද ඹහඳහ අපබ්්තධන භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்த ப்ப அமபலர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

පපත භන්ත්රීවුරභහ, අනීඳඹ ළන ථහ යනහ. නමු ක 

අලතතහ ළන ථහ යන්පන් නළවළ. රු නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභනි, ඔඵුරභහ  පඵොපවොභ සුරි යි. 

 
එ හි පේරහ අ. බහ. 6.30 වපඹන් නිපඹෝජත හය 

බහඳි ුරභහ විසින් ප්ර ලසනඹ පනොවිභහ ඳහ්තලිපපතන්ුර   තඵන 
රදී. 

ඳහ්තලිපපතන්ුර ඊ  අනුකර, 2013 භළයි 21 න අඟවරුහදහ  අ. 
බහ. 1.00 න පතක්   ිනපේ ඹ. 

 

அப்தபழுது, ப.ப. 6.30 ைகலடமல  குழுக்கரன் பதத் 

தலசரர் அலர்கள் லன லடுக்கமயம பலன்மத்கத 

ஒத்தகலத்தர். 

அதன்படி பலன்மம்,  2013 ம 21 தசவ்லய்க்கறக  ப.ப. 

1.00 ைலக  ஒத்தகலக்கப்பட்டது 
 

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 21st May, 2013. 
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ඳහ්තලිපපතන්ුර 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුද  : ඳහ්තලිපපතන්ුර විහද හ්තතහර හ්තෂි දහඹ ිතර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් පන්හ ළනීභ අලත  
නපත හසුර රු. 18.15කි. තළඳළ  හසුර රු. 2.50කි. පොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි පොඩනළින ප  යජපේ  ප්ර හලන  හ්තඹහංලපේ  අධිහරී  පත  ෆභ  ්තඹභ  පනොළපතඵ්ත           
30 දහ   ප්ර ථභ දහඹ  මුද  පහ ඉදිරි ්තපේ දහඹ කඹ රඵහ පන විහද හ්තතහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹිතත දිපනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉ ලුපත ඳ ක බහය නු පනොරළපබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்த ; ஹன்சட் அதக அமக்ககன் லருடந்த சந்த ரூப 2,178. ஹன்சட் தனப்பத ரூப 18.15. தபற் 

தசயவு ரூப 2.50. லருடந்த சந்த முற்பைக அத்தட்சகர், அசங்க தலரமட்டலுலயகம், இய. 102, 

பசம கட்டிடம், பன்ககட வீத, கருரப்பகன, தகழும்பு 6 ன்ம லயசத்தற்கு அநப்ப பதககரப்  

தபற்ரக்தகள்ரயம். ஒவ்மலண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் மததக்கு முன் சந்தப்பைம்  

அநப்பப்பட மலண்டும். பந்தக் ககடக்கும் சந்த லண்ைப்பங்கள்  

ற்ரக்தகள்ரப்படட்ட. 
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ශ්රී  රංහ යජපේ මු්රඒණ පදඳහ්තතපපතන්ුරපේ මු්රඒණඹ යන රදී. 
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